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Sammanfattning 
 

Titel:  
 

Politiska förhoppningar? En studie om hur politiker på lokal nivå använder sociala 

medier    

 

Syfte:  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur politiker på lokal nivå använder kanaler som 

sociala medier.    

 

Teori:  
 

Studien utgår från forskningsområdet strategisk politisk kommunikation. Därutöver används 

Cutlip och kollegors planeringsmodell, teorier om opinioner och opinionsbildning, McCombs 

dagordningsteori, Lazarsfeld och kollegors tvåstegshypotes samt Habermas offentliga sfär.    

 

Metod:  
 

Undersökningen bygger på en kvalitativ metod, där empiri har samlats in genom kvalitativa 

samtalsintervjuer, av en semistrukturerad form, med förtroendevalda från Sundsvalls och 

Timrås kommunfullmäktige. Intervjutillfällena skedde under en tidsperiod fr.o.m. 30/11 t.o.m. 

8/12 2010.       

 

Resultat:  
 

Utöver att blogga politiskt är det vanligt att använda ytterligare sociala medier, och då ofta 

Facebook i kombination med bloggen. Sociala medier används oavsett om det är valtider eller 

inte, men inte alla har fortsatt att blogga politiskt sedan valrörelsens slut.       

     Respondenterna vill skriva om det de är intresserade av, men samtidigt är det svårt att lyfta 

fram egna frågor då man får bättre återkoppling genom att utgå från medieaktuella händelser. 

Det finns också en medvetenhet kring att de frågor eller händelser de skriver om, och sättet de 

skriver på, inverkar på hur stor återkoppling de får. Varav sättet att skriva påverkas också av 

de risker respondenterna ser med att använda sociala medier som offentliga personer.     

     Endast en respondent använder budskapsstrategier för att nå ut till olika målgrupper, men 

jag har funnit att det inte behöver betyda att man inte arbetar strategiskt för att nå ut till olika 

målgrupper i de sociala medierna, då flera respondenter har nått ut till journalister genom 

sociala medier.     

     Det anses vara viktigt att undersöka väljares åsikter genom sociala medier, men inte alla 

har kommit till ett steg där de samlar in feedback från de sociala medierna. Det finns inga 

tydliga målsättningar kring vad respondenterna vill uppnå med sin sociala medienärvaro. Men 

likväl har jag funnit att flera respondenter utvärderar sin närvaro.         

     Sociala medier anses ha en viktig betydelse ur ett lokal politiskt perspektiv, och framhålls 

som ett viktigt komplement till de traditionella kanalerna. Men förutom möjligheter uppges 

det också finnas tveksamheter med att använda sociala medier. Och flera respondenter är av 

uppfattningen att de sociala medierna inte bör överskattas, utan att det personliga mötet är det 

viktigaste.    
 

Nyckelord:  
 

Lokal nivå, sociala medier, strategisk politisk kommunikation     
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1. Inledning 
 

Från olika håll har det talats om att mediernas makt kommer att minska då internet möjliggör 

för partier att kommunicera med väljare utan massmedier
1
 (Strömbäck, 2009, s.16). Den 

medieteknologiska utvecklingen leder till en snabbare politisk kommunikation, där politikers 

personliga möten med väljarna förväntas blir allt färre (Bengtsson, 2001, s.75).      

     Denna utveckling sker i en tid där Keller & Berry (2003) resonerar att allt fler människor 

är misstänksamma mot nyheter och reklam, i en tid där vi istället föredrar rekommendationer 

från vänner, kollegor och likasinnade (Nisbet & Kotcher, 2009, s.329). Resultat från World 

Internet Project
2
 kan dessutom fastslå att människor över hela världen delar uppfattningen om 

att information från internet är pålitlig att ta del av (Kim & Johnson, 2009, s.283).     

 

1.1 Problembakgrund  
 

I en debattartikel publicerad på SVD brännpunkt skriver forskarna Grusell & Hast (2010, 

augusti 10) att vi har kunnat läsa om den politiska marknadsföringens betydelse inför höstens 

svenska val 2010, och om att USA:s sittande president Barack Obama betraktas som en idol 

bland de svenska valstrategerna för sitt framgångsrika sätt att integrera sociala medier
3
 som en 

del av valkampanjen för att engagera och bygga relationer med partiets gräsrötter.        

     Hellman förklarar i en spaning från Prime & United Minds (2010, oktober 28) att sociala 

medier har blivit ett måste för att organisera en gräsrotskampanj. Men sociala medier bör inte 

bara användas som en informationskanal, utan också för att upprätthålla en regelbunden och 

personlig kommunikation med sina efterföljare påpekar Hellman (ibid.).                      

 

Det amerikanska presidentvalet 2008 mellan demokraten Barack Obama och republikanen 

John McCain är ett exempel på modern valhistoria, där Obama dessutom skulle visa sig vara 

vinnaren av vad Ford, Johnson & Maxwell (2010, s.470) kallar för ett teknikkrig. En primär 

orsak som bidrog till Obamas seger i presidentvalet 2008 var hans kampanjs skickliga och 

effektiva användning av teknik menar Ford et al. (2010, s.469). Med vilket de syftar på de 

innovationer som utgör Web 2.0
4
.        

     Men Grusell & Hast (2010, augusti 10) ansåg inte att sociala medier, om än en viktig del 

av det svenska kampanjarbetet, ensamt skulle komma att avgöra det svenska valet 2010. En 

viktig anledning uppges vara att de svenska partierna fortfarande har ett massmedialt synsätt 

där de pratar till väljarna, snarare än med dem. Det skapar inte det engagemang som krävs för 

att man som väljare ska sprida partiets budskap vidare (ibid.).        

