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ABSTRACT

Titel: Den nya webben som partipolitisk kommunikationskanal – en kvalitativ studie om den 

planerade användningen av sociala medier i riksdagsvalet 2010 och dess påverkan på den 

politiska kommunikationen i stort

Författare: Anna Hallberg

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

Datum: 2010-06-01

Syfte: Att undersöka hur svenska partier planerar att använda sig av sociala medier i 

valkampanjen 2010 och vilka de vill nå med dessa. Vidare syftar studien till att klargöra hur 

de svenska partierna ser på sociala medier, hur stor del av det totala kampanjandet de upptar 

samt hur svenska partier anser att sociala medier påverkar den politiska kommunikationen.

Metod: Den kvalitativa metod som används är personliga intervjuer av semistrukturerad art. 

Dessa har genomförts med representanter från sju svenska partier, varav sex är representerade 

i Sveriges riksdag medan det sjunde kan antas vara aspirant till att få riksdagsmandat. 

Teori: Det teorier som studien vilar på är teorin om nätverkssamhället enligt bland annat 

Castells, Habermas teori om den offentliga sfären, teorin om den nya demokratin enligt 

Hacker och van Dijk och Åström samt ett flertal forskares tankar kring internet inom politisk 

kommunikation. 

Resultat: Sociala medier anses av svenska partiers representanter vara ett utmärkt verktyg för 

politisk kommunikation då det möjliggör diskussion med användarna samt ger politiker en 

möjlighet att visa en personligare sida av sig själva. När partierna använder sig av sociala 

medier riktar de sig till i princip alla målgrupper i samhället, dock inte samtidigt. Vilken kanal 

som ska användas bestäms av vilken sakfråga som ska kommuniceras till vilken målgrupp. 

Det främsta sättet på vilket sociala medier har påverkat den politiska kommunikationen är den 

ökade hastigheten. Att få en debattartikel publicerad för allmänheten, något som tidigare tog 

en eller två dagar kan idag ske på ett tiotal minuter genom att till exempel lägga ut den på 

partiets Facebooksida eller bloggar.

Nyckelord: Sociala medier, politik, valkampanj, digital demokrati, offentligt och privat
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1 INLEDNING
Internets utveckling i det västerländska samhället har öppnat upp möjligheter för såväl den 

enskilde som för grupper och organisationer, en ny arena har skapats där dessa aktörer enkelt 

kan synas inför andra och föra ut sitt budskap och sina åsikter. Denna arena har även blivit en 

plats  för  politiska  budskap,  för  politisk  kommunikation  som  länge  huvudsakligen  varit 

baserad på envägskommunikation i etermedierna och där politiker fått sprida sitt budskap utan 

någon större inblandning eller respons från väljarna.1 De senaste årens utveckling har dock 

ändrat detta i och med de nya kanaler som har skapats på Internet, kanaler med möjlighet till 

tvåvägskommunikation  och en dialog  med  läsaren. 2 Om detta  har  påverkat  den politiska 

kommunikationens  sätt  att  vara,  och  i  så  fall  hur  är  en  av  frågorna  denna  studie  ämnar 

undersöka. 

Att Barack Obama 2008 valdes till USA:s president var historiskt, inte bara på grund av att 

han var den förste afroamerikanen att bli vald till president i landet, utan också för att han i 

sin valkampanj utnyttjade sociala medier som till exempel bloggar och Facebook på ett mer 

framgångsrikt sätt än tidigare kandidater gjort. Obamas kampanj gjorde sociala medier till ett 

hett samtalsämne i såväl USA som i övriga världen och dess påverkan på de svenska partierna 

har varit i fokus även i den svenska diskussionen. De svenska partierna var direkt efter valet 

mycket  optimistiska  till  sättet  kampanjen  fördes  på  och  talade  om att  satsa  på  liknande 

kampanjarbete i Sverige i framtiden.  3 Detta år, 2010, äger det första svenska riksdagsvalet 

rum sedan Obamas framgångsrika kampanj. Med anledning av Obamas framgångar är det av 

intresse att  undersöka hur svenska partier  idag, två år senare, ställer sig till  frågan om att 

använda sig av sociala medier, och om/hur de planerar att göra det i valkampanjerna 2010. 

Eftersom  detta  ämne  är  relativt  nytt  är  forskningen  begränsad  på  området  och  min 

undersökning syftar därför till att söka svar på dessa frågor och på så sätt generera ny kunskap 

och  fylla  det  tomrum  som  idag  finns,  med  utgångspunkt  i  den  svenska  politiska 

kommunikationen.

1.1 Syfte och frågeställningar

1  Nilsson (2001), sida139f.

2  ibid. sida167.
3  Sveriges Radio www.sverigesradio.se 5



De senaste åren har sociala medier haft ett enormt genombrott, och detta skapar en ny arena 

för  politisk  kommunikation.  Politiska  aktörer  ges  en  möjlighet  att  nå  ut  till  allmänheten 

genom några enkla knapptryckningar, men ställs också inför utmaningen att kunna hantera 

den interaktion som sociala medier möjliggör. Denna studies övergripande syfte är att genom 

en intervjustudie undersöka hur de svenska partierna ser på de sociala medierna och ställer sig 

till  användningen av dessa,  både i  valkampanjen 2010 och i  det  fortsatta  dagliga  arbetet. 

Utifrån detta  syftar  studien vidare till  att  nå djupare förståelse  för hur sociala  medier  har 

påverkat den politiska kommunikationen i Sverige och vilka målgruppen för sociala medier är 

Detta övergripande syfte konkretiseras i nedanstående frågeställningar.

- Hur ser de svenska partierna på användningen av sociala medier?

- Hur planerar svenska partier att använda sig av sociala medier i valkampanjen 2010?

- Vilka vill de svenska partierna nå genom sitt planerade arbete med sociala medier?

- Hur stor del av partiernas totala kampanjer utgörs av användandet av sociala medier?

- Hur påverkas den politiska kommunikationen av användandet av sociala medier enligt 

de svenska partiernas medieansvariga?

1.2 Bakgrund

I detta kapitel sker en redogörelse för bakgrunden till uppsatsen vilket innebär en genomgång 

av den nya webben, web 2.0, de sociala medier som studien omfattar samt hur Barack Obama 

använde sociala medier i presidentkampanjen 2008.

1.2.1 Web 2.0

Internet har haft en enorm genomslagskraft de senaste 10-15 åren, och idag kan de allra flesta 

datoranvändare  skriva  e-post,  använda  sökmotorer  och  läsa  webbtidningar.  Detta  sätt  att 

använda Internet är det ursprungliga, men de tekniska framsteg som skett har öppnat upp nätet 

för större interaktion och delaktighet för användarna. Det är de nya möjligheterna på webben 

som Tim O´Reilly 2004 kallade för en utveckling mot web 2.0.4 O´Reilly redogör för vad som 

skiljer web 2.0 från web 1.0, vilket är hans namn på versionen som föregick nutidens web. På 

den tidigare webben handlade det främst om publicering och att nå ut med information eller 

budskap, och det var författaren som hade makten över vad som fanns på sidan. Web 2.0 

innebär  ett  allt  större  deltagande  av  användaren,  och  möjlighet  till  interaktion  med 

innehavaren av sidan genom till exempel funktioner för att kommentera. Läsarna kan i allt 

4  Vad är Web 2.0?, www.happiness.se
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större utsträckning påverka och nå den som skriver genom att kommentera och skriva vad 

han/hon tycker om ett publicerat inlägg eller likande, vilket går hand i hand med att bloggar 

har blivit allt vanligare, till skillnad från de tidigare personliga hemsidorna. 5 

1.2.2 Sociala medier - definitioner

Sociala medier är ett brett område som innefattar en rad olika webbsidor och kanaler, därför 

måste man som forskare själv, innan en undersökning inleds, avgöra vad som ska inkluderas 

och räknas som sociala medier i den specifika studien. När sociala medier nämns i denna 

studie menas då främst bloggar, mikrobloggar, Facebook samt YouTube. Dessa har valts då 

de är välkända och är idag några av de mest välbesökta webbplatserna i Sverige.6 Nedan följer 

en redogörelse för vad dessa innebär. 

1.2.2.1 Blogg

Enligt Svenska akademiens ordlista är en blogg följande:

/…/ en personlig dagbok på webben som uppdateras kontinuerligt och är öppen för 

kommentarer.7

Denna definition stämmer överrens med vad flera andra forskare skriver, bland annat Anders 

Frankel som understryker att funktionen där läsare kan kommentera inlägg på bloggar är vad 

som skiljer dem från vanliga hemsidor. Något som ytterligare utmärker bloggar är att de är 

sorterade i omvänd kronologisk ordning med det senast publicerade inlägget högst upp på 

sidan och en funktion där bloggaren själv kan välja om kommentarer från läsare ska vara 

tillåtna eller inte och om de ska vara synliga även för läsaren.8 När bloggar nämns som ett 

socialt medium i denna studie menas enbart de bloggar som erbjuder läsaren möjligheten att 

kommentera då det endast är dessa som möjliggör interaktion och dialog med läsaren. 

1.2.2.2 Mikroblogg

Mikrobloggar  är  en  utveckling  av  den  vanliga  bloggen,  men  innebär  att  inläggens 

textutrymme är begränsat till  ett  mindre antal  tecken,  ofta ca 100-150 st.  Det begränsade 

antalet  tecken  gör  också  att  det  är  enkelt  att  mobilblogga,  alltså  att  skicka  ett  SMS från 

mobiltelefonen som sedan publiceras på ens mikroblogg. Denna typ av blogg, vilka Twitter 

och Flickr är exempel på, kan med fördel användas som en slags dialog med vänner som läser 
5  O`Reilly (2005)

6  Alexa top 500 global sites, www.alexa.com
7  Svenska akademiens ordlista, www.svenskaakademien.se
8  Frankel (2005), sida 10. 7



då det är enkelt att ge respons på inlägg och det är även ofta möjligt att prenumerera på inlägg 

och få ett meddelande så fort någon av ens vänner skriver något.9 

1.2.2.3 Facebook

Facebook är ett community, alltså en sida på nätet där man kan skapa en egen profil och ges 

möjlighet till interaktion genom de många olika applikationer som finns, och även genom att 

skicka  meddelanden  till  vänner  och  bekanta  som  också  är  medlemmar  på  sajten.  Enligt 

Facebook själv har sidan över 400 miljoner dagligt aktiva medlemmar i världen, och den finns 

översatt till 70 olika språk.10 

1.2.2.4 YouTube

YouTube grundades 2005 och är en webbsida för publicering av videoklipp. På sajten finns 

allt från musikvideos och föredrag till frisyrtips, och miljontals klipp visas varje dag. Enligt 

YouTubes egen statistik läggs över 20 timmar videoklipp upp på sidan varje minut över hela 

världen.11 För att kunna publicera videoklipp krävs att man skapat ett konto, och de klipp som 

ligger på sidan är automatiskt öppna för kommentarer från tittarna, som kan välja att vara 

anonyma eller inte när de kommenterar.

1.2.3 Barack Obamas presidentkampanj 2008

När 2008 års presidentkampanj i USA gick av stapeln var kandidaterna Barack Obama och 

John  McCain.  Obama  skulle  senare  bli  känd  inte  bara  för  att  ha  blivit  den  förste 

afroamerikanske presidenten i USA utan också för att ha använt sig av sociala medier i sin 

valkampanj och bli en så kallad sociala medier-president. Han var dock inte den förste att 

använda sociala medier i en valkampanj, redan 2004 använde presidentkandidaterna bloggar 

för att sprida sitt budskap, men ingen hade tidigare rönt sådan framgång med dem som Barack 

Obama gjorde.12 

Obamas kampanjteam arbetade bland annat med Facebook, YouTube, MySpace, bloggar och 

mikrobloggar som Twitter. Under valkampanjen handlade omkring 500 miljoner blogginlägg 

på olika bloggar om kandidat Obama, till skillnad från de 150 miljoner inlägg som skrevs om 

hans  konkurrent  McCain.  Även  på  MySpace  märktes  en  tydlig  skillnad  mellan  de  två 

9  Börja blogga, borjablogga.se

10  Facebook, www.facebook.com

11  YouTube, www.youtube.com
12  SMG www.searchmarketinggurus.com 8



kandidaterna, McCain hade omkring 220 000 vänner på sidan medan Obamas vänner uppgick 

till närmare 850 000 stycken. 13 

Obamas personliga sida på Facebook hade över 2 miljoner medlemmar, medan motståndaren 

John McCain hade knappa 600 000 anhängare på samma sajt. Man skapade också en SMS-

lista, och för att locka människor att skriva upp sig på denna förkunnade kampanjteamet att de 

som gjorde det  skulle  bli  de första  att  få  veta  namnet  på  Obamas  val  av  vice  president. 

Uppskattningsvis  resulterade  detta  i  att  cirka  1-2  miljoner  människor  registrerade  sitt 

mobiltelefonnummer på listan. Videoklippsidan YouTube användes flitigt, bland annat för att 

lägga ut tal och föredrag men också i ett samarbete med artisten Will Lam som skapade en 

”Yes we can”-musikvideo  som fick mer  än 18 miljoner  träffar  under  kampanjen.  För  att 

ytterligare öka chansen att nå väljare skapade Obamas kampanjteam en applikation, ”Obama 

08” till Apples populära mobiltelefon iPhone, vilket också denna fick tusentals anhängare.14 

1.3 Avgränsningar

I denna uppsats undersöks hur politiska partier använder sig av och ser på sociala medier som 

bloggar, mikrobloggar, Facebook och YouTube. Då det är partiernas medieansvarigas åsikter 

och tankar som är det relevanta utgår analys- och diskussionskapitlen från respondenternas 

svar  på  de  frågor  som  ställts  vid  intervjuerna.  Ingen  analys  av  partiernas  bloggar, 

Facebooksidor, YouTubeklipp eller liknande har därför genomförts. 

1.4 Disposition

För  att  underlätta  för  läsaren  kommer  här  en  genomgång  av  uppsatsen  upplägg  ske. 

Nästkommande avsnitt, kapitel 2, innehåller den tidigare forskning som är relevant för denna 

undersökning.  I  kapitel  3 redogörs för  de teorier  som studien vilar  på,  däribland Castells 

nätverksteori,  Habermas  offentlighetsteori  samt  forskning  om  demokrati  och  politisk 

kommunikation.  Det  fjärde kapitlet  innehåller  en diskussion gällande  kvantitativ/kvalitativ 

metod, en redogörelse för den kvalitativa forskningsintervjun som metod, det urval som gjorts 

samt  de metodproblem som studien kan stöta på.  I  kapitel  5 sker  resultatredovisning  och 

analys  där  det  insamlade  materialet  redovisas  och  analyseras  utifrån  ett  antal  uppställda 

teman. Det avslutande kapitlet är diskussionen där resultatet återkopplas till de teorier som 

13  Read Write Web www.readwriteweb.com 

14  Kaid (2008), sida 418ff.
9



tidigare redogjorts för, och därefter en avslutande reflektion där de övergripande slutsatser 

som dragits redovisas.

2 TIDIGARE FORSKNING
För att skapa förståelse för hur bloggar och andra sociala medier tidigare har använts inom 

politisk kommunikation och valkampanjer är forskning kring detta relevant att ta del av. Att 

hitta tidigare forskning till denna studie har varit svårt och trots sökningar i flertalet databaser 

och  bibliotekskataloger  har  endast  ett  fåtal  forskningsstudier  om  bloggar  inom  politiken 

hittats.  Det bör dock påpekas att  undersökningar om sociala  medier  i  allmänhet  finns, till 

exempel gällande användandet hos ungdomar, det är just forskning kring sociala medier och 

politik som varit svårt att finna. Detta kan bero på att det endast gått cirka två-tre år sedan 

genombrottet för sociala medier skedde i såväl Sverige som andra västerländska länder och att 

sådan forskning därför inte finns tillgänglig i större utsträckning ännu. En undersökning där 

begreppet  sociala  medier  används  har  dock hittats  och  nedan redogörs  för  denna  och  de 

fördelar och nackdelar som finns med sociala medier. Den tidigare forskningen består även av 

undersökningar om bloggars påverkan på det politiska deltagandet samt bloggar som politiskt 

verktyg.

2.1 Bloggars påverkan på det politiska deltagandet

Att vi människor påverkas av det vi ser på Internet är något som är säkert, precis som att vi 

påverkas av reklam på TV och radio. Men hur mycket påverkar de bloggar vi läser hur vi 

tänker och tycker om politik? De tre författarna Homero Gil De Zúñiga, Eulàlia Puig-I-Abril 

och  Hernando  Rojas  redogör  för  en  undersökning  om  hur  bloggar  påverkar  människors 

politiska deltagande, såväl online som offline. Författarna skriver att Internet, till skillnad från 

vad  många  forskare  från  början  trodde,  har  blivit  en  viktig  informationskälla  i  många 

människors  liv  och  är  idag  ett  självklart  inslag  i  vardagen.15 Företaget  Pew  Internet  & 

American Life Project genomförde 2004 en enkätundersökning i USA för att kunna klargöra 

hur bloggar påverkar olika former av politiskt deltagande.  Författarna använde resultatet av 

undersökningen i sin studie och ställde upp följande hypoteser: 

- Bloggar har en positiv påverkan på den politiska diskussionen på nätet.

- Bloggar har positiv påverkan på det politiska kampanjandet på nätet.

15  Gil de Zúñiga , Puig-I-Abril & Rojas (2009), sida 554f.
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- Bloggar har en positiv påverkan på det politiska deltagandet på nätet. 

En  fjärde  hypotes  gällande  hur  bloggar  påverkar  det  politiska  deltagandet  utanför  nätet 

ställdes också upp. För att pröva hypoteserna ställdes frågor om huruvida respondenterna varit 

aktiva i politiska diskussioner på nätet och om de aktivt kontaktat vänner och bekanta på nätet 

för att uppmana att rösta på en viss politisk kandidat. Studien konstaterar att engagemanget 

och  deltagandet  online  påverkas  positivt  av  bloggar  genom  att  människor  känner  större 

förtroende för partier/kandidater när de läser dess bloggar. Övriga hypoteser visade sig inte 

stämma,  det  politiska  deltagandet  utanför  nätet  påverkas  varken positivt  eller  negativt  av 

bloggarna, där är det fortsatt de traditionella medierna som har en avgörande roll.16

Resultaten från denna studie, att det enbart är det politiska engagemanget online som påverkas 

av bloggar kan antas ha förändrats i och med att Obamas kampanj 2008 blev så framgångsrik. 

Detta  tyder  på  att  sociala  medier  faktiskt  påverkar  människors  politiska  deltagande  såväl 

online som offline. Då Obamas kampanj är ett relativt outforskat ämne kan det framkomna 

resultatet representera hur läget såg ut innan genombrottet av sociala medier. Den är därför 

relevant för denna studie för att påvisa när förändringen av sociala medier skedde.

Enligt Lars Nord, som tillsammans med Jesper Strömbäck gjort en undersökning av politisk 

kommunikation i den svenska valrörelsen 2006, förväntades bloggarna ha en avgörande roll 

riksdagsvalet  i  Sverige detta  år.  Man förutspådde att  det  skulle  bero på att  nya  sakfrågor 

skulle kunna lyftas på nätet och att de som tidigare inte varit politiskt intresserade skulle bli 

det genom bloggar och videoklipp. Men även om 2006 var året då Internet användes på ett 

något  mer  utvecklat  sätt  än i  tidigare  val  så  visade sig  föreställningen att  en stor  del  av 

väljarna skulle finna sin information om valet i bloggosfären vara fel. Endast 10 % av den 

svenska befolkningen läste under valåret 2006 bloggar, och just politiska bloggar antas uppta 

en mycket liten del av dessa. Att bloggarna skulle ha påverkat det politiska deltagandet 2006 

och valets utgång är därför enligt Nord högst osannolikt. 17 

2.2 Möjligheter och risker med sociala medier

Enligt Vassia Gueorguieva både förenklade och försvårade de sociala medierna YouTube och 

MySpace för politikerna i kongressvalet 2006 i USA.  Hon redogör i en artikel för både de 

fördelar och de nackdelar som hon funnit i sin undersökning av kongressvalet 2006 och som 
16  ibid. sida 559.

17  Nord (2008), sida 327ff. 11



kan antas  gälla  allmänt  för  sociala  medier.  En fördel  med  sociala  medier,  som då också 

förenklade  för  politikerna,  är  att  det  är  väldigt  billigt,  ibland  till  och  med  gratis.  Detta 

möjliggör en chans för de mindre kända kandidaterna att nå ut till en stor del av allmänheten 

trots att  de ofta  inte  har  den budget  som krävs för  till  exempel  TV-reklam som används 

frekvent av de mer etablerade kandidaterna. Ytterliga en fördel som Gueorguieva funnit med 

sociala medier är att en stor del av väljarpopulationen finns på Internet på sidor som YouTube 

och  MySpace,  vilket  gör  dem  till  utmärkta  kanaler  för  att  nå  väljare.  Något  som  dock 

försvårar för politiska aktörer med dessa medier, där vem som helst kan publicera inlägg och 

videoklipp, är att de som ställer upp i valet, i detta fall kandidaterna till kongressen, får allt 

mindre makt över vad som publiceras.18 

Trots  att  fördelarna med sociala  medier  är  fler  än nackdelarna kan konsekvenserna av de 

nackdelar som uppenbarar sig bli förödande. Gueorguieva tar upp ett konkret exempel på när 

sociala medier försvårat, vilket var när senator George Allen under valet 2006 uttalade sig på 

ett  negativt  sätt om en indisk student.  Uttalandet  fångades på band och lades sedan ut på 

YouTube och blev snabbt ett av sidans mest uppmärksammade klipp den veckan. Detta hade 

troligtvis påverkan på Allens fortsatta kampanjande i och med att 15 % av väljarna angav 

Internet som deras primära informationskälla inför valet och hela 25 % sa att de i viss mån 

fått  valinformation  inför  kongressvalet  från just  nätet.  Författaren  skriver  också att  denna 

siffra stigit drastiskt från att ha varit endast 7 % så kort som 4 år tidigare. Gueorguieva menar 

att dessa siffror är en tydlig fingervisning på åt vilket håll utvecklingen går, och att allt fler 

väljare i framtiden kommer ha Internet som sin primära källa för information om politik.19

För de svenska partierna är de sociala mediernas nackdelar något de måste ta ställning till, de 

måste  avgöra  om  de  negativa  aspekterna  överväger  eller  övervägs  av  fördelarna.  Det 

ställningstagandet  som partierna gjort och de tankar de har om sociala medier  hoppas jag 

kunna visa i min studie.

2.3 Användningen av bloggar i politisk kommunikation

18  Gueorguieva (2008), sida 288ff.

19  Gueorguieva (2008), sida 288f. 12



Bloggar användes på ett effektivt sätt i kampanjarbetet under det amerikanska valet 2004, det 

menar Gracie Lawson-Borders och Rita Kirk. De skriver vidare om hur de tror att bloggar 

kommer blir ett vanligt, näst intill standardiserat inslag i det framtida arbetet med politiska 

kampanjer.  I  en studie  redogör de för hur forskningen kring bloggar inom kampanjarbete 

främst utgår från tre infallsvinklar:

- Bloggar som en öppen, social dagbok där det dagliga livet beskrivs på ett allmänt sätt.

- Bloggar som ett organisatoriskt verktyg, vilket innebär att de används för att samla 

medlemmar, sprida information samt organisera event och olika möten.

- Bloggar  som  en  medborgardeltagande  journalistik,  detta  innebär  att  såväl 

partipolitiska  som privata  bloggar  kan,  genom att  skriva  om nyheter  och  använda 

länkning och sökord för att generera läsare, slåss om uppmärksamheten med 

journalisterna.  Det  innebär  även  att  vad  som  blir  nyheter,  vilket  tidigare  enbart 

bestämts  av  så  kallade  gatekeepers, idag  även  bestäms  till  viss  del  av 

bloggförfattarna.20

Det, enligt författarna, mest framgångsrika sättet att använda bloggar under valet 2004 var det 

sistnämnda,  som  en  medborgardeltagande  journalistik.  Dock,  oavsett  på  vilket  av  de  tre 

nämnda  sätt  som  bloggen  används  inom  valkampanjer  utpekas  funktionen  att  kunna 

kommentera som den viktigaste delen av bloggen då det möjliggör en tvåvägskommunikation, 

en dialog med läsaren.21 Författarnas slutsats av studien är att bloggar ännu inte har påverkat 

den politiska kommunikationen i stor utsträckning, men att de påverkar hur människor ser på 

och tycker om politik. De har också skapat en ny kanal för kommunikation som kan användas 

av politiska aktörer, dock är det ännu inte det ideala verktygen för politisk kommunikation då 

endast 13 % av väljarna använde Internet  som någon form av informationskälla  vid valet 

2004.22 Andelen  som läste  just  bloggar  kan  då  antas  vara  ännu  lägre  och  ha  än  mindre 

påverkan på människors tankar kring politik.

20  Lawson-Borders, Kirk (2005), sida 538ff.

21  Lawson-Borders, Kirk (2005), sida 538ff.
22  ibid., sida 557. 13



3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Att hitta teorier att grunda denna studie på har, liksom med tidigare forskning, varit svårt, och 

inga teorier specifikt om sociala medier har hittats. Sannolikt beror även detta på att området 

är  så  pass  nytt  att  inga  teorier  har  hunnit  genererats.  För  att  ändå  kunna  förklara  den 

utveckling som skett i och med Internets framfart i samhället använder jag mig av teorin om 

nätverkssamhället samt Habermas teori om det offentliga rummet. Även ett flertal forskares 

teorier om en ny/digital demokrati redogörs för i detta kapitel, samt forskning kring Internet i 

politisk kommunikation Dessa teorier kommer sedan att användas för att tolka de resultat som 

framkommer i undersökningen, bland annat för att förstå hur/varför eventuella förändringar i 

den politiska kommunikationen har skett.

3.1 Internet och nätverkssamhället

I och med Internets starka framväxt har det västerländska samhället alltmer gått mot ett så 

kallat nätverkssamhälle, enligt sociologen Manuel Castells. Detta kommer ur att just Internet 

blivit  en stor del av näst intill  alla människors vardag i västländer och påverkar inte bara 

interaktionen människor emellan utan också vårt sätt att tänka och handla, på nätet och i det 

verkliga livet.23 För att förstå nätverkssamhället måste man veta vad som menas med nätverk. 

Manuel Castells definierar det såhär:

Ett nätverk är ett antal förenade noder. En nod är den punkt där en kurva skär sig  

själv. Vad sedan noden är mer konkret beror av vad slags nätverk vi talar om.24

Castells skriver vidare att noderna kan befinna sig långt ifrån varandra eller alldeles nära beroende på 

om de befinner sig i samma nät eller inte. Nya noder kan tillkomma så länge dessa kan kommunicera 

inom  nätverket.  För  att  kunna  göra  det  krävs  att  noderna  inom  nätverket  använder  samma 

kommunikationskoder,  det  vill  säga  samma  värderingar  och  resultatmål.  Ett  allmänt  exempel  på 

nätverk  kan  vara  det  politiska  system  som  styr  EU,  noderna  i  detta  system  är  då  till  exempel 

ministermöten, kommissionärer och högkvarteret i Bryssel.25

De  flesta  datanätverk  idag  kan  sägas  ha  Internet  som  sin  grundstomme,  och  det  sammanbinder 

hundratals  miljoner  användare  i  över  200  länder.  Internets  snabba  framväxt  som  en 

kommunikationskanal har gett oss ett helt nytt interaktionsmönster som vissa forskare menar 

främjar  nya  gemenskaper  och  mänsklig  samverkan,  medan  andra  forskare  hävdar  att 

23  Castells (2002), sida 277.

24  Castells (2001), sida 519f.
25  ibid. 14



Internetanvändandet får motsatt effekt och att det leder till en social isolering. Castells skriver 

om detta i Internetgalaxen och menar att de studier som påvisar en social isolering utgår från 

observationer av de tidiga Internetanvändarna och inte samhället  i  stort efter den utbredda 

användningen av Internet i det västerländska samhället.26 Han menar vidare att Internet dock 

kan  fungera  som  substitut  för  en  del  sociala  verksamheter,  men  att  detta  är  något  som 

samhällets intresseorganisationer kan dra nytta av.27

Enligt  Gunnar  Nygren  innebär  nätverkssamhället  att  det  skapas  direkta 

kommunikationskanaler  mellan  medborgarna  och de politiska  aktörerna.  För  att  ta  del  av 

partiers  budskap  krävs  inte  längre  en  promenad  till  en  valstuga  eller  en  timme  framför 

debatten på TV, man kan istället gå in på partiets hemsida och finna svaret där. Detta gör att 

partierna inte längre är lika beroende av medierna och dess nyhetsrapportering, utan kan gå 

direkt till väljarna via nätet. Det betyder dock även att politiken måste anpassas efter de nya 

elektroniska medierna och föra dialogen på väljarnas villkor, och den måste ske när, och på 

det sätt väljarna vill.  Detta påverkar såväl politiska partiers organisation och mål som den 

politiska kommunikationen och dess utformning. 28

Då nätverkssamhället innebär nya möjligheter för det politiska systemet att kommunicera med 

allmänheten  är  nätverksteorin  relevant  vid  förståelse  för  hur  sociala  medier  påverkar  den 

politiska kommunikationen, vilket är en av frågeställningarna i denna studie. Att vi allt mer 

lever våra liv på nätet är förmodligen något som politiska partier anpassar sig till, och i vilken 

utsträckning detta arbete sker är även en av frågeställningarna som ska besvaras. 