     Där Grusell & Hast menar att de svenska partierna har ett massmedialt synsätt, har Obama 

teamet lyckats genomföra USA:s första nationella kampanj och tagit tillvara på internets 

möjligheter för kommunikation, insamlingsaktioner och mobilisering av väljare (Ford et al., 

2010, s.469). Enligt Panagopoulos (2007) har Obama teamets strategiker varit medvetna om 

betydelsen av att använda databashanterings och webbaserade verktyg för att identifiera, 

övervaka och kommunicera med väljare (Ford et al., 2010, s.470).       

 

 

                                                 
1
 Med massmedier avses vanligtvis dagspress, veckopress, tidskrifter, radio, TV samt satellit- och kabelsystem. 

Källa: Nationalencyklopedin. Hämtad 16 november 2010, från 

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/lang/massmedier 
2
 World Internet Project är ett stort internationellt samarbetsprojekt som undersöker sociala, politiska och 

ekonomiska effekter av internet och annan ny teknik. Läs mer på http://www.worldinternetproject.net/#about 
3
 Läs mer om sociala medier i kapitel 2.3. 

4
 Läs mer om Web 2.0 i kapitel 2.2.       

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/lang/massmedier
http://www.worldinternetproject.net/#about
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Mitt intresse för att skriva inom det valda problemområdet uppstod av anledningen att den  

lokala nivån är betydligt mindre utforskad än den nationella, när det kommer till val- och 

mediestudier (Nord, 2009, s.174). Därför har jag valt att undersöka hur politiker på lokal nivå 

använder sociala medier.                         

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur politiker på lokal nivå använder kanaler som 

sociala medier. Med denna studie avser jag att undersöka förtroendevalda från Sundsvalls och 

Timrås kommunfullmäktige.                

 

1.3 Frågeställningar  
 

 Vad betyder sociala medier för politikerna?  

 

 Hur och när använder politikerna sociala medier?  

 

 Vilka strategier använder politikerna för att nå ut med de sociala medierna?   

 

1.4 Avgränsningar  
 

Denna undersökning har begränsats till förtroendevalda från Sundsvalls och Timrås 

kommunfullmäktige. För att kunna ingå i urvalsprocessen måste kriteriet om en förtroende 

vald plats i endera kommunfullmäktige mötas. Genom strategiska urval har de respondenter 

som, enligt förundersökningens definition, använder sociala medier mest aktivt kunnat väljas. 

     Partitillhörighet saknar betydelse för studien eftersom min ambition aldrig har varit att 

göra en jämförande studie där olika partiers sätt att använda sociala medier sätts i fokus. Det 

finns inte heller någon ambition om att kunna dra generaliserande slutsatser av resultaten.      

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 

I detta avsnitt kommer jag, likaså som i fotnoteringar, att förtydliga information och begrepp 

för att skapa en bättre läsbarhet och undvika feluppfattningar.   

 

Med lokal nivå avses: kommunfullmäktige. Med kommunfullmäktige avses: en folkvald 

församling som beslutar om den egna kommunens frågor (Regeringskansliet, 2010).  

 

Med förtroendevald avses: en politiker från Sundsvalls eller Timrås kommunfullmäktige.  

 

När sociala medier nämns i undersökningen avses: webbsidor eller sociala nätverk som 

bloggar, Twitter, Facebook och YouTube.        

 
För att förenkla har jag, förutom i de sammanhang där meningen riskerar att gå förlorad, valt 

att relatera begrepp som press, massmedia, traditionella nyhetsmedier osv. till: media. 
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2. Bakgrund 
 

Ofta benämns sociala medier som ett nytt och föränderligt fenomen, och det med all rätt vill 

jag påstå. På denna grund har jag sett ett behov av att ge en kortare översikt över vad som är 

utmärkande med sociala medier. 

 

2.1 Nya medier  
 

Flew (2008, s.2) talar om nya medier som en kombinering av dator- och informationsteknik, 

kommunikationsnät, digitala medier och informationsinnehåll.           

     I diskussioner om nya medier lyfts sociala medier ofta fram som något nytt, vilket inte är 

ett korrekt sätt att resonera menar Flew (2008, s.1). Detta då man genom att lista den senaste 

medieteknologiska utvecklingen och kalla den för ny, inte tänker på att förändringstakten gör 

att det som ses som betraktas som något nytt, snabbt kan komma att förbipasseras till något 

gammalt. Nilsson (2001, s.139) resonerar på ett liknande sätt, då hon menar att det ofta talas 

om en ny utveckling, men att det isäg inte behöver innebära att det har tillkommit något nytt 

som inte har funnits tidigare. Därför är det rimligt att ställa sig frågan om vad det är som är 

nytt för samhället med de nya medierna, snarare än att bara fråga vilka de är (Flew, 2008, s.2).   

 

2.2 Web 2.0 
 

För att förstå nya medier i 2000-talet är det av central betydelse att greppa konceptet Web 2.0 

menar Flew (2008, s.16). Den första konferensen om konceptet hölls år 2004 av dess viktiga 

tänkare och förespråkare Tim O’Reilly (Flew, 2008, s.16f).     

     Men begreppet Web 2.0 antyder att det finns en relation till en tidigare form av internet, 

dvs. Web 1.0 (Flew, 2008, s.18). Vilket Clapperton (2009, s.xxiv) är kritisk till eftersom han 

anser det vara orimligt att det har kommit en ny webb version och att Web 3.0 är på väg.  

     O’Reilly & Battelle (2009) svarar kritikerna genom att påpeka att de verkar förutsätta att 

Web 2.0 var tänkt som ett nummer på en programvaruversion, när det snarare var ett uttalande 

om internets återkomst efter den spruckna IT-bubblan. Rörande vad Web 3.0 skulle innebära 

resonerar O’Reilly & Battelle: den semantiska webben, den kännande webben, den sociala 

webben, den mobila webben, virtuell verklighet och mycket mer (ibid.).                  

 

Figuren nedan är baserad på en tidig sammankomst mellan O’Reilly (2005, s.1) och Dale 

Dougherty (webb pionjär). I figuren identifierar de olika program och strategier som endera 

Web 1.0 eller Web 2.0.        
 

Web 1.0   Web 2.0 
DoubleClick --> Google AdSense 

Ofoto --> Flickr 

Akamai --> BitTorrent 

mp3.com --> Napster 

Britannica Online --> Wikipedia 

personal websites --> Blogging 

evite --> upcoming.org and EVDB 

domain name speculation --> search engine optimization 

page views --> cost per click 

screen scraping --> web services 

publishing --> Participation 

content management systems --> Wikis 

directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy") 

stickiness --> Syndication 

 

O’Reilly (2005) beskriver skillnaderna mellan Web 1.0 till Web 2.0 som bl.a. en skiftning 

från personliga hemsidor till bloggar och blogg aggregering, från publicering till deltagande, 

och från webbinnehåll till en interaktiv process (Flew, 2008, s.19).       
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Förespråkarna för Web 2.0 hävdar att människor nu börjar ta del i det som händer på internet, 

snarare än att bara passivt ta del av det (Clapperton, 2009, s.xxiv). Enligt Ford et al. (2010, 

s.469) inkluderar Web 2.0 bl.a. bloggning, mikrobloggning, sociala nätverk, videosändningar 

och offentlig fildelning. Typiska kännetecken är öppenhet för alla internetanvändare, samt 

möjligheter till att sprida nyheter, videor och bilder till enorma nätverk av användare (ibid.).    

 

Särskild uppmärksamhet har enligt Grossman (2006) dragits till Web 2.0 fenomenet efter att 

Time Magazine deklarerat att vinnaren av ”the person of the year for 2006” var ”du”, med 

motiveringen att varje person har bidragit till utvecklingen av Web 2.0 (Flew, 2008, s.17).  

     Enligt Flew (2008, s.17) finns det framförallt två skäl till varför Web 2.0 har fått så stor 

uppmärksamhet. Det första skälet är att Web 2.0 bygger på funktioner som länge har setts som 

centrala för webben som infrastruktur för kommunikation, som t.ex. deltagande, interaktivitet 

samt positiva nätverkseffekter.         

      Positiva nätverkseffekter handlar om att kvalitén på deltagandet ökar i takt med att antalet 

deltagare ökar (ibid.). Enligt Shuen (2008, s.1) ökar nätverkseffekter för Web 2.0 eftersom 

internetanvändare inte längre begränsas av hur många saker de kan hitta och ladda ner, utan 

snarare av hur många saker de kan göra själv. 

     Det andra skälet är att några av de största webbplatserna under 2000-talet, som t.ex. online 

encyklopedin Wikipedia, videosajten Youtube, sociala nätverket Facebook osv. alla bygger på 

Web 2.0 principer (Flew, 2008, s.17). Grundprinciperna utgörs bl.a. av att uppkopplingen sker 

”många-till-många”, att webbplatserna är decentraliserade, användarfokuserade och enkla för 

nya användare att använda (ibid.).       

 

2.3 Sociala medier  
 

Hogan talar om sociala medier som ett samlingsnamn för bloggar, wikis, diskussionsforum, 

chattrum och communities på internet (Bailey, 2009, s.313). Magnus Eriksson beskriver 

sociala medier som ett samlingsnamn för kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera med varandra genom text, bild eller ljud (Nationalencyklopedin [NE], 2010).   

     Comm (2009, s.2) resonerar att den kanske allra bästa definitionen av sociala medier är ett 

innehåll som har skapats av sin publik. Men det är något som Rettberg (2009, s.461) verkar ta 

avstånd från då hon menar att sociala medier inte bara handlar om avsiktliga bidrag, som när 

man laddar upp en video på Youtube eller uppdaterar sin status på Facebook. Utan sociala 

medier handlar minst lika mycket om outsagda bidrag, som det faktum att ”Google vet vad 

jag söker efter och vilka sökresultat jag väljer att klicka på” och att ”Facebook loggar hur lång 

tid jag spenderar på deras webbplats vid en viss tidpunkt och vilka typer av annonser jag 

klickar på”. Anledningen till att företag samlar in våra data är för att de kan använda sig av 

informationen för att sälja bättre annonser och skapa bättre service (ibid.).              

 

2.4 Exempel på Sociala medier 
 

2.4.1 Blogg 
 

Enligt Clapperton (2009, s.xxiv) går en blogg att likna med en dagbok, eftersom grundidén är 

att människor ska berätta om sådant som är intressant för dem, och dela länkar till intressanta 

delar av webben och förhoppningsvis, men inte nödvändigtvis, tillåta kommentarer från andra 

människor. Shuen (2008, s.58) talar om bloggar som ofta antingen personliga eller inriktade 

på särskilda ämnen, med regelbundna inlägg och en historik (logg) av gamla inlägg.   

     Som bloggare bör man enligt Comm (2009, s.9) arbeta för att hålla sina läsare underhållna, 

informerade och engagerade. Genom att tillåta kommentarer och hyra in gästförfattare kan 
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man locka läsare, men det bör samtidigt vara bloggaren som styr innehållet och valet av ämne 

påpekar Comm (ibid.). Enligt Comm (2009, s.3) förväntar sig bloggare att deras läsare ska gå 

med i diskussioner, lämna kommentarer, utveckla argument och bidra med ny information.  