3.2 En ny offentlig sfär?

Jürgen Habermas skriver i Borgerlig offentlighet om den offentliga sfären, som han definierar 

som en arena där samhällets aktörer kan mötas för att diskutera politik utan inblandning av 

makthavarna, på en arena där det offentliga skiljs från det privata.29 Habermas redogör för hur 

gränserna mellan det offentliga och det privata gått från att vara strikta och tydliga i antikens 

Grekland till  att  i  1700 och 1800-talets  samhällen bli  alltmer  utsuddade.  Under denna tid 

förde borgarklassen diskussioner i kaffestugorna om det som var av allmänt intresse, och det 

26  Castells (2002), sida 125ff.

27  ibid.

28  Nygren (2008) sida 253f.

29  Habermas (2003) [1984], sida 15. 15



var detta som var den  ideala offentligheten enligt Habermas.30 Habermas menar att den var 

ideal därför att den, enligt hans uppfattning, var ett helt fritt rum mellan staten och marknaden 

och därför var opåverkad av båda dessa. Han menar även att tillträdet till denna offentliga sfär 

var i princip fritt, och diskussionerna skedde på lika villkor oavsett bakgrund. Habermas säger 

dock att den offentliga sfären förfallit i och med den kommersialisering som skett under 1900-

talet  som innebar att  kommersiella  intressen blev dominerande i  nyhetsrapporteringen och 

reklamen fick allt mer plats i det offentliga rummet. Det offentliga och det privata flätades 

samman och gick inte längre att urskilja var för sig. Enligt Habermas blev politikernas roll 

blev mer och mer att sälja ett färdigt paket med idéer istället för att involvera medborgarna i 

diskussion.31 

Den nya offentligheten är något som bland annat Lars Ilshammar och John  B. Thompson 

erbjuder en något annorlunda syn på. Till att börja med skriver Ilshammar att det idag inte 

finns ett offentligt rum, utan att det i själva verket är många rum, till exempel samlingslokaler, 

chattar på nätet, tidningar och etermedia, som tillsammans utgör offentligheten. Vidare menar 

han att för varje nytt offentligt rum som bildas skapas även möjligheter för medborgarna att 

delta i diskussioner i dessa rum. I takt med att nya medier skapats kan gränserna mellan privat 

och  offentligt  sägas  förändras.  Saker  som tidigare  varit  tydligt  privata  blir  idag  allt  mer 

offentliga, och med detta skapas en ny offentlighet. Denna nya offentlighet kännetecknas inte 

av  att  människor  träffas  och  är  knutna  till  de  traditionellt  etablerade  mötesplatserna.32 

Thompson menar att händelser med dagens nya medier kan bli offentliga genom teknisk eller 

personell  vidarebefordring  till  andra  människor  utan  att  de  närvarat  vid  händelsen.  Detta 

intensifieras med Internets hjälp då alla världens händelser endast är en knapptryckning bort. 

De elektroniska medierna har också gjort  att  debatten inte  längre är  knuten till  offentliga 

lokaler utan kan föras på de platser där människorna befinner sig, oavsett var det är. 33 

Hur partiernas webb- och medieansvariga ställer sig till och hanterar den nya offentlighet och 

gränserna mellan offentligt och privat skall undersökas i denna studie. Förståelse måste då 

finnas för hur begreppet vuxit fram varvid Habermas offentlighetsteori och nyare vinklingar 

av denna är relevanta för studien.

30  ibid., sida 49.

31  Habermas (2003) [1984], sida 169.

32  Ilshammar (2008), sida 268f.

33  Thompson (2001), sida 130ff.
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3.3 En förändrad demokrati

Den tekniska  utvecklingen  går  ständigt  framåt,  vilket  de  senaste  60 åren  har  medfört  att 

tillgängligheten av information ändrats, och detta har i sin tur inneburit att demokratin har 

förändrats  på  olika  sätt.  När  televisionen  fick  genomslagskraft  på  1950-  och  1960-talen 

utgjorde den grunden för en så kallad elektronisk demokrati där detta medium förenklade för 

bland annat politiker att nå ut med sitt budskap. Utvecklingen har fortsatt på detta spår, och 

Kenneth  Hacker  och Jan van  Dijk skriver  om hur  Internet  påverkar  demokratin  i  dagens 

västerländska samhälle. De skriver om demokratins nya form, den digitala, vilket till skillnad 

från den elektroniska även innebär en interaktion mellan läsare och källa. Digital demokrati 

handlar om att använda sig av CMC, computer-mediated-communication, för att påverka det 

politiska  deltagandet.  CMC  innebär,  som  namnet  säger,  att  datorer  används  som  ett 

kommunikationsmedel för att nå en publik. Denna typ av demokrati särskiljer sig från den 

tidigare  elektroniska  demokratin  genom  att  den  inte  är  knuten  till  tid  och  plats,  utan 

människor kan själva välja när de vill ta del av information som förmedlas av exempelvis 

politiska partier.34 Den digitala demokratin innebär vidare att utbytet av information mellan 

regering, partier och medborgarna underlättas i och med att de sistnämnda själva kan söka 

reda på och delta i diskussioner och forum på nätet. Man är inte längre enbart hänvisade till 

den information som massmedierna förmedlar och som ofta är en spegelbild av vad partierna 

vill visa utåt.35 I och med att den digitala demokratin ger medborgarna en chans att själva söka 

information blir dock nätet också så ofantligt  stort, och även om det ger mindre  välkända 

aktörer chansen att visa sig är det lätt att försvinna i mängden om man inte sticker ut. För att 

svenska partier ska kunna använda sociala medier på ett framgångsrikt sätt måste de lära sig 

nätets vägar och vikten av att finnas där deras väljare finns.  

 Hacker och van Dijk skriver även att de nya möjligheterna för information och interaktion 

inte ersätter de traditionella strategierna för politik, utan fungerar i symbios med dessa, och 

det är detta som gör att demokratin utvidgas, att det finns flera sätt att ta del av politiken.36 

Trots att den digitala demokratin som författarna resonerar kring främst handlar om Internet 

som det var innan de sociala mediernas intåg är detta en av utmaningarna för politiker även 

idag. För att kunna dra fördel av de sociala medierna måste de lära sig hur de ska bemästra de 

nya kanalerna som bloggar och Facebook, och interaktionen som följer med dessa, samtidigt 

som de arbetar med vanliga kampanjmetoderna så som valstugor, torgmöten och annonsering.
34  Hacker & van Dijk (2000), sida 1.

35  ibid., sida 3.
36  ibid., sida 1. 17



Interaktiv  demokrati  är  ett  begrepp  som  Joachim  Åström  använder  vilket  innebär  att 

interaktionen  står  i  centrum och  är  av  högsta  värde.  Det  liknar  till  stor  del  den  digitala 

demokratin och den interaktiva demokratin bygger, precis som grundtanken med demokrati 

säger, på att alla har samma möjligheter att ta del i diskussionen. Den innebär också samma 

möjlighet  för  användarna  att  sätta  dagordningen  och  samma  möjlighet  stödja  eller 

argumentera mot olika förslag. Internet har en central roll i den interaktiva demokratin i och 

med att det underlättar för samtal och diskussioner om politik på en nivå där alla är lika och 

där varje röst som deltar väger lika tungt. Möjligheten att på nätet vara anonym kan enligt 

Åström göra att människor blir jämlika på ett annat sätt än när man möts ansikte mot ansikte, 

och det tenderar vara det som sägs som har betydelse, inte vem som säger det.37

Håkan Hvitfelt är av åsikten att de nya medierna innebär både en fördjupad och förminskad 

demokrati. Fördjupad genom den större tillgängligheten av information, precis som Hacker 

och van Dijk skriver. Hvitfelt menar att möjligheten att få tag på information och handlingar 

som  tidigare  enbart  funnits  tillgängliga  på  till  exempel  kommunens  kontor  innebär  att 

offentlighetsprincipen förändrats. Den har med den större tillgängligheten blivit betydligt mer 

offentlig  än  tidigare  vilket  är  ett  exempel  på  den  fördjupade  demokratin.  Dock  kan 

demokratin även sägas blivit förminskad, genom att den nya tekniken har ett så pass högt pris 

att det utesluter de delar samhället som inte har tillgång till dator och Internet.38 Ur ett globalt 

perspektiv är detta, att alla inte har råd eller möjlighet att köpa en dator, en viktig faktor att ta 

i beaktning när den digitala demokratin diskuteras. Ser man dock endast till Sverige finns här 

goda möjligheter att ta del av de nya medierna genom till exempel kommunernas bibliotek, 

och användandet är därför inte begränsat i lika hög grad här. 

3.4 Politisk kommunikation på Internet

Tidningar,  radio  och  TV har  sedan dess  intåg  i  människors  vardag under  flera  årtionden 

använts av politiker för att sprida sitt budskap och påverka samhället. Redan under 1800-talets 

senare  hälft  bedrev  den  då  socialdemokratiska  tidningen  Aftonbladet  politisk 

37  Åström (2004), sida 83ff.

38  Hvitfelt (2008), sida 52f. 18



opinionsbildning,  och  femtio  år  senare  antog  även  radion  rollen  som  politisk 

kommunikationskanal.  Utvecklingen till  just politiskt  medium gick dock gått  långsamt för 

radion, och gjorde det senare också för televisionen, för vilken det dröjde flera år efter starten 

innan politiska nyheter förmedlades genom kanalen.39 Internet introducerades på 1960-talet 

inom militär-  och  universitetsvärlden  i  USA, och det  har  varit  det  medium som haft  det 

absolut snabbaste samhälleliga genomslaget  av alla  moderna medier  sedan det började bli 

tillgängligt  för allmänheten.  I USA tog det 30 år för radion att nå 60 miljoner människor 

medan TV nådde samma siffror inom 15 år.  Internet  spreds,  efter  introduktionen som ett 

medium även för allmänheten på 1990-talet, till 60 miljoner människor på endast 3 år, vilket 

visar vilken enorm genomslagskraft mediet har.40 

Sedan Internet blev en del i många människors vardag i västländerna på 1990-talet har man 

undrat när det på allvar skall komma att användas som verktyg i ett politiskt val, och detta 

blev  verklighet  under  2004  års  presidentval  i  USA enligt  författarna  av  Demokratirådets 

rapport 2006. Under detta val gav bloggarna kandidaterna George W Bush och John Kerry 

skiftande framgång. Det visade sig att för den som utsatts för förtal och osanna påståenden, i 

detta  fall  George W Bush, blev bloggarna en räddning och en plats  där sanningen kunde 

läggas fram och diskuteras. För John Kerry gav bloggarna motsatt effekt när det framkom att 

han förskönat bilden av sig själv som Vietnamveteran, vilket det då skrevs om på bloggar, och 

som senare även spreds till de traditionella nyhetsmedierna.41

 Även om 2004 sägs vara det första Internetvalet i USA är många forskare eniga om att 2008 

var året då Internet verkligen användes på rätt sätt och därför hade påverkan på valets utgång. 

Det var då Barack Obamas flitigt använde Facebook, YouTube och MySpace och lyckades 

med  att  nå  de  yngre  väljarna  i  USA.  Rashid  K.  Shabazz  menar  att  det  är  på  detta  sätt 

ungdomar bäst påverkas att delta i politiken och han menar, precis som Marshall McLuhan, 

att ”the medium is the message”, alltså att mediet är viktigare än själva meddelandet i sig.42 

I Sverige har man ännu inte sett det stora genombrottet för Internet som politiskt verktyg i 

valkampanjer. Annika Bergström skriver i en rapport om internet i valkampanjer från SOM-

institutet att det vid de tre senaste valen (1998, 2002 och 2006) har endast en marginell så 

kallad valårseffekt visat sig, det vill säga att antalet besökare på partiernas hemsida ökat något 

39  Petersson, Djerf-Pierre, Holmberg, Strömbäck & Weibull (2006), sida 10ff.

40  Castells (2001), sida 401.
41  Petersson, Djerf-Pierre, Holmberg, Strömbäck & Weibull (2006), sida 147ff.
42  Shabazz (2008), sida 238. 19



under valåret för att sedan sjunka igen.43 Även Lars Nord skriver om liknande tendenser när 

han redogör för att endast 17 % av medborgarna under 2006 sade att de under det senaste året 

varit inne på någon av de politiska partiernas hemsidor. Majoriteten av dessa visade sig efter 

en djupare analys vara yngre personer som är vana Internetanvändare och inte i första hand 

osäkra  väljare.  Nord  menar  vidare  att  denna  grupp,  tillsammans  med  journalister  och 

sympatisörer också legat i det fokus som svenska partier haft fram till 2006 när de använder 

sig av Internet för att  sprida sin politiska information.  Att  använda sig av Internet  för att 

sprida politisk information har också visat sig påverka de redan engagerade på ett positivt sätt 

medan de som inte är politiskt insatta tenderar att avskärma sig allt mer från detta när de ser 

det på nätet. Hur fokuset ser ut inför valet 2010 är ovisst, men enligt Lars Nord är det även i 

framtiden  troligen  fortsatt  den  yngre  generationen  som  främst  väljer  Internet  som 

informationskälla.44 En fråga man kan ställa i förhållande till denna teori är vilka det är som är 

den yngre generationen som Nord talar om? Är det de som var 18-19 år vid förra valet 2006, 

som idag torde vara 22-23 år, eller innefattar  det endast den generation förstagångsväljare 

som finns vid varje val? Troligtvis menar man, när man talar om de yngre väljarna i årets val, 

både första- och andragångssväljare, vilket idag är den generation som vuxit upp med Internet 

som en självklar informationskälla. Denna grupp borde då teoretiskt sett växa för varje val, 

och vid nästa val 2014 innefatta såväl första- som andra- och tredjegångsväljare. 

Internet  har  inte  bara  utvecklats  på  så  sätt  att  nya  kanaler  tillkommit,  utan  även  själva 

kommunikationen har förändrats. Det skriver Jesper Strömbäck och menar att Internet har 

konvergerat  olika  former  av  kommunikation.  Det  som ur  ett  perspektiv  är  interpersonell 

kommunikation, till  exempel ett videoklipp som fångar en diskussion mellan två individer, 

kan snabbt bli masskommunikation om videon läggs ut på en sida som YouTube där vem som 

helst  kan  ta  del  av  den.  Strömbäck  skriver  vidare  att  Internet  har  förändrat  rollerna  som 

medieproducent och mediekonsument eftersom alla med tillgång till en dator har möjlighet att 

starta en blogg eller  liknande och föra ut sitt  budskap. Vilken nivå man befinner sig på i 

samhället har inte längre någon betydelse, på nätet är alla i linje.45

4 METOD OCH URVAL

43  Bergström (2007), sida 401.

44  Nord (2009), sida 343ff.

45  Strömbäck (2009), sida 15f. 20



I detta kapitel sker en genomgång av studiens forskningsmetod, den kvalitativa intervjun och 

en diskussion kring de viktiga begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som bör 

beaktas vid studier av denna art. Därutöver redogörs för hur urvalet till studien genomförts 

och vilka det omfattar. 

4.1 Metod

Avsnittet  innehåller  resonemang kring kvantitativ  och kvalitativ  forskning,  den kvalitativa 

intervjumetod som används i studien samt en diskussion gällande reliabilitet,  validitet  och 

generaliserbarhet i denna undersökning. Här redovisas också studiens praktiska genomförande 

samt en diskussion om de metodproblem studien stött på. 

4.1.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning

När  en  studie  ska  genomföras  bör  man  tänka  igenom vilken  metod  som passar  bäst  för 

undersökningens syfte, och det man funderar på är om studien är av kvantitativ eller kvalitativ 

natur.  Kvantitativa  metoder  används  med  fördel  i  undersökningar  där  man  ämnar  pröva 

teorier  genom  insamling  av  numerisk  data.46 Vanliga  kvantitativa  metoder  är 

enkätundersökning och innehållsanalys, och en stor fördel med dessa är att de ger möjlighet 

till  generalisering  om  urvalet  är  representativt  för  populationen.47 De  kvalitativa 

undersökningsmetoderna, vilka fokusgrupper och intervjuer är exempel på, syftar däremot i 

första  hand inte  till  att  ge  möjligheten  att  statistiskt  generalisera  över  hela  populationen, 

kvalitativ forskning lägger istället stor vikt vid att visa egenskaper och skapa en förståelse för 

ett fenomen eller en händelse och är mer tolkande än den kvantitativa forskningen.48 Då syftet 

med denna undersökning är att skapa förståelse för användandet av sociala medier i politik 

talar detta för att en kvalitativ metod är den mest lämpade metoden för studien. Detta stärks 

ytterligare av att den kvalitativa undersökningen, i de fall metoderna intervju eller fokusgrupp 

väljs, även ger en närhet till dess respondenter och ett större utrymme för tolkningar. Genom 

att det också är möjligt att fördjupa sina frågor till respondenterna och få dem att förklara sina 

resonemang  djupare  klarar  kvalitativ  forskning  att  ge  svar  på  mer  komplexa  frågor  och 

underliggande faktorer som kan finnas. I undersökningar av kvantitativ natur, exempelvis en 

enkät, besvaras endast de i enkäten uppställda frågorna, och ingen möjlighet till uppföljning 

46  Bryman (2001), sida 77.

47  ibid., sida 93.
48 ibid., sida 35. 21



ges eftersom forskaren och respondenten är åtskilda.49 Utifrån ovanstående diskussion kan 

slutsatsen att det kvalitativa synsättet passar bäst i denna undersökning dras.

4.1.2 Personliga intervjuer

Den kvalitativa  metod som används i  undersökningen är  personliga intervjuer.  Personliga 

intervjuer ger som tidigare nämnt en möjlighet  till  djupare förståelse  av ett  fenomen,  och 

lämpar sig väl för bland annat undersökningar av politiska partiers strategisk tänkande och när 

man  vill  klargöra  människors  uppfattning  kring  till  exempel  en  specifik  fråga.50 Det 

personliga mötet möjliggör också en interaktion mellan intervjuaren och respondenten, och 

möjlighet  ges  till  intervjuaren  att  tolka  eventuella  gester  och  kroppsrörelser  som  den 

intervjuade  gör,  som inte  kan ses  till  exempel  över  telefon  eller  via  en enkät.51 Valet  av 

personliga intervjuer som studiens metod blev enkelt, trots att den tidigare forskningen som 

används i studien inte använt sig av denna metod. Den tidigare forskningen berör bland annat 

bloggar som politiskt verktyg och bloggars påverkan på det politiska deltagande, och för att få 

kunskap om detta har man använt sig av observationer och innehållsanalyser. I och med att 

denna  studie  undersöker  hur  svenska  partiers  medieansvariga tycker  och tänker  angående 

sociala medier krävs en mer djupgående metod och därav valet av kvalitativa intervjuer. För 

att få svar på studiens frågor är det av stor vikt att rätt personer intervjuas och det krävs att 

respondenterna besitter kunskap om såväl valkampanjen som arbetet med sociala medier och 

det är därför. Dessa kan vara webbredaktörer, pressekreterare eller en person som är specifikt 

ansvarig för sociala medier. Läs mer om urvalet i avsnitt 4.2.

Den intervjuform som används är av flexibel och semistrukturerad art vilket innebär att dess 

övergripande teman och frågor är bestämda men behöver inte nödvändigtvis ställas i samma 

ordning  som  de  utformades  i  intervjumanualen.  Den  semistrukturerade  intervjun  ger 

respondenten  möjlighet  att  svara  fritt  och  utforma  svaren  utifrån  denne  själv.  Skulle 

respondenten svara på flera frågor i ett svar behöver således inte dessa ställas igen. Denna 

form ger även möjlighet att, om så skulle behövas, lägga till frågor om något som dyker upp 

under intervjun som kan tillföra något till studien.52 I den semistrukturerade intervjun finns 

flera  olika  typer  av  intervjufrågor,  bland  annat  uppföljningsfrågor,  sonderande  frågor, 

49  Larsson (2000), sida 50ff.

50  ibid.

51  Kvale (1997), sida 34ff.
52  Bryman (2001), sida 301.
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tolkande  frågor  och  specificerade  frågor.  Uppföljningsfrågor  innebär  att  intervjuaren  är 

uppmärksam på vad respondenter säger för att sedan ställa en direkt fråga om det som sagts, 

eller genom att nicka, humma eller upprepa det som respondenten sagt få denne att ge svaret 

ett vidare innehåll. De sonderande frågorna kan användas när intervjuaren söker efter ett svar 

och kan då ställa frågor som till exempel ”Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av…” för 

att få svar om något specifik. En tolkande fråga kan vara att formulera om det svar som getts 

och uppmana respondenten till att utveckla något för att klargöra det, till exempel genom att 

fråga ”Du menar alltså att…”.53 

Denna studie  har  formulerats  utifrån  fyra  teman som intervjun följer,  dessa är  fenomenet  

sociala  medier,  sociala  medier  i  valkampanjen  2010,  sociala  medier  och  politisk 

kommunikation  samt  framtiden  med  sociala  medier.  För  att  respondenten  ska  känna  sig 

avslappnad  och  bekväm i  situationen  inleds  intervjuerna  med  några  bakgrundsfrågor  där 

denne berättar om sig själv, sin roll i partiet och sin bakgrund. Frågorna ställs sedan utifrån 

intervjumanualen, men i de fall där respondenternas svar varit långa och/eller innehållit delar 

som, för att besvara forskningsfrågorna, krävt vidare utläggning har sonderande frågor ställts 

för att få dessa svar. Också tolkande frågor har använts då svaren varit något diffusa och 

behövts klargöras.  För fullständig intervjumanual, se bilaga 1.

Analysen av personliga intervjuer kan ske enligt flera olika metoder. I denna studie analyseras 

det empiriska materialet utifrån ett hermeneutiskt synsätt vars syfte är att skapa en förståelse 

för textens mening.54 Analysen kan sägas ha skett genom det angreppssätt som kallas för ad 

hoc, att flera olika metoder används vid en och samma analys. I denna studie sker analysen 

genom meningskoncentrering och meningskategorisering. De båda analysmetoderna innebär 

att  transkriberingarna  läses  ett  flertal  gånger  för  att  se  mönster,  skillnader  och  likheter  i 

respondenternas svar. Vid en meningskategorisering ställs ett antal teman upp, vilka analysen 

sedan följer. Dessa teman väljs utifrån de mest intressanta mönstren och mest centrala delarna 

av  intervjuerna  utifrån  studiens  forskningsfrågor.55 Med  grund  i  intervjuerna  sker 

analysarbetet i denna studie utifrån teman gällande vad sociala medier innebär, den tidiga och 

faktiska  användningen  av  sociala  medier,  Barack  Obamas  påverkan  på  svenska  partier, 

53  Kvale (1997), sida 124f.

54  ibid., sida 49.
55  Kvale (1997), sida 178f. 23



partiernas  målgrupper,  gränsen  mellan  offentligt/privat  samt  sociala  medier  och  politisk 

kommunikation. Det transkriberade materialet läses sedan därefter ytterligare och genom så 

kallad meningskoncentrering bearbetas det empiriska materialet för att,  i ett fåtal ord eller 

meningar, kunna visa på innebörden av respondenternas svar på ett sätt som är mer kärnfullt 

än delen av texten i helhet.56 Dessa koncentrerade meningar används i denna studie som citat i 

analyskapitlet för att visa på den övergripande meningen i en intervjufrågas svar. 

4.1.3 Praktiskt genomförande 

De sju intervjuerna har genomförts på partiernas partikanslier i Stockholm och varje intervju 

tog  ca  30-45  minuter.  För  att  tillförlitligheten  ska  vara  så  hög  som  möjligt  spelades 

intervjuerna in med en MP3-spelare. Detta gjorde att jag som intervjuare kunde koncentrera 

mig helt på respondenten och dennes svar och det underlättade även vid analysarbetet.  När 

transkribering av intervjuer sker är det oftast praxis att denna är fullständig, men inom medie- 

och  kommunikationsvetenskap  kan  dock  undantag  från  detta  göras  för  att  förenkla  och 

förkorta  transkriberingsarbetet.  Detta  kan  till  exempel  ske  vid  pauser,  ej  relevanta 

utsvävningar som respondenten gör och liknande som inte tillför något till studien.57 I denna 

studie transkriberades intervjuerna i så gott som sin helhet, dock med reservationer för att 

vissa redigeringar gjordes av de citat som används i uppsatsen för att passa in i kontexten. 

Transkriberingen av intervjuerna ligger till grund för resultatredovisningen och analysen för 

att göra det möjligt att se mönster i de svar som fåtts. 

4.1.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning, men 

dessa är dock bäst tillämpbara på kvantitativ forskning. Inom kvalitativa studier talar man 

istället  oftast  om  tillförlitlighet  och  giltighet  som  ersätter validitets-  och 

reliabilitetsbegreppen.

 Hög  reliabilitet  i  en  undersökning  innebär  att  de  resultat  som  framkommer  skulle  bli 

detsamma om undersökningen genomförs på nytt. Det finns flera olika validitetstyper, bland 

annat begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. Dessa mätbara begrepp är som 

tidigare nämnts främst användbara i kvantitativa studier och handlar om huruvida de mått av 

56  ibid., sida 175ff.

57  Larsson (2000), sida 64. 24



begrepp som används verkligen mäter det som begreppet står för. 58 I kvalitativa studier är 

frågan om reliabilitet och validitet något diffus, eftersom metoderna till stor del handlar om 

hur forskaren tolkar svaren som ges. Dessutom syftar kvalitativa studier ofta till att visa på till 

exempel  samhällsförändringar  eller  utvecklingar,  vilket  gör  att  det  kan  vara  näst  intill 

omöjligt att få samma svar på en fråga om hela situationen förändrats.59 Det är här begreppen 

tillförlitlighet  och  giltighet  istället  med  fördel  används  då  dessa  innebär  att  studien  dels 

genomförts enligt de regler som finns och att undersökningens genomförande blir transparent 

för  andra (tillförlitlighet)  och dels  genom att  urval  och intervjumanual  är  väl  genomtänkt 

(giltighet).60 För att ge så god tillförlitlighet som möjligt till denna kvalitativa studie spelas 

intervjuerna in och transkriberas så att en utförlig analys kan genomföras och sedan ligga till 

grund för slutsats och diskussion. Tillförlitlighet ges också genom att alla steg och olika val 

som görs  i  undersökningen,  till  exempel  urval,  insamling  av  data,  analys  och  så  vidare, 

redogörs och argumenteras för. På detta sätt skapas en genomskinlighet i undersökningen och 

tillförlitligheten kan därför sägas vara hög.