 

2.4.2 Twitter 
 

Enligt Comm (2009, s.14) är mikrobloggning något nytt inom sociala medier, och på sätt och 

vis motsäger det som tidigare har kommit. Detta då mikroblog sidor har strikta begränsningar 

över hur mycket innehåll som får bli uppladdat, vilket står i kontrast till de sociala mediesidor 

som uppmuntrar sina medlemmar att bidra med så mycket innehåll som möjligt (ibid.).    

     Twitter är en mikrobloggtjänst där inläggen max får vara på 140 tecken, där det är själva 

enkelheten som bidrar till den kreativitet som får konceptet att fungera (Clapperton, 2009, 

s.81). Under Twitters (2010) egna beskrivning framgår att de har 175 miljoner registrerade 

användare och att 95 miljoner tweets (meddelanden) skrivs varje dag.   

 

2.4.3 Facebook 
 

Sociala nätverk är framtagna för att hjälpa människor att hitta varandra, dela berättelser och ta 

kontakt (Sheun, 2008, s.72). Facebook räknas, sett utifrån antalet användare, som det största 

sociala nätverket (Clapperton, 2009, s.59).           

     Facebookanvändares vanligaste uppdateringar är textmeddelanden, vilka ändra kan skickas 

privat eller offentligt (Clapperton, 2009, s.60). Möjligheten att kommentera finns om man är 

accepterad som vän med personen ifråga. Utöver meddelanden kan man också lägga upp och 

länka till videos och bilder (ibid.). Facebook har över 60 miljoner aktiva medlemmar, varav 

antalet aktiva användare dubblas var sjätte månad (Comm, 2009, s.3).          

 
2.4.4 YouTube 
 

YouTube är en sorts distributionsplattform, där man kan titta på videoklipp, dela med sig av 

dem och kommentera (YouTube, 2010). Konceptet går ut på att man som användare laddar 

upp videos och delar med sig av dem (Clapperton, 2009, s.60). Videoklipp på YouTube kan 

inbäddas och ses på andra webbplatser, i mobiler, bloggar och via e-post (YouTube, 2010).         
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2.5 Tidigare forskning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur politiker på lokal nivå använder kanaler som 

sociala medier. I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning som jag har funnit vara 

relevant att ta del av i detta studiesammanhang.    

 

2.5.1 Forskning kring den lokala nivån  
 

Gällande val- och mediestudier är den lokala nivån betydligt mindre undersökt än den 

nationella nivån (Nord, 2009, s.174). Enligt Björklund (1999) verkar ofta relationen mellan 

riks- och lokalpolitik hamna i centrum för den internationella forskningen om lokala 

valrörelser (Nord, 2009, s.174). Varav den svenska forskningsmotsvarigheten handlar mest 

om lokala väljare och lokala valkampanjer (Nord, 2009, s.174f).        

     Enligt Lang (2004) innebär globaliseringen av mediesystemet att den lokala offentligheten
5
 

mer än någonsin påverkas av idéer och beslut utanför den lokala nivån (Nord, 2009, s.178).  

 

2.5.2 Forskning kring den lokala valrörelsen 
 

Enligt Nord (2009, s.169) verkar den mentala bilden av politikens olika nivåer skilja sig åt, 

varav det är vanligt förekommande att relatera rikspolitiken till dramatik, och symbolisera den 

lokalpolitiska motsvarigheten med en mer oföränderlig bild.        

     Är det lokala kampanjarbetet centraliserat, dvs. att det kommunala sambandet
6
 uppfattas 

som så att det handlar om att vinna röster på rikspolitiken (Nord, 2009, s.171). Blir resultatet 

att de lokalpolitiska frågorna får ett begränsat utrymme (ibid.).      

 
2.5.3 Forskning kring sociala mediers betydelse för politisk kommunikation 
  
Baumgartner & Morris (2010, s.24) har undersökt sociala nätverkssidor och politiskt 

engagemang hos ungdomar, och funnit att användare av sociala nätverk inte nödvändigtvis 

behöver vara mer intresserade av att engagera sig politiskt än användare av andra medier. I 

studien har Baumgartner & Morris också funnit att många ungdomar får en del av sina 

nyheter från sociala nätverkssidor, men samtidigt är det inte så att den typ av nyheter de tar 

del av har något större demokratiskt innehåll (ibid.).             

     Resultat från Pew Internet and American Life Project
7
 (2005) talar dock för att allt mer 

ungdomar använder internet för nyheter och politisk information (Sweetser Trammell, 2007, 

s.1255). Vilket uppges vara en viktig anledning till att politiska kampanjer försöker använda 

internets möjligheter för att engagera och mobilisera unga väljare menar Sweetser Trammell 

(2007, s.1255), som har undersökt den strategiska inriktningen av meddelanden till ungdomar, 

och funnit att de kampanjer som har försökt att använda bloggar fullt ut som ett strategiskt 

verktyg har misslyckats.       

     Sweetser Trammell (2007, s.1255f) har också undersökt parti kandidaterna George W. 

Bush och John Kerrys sätt att använda bloggar i samband med 2004 års amerikanska val. Med 

vilket han har kunnat hitta att parti kandidaterna har förbättrat sin användning av internet sen 

tidigare val, då det har tagits ytterligare steg för att integrera onlineverktyg i den övergripande 

                                                 
5
 Med lokala offentligheter menas den offentliga arena där medborgare får information och möjlighet att uttrycka 

sina åsikter om samhällsfrågor.  
6
 Det kommunala sambandet syftar på anknytningen mellan riks- och lokalpolitik vid de allmänna valen.   