Studien ges giltighet genom att intervjumanualen utformas med stor noggrannhet för att se till 

att de frågor som ställs är lämpliga för att få fram den kunskap som eftersträvas. Frågorna 

ställs under intervjuerna så som de är formulerade i intervjumanualen för att undvika ledande 

frågor  och  för  att  försäkra  sig  om  att  de  svar  som  behövs  för  att  besvara  studiens 

frågeställningar inte uteblir. Giltighet ges också genom att urvalet valts ut med omsorg och 

innehåller tillräckligt många respondenter för att få den bredd som önskas för att kunna få 

svar på de frågor som studien undersöker. De intervjupersoner som väljs ut skall också vara 

relevanta  för studien för att anses den ska anses giltig.61 Då urvalet  skett  genom att vissa 

kriterier så som god inblick i kampanjarbetet och stor del i arbetet med sociala medier ställts 

på intervjupersonerna kan studiens giltighet anses vara hög

Att generalisera  över större populationer eller  miljöer är  ofta önskvärt  när undersökningar 

genomförs,  då  främst  när  de  är  av  kvantitativ  art.  Kvalitativa  forskningsstudier  däremot 

innebär  oftast  att  en  statistisk  generalisering  över  hela  populationen  inte  är  möjlig  då de 

58  Bryman (2001), sida 43ff.

59  Trost (2005), sida 111ff.

60  Bryman (2001), sida 257f.

61  Larsson (2000), sida 74
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utvalda fallen inte kan sägas vara representativa för en större grupp. Däremot kan generella 

mönster och egenskaper visa sig i de kvalitativa studierna som kan anses gälla för fler än de 

respondenter/fall som studien omfattar.62 Denna studie är inget undantag från detta. Då den 

syftar  till  att  undersöka  hur  användandet  av  sociala  medier  och  den  politiska 

kommunikationen ser ut inför valet 2010 är undersökningen och urvalet anpassat efter detta. 

Någon större generalisering över till exempel politisk kommunikation i allmänhet i Sverige 

eller i världen är därför inte möjlig. Dock kan det insamlade intervjumaterialet sägas vara så 

pass mättat att man kan förmoda att de tydligaste mönstren och tankarna som respondenterna 

har  inför  valet  2010  även  kan  antas  gälla  för  de  svenska  partier  som  inte  är  med  i 

undersökningen och på så vis kan en viss generalisering, dock inte av statistisk art, göras.

4.1.5 Metodproblem

Som i de flesta studier kan problem uppstå, en del som är nästintill omöjliga att undvika och 

som följer med den valda metoden, men även specifika problem för enskilda undersökningar. 

En risk med personliga intervjuer är den så kallade intervjuareffekten, alltså att respondenten 

påverkas  av  intervjuaren  och  dess  närvaro,  eller  att  intervjuaren  har  ställt  upp 

intervjumanualen utifrån sina egna åsikter. Detta kan göra att intervjuaren ställer frågor som 

egentligen  är  påståenden  eller  antaganden,  och  på  så  vis  lägger  orden  i  munnen  på  den 

intervjuade.63 Genom att  ständigt  ha  dessa  eventuella  problem i  åtanke  vid  skapandet  av 

intervjumanualen minskar man risken för att vinklade frågor ställs. I denna studie är dock 

respondenterna  troligtvis  vana  vid  att  bli  intervjuade  i  och  med  sitt  dagliga  arbete  inom 

politiken och blir därför förmodligen inte påverkade av intervjuarens närvaro. Att genomföra 

pilotintervjuer kan också vara av värde för studien,  för att  testa frågornas utformning och 

upptäcka eventuella felaktigheter och risker för misstolkning av frågor som kan finnas.64 Detta 

är inget som genomförts i denna studie men intervjumanualen har istället, innan intervjuernas 

genomförande, lästs igenom av ett flertal personer med insikt i intervjuarbete och kan därför 

anses innehålla tillräckliga och relevanta frågor för studiens syfte. 

En viktig aspekt av den kvalitativa forskningsintervjun är att hitta rätt intervjupersoner. Detta 

kan vara ett problem dels genom svårigheter att få tag på respondenter men också på grund av 

att respondenterna bör vara relevanta för studien och besitta den kunskap som önskas för att 

62  Ekström och Larsson (2000) sida 16. 

63  Larsson (2000), sida 70f.

64  Kvale (1997), sida 137. 26



de uppsatta frågorna skall kunna besvaras.65 I denna undersökning har detta uppenbarat sig 

som ett problem först när intervjun genomförts och respondenten visat sig inte vara så insatt i 

ämnet som vore önskvärt. Detta har dock endast varit fallet i en av intervjuerna, och tack vare 

en väl genomtänkt och utformad intervjumanual kunde frågorna i studien besvaras ändå. 

När kvalitativa studier ska analyseras sker detta utifrån forskarens egna tolkningar, och även 

detta kan ses om ett metodproblem. Detta minimeras genom den höga tillförlitlighet som ges 

av  en  intervjumanual  med  frågor  som utformats  på  ett  objektivt  sätt  utifrån  den  tidigare 

forskningen och teorin, och utan större påverkan av de föreställningar jag som forskare har 

kring ämnet. 

4.2 Urval

I  denna del  sker  en  redogörelse  för  hur  urvalet  gått  till,  vilka  som valts  ut  och på vilka 

grunder.

När man ska välja respondenter inför en undersökning finns det många olika sätt att välja 

dessa  på.  I  denna  studie  sker  urvalet  i  flera  steg  där  det  första  steget  är  ett  så  kallat 

variationsurval. Ett sådant urval har målet att få en bredd bland respondenterna och få med till 

exempel representanter från samtliga block inom den svenska politiken. 66 Så är fallet i denna 

studie och partier från båda block har valts ut för att få just sådan bredd. Detta steg i urvalet 

sker även i samband med något som i viss mån kan liknas vid ett bekvämlighetsurval. Ett 

sådant  urval  innebär  att  de  respondenter  som  finns  tillgängliga  väljs  just  för  att  de  är 

tillgängliga.67 I  denna  studie  tillfrågades  från  början  samtliga  sju  partier  som  finns 

representerade i Sveriges Riksdag, samt Sverigedemokraterna. Bekvämlighetsurvalet beror på 

att ett av de tillfrågade partierna från det högra blocket inte besvarade förfrågan om intervju 

och därför valdes bort.

Det slutgiltiga urvalet består av representanter från följande svenska partier:

- Moderaterna

- Folkpartiet

- Centerpartiet

- Socialdemokraterna

- Vänsterpartiet
65  Larsson (2000), sida 74.

66  Larsson (2000), sida 56.
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- Miljöpartiet

- Sverigedemokraterna

De sex första partierna har valts ut eftersom de är väletablerade partier i Sverige som vid 

tidigare val fått ett så pass stort antal röster att de erhållit mandat i Riksdagen och kan antas 

fortsätta få det i framtiden. De kan även antas ha en relativt stor budget att lägga på sina 

kampanjer då dessa partier erhåller bidrag från staten.68 De sex partierna består av tre partier 

från det som i folkmun kallas det högra blocket (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet) och 

tre  partier  från  det  vänstra  blocket  (Socialdemokraterna,  Miljöpartiet,  Vänsterpartiet). 

Sverigedemokraterna tas med i undersökningen på grund av att de är ett mindre, ännu relativt 

oetablerat  parti  som  troligen  är  på  väg  in  i  Riksdagen,  men  som  inte  har  samma 

förutsättningar som de övriga bland annat eftersom de ännu inte uppfyller de krav som finns 

för  att  erhålla  partistöd.  Det  kan  då  vara  intressant  att  se  om  det  skiljer  sig  mellan 

Sverigedemokraterna och de övriga partiernas kampanjarbete. Det är även av intresse att se 

om det skiljer sig mellan hur kampanjandet går till  för Moderaterna och de två så kallade 

allianspartierna som torde fokusera på att behålla makten, och Socialdemokraterna som vill 

uppnå majoritet tillsammans med de två partier som ses som de rödgröna.

I  nästa  steg,  vid  valet  av  enskilda  respondenter,  har  ett  ändamålsenligt  urval  skett. 

Ändamålsenliga urval innebär att man väljer respondenter utifrån de egenskaper man önskar 

att dessa ska besitta, utan att bry sig om ifall urvalet blir representativt för urvalspopulationen 

eller ej.69 Det visade sig att flera partier numera har en specifik person som är ansvarig för just 

sociala medier och då önskemålet var att respondenterna ska ha god inblick i kampanjarbetet 

och helst då även i arbetet med sociala medier blev dessa, i de partier det fanns, mitt urval. 

Intervjuerna  genomförs  med  representanter  från  partiernas  centrala  kanslier  i  Stockholm, 

eftersom de där har ett övergripande ansvar för de nationella kampanjerna. Att genomföra 

intervjuerna på nationell nivå gör att studiens resultat i viss mån kan anses representativ för 

svensk nationell politisk kommunikation när det gäller valkampanjen 2010, och inte endast 

för till exempel lokalpolitik vilket vore fallet om kommunalpolitiker intervjuas. De utvalda 

består av både män och kvinnor, dock med en tydlig dominans av det förstnämnda, men alla 

med bakgrund i  politiken innan de började på sin nuvarande post.  Åldersspannet är  cirka 

68  Riksdagens hemsida, www.riksdagen.se

69  Hartman (1998) , sida 245.
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30-40 år gamla vilket betyder att de inte växt upp med Internet, men majoriteten har ändå har 

arbetat med det under större delen av sin yrkesverksamma tid.

5 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS
Här  redovisas  resultaten  som  framkommit  av  intervjuanalysen.  För  att  göra  denna  del 

lättöverskådlig inleds kapitlet med en genomgång av hur användningen av sociala medier såg 

ut vid valet 2006 för att sedan övergå till analys av ett antal uppsatta teman som visat sig som 

de tydligaste i intervjuerna. 

5.1 Den tidiga användningen av sociala medier

Vid det förra svenska valet, 2006 hade de intervjuade partierna en inte så utbredd användning 

av sociala medier, detta begrepp var ännu inte vedertaget utan vid denna tidpunkt talades det 

istället om Internet, eller i viss mån bloggar, kort och gott. Samtliga respondenter anger att de 

använde partiets egen webbsida som främsta Internetkanal, medan Vänsterpartiet även anger 

bloggar  som  ett  förekommande  kommunikationsmedel  under  valrörelsen  2006. 

Kommunikationen på partiernas  webbsidor var främst  av envägsnatur,  de förmedlade sina 

budskap till väljarna som inte hade några större möjligheter att ge respons eller kommentera.

En mer specifik tidpunkt för när sociala medier till viss del började användas inom politiska 

valkampanjer  i  Sverige  är  således  svår  att  ringa  in  då  respondenternas  generella 

uppskattningar skiftar rejält mellan partierna. Vissa partier, som Vänsterpartiet, använde sig 

redan  2003  till  viss  av  medier  som  idag  kallas  för  sociala,  medan  andra  först  i  EU-

parlamentsvalet 2009 såg dem som en möjlighet. När man ser till hur de idag använder sociala 

medier verkar detta inte ha någon betydelse, de som använt dem under kortare tid har samma 

strategier och metoder för användningen som de partierna med längre erfarenhet av sociala 

medier.

5.2 Vad är sociala medier?

Vad sociala medier innebär är samtliga respondenter så gott som överrens om. Något de flesta 

respondenter  nämnde  är  att  det  handlar  om  kommunikationskanaler  som  möjliggör 

tvåvägskommunikation där läsaren kan ge feedback och respons i realtid. En annan viktig 

aspekt som uppkommit är att sociala medier innebär ett nytt sätt att se på kommunikation och 

grundtankarna  om  envägs-  och  tvåvägskommunikation.  Det  handlar  enligt  några  av 
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respondenterna inte bara om att lägga ut något allmängiltigt på Facebook, utan man måste 

skapa  en  ny  tankegång  kring  kommunikationen  på  nätet,  om  hur  man  ska  hantera 

interaktionen och responsen från läsarna. Man menar också att sociala medier är plattformar 

där partierna själva inte har full kontroll, såsom de har på sina egna webbsidor, utan att det i 

de sociala medierna är läsarna som har kontrollen. 

Det som gör det intressant som begrepp /…/  det är att skilja på de plattformar där vi 
själva har kontroll över informationen och andra webbplatser utanför våra egna där vi 
är en del i ett större flöde /…/ och vi inte har kontrollen.

- Webredaktör, Miljöpartiet

Även om definitionen av sociala medier skiljer sig något åt bland respondenterna är de ändå 

inne på samma spår, att det är interaktionen som möjliggörs mellan läsare och publicerare 

som är det centrala och viktigaste.

Trots att flera respondenter berättade att det blivit relativt vanligt att människor, som ofta är 

anonyma, ger kritik och lämnar negativa kommentarer på till exempel partiernas bloggar så 

ser  de  inte  på  möjligheten  till  feedback  som  någon  negativt.  Alla  intervjuade  talar  om 

interaktionen som det viktigaste med sociala medier och de menar att möjligheten till att ge 

kritik är vad politik handlar om och att de sociala medierna har gjort den politiska debatten 

tillgänglig för en större massa. 

/…/ så finns det ju också en aspekt av att det är mera människor som har möjlighet till 
att kommentera på de sociala medierna, på både gott och ont ska man väl säga, men 
framförallt tycker vi väl att det är positivt att debatten inte är till för vissa människor 
bara.

- Webredaktör, Miljöpartiet

Kritiken som kommer genom interaktionen hos sociala medier kan överlag sägas vara något 

som respondenterna inte ser som något större problem då det inte läggs så stor vikt vid detta 

under intervjuerna. Ett mönster som visat sig under intervjuerna är att det, åtminstone när det 

gäller  bloggar,  oftast  inte  är  kritik  mot  just  partierna  utan  snarare  mot  enskilda 

politiker/kandidater/bloggare och så vidare, som handlar om vad denne skrivit. 

Att sociala medier som bloggar, Twitter, YouTube och Facebook allt som oftast kräver att 

läsaren aktivt söker upp sidan påverkar inte partiernas arbete, trots att flera respondenter säger 

att det kan vara så att man mest når sådana som redan är politiskt engagerade eller aktiva. 