7
 Pew Internet and American Life Project är ett av sju projekt som utgör Pew Research Center, en ideell, icke 

partisk organisation som tillandhåller information om de frågor, attityder och trender som formar Amerika och 

världen. Läs mer på http://www.pewinternet.org/About-Us.aspx  

http://www.pewinternet.org/About-Us.aspx
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budskapsstrategin. Varav resultat från Lawson-Borders & Kirk (2005, s.548) pekar på att 

bloggning inte hade någon större inverkan på 2004 års amerikanska valresultat. Men att 

bloggar i och med detta val ändå kom att bli en standardfunktion i kampanjerna (ibid.).          

 

Tomaszeski, Proffitt & McClung (2009, s.72) har undersökt politiska bloggares demografi, 

syn på bloggosfären samt uppfattning av sina egna relationer till massmedia. Varav resultaten 

tyder på att bloggare tenderar att se på sin roll i bloggosfären som en förlängning av medierna. 

Detta då politiska bloggare tror sig dela journalistiska normer och värden som noggrannhet, 

ansvarstagande och självständighet. De tror sig också kunna påverka politik och nyheter samt 

vara en korrekt källa för de läsare som efterfrågar politisk information och analys (ibid.).    

     Enligt Tomaszeski et al. (2009, s.73) är politiska bloggare inte nödvändigtvis inflytelserika 

eftersom deras budskap når allmänheten via bloggosfären. De är inflyttelserika eftersom deras 

publik till stor del består av media och en politisk elit som fungerar som opinionsbildare och 

sätter dagordningen. Enligt Cooper (2006) kan bloggare anses vara väktare av väktarna, då de 

kan hålla medierna ansvariga för vad de rapporterar om, eller inte rapporterar om, och på 

vilka sätt (Tomaszeski et al., 2009, s.73). Men rykten om tjänstefel kan också snabbt spridas i 

bloggosfären och resultera i politikers avgångar (Tomaszeski et al., 2009, s.72f).                              

 

2.5.4 Forskning kring nyhetsvärdering 
 

Hvitfelt (1989) har undersökt svenska dagstidningars förstasidor och kommit fram till att det 

finns vissa kriterier som bestämmer om en händelse kommer att sättas på mediernas agenda 

eller inte (Falkheimer, 2001, s.155). Det handlar om nyhetsvärdering, där journalister väljer ut 

och presenterar händelser som har ett specifikt innehåll, t.ex. sådant som berör politik och har 

skett på ett nära avstånd från läsarna (ibid.).             
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3. Teori  
 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ram. Där forskningsområdet strategisk politisk 

kommunikation och den strategiska arbetsprocessen först tas upp. Därefter kommer jag att 

presentera teori om opinioner och opinionsbildning, dagordningsteorin, tvåstegshypotesen 

samt den offentliga sfären. 

 

3.1 Strategisk politisk kommunikation 
 

Enligt Bengtsson (2001, s.75) sker det en medieteknologisk utveckling som innebär att den 

politiska kommunikationen ökar i hastighet, samtidigt som politikernas personliga möten med 

medborgare minskar. Själva begreppet politisk kommunikation anses vara svårt att definiera 

då frasens två delar öppnar upp för olika definitioner (McNair, 2007, s.3). Men ytterst inriktas 

den politiska kommunikationsforskningen på hur budskap formuleras, förmedlas, uppfattas 

och hanteras av enskilda individer eller grupper (Bengtsson, 2001, s.9).         

     Den strategiska politiska kommunikationen handlar om medvetna ansträngningar för att 

påverka endera allmänheten eller utvalda målgrupper i en viss riktning (Strömbäck, 2009, 

s.15). Påverkan kan ske under en kortare eller längre tid, och ske endera indirekt eller direkt, 

där den indirekt hänger ihop med de medier som allmänheten eller målgrupperna tar del av, 

medan direkt påverkan kan relateras till partipolitiska aktiviteter, där politikerna då använder 

olika kanaler som de själva kontrollerar (Strömbäck, 2009, s.15; Bengtsson, 2001, s.9).   

     Den strategiska politiska kommunikationen innefattar ett flertal strategier och tekniker som 

handlar om allt från att undersöka det politiska landskapet, till vilka frågor som kan innebära 

problem eller lösningar (Strömbäck, 2009, s.15). Andra exempel på vad det kan handla om är 

att man kartlägger målgrupper, och formulerar målgruppsanpassade budskap som förmedlas 

via olika kanaler till utvalda målgrupper, samt att man arbetar på ett medvetet och strategiskt 

sätt för att påverka vilka frågor som medierna skriver om och hur de gestaltar
8
 något (ibid.).   

   

Rörliga väljare leder till mer nervösa valrörelser för partier och kandidater, och på så vis blir 

valrörelserna väldigt betydelsefulla, och därför anses det vara viktigt att förbättra planeringen 

och genomförandet av valkampanjer resonerar Strömbäck (2009, s.14).       

     Exempel på kännetecken för professionaliserade kampanjer är att det finns tydliga mål om 

vad som dagligen ska uppnås, att resultaten mäts, utvärderas och kommer till användning för 

att förbättra den strategiska politiska kommunikationen (Strömbäck, 2009, s.16). Vidare är 

partier och kandidater betydligt mer synliga och aktiva under valrörelser än vad de normalt 

sätt tenderar att vara (Strömbäck, 2009, s.232).       

      

3.1.1 Den strategiska arbetsprocessen 
 

Enligt Wilson (2001) kan den strategiska arbetsprocessen beskriva hur man ska genomföra en 

effektiv kommunikationsplanering (Fagerholm, Grandien & Lozanovska, 2009, s.95f). Vilket 

gör modellen relevant för studier i politiska sammanhang menar Fagerholm et al. (ibid.).          

     Enligt McNair (2007, s.7) kan public relations betraktas som en kommersiellt influerad 

kategori inom den politiska kommunikationen. Detta eftersom partier använder medie- och 

informationshanteringstekniker för att få så mycket gynnsam publicitet som möjligt (ibid.).   

 

 

 

                                                 
8
 Exempelvis kan rubriker vara kortfattade beteckningar på gestaltningar (McCombs, 2006, s.119). 
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              Cutlip och kollegors planeringsmodell 

              Källa: Cutlip, Center & Broom (2006, s.283)              

 

 

 

 

 

 

 

Som vi kan se i figur 2 består den strategiska arbetsprocessen av fyra problemlösnings faser: 

definieringsfasen, planeringsfasen, implementeringsfasen och utvärderingsfasen. Varav alla 

faser är lika viktiga, men arbetsprocessen måste alltid börja med att man samlar in kunskap 

för att avgöra hur man ska gå vidare med situationen, eftersom det man samlar in sedan blir 

vägledande för de kommande faserna (Cutlip et al., 2006, s.282).     

     Mer ingående handlar den första fasen om att undersöka och övervaka kunskap, opinioner, 

attityder och beteenden hos dem som påverkas av organisationen. Den andra fasen handlar om 

att använda den insamlade informationen som underlag för att fatta beslut om målgrupper, 

uppgifter, åtgärder, kommunikationsstrategier och mål. Den tredje fasen handlar om att börja 

genomföra åtgärder, arbetsuppgifter och kommunicera för att uppnå programmets mål. Den 

fjärde fasen handlar om att man utvärderar förberedelserna, genomförandet och resultatet av 

programmet. Utifrån feedback och utvärdering över vad som har visat sig fungera eller inte, 

genomför man justeringar (ibid.).                       

 

3.2 Opinioner och opinionsbildning 
 

Enligt McNair (1999) relateras ofta den politiska kommunikationen till opinionsbildning, 

medieutveckling samt till att medierna bestämmer politikens villkor (Bengtsson, 2001, s.10). 

Opinionsbildning är ett återkommande begrepp inom den politiska kommunikationen påpekar 

Bengtsson (2001, s.53) som förklarar att opinionsbildning utgör intensiteten i ett demokratiskt 

samhälle. Varav Larsson (2005, s.28) talar om opinionsbildning som en odiskutabel aktivitet 

hos de politiska aktörer och organisationer som är delaktiga i den demokratiska processen.                 

 

År 1922 gav Walter Lippmann ut boken ”Public Opinion”, i vilken han förklarade vad den 

allmänna opinionen handlar om (Bengtsson, 2001, s.59; Larsson, 2005, s.22; Strömbäck, 

2000, s.97). Enligt Lippmann (1922/1997) handlar opinionsbildning om relationen mellan 

”världen utanför och bilderna inne i våra huvuden” (Bengtsson, 2001, s.59; Larsson, 2005, 

s.22). För att förstå opinioner resonerar Lippmann (1922/1997) att man måste ha en förståelse 

för relationen mellan: 1) vad som är verkligheten, 2) betraktarens uppfattning av verkligheten, 

samt 3) betraktarens handlande utifrån bilden (Bengtsson, 2001, s.59; Strömbäck, 2000, s.98).       

     Vissa forskare, exempelvis Price (1992), skiljer på öppna (uttryckta åsikter i en sakfråga) 

och dolda opinioner (ej uttryckta åsikter) samt attityder (värderingar) (Bengtsson, 2001, s.53; 

Strömbäck, 2000, s.96).    

     När enskilda medborgares åsikter (dvs. opinioner) går samman bildas en allmän opinion 

som politikerna måste förhålla sig till (Bengtsson, 2001, s.53f). Varav diskussioner om den 

allmänna opinionen handlar ofta om åsiktsfördelning, t.ex. hur många som är för, emot eller 

osäkra (McCombs, 2006, s.24). Enligt McCombs (2006, s.62) betraktas en fråga som viktig 

eller inte beroende på vart medierna och allmänheten riktar sin uppmärksamhet.  
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Enligt Newman (1994) har de politiska partierna har gått från att vara opinionsbildare till att 

ta efter opinionen (Strömbäck, 2000, s.191). Detta menar Newman då partier numera försöker 

gå till val på att företräda människors åsikter eller behov, snarare än att gå till val på färdiga 

partiprogram som man gjorde förr i tiden (ibid.).           

     Opinionsbildning kan innefatta hela processen från när en opinion uppstår till resultatet av 

aktiviteten, eller delar av själva processen (Larsson, 2005, s.31). Enligt Palm (2006, s.95) är 

slutmålet med opinionsbildningen inte att påverka olika målgruppers kunskaper eller attityder 

utan att se till att gynnsamma politiska beslut tas och förhindra oönskade. På väg mot målet 

kan opinionsbildningsaktiviteter ha två delmål: 1) att sätta en fråga på agendan och sedan, 2) 

påverka opinionen i frågan (Palm, 2006, s.99).   

      
3.2.1 Dagordningsteorin 

 

Enligt McCombs (2006, s.16) har uttrycket ”att sätta dagordningen”
9
 blivit ett vanligt inslag i 

diskussioner om politik och den allmänna opinionen. Uttrycket sammanfattar den pågående 

debatten om vad som bör uppmärksammas i samhället, varav medierna spelar många gånger 

en viktig och t.o.m. kontroversiell roll i att påverka detta menar McCombs (ibid.).          