Flera respondenter tror dock att detta troligtvis mest är fallet i början av ett valår, och att det 
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kort  innan  valet  även  är  de  väljare  som  ännu  inte  bestämt  sig  som  söker  upp  bloggar, 

Facebook-grupper, filmklipp och så vidare.

/…/ jag är övertygad om att det både är ett gäng som redan är intresserade och som vill 
vara med och engagera sig /…/ och som vill  se hur de kan vara det  och bidra till 
Folkpartiets  framgångar  /…/  Men jag  tror  även  att  det  kommer  bli  många  osäkra 
väljare som kommer att leta upp oss på nätet /…/

- Redaktör för webben och sociala medier, Folkpartiet

5.3 Sociala medier i valkampanjen 2010

Vilka sociala medier som kommer att användas i valrörelsen 2010 skiljer sig inte nämnvärt 

mellan  svenska  partier.  De  kanaler  som  respondenterna  anger  som  de  huvudsakliga  är 

Facebook, bloggar, mikrobloggar som Twitter samt YouTube.

En tydlig skillnad visade sig mellan de större och de mindre partierna när det kommer till på 

vilka  sätt  man  använder  sig  av  sociala  medier.  I  större  partier  som  till  exempel 

Socialdemokraterna  och  Moderaterna,  men  även  hos  Centerpartiet  är  det  dialogen  med 

väljarna och att sprida sitt budskap som är det primära. Hos mindre partier som Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet har man givetvis också detta som syfte, men än viktigare är att man har en 

tanke  om att  organisera  sina  medlemmar  under  kampanjen  via  de  sociala  medierna,  och 

planera möten och events genom dem. Detta visar på en influens av Obamas kampanj, vilket 

diskuteras vidare i avsnitt 5.4.

Sociala  medier  är  intressant  för  oss  i  den  här  valrörelsen  /…/  framförallt  för  att 
mobilisera sig, att mobilisera sina egna krafter och få igång ett tryck i valkampanjen.

- Webredaktör, Miljöpartiet

Bloggar uppges vara det som använts längst av flera partier och respondenterna har svårt att 

ange hur många som bloggar å partiets vägnar eftersom de inte bara finns på partiernas egna 

bloggplattformar  utan  även  på  mer  allmänna  sajter  som  till  exempel  bloggplattformen 

blogg.se. Ett tydligt mönster är att flera av de intervjuade partierna räknar även de bloggar 

som finns på andra plattformar som har partisympatiserande åsikter som  sina egna när de 

svarar på frågan om hur många som bloggar för dem. Oavsett vilka som räknas till partiernas 

egna bloggar står det klart att politiska bloggar både skrivs och läses av förhållandevis många 

människor. 

Användningen av YouTube är inte lika utbredd som de övriga kanalerna, och den främsta 

anledningen till detta är enligt flera respondenter avsaknaden av kunskap för att skapa bra 
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politiska videoklipp. Kanalen har enligt respondenterna tidigare inte använts på samma sätt 

som Barack Obama gjorde i det amerikanska valet med reklamfilmer och roliga klipp, 

eftersom Sverige tidigare inte haft en tradition av politisk TV-reklam. Detta har enligt 

respondenterna gjort att svenska folket inte är vana vid att se politikerna i vad som framstår 

som reklamfilmer och det kan därför uppfattas som obekvämt och i vissa fall löjligt. I år är 

dock första året då TV-reklam är tillåtet och de flesta respondenter säger att de kommer att 

använda sig av detta och då även lägga upp reklamfilmen på YouTube. Utöver detta kommer 

YouTube främst användas för att lägga upp intervjuer, politiska utspel och föredrag.

YouTube benämns av alla respondenter utom en som en kommunikationskanal, undantaget är 

Socialdemokraternas ansvarige för sociala medier. Denne menar istället att YouTube inte bör 

ses som en kommunikationskanal utan mer som en distributionsplattform från vilken man 

använder klipp för att publicera på kanaler som Facebook och bloggar. Man menar då att det 

huvudsakliga syftet med att lägga ut klipp på YouTube inte är att få många tittare genom just 

YouTube.com utan genom att klippet används på andra sidor.

/…/ du kan tänka dig vår kanal på Facebook, den är en container i vilken vi lägger 
massor av klipp, och så plockar vi ut olika klipp i olika kanaler. /…/ YouTube är inte 
kanalen, YouTube är distributionsplattformen /../

- Ansvarig för sociala medier, Socialdemokraterna

Facebook  är  enligt  de  intervjuade  en  utmärkt  kanal  för  att  nå  många  väljare  då  över  en 

tredjedel av Sveriges befolkning har ett konto på sidan. Det är även den kanal där alla partier 

har en egen så kallad fansida som sympatisörer kan gå med i för att visa att de stödjer partiet. 

Där uppger respondenterna att de själva lägger ut länkar till blogginlägg, debattartiklar och 

liknande. Sidan används även för att diskutera med både medlemmarna och icke-medlemmar 

om det som läggs upp och det är de diskussioner som startas som är det bästa med Facebook 

enligt respondenterna. 

Johan Persson skrev på sin blogg att han tycker att det är viktigt att polisen ska få 
drogtesta unga som är under 15 år om de verkar vara drogpåverkade/…/ och då 
lade jag ut och informerade om det på Facebook /…/ och frågade ”vad tycker du?” 
och  då  blev  det  en  lång  diskussion  /…/  på  vår  fanpage  där,  och  det  var  ju 
jätteroligt.

- Redaktör för webben och sociala medier, Folkpartiet

En intressant aspekt med partiernas Facebookanvändande är att samtliga partier menar att de 

själva ofta inte behöver ge sig in i diskussionen, utan att andra människor för den åt dem. De 
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överlåter alltså till exempelvis sympatisörer eller medlemmar att framföra deras politik. Detta 

är ett genomgående tema även när det gäller andra sociala medier som bloggar och YouTube 

där kommentarerna ofta besvaras av andra än partiet.

Att sociala medier är gratis hör man ofta, och samtliga respondenter är av uppfattningen att 

trots att sociala medier är ett kostnadseffektivt sätt att sprida information är det inte så billigt 

som man kan tro. Näst intill alla partier har inför valkampanjen 2010 anställt personer för att 

specifikt arbeta med sociala medier, eller omarbetat tjänster och utsett personer med speciellt 

ansvar för detta. Respondenterna menar att även om själva platsen eller medlemskapen på de 

olika kanalerna inte kostar något i sig så mäts kostnaderna i den arbetskraft som lägger ner tid 

på dem. Och trots att det inte handlar om lika stora summor som för till exempel 

annonsplaster eller TV-reklam så finns kostnader för sociala medier. Här finns en skillnad 

mellan riksdagspartierna och Sverigedemokraterna, samtliga riksdagspartier har mellan en 

och tre heltidsanställda vars främsta arbetsuppgift är att hantera det praktiska kring de sociala 

medierna medan Sverigedemokraterna inte har någon som är specifikt ansvarig. Det ligger 

istället på de både pressekreterare och övrig anställd personal att sköta de sociala medierna 

parallellt med de ordinarie arbetsuppgifterna.

När  det  kommer  till  vilken  roll  sociala  medier  förväntas  spela  i  valet  2010  är  samtliga 

respondenter överrens om att den förmodligen inte kommer vara avgörande. De menar att det 

fortsatt kommer vara de traditionella medierna som fungerar som primära informationskällor 

för de flesta människor. Dock påpekar Socialdemokraternas respondent att om valet avgörs 

med små marginaler kan sociala medier anges som den avgörande faktorn, men poängterar 

samtidigt  att  detta  i  sådana  fall  är  en  efterhandskonstruktion  just  för  att  det  passar  i 

sammanhanget.

/…/ sanningen är att  vilken grupp som helst  som är större än skillnaden mellan de 
vinnande blocken kan man ju säga var de som avgjorde valet. /…/ om skillnaden är 0,5 
% så kommer man kunna säga att det var sociala medier som avgjorde valet, för vi 
påverkar mer än 0,5 % /…/

- Ansvarig för sociala medier, Socialdemokraterna

Även om sociala medier troligtvis inte kommer att spela en avgörande roll i utgången av valet 

menar alla respondenter att det är av största vikt för partier att jobba med dem. Ett parti som 

inte  finns  på  Facebook,  YouTube  eller  Twitter  skulle  enligt  respondenterna  ses  som 

bakåtsträvande  och gammalmodigt  eftersom så många människor  är  involverade  i  sociala 

medier och ser det som något självklart.
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5.4 Obama – en inte helt självklar inspirationskälla

Att de svenska partierna tittat på och tagit del av Barack Obamas presidentkampanj 2008 är 

självklart hos alla intervjuade, men dess betydelse för partiernas arbete i Sverige är skiftande. 

Även om man sneglat  åt  Obamas håll  har det för de flesta varit viktigare att  se till  olika 

europeiska länders användande av sociala medier i kampanjarbetet.  Största anledningen till 

detta är den stora skillnaden som respondenterna uppfattar mellan Sverige och USA när det 

gäller utmärkande drag inom politisk kommunikation, man anser till exempel att Sverige inte 

har en lika personvalsinriktad kampanjtradition. Detta gör enligt flera respondenter att det blir 

naturligare för svenska partier att titta närmare på kampanjer i länder med politiska system 

som liknar det svenska i och med att mycket från dessa kan i de fall det är önskvärt direkt 

appliceras på svenska partiers kampanjarbete.

/.../ vi har nog mer tittat på vad som skett i våra grannländer i Europa, vi har tittat 
väldigt mycket på vad tyskarna gjorde i sitt val i höstas. Jag tycker även norrmännens 
val här för några månader sedan var väldigt intressant. Finland ligger också rätt långt 

framme och det är mer relevant för oss att kolla på dem.
- Kommunikationschef, Moderaterna

Alla respondenter menar alltså att Obamas kampanj inte går att direkt överföra till en svensk 

valkampanj,  skillnaderna  är  enligt  de  intervjuade  för  stora,  framförallt  när  det  gäller 

finansieringen och antalet frivilligt engagerade. I Sverige har partierna knappt en bråkdel av 

summorna  som  spenderas  på  kampanjarbetet  i  USA  och  man  har  heller  inte  samma 

engagemang  på  gräsrotsnivå,  alltså  frivilliga  som engagerar  sig  gratis,  som Obama hade. 

Enligt respondenterna skulle det sistnämna heller inte vara möjligt då vi inte har traditionen 

av ett gräsrotsengagemang på samma sätt.

/…/ i Sverige så är det mot alla kulturella koder om du eller jag sätter oss och ringer 
igenom hela vår telefonbok veckan innan valet och vill tjata på våra vänner vad dem 
ska rösta på, det gör man liksom inte. Folk blir ju sura då, så det kan man inte göra i 
Sverige.

- Pressekreterare, Sverigedemokraterna

Ett återkommande svar på frågan om huruvida man inspirerats av Barack Obama är att man 

har gjort det på så sätt att det var hans kampanj som gjorde att sociala medier blev ett 

självklart förekommande begrepp inom politiken och i den svenska och utländska 

mediedebatten. Respondenterna påpekar också att Obama inte var först med att använda 

sociala medier, men att han var den första som använde det på ett framgångsrikt sätt i en 

valkampanj. Det som dock flera respondenter påpekade var att det endast är stiftandet av 
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själva begreppet sociala medier som Obama står för, användandet av mediekanaler som 

Facebook och bloggar fanns redan tidigare men då pratade man istället om nätet och hade 

andra benämningar på de olika kanalerna.

/…/det har skett en förändring hur vi talar om de här sakerna, vi pratar om det så som 
sociala medier /…/Om man var på Facebook innan Obama, vad gjorde man då? Jo då 
var man på ett community /…/

- Ansvarig för sociala medier, Socialdemokraterna

Som  tidigare  nämnts  i  avsnitt  5.3  kan  man  se  att  ett  par  partier,  Vänsterpartiet  och 

Miljöpartier,  använder  sociala  medier  för  att  organisera  och  strukturera  sina  medlemmar 

medan övriga partier inte alls har detta som syfte. Att använda sociala medier på detta sätt 

visar på en influens från Barack Obamas kampanj där han gjorde detsamma. Två av tre av de 

rödgröna partierna använder alltså sociala medier som ett organisationsverktyg medan inga av 

allianspartierna arbetar på detta sätt.

Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  det  ur  intervjuerna  framkommit  att  respondenterna 

anser  att  den  uppståndelse  som  varit  i  media  kring  Barack  Obamas  kampanj  och 

spekulationerna  kring  hur  svenska  partier  skulle  ta  efter  denna  främst  har  varit  endast  i 

medierna. Partierna själva har en mycket mer kritisk syn på dess inflytande på svensk politik 

och vill inte gärna påstå att det är enbart Obama som ligger bakom den ökade användningen 

av sociala  medier  som faktiskt  finns  i  svenska valkampanjer,  utan flera  inspirationskällor 

finns i andra länder.

5.5 Målgruppen och sakfrågan bestämmer kanalen

Trots att man kan tro att det primärt  är yngre väljare som partierna vill nå genom sociala 

medier menar samtliga respondenter att så är inte fallet.  Enligt respondenterna handlar det 

snarare främst om olika målgrupper dels för olika kanaler och dels när det kommer till olika 

sakfrågor. Det allra vanligaste bland de intervjuade partierna är alltså att man först bestämmer 

sig för vilken sakfråga man vill kommunicera till vilken målgrupp, och det är först därefter 

som kommunikationskanal väljs. Respondenterna menar dock att det självklart finns vissa av 

de sociala medierna som lämpar sig bättre för att kommunicera vissa sakfrågor. Till exempel 

används  Facebook  enligt  flera  av  de  intervjuade  med  fördel  för  frågor  gällande 

jämställdhetsfrågor  eftersom människor  som är  engagerade  i  detta  ofta  redan skapat  egna 

diskussionsgrupper där.
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/…/ det  är  inte så att  vi  styr  målgrupp efter  vilken kanal  vi  använder utan snarare 
vilken kampanj det handlar om. /…/ om vi skulle göra en kampanj som handlar om 
familjepolitik, då får man ju se till att man har rätt avsändare och rätt budskap och sen 
får man ju försöka hitta målgruppen /… /då får man ju försöka hitta den målgruppen på 
till  exempel  Facebook,  men  man  kan  också  använda  sajter  som  familjeliv.se  till 
exempel. För varje kampanj vi gör får man försöka hitta en målgrupp /…/ det är bara 
frågan om vilken plattform man använder.