     Enligt McCombs (2006, s.18) valde han och Donald Shaw att undersöka en grupp osäkra 

väljare i samband med 1968 års amerikanska presidentval. McCombs förklarar att beslutet att 

välja osäkra väljare grundade sig på antagandet att en sådan grupp skulle vara mest öppen för 

mediernas påverkan, eftersom den bestod av politiskt intresserade medborgare som ännu inte 

hade bestämt sig för hur de skulle rösta (ibid.). Resultatet från studien visade att det fanns ett 

tydligt samband mellan vilka frågor som medierna uppmärksammade och vilka frågor som 

ansågs vara viktigast bland respondenterna (Strömbäck, 2000, s.150). Detta var Chapel Hill 

studien som kom att vara grundläggande för formuleringen av dagordningsteorin (McCombs, 

2006, s.18f). Men det var Walter Lipmann som sammanfattade idén om dagordningsmakt i 

det inledande kapitlet till boken ”Public opinion” från 1922 (McCombs, 2006, s.25).     

     Dagordningsteorin är en teori om hur det som medierna uppmärksammar förmedlas vidare 

som något viktigt i allmänhetens bild (McCombs, 2006, s.97). I korthet kan man säga att det 

som prioriteras på dagordningen kommer att betraktas som viktig för allmänheten (ibid.).  

     Enligt McCombs (2006, s.23) gör medier betydligt mer än att bara uppmärksamma viktiga 

frågor och händelser. Detta då de genom att dagligen välja ut och presentera nyheter, riktar 

allmänhetens uppmärksamhet och på så vis påverkar vad vi tycker är viktigt (ibid.).     

     Allmänheten utgår från mediernas prioriteringar när de skapar egna dagordningar, och på 

så vis blir de frågor som medierna lyfter fram som viktiga också de frågor som allmänheten 

betraktas som allra mest betydelsefulla (McCombs, 2006, s.23f). Därför blir mediernas 

dagordning i stor utsträckning också densamma som allmänhetens dagordning (ibid.). Varav 

ett viktigt skäl till detta är att de flesta människor är beroende av medierna för information om 

sin omvärld (Shehata, 2009, s.258).    

     Sammanfattningsvis kan man säga att dagordningsteorin handlar om att medierna har makt 

att påverka vad människor anser vara viktiga frågor (Strömbäck, 2000, s.150; Nilsson, 2001, 

s.157; Shehata, 2009, s.258). Det innebär inte att medierna kan bestämma vilka åsikter vi ska 

ha i olika frågor, utan om vilka frågor vi kommer att ha åsikter (ibid.).     

     Vidare har Rogers (1996) identifierat tre dagordningar: medborgarnas, mediernas samt den 

politiska dagordningen (Strömbäck, 2000, s.154; Nilsson, 2001, s.158). Där Rogers resonerar 

att mediernas dagordning påverkas av både medborgarnas och politikernas. Medborgarnas 

                                                 
9
 Kallas agenda-setting på engelska. Termen myntades av Maxwell McCombs & Donald Shaw (1993) för att 

beskriva ett fenomen som länge har studerats i samband med valkampanjer (McQuail, 2005, s.512). 
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dagordning påverkar dock endast den politiska, medan den politiska dagordningen inte kan 

påverka medborgarnas dagordning annat än indirekt via medierna (ibid.).  

 

Tackvare mediernas dagordnings- och gestaltningsmakt blir det en förutsättning för partierna 

att påverka vad medierna skriver om för att kunna nå framgång i opinionen och vinna röster 

(Strömbäck, 2009, s.18). Gripsrud (2002, s.66) verkar instämma kring detta då hon skriver att 

dagordningsfunktonen ger medierna en politisk makt som olika aktörer vill utnyttja.     

     Politiska aktörer och intresseorganisationer kämpar för att deras profilfrågor ska lyftas 

fram i valdebatten (Shehata, 2009, s.258). För valframgångar är det av enorm betydelse att 

styra valrörelsens dagordning och forma den verklighet som valdebatten kommer att kretsa 

kring (Shehata, 2009, s.31; Strömbäck, 2009, s.18).      

     I och med snabba förändringar på mediemarknaden och i människors medieanvändning 

har det enligt Stanyer (2007) skapats nya maktrelationer mellan politiker, medier och väljare 

(Shehata, 2009, s.259). Enligt Prior (2007) befinner sig dagens medier på en mycket mer 

utmanade mediemarknad än vad de gjorde för några decennier sedan, och därför pågår det 

även för medierna en hård kamp om att vinna folks uppmärksamhet (Shehata, 2009, s.259). 

     Sammanlagt har det gjorts mer än 400 empiriska studier av dagordningsmakt (McCombs, 

2006, s.61). Men trots detta stöd verkar det som att mediernas inflyttande över väljarna har 

börjar minska (Shehata, 2009, s.259). Denna förändring kan uttydas för en framtid där internet 

tillandhåller information (McCombs, 2006, s.185). Varav dessa resonemang grundas på ett 

antagande om att publiker kommer att splittras, och att människor kommer att ha en alldeles 

unik mediedagordning (McCombs, 2006, s.185f).   

 

3.2.2 Tvåstegshypotesen   
 

Boken ”The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Election 

Campaign” från 1944 baserades på en studie där Paul Lazarsfeld och kollegor undersökte 

vilka faktorer som låg bakom att människor röstade som de gjorde i det amerikanska 

presidentvalet 1940 (Gripsrud, 2002, s.74; Bengtsson, 2001, s.19).     

     People’s choice undersökningen visade att den interpersonella kommunikationen var mer 

betydelsefull än väntat (Strömbäck, 2000, s.73). Studien fann att medierad information ofta 

nådde människor först via andra människor (ibid.). Varav Lazarsfeld och kollegor (1948) fann 

att personer som var intresserade av en fråga ofta diskuterade den och tyckte sig kunna förmå 

andra att ta till handling eller skapa sig en åsikt kring den (Nisbet & Kotcher, 2009, s.329).    