- Kommunikationschef, Moderaterna

Trots att alla partier menar att de vill nå i princip alla målgrupper finns ändå en tanke om att 

första-  och andragångsväljare är mer  lättpåverkade än de som röstat  flera gånger tidigare. 

Detta  är  dock något  som enligt  respondenterna  gäller  oavsett  om det  handlar  om sociala 

medier  eller  mer  traditionella  kanaler,  eftersom dessa väljare  ännu inte  har  någon invand 

tradition att rösta på ett visst parti. 

/…/ förstagångsväljare är ja, lättare att övertyga. Förstagångsväljare har ingen tradition 
att  rösta på  ett  speciellt  parti.  Man har inte  skapat  en tradition av det  än.  /…/ det 
politiska medvetandet hos en 18-19 åring idag det sträcker ju sig bara över den senaste 
mandatperioden, innan dess så har man inte haft någon koll.

-  Pressekreterare, Sverigedemokraterna

Detta mönster, att partierna har en något större ambition att nå förstahandsväljare än övriga 

stämmer överrens med den bild man gärna har av vilka som använder Internet, och som ofta 

även stärks av statistik från diverse undersökningar på ämnet. 

5.6 Privat/offentligt, var går gränsen?

Vad som är privat/personligt och vad som är offentligt kan vara svårt att avgöra när man hela 

tiden är tillgänglig på Twitter, bloggar och Facebook, men detta är inget som respondenterna 

ser som ett stort problem. De anser att det är näst intill ett måste att vara personlig på sin 

blogg eller mikroblogg, däremot bör man hålla det privata utanför. Var alltså personlig men 

inte privat är rådet de ger till sina aktiva bloggare, men var dessa gränser går är upp till var 

och en att själv bestämma. 

Med sociala medier /…/  är det inget problem att vara lite personlig och skriva att man 
är ute med hunden eller har lämnat barnen på dagis, för det medmänskliggör ju bara 
personen bakom namnet och partiloggan. Däremot tycker jag att man ska passa sig för 
att vara privat, alltså vilka sexuella preferenser du haft i helgen är inte så intressant, för 
du är ju ändå en officiell person, du ska ju inte bli någon clown, det får man passa sig 
för.

- Pressekreterare för sociala medier, Vänsterpartiet
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Ingen av de intervjuade uppgav att de satt upp strikta regler för vad man får skriva gällande 

just privat/offentligt, däremot finns inom vissa partier riktlinjer för hur man beter sig på nätet, 

något som de kallar för Netikett, alltså etikett på nätet. Dessa riktlinjer gäller vad som bör 

tänkas på innan man börjar blogga, hur man använder bilder, länkar men också rent bloggvett 

och etikett.

Var restriktiv med att ta bort kommentarer som kommer till din blogg. /…/ Svara alltid 
på kommentarer, om de inte är direkt otrevliga. /…/ Var sparsam med att kommentera 
personer du knappt känner /…/

- Ur Möt dina väljare, handbok om bloggar 
och några andra sociala medier Folkpartiet

De partier som inte har några riktlinjer för sociala medier delar synen att det som inte är 

tillåtet på nätet är så självklart, som till exempel att inte skriva rasistiskt eller kränka andra, 

och att det är vanligt vett och sans som gäller. En respondent menar att de människor som inte 

följer de outtalade reglerna som finns och som även gäller i hela samhället förmodligen heller 

inte skulle göra det bara för att det fanns nedskrivet i en handbok för sociala medier.

Andelen partier som inte har riktlinjer är ungefär lika stor som den delen som har dessa, och 

det är främst de partier som använt sig av sociala medier och Internet under en längre tid, så 

som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna som inte har några regler för vad 

som skrivs, främst i deras bloggar. Detta kan bero på att de har jobbat så pass länge med 

sociala medier att de aktiva bloggarna genom erfarenhet vet vad som funkar och inte på nätet.

5.7 Den politiska kommunikationen har förändrats

Ett  genomgående  svar  på  hur  respondenterna  anser  att  den  politiska  kommunikationen 

påverkats av sociala medier är att den går snabbare. Det som tidigare hade en tidscykel på 24 

timmar har idag istället 30 minuter, och all information publiceras på nätet långt innan den når 

väljarna genom traditionella nyhetssändningar eller tidningar. De sociala medierna har enligt 

respondenterna även öppnat upp den politiska debatten för fler människor. De som tidigare 

inte tog chansen att delta face-to-face genom till exempel valstugor eller andra debatter har 

idag möjligheten att lättare göra det mer anonymt genom nätet, det handlar bara om viljan att 

göra det. Merparten av de intervjuade ser bara positiva förändringar med sociala medier inom 

politik, Miljöpartiet har dock upplevt negativa konsekvenser av det högre tempot inom den 

politiska kommunikationen i och med att den interna demokratiska processen som måste ske i 

partiet innan ett beslut kan fattas fortfarande tar lika lång tid som tidigare.
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/.../ ett väldigt konkret exempel som jag själv var inblandad i var datalagringsdirektivet 
där vi kom ut lite snett, det framstod som att vi hade bytt linje fastän vi inte hade gjort 
det. Det blev ett missförstånd för att det var lätt att misstolka någonting som vi hade 
sagt. Och vi hade ett svar på det, men det tar tid att förankra ett svar när det är många 
som ska skriva under det. Den interna demokratiska processen hos oss drog ut på tiden, 
samtidigt  som det  växte  till  ett  väldigt  tryck  på  nätet  om att  vi  skulle  svara,  och 
människor var upprörda /…/ och det kan handla om timmar, så byggs det direkt upp ett 
väldigt tryck. Samtidigt som det inte finns den här respekten riktigt för att vi måste ha 
en demokratisk process och förankra saker internt innan vi kan gå ut med någonting.

- Webredaktör, Miljöpartiet

Ytterligare en tanke från en respondent är att sociala medier skapar en rädsla hos politiker, en 

oro för att allt de gör kan hamna på nätet. Detta säger Sverigedemokraternas pressekreterare 

och menar vidare att politiker idag är mer sårbara, och därför inte kan vara likna öppna som 

tidigare,  och att  det  är  de sociala  medierna  och medborgarjournalistiken  som bidragit  till 

detta. På denna punkt skiljer sig partierna åt drastiskt, och den mer vanligt förekommande 

åsikten, hos till exempel Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet är 

att de sociala medierna, som också tidigare nämnts, har gjort det möjligt för politiker att vara 

mer personliga och just öppna. Detta genom att de på platser som är öppna för allmänheten 

kan skriva om när de till exempel hämtar sina barn på dagis eller rastar hunden, vilket tidigare 

inte varit möjligt.

6 DISKUSSION OCH SLUTSATS
I detta kapitel förs en diskussion kring det framkomna resultatet som redovisats i föregående 

kapitel. En återkoppling görs till de teorier som studien vilar på, vilka tillsammans med mina 

egna resonemang kommer att användas för att besvara studiens frågeställningar. Kapitlet är 

uppdelat i avsnitt som var och ett har koppling till studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis 

finns ett avsnitt med övergripande slutsatser.

6.1 Synen på sociala medier

Den vanligaste definitionen som de svenska partiernas medieansvariga har av sociala medier 

är att det är arenor där läsaren har kontrollen, där läsaren kan diskutera och förmedla sina 

åsikter utan att bli avbruten. Att sociala medier gör det enklare för fler människor att ta del i 

den  politiska  debatten  på  nätet  innebär  ett  steg  mot  något  som  liknar  det  som  Jürgen 

Habermas kallar för den ideala offentliga sfären. Dock bör det inte ses som ett rum i och med 

alla  olika  kanaler,  utan  snarare  som  flera offentliga  rum,  vilket  Ilshammar  förespråkar. 

Habermas  menade  att  i  den  ideala  offentliga  sfären  kan  diskussionen  ske  fritt  utan 
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inblandning  från  staten,  vilket  kan  sägas  om  de  diskussioner  som  förs  på  till  exempel 

Facebook och i bloggar. Dessa arenor för diskussion har ingen moderator som bestämmer 

dagordning, istället gör användarna själva detta genom en demokratisk process där de frågor 

som flest är intresserade av i just det tillfället diskuteras. Speciellt gäller detta på de platser på 

nätet där partierna själva inte har någon inblandning, som de Facebooksidor och bloggar som 

drivs av personer med partipolitiska åsikter som inte är aktiva i något parti,  och på andra 

hemsidor som inte knutna till ett parti.  Möjligheten för fler människor att enkelt delta i den 

politiska diskussionen genom de sociala medierna går i linje med Hacker och van Dijks teori 

om att nya medier skapar nya former av demokrati. Även om valstugor och liknande också 

varit öppna för allmänheten tidigare kräver de en prestation av de som vill delta, det krävs att 

de  tar  sig  till  en  specifik  plats  mellan  vissa  klockslag  medan  deltagandet  genom sociala 

medier kan ske i princip var som helst och när som helst. Att demokratin utvecklas med nya 

medier gäller dock såväl telefonens som Internets utveckling och förmodligen alla nya former 

av kommunikationskanaler som kan tänkas utvecklas i framtiden och är inte specifikt för just 

sociala  medier.  Den  digitala  demokratin  som  utvecklades  med  Internets  utbredning  i 

samhället har i och med de sociala medierna utvecklats vidare och bör idag kanske snarare 

kallas  för  social-digitala  demokrati,  eller  för  att  återkoppla  till  Åströms  tankar  kring 

interaktion; digital interaktionsdemokrati då interaktionen är kännetecknet för sociala medier.

Att sociala medier är ett effektivt sätt för politiska partier att nå väljare var ett genomgående 

svar  hos  respondenterna.  Sociala  medier  klarar  dock  inte  att  stå  självständigt  i  ett 

kampanjarbete  utan  måste  användas  som  ett  kompletterande  verktyg  till  de  traditionella 

etermedierna samt tidningar. Att göra som Obama och ha majoriteten av sin kampanj på nätet 

är alltså inget de svenska partierna tror på, det måste ske i symbios med TV, tidningar och 

radio. De nyare medierna har dock fått en allt större roll, från att 2006 knappt ha använts alls 

till  att  idag  vara  ett  vanligt  inslag,  och  fortsätter  denna  utveckling  kan  sociala  medier 

säkerligen komma att bli en lika stor del i framtida valkampanjer som övriga medier. 

Trots  att  sociala  medier  tycks  ha  många  fördelar  har  även  några  nackdelar  påtalats  i 

intervjuerna. Bland annat ser några av respondenterna en risk i att man främst når personer 

som redan är aktiva och engagerade i politiken eftersom man själv oftast måste söka upp 

sociala  medier  för att  ta  del av dem. Detta  är  troligtvis  något som är en risk i  början av 

användandet av sociala medier inom politik, och då på grund av att det är ett nytt och okänt 

område. I valet i USA 2004 användes sociala medier men inte alls med sådan effekt som vid 
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valet 2008. Det tidiga användandet spelade dock förmodligen roll i och med att människor 

redan då fick upp ögonen för att till exempel bloggar kan användas inom politiken, och när 

Obama sedan startade sin kampanj hade det första fröet såtts redan fyra år tidigare och vid det 

laget börjat gro hos större delen av allmänheten. Årets val i Sverige kan vara det som sår fröet 

hos väljarna och gör dem uppmärksamma på politiska partiers användning av sociala medier.

6.2 Användningen av sociala medier i valet 2010

Studiens syfte är bland annat att klargöra hur de svenska partierna planerar att använda sociala 

medier i den kommande valkampanjen, och resultatet visar att 2010 är året då sociala medier 

får  ett  stort  genomslag  inom svenska valkampanjer  – det  är  ingen tvekan om den saken. 

Frågan  är  bara  om man  kan  säga  att  det  kommer  att  bli  ett  så  kallat  Internetval?  Efter 

intervjuerna med representanter från sju av de stora partierna i Sverige är svaret att så blir 

förmodligen inte fallet. Målsättningen är inte att människor ska använda Internet och sociala 

medier som sin främsta formationskälla inför valet. Partierna använder istället sociala medier 

som ett komplement till de traditionella medierna som TV, tidningar och radio, och de sociala 

medierna spås inte få någon avgörande roll i valet. Nords teori om att det fortsatt kommer 

vara  den  yngre  gruppen väljare  som använder  Internet  som informationskälla  i  valet  går 

tvärtemot  partiernas  planerade  arbete  som vänder  sig  mot  såväl  yngre  som äldre  väljare. 

Troligtvis  kommer de forskare som är av samma uppfattning som Nord tvingas ändra sitt 

tankesätt efter detta val om det visar sig att partiernas arbete lyckas och de även når de äldre 

målgrupperna via dessa medier. Det visar då på att sociala medier är ett lika bra verktyg för 

politisk kommunikation som tidningar och TV när det kommer till att nå de flesta målgrupper 

i samhället.

Resultatet har visat att antagandet om att ett parti som Sverigedemokraterna skulle använda 

sociala medier på ett annat, kanske mer utvecklat sätt än riksdagspartierna är fel då de i det 

stora  hela  har  liknande strategier  när det  kommer  till  användandet  av Facebook,  bloggar, 

YouTube  och  mikrobloggar.  Sverigedemokraterna  planerar  att,  precis  som  de  övriga 

partierna,  använda  dessa  medier  tillsammans  med  traditionella  metoder  som  bland  annat 

annonsering,  valstugor  och  nu  detta  år  även  TV-reklam.  Avsaknaden  av  den  förväntade 

skillnaden kan bero på att även riksdagspartierna insett hur viktigt det är att jobba med sociala 

medier och därför snabbt blivit så pass duktiga på att använda sociala medier som de är idag. 

För att det är viktigt med sociala medier, det står klart efter intervjuerna. 
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Representanterna  för  de  svenska  partierna  menar  inte  gärna  att  de  inspirerats  av  Barack 

Obamas kampanj, utan främst av europeiska länder. Dock kan frågan ställas om användandet 

av sociala medier idag skulle vara så pass utvecklat inom politiken som det är idag om inte 

Obamas kampanj uppmärksammats så som den gjorde? Förmodligen inte då det var dennes 

kampanj som utgjorde det egentliga startskottet för sociala medier inom politik världen över. 

Och även om svenska partier endast säger sig ha studerat andra europeiska partier så innebär 

det ändå att de indirekt inspireras av Obama då de länder i Europa som kommit långt med 

sociala  medier  troligtvis  har haft  den amerikanske presidentens kampanj  som någon slags 

mall eller inspirationskälla för sina egna kampanjer.

6.3 Partiernas målgrupper

Ett av studiens resultat visade sig gå tvärtemot den föreställning jag som forskare hade vid 

undersökningens början, nämligen att det främst är de yngre väljarna som partierna riktar sig 

till när de använder sociala medier. Uppfattningen att unga är mer vana Internetanvändare än 

de äldre har ingen större betydelse för partierna. De riktar sig istället till alla åldrar, precis 

som med de traditionella medierna som TV, radio och tidningar. Den breda målgrupp som 

partierna  ser  som möjlig  att  nå genom sociala  medier  tyder  på att  dessa kanaler  har god 

potential att bli lika användbart för partierna som tidningar och TV varit tidigare. Det är också 

ett tecken på att vårt samhälle går mot vad Castells kallar ett nätverksamhälle där Internet är 

en del i, i princip alla människors vardagliga liv, inte bara de yngre. Att sociala medier, som 

till  exempel Facebook, enligt respondenterna har tagit sig in som en kommunikationskanal 

även hos de äldre grupperna i samhället är just vad som skiljer dessa från andra trender när 

det  gäller  nya  kanaler  som ungdomar  är  de  största  anhängarna  av,  så  som den  tidigare 

populära  ungdomssidan  Lunarstorm.  Att  vi  går  mot  ett  nätverkssamhälle  blir  även  allt 

tydligare i och med att sociala medier gör avståndet mellan politiker och allmänheten blir allt 

mindre vilket enligt Nygren är vad som kännetecknar nätverkssamhället. Avståndet krymper 

på det sättet att möjligheterna att ta kontakt med en politiker har gått från att tidigare vara till 

exempel att personligen mötas på offentliga platser som valstugor, ringa eller skicka e-post. 

Idag kan man fortfarande göra på dessa sätt, men det är också enkelt då de flesta partier kan 

kontaktas genom bloggar, Facebook eller på partiets egen hemsida, 

Att det med de sociala medierna är ”the medium” som skulle vara ”the message” som Rashid 

K Shabazz menar, stämmer inte överrens med studiens resultat som visar att det tvärtom är 

vad man vill förmedla som bestämmer kanalen. Det är alltså inte kommunikationskanalerna i 
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sig  som är  viktig  för  svenska  partier,  det  är  istället  av  största  vikt  att  det  budskap som 

förmedlas är välformulerat och uppfattas på rätt sätt hos mottagaren. Enligt respondenterna 

fungerar det inte att enbart föra ut information utan tanke, sociala medier kräver strategi och 

förarbete precis som TV-, radio- och tidningsmedierna gör.

6.4 Liten kostnad – relativt stor tidsåtgång

Föreställningen som Vassia Gueroguieva har att sociala medier är näst intill gratis har visat 

sig  inte  stämma  överrens  med  verkligheten.  Kostnaderna  blir  annorlunda  än  när  de 

traditionella medierna används så tillvida att  när ett parti köper till  exempel annonsplatser 

eller sänder TV-reklam betalar de andra för att förmedla deras budskap medan kostnaden för 

de sociala medierna ligger hos dem själva. De kostnader som sociala medier medför är för den 

anställda personalens löner men också för den tid som partiernas politiker och förtroendevalda 

lägger  ner  på  att  blogga eller  skriva  på Twitter  och Facebook men som oftast  inte  finns 

uppsatt i deras arbetsbeskrivning. Kostnaden gäller då den tid de själva inom partiet lägger 

ner och kan vara en motivation till att använda sociala medier mer eftersom de inte behöver 

betala någon annan. Att de flesta partier anställt personal för att enbart arbeta med sociala 

medier tyder på att partierna ser dessa nya mediekanaler som något som är här för att stanna, 

att det inte bara är något tillfälligt som de sysslar med enbart på grund av att det är aktuellt. 

Gueorguievas teori om att sociala medier möjliggör för fler att synas håller respondenterna 

med om. Dock är de troligare att det i Sverige troligtvis inte i förstahand sker genom att nya 

partier blir uppmärksammade utan istället att okända partmedlemmarna i de redan etablerade 

partierna  syns.  Flera  av  respondenterna  angav att  de  har  ett  hundratal  bloggare  och utan 

bloggar hade förmodligen större delen av dessa aldrig kommit ut i offentligheten.  

6.5 Sociala medier i politisk kommunikation

Ett tydligt mönster som studien visar är att partierna anser att sociala medier är ett utmärkt 

verktyg för just politisk kommunikation eftersom det ger politikerna en möjlighet att bli mer 

än bara politiker, de kan visa fler sidor av sig själva och framstå som mer mänskliga för sina 

väljare. Men det är en balansgång som partierna måste bemästra, det är en fin linje mellan att 

vara  lagom personlig  och  alldeles  för  privat.  Precis  som både  Habermas  och  Ilshammar 

skriver så har gränserna mellan offentligt och privat förändrats i och med de nya medierna, 

och detta gäller framför allt de sociala medierna. Att det är svårt att hålla isär det offentliga 

och  det  privata  är  något  som respondenterna  håller  med  om men  menar  också  att  dessa 

gränser inte är helt solida, utan att det är upp till var och en att bestämma var ens egen gräns 
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går och det som kan kännas privat för den ene kan vara självklart att dela med sig av för 

andra.  

En av studiens frågeställningar var hur den politiska kommunikationen har påverkats av de 

sociala medierna, och respondenternas tydliga svar på denna fråga är att kommunikationen 

idag  går  betydligt  fortare  än  tidigare.  Partier  kan  snabbt  få  insändare  eller  debattartiklar 

publicerade,  men de måste även kunna besvara kritik eller frågor lika snabbt, vilket är en 

utmaning. Att nya medier ökar hastigheten på kommunikationen är dock inget specifikt för 

just  de  sociala  medierna  då  andra  kanaler,  till  exempel  TV,  hade  samma  effekt  när  det 

introducerades  som  ett  politiskt  verktyg  genom  att  politiska  nyheter  kunde  tas  upp  i 

nyhetssändningarna innan papperstidningen delats ut.

Att ungefär hälften av partierna inte har några speciella riktlinjer för hur sociala medier skall 

användas tyder på att de inte anser att detta är lika viktigt för sociala medier som det är när det 

gäller TV, radio och tidningar där politiker i princip måste medietränas för att få framträda. 

Kanske beror avsaknaden på medieträning inom de sociala medierna på att politikerna där får 

skriva till punkt, de får föra ut hela sitt budskap och risken för missförstånd är mindre än i 

etermedierna.  I  TV-  och  radiodebatter  avbryts  de  ständigt  av  debattledaren  och  i 

tidningsartiklar kan uttalanden tas ur sitt sammanhang och förvrängas, vilket gör att det där är 

väsentligt mycket viktigare för politikerna att kunna formulera sin rätta åsikt på en eller två 

meningar för att få fram den än det är i de sociala medierna. I framtiden är det dock troligt att 

kommer bli vanligare att ha direktiv för användningen av sociala medier i och med att det 

förmodligen blir en allt större del av partiernas arbete. När ett större antal människor arbetar 

med det blir ett dokument med direktiv och riktlinjer ett enkelt sätt att utbilda de som inte har 

erfarenhet om medierna om hur de används på bästa sätt.

6.6 Sammanfattande slutsats

En övergripande slutsats som kan dras utifrån det framkomna resultatet är att de bilder och 

föreställningar som idag finns uppmålade kring sociala medier i politiken är just bara bilder 

och antaganden. Det gäller allt från att målgruppen främst är unga till att mindre partier har ett 

vidare, mer utvecklat användande av dessa medier, vilket har motbevisats i denna studie. Det 

har visat sig att de medieansvariga anser att målgruppen är mycket större än bara ungdomar, 

och att samtliga intervjuade partier har nästintill lika kunskaper när det kommer till sociala 

medier. De förutfattade bilderna som finns om sociala medier beror självklart på att det är ett 

så  pass  nytt  begrepp,  och  det  kommer  förmodligen  dröja  ytterligare  några  år  till  innan 
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samhället  får ta del av den verkliga bilden av hur sociala medier fungerar i politik.  Även 

partiernas syn på sociala mediers potential inom politisk kommunikation bör ses med vissa 

reservationer då också det än så länge endast är spekulationer. Det krävs att de används under 

en valkampanj och sedan på något sätt utvärderas för att se resultatet av arbetet med sociala 

medier. Det är alltså först efter detta val som det strategiska arbetet med sociala medier som 

politiskt verktyg baserat på erfarenhet börjar, då de kan se vad som fungerat och vad som inte 

fungerat i valet 2010 och arbeta vidare utifrån detta.
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SAMMANFATTNING

De senaste åren har en ny sorts medier intagit det västerländska samhället,  de sociala. De 

sociala medierna möjliggör interaktion mellan användaren och den som publicerar och har 

blivit ett vanligt inslag i många människors vardag genom till exempel bloggar, Facebook och 

YouTube. Med bakgrund i Barack Obamas framgångsrika användande av sociala medier i det 

amerikanska valet 2008 kan man ställa sig frågor som har sociala medier även påverkat den 

politiska kommunikationen i Sverige? Och på vilket sätt planerar svenska partier att använda 

sig av sociala medier i valkampanjen 2010? Dessa frågeställningar, tillsammans med frågor 

om sociala mediers målgrupp och dess omfattning i valet 2010 skall denna studie söka svar 

på. Det övergripande syftet är således att ge en ny vinkling av synen på sociala medier inom 

politiken i Sverige. 

Metoden som används är personliga intervjuer, vilka har genomförts med representanter för 

sju svenska partier. Respondenterna har alla haft god insyn i valkampanjen 2010 samtidigt 

som de är involverade i arbetet med sociala medier. Vidare vilar studien på tidigare forskning 

och teorier  kring det offentliga rummet,  nätverkssamhället,  nya former av demokrati  samt 

bloggar i valkampanj och dess påverkan på politiskt deltagande. Dessa ligger sedan till grund 

för diskussionen som förs kring de framkomna resultaten genom att de slutsatser som dras 

återkopplas till och diskuteras i förhållande till teori och tidigare forskning.

Analysen av intervjuerna visar att den vanliga föreställningen om att det främst är ungdomar 

som använder  och kan  nås  genom sociala  medier  är  fel.  Partiernas  målgrupp  är  istället  i 

princip hela samhället, med undantag för de allra äldsta, och de väljer kommunikationskanal 

utifrån  två  faktorer:  målgrupp  och  sakfråga  som ska  förmedlas.  Vidare  är  sociala  medier 

enligt  samtliga respondenter ett utmärkt verktyg för politisk kommunikation då det ger en 

potential  till  något  som  inte  tidigare  varit  möjligt,  nämligen  för  politiker  att  visa  sina 

personliga och privata sidor. Det kan dock vara en utmaning för politiker att avgöra vad som 

är för privat för att delas med allmänheten och majoriteten av de intervjuade uppger att de inte 

har några riktlinjer eller regler för hur detta ska hanteras. Det, enligt respondenterna, främsta 

sättet på vilket den politiska kommunikationen påverkats av sociala medier är att hastigheten 

ökat drastiskt. Att få sin åsikt publicerad, vilket tidigare tagit flera timmar eller till och med 

dagar genom tidningar eller andra medier, kan idag ske på endast ett par minuter genom de 

sociala medierna.
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BILAGA 1 

Intervjumanual

Bakgrundsfrågor

Berätta lite om dig själv, vem är du och vilken är din roll i partiet?

Hur har din väg till denna roll sett ut?

Hur är din relation till sociala medier?

Använder du själv sociala medier på din fritid?

Fenomenet sociala medier

Vad innebär sociala medier för dig?

Vad skiljer de sociala medierna från de traditionella medierna?

Hur ser du på interaktionen som möjliggörs mellan läsare och publicerare?

Är utvecklingen av sociala medier något du tycker är positivt/negativt? Varför?

Sociala medier i valkampanjen 2010

Vilka medier använder/kommer ni att använda er av under valkampanjen 2010?

Traditionella medier, TV/radio/tidningar? Torgmöten/valstugor?

 Använder/kommer ni använda sociala medier?

 Vilka sociala medier använder/kommer ni använda er av?

Varför just dessa?

Hur länge har ni använt er av dessa?

Varför använder ni inte bloggar/Facebook/YouTube?

Har ni några riktlinjer eller regler för hur dessa ska användas?

Vilken är den primära målgruppen ni vill nå med sociala medier?

Anser ni att sociala medier är det bästa sättet att nå denna grupp? 

Om ja, varför?

Om nej, vilket tror du är det bästa sättet?

Hur stor del av det totala kampanjandet skulle du säga att arbetet med de sociala medierna 

upptar?

Har denna andel ökat/minskat sedan valet 2006?

Varför tror du att det är så?
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Under Barack Obamas presidentkampanj  användes sociala  medier  flitigt,  är  detta något ni 

påverkats/inspirerats av?

Hur stor roll tror du användandet av sociala medier spelar i valet 2010?

Sociala medier och politisk kommunikation

Hur tycker du att den politiska kommunikationen har påverkats av de sociala medierna, både i 

det dagliga arbetet och i arbetet med valkampanjer?

Vilka möjligheter/risker ser du med sociala medier i politisk kommunikation?

Sociala medier gör att gränsen för privat/offentligt inte är lika tydlig som tidigare, hur 

ser du på detta?

Hur viktigt är det för politiska partier att använda sig av sociala medier idag?

Använder ni sociala medier även när ni inte bedriver valkampanj?

Framtiden med sociala medier

Hur tror du utvecklingen av sociala medier i politisk kommunikation kommer se ut?

Hur ska ni fortsätta ert arbete med sociala medier?
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