     Tvåstegshypotesen baserades enligt Lazarsfeld et al. (1968) på denna studie (Gripsrud, 

2002, s.66). Varav den första utformningen visade att de allra flesta inte påverkas av 

meddelanden direkt genom medierna, utan att opinionsbildare filtrerar meddelanden och 

influerar sina efterföljare genom sociala nätverk (Kayahara & Wellman, 2007, s.827).      

     Detta resultat blev utgångspunkten för en studie där Lazarsfeld och Elihu Katz undersökte 

bl.a. hur mediebudskap inverkade på vardagliga beslut (Gripsrud, 2002, s.74). Resultatet av 

studien var att tvåstegshypotesen bekräftades, då medias påverkan inte bara var beroende av 

budskapen eller individen själv. Således blev det viktigt att inte längre bortse från relationerna 

mellan de individer som bildar publiken (Gripsrud, 2002, s.75). Dessa studier kunde motsäga 

uppfattningen om att direkta effekter kunde ses i masskommunikationens spår (Falkheimer, 

2001, s.170). För effekten av ett massmedierat budskap sker inte direkt, utan det filtreras via 

de nätverk som individer, medvetet eller omedvetet, är medlem i (Falkheimer, 2001, s.170f).           

 

I senare arbete har man kommit fram till att människor mestadels tenderar att få vetskap om 

händelser via media och att de vänder sig till opinionsbildare för att få hjälp att tolka vad de 

har lärt sig (Kayahara & Wellman, 2007, s.827). Enligt Burt (1999) är processen att söka råd 
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från opinionsbildare särskilt angeläget vid de tillfällen man har tagit del av information som 

kräver åtgärder, som när man ska rösta (Kayahara & Wellman, 2007, s.827).    

     Dessa opinionsledare behövde inte nödvändigtvis ha några formella maktpositioner, men 

de innehar en funktion i den meningen att de förtydligar vad som är av betydelse i politiska 

händelser osv. (Nisbet & Kotcher, 2009, s.329). Strömbäck (2000, s.74) talar också om vad 

som kännetecknar dessa opinionsledare, varav han menar att de förutom att exponeras mer än 

andra för medierade budskap, och vara mer insatta på sitt område, inte utmärker sig på något 

specifikt sätt. Enligt Klapper (1965) är det likheten med den egna gruppen som möjliggör för 

opinionsledare att förmå människor att lyssna på dem (Strömbäck, 2000, s.75). Vilket tillåter 

dem att förmedla information till efterföljare tillsammans med egna tolkningar (ibid.).     

     Enligt Strömbäck (2000, s.75) var tvåstegshypotesen av stor betydelse vid den tidsperiod 

som den kom. Men under åren har den prövats mot hård kritik, bl.a. menar kritiker att det inte 

finns något som säger att det inte kan finnas ytterligare steg i påverkansprocessen (Strömbäck, 

2000, s.75; McQuail, 2005, s.477). Det framhålls också tvivel kring huruvida det är möjligt att 

göra åtskillnad på opinionsledare och opinionsföljare (Strömbäck, 2000, s.75; McQuail, 2005, 

s.477). Detta då realiteten sällan fungerar på så vis att vissa individer är passiva och väntar på 

att någon ska förse dem med information (Strömbäck, 2000, s.75).     

 

3.3 Den offentliga sfären  
 

I boken ”Borgerlig offentlighet” har Jürgen Habermas skrivit om vad den offentliga sfären 

handlar om (Nilsson, 2001, s.141). Men enligt Peters (2001) är det inte Habermas som står 

bakom själva konceptet om det offentliga rummet (Pinter, 2004, s.218). Men likväl, hänvisar 

alla diskussioner om den offentliga sfären till vad Habermas har skrivit (ibid.).                  

     I boken undersöker Habermas det offentligas plats och roll, hur det har kommit att bildas 

och utvecklas fram till modern tid (Dahlkvist, 1998, s.i; Gripsrud, 2002, s.285). Det är med 

andra ord en historisk analys av den västerländska samhällsutvecklingen (Falkheimer, 2001, 

s.80). Enligt Habermas (1998, s.52) uppstod en ”politiskt fungerande offentlighet” i England 

runt 1700-talet. Under denna tidsperiod hade medierna börjat förmedla opinion och kritik 

utöver att bara bidra med information (McNair, 2007, s.17). I och med att medierna började 

förmedla information som väckte eftertanke, utgjorde medierna ett forum för det offentliga 

samtalet i den borgerliga offentligheten (Gripsrud, 2002, s.289).     

     Genom bildandet av den moderna staten kom offentlighetsbegreppet att syfte på sådant 

som har en anknytning till staten, medan det privata kom att stå för vad som hamnar utanför 

vad staten har direkt kontroll över (Thompson, 2001, s.293; Dahlkvist, 1998, xiii). Detta har 

varit av stor betydelse för förståelsen om offentligt liv och politik (Thompson, 2001, s.293).  

 

Habermas tankar om den offentliga sfären kan betraktas som en idealmodell där i princip alla 

grupper i samhället har samma möjligheter att delta och uttrycka sig (Falkheimer, 2001, s.80; 

Nilsson, 2001, s.142; Pinter, 2004, s.217). Debatter ska kunna föras utan att staten eller några 

kommersiella intressen blandar sig i, det ska helt enkelt föras öppna diskussioner utan någon 

maktutövning (Nilsson, 2001, s.142). För det är argumenten som ska vara avgörande förklarar 

Gripsrud (2002, s.290).    

     Enligt McQuail (2005, s.151) är utgångspunkten för Habermas ideal om en öppen offentlig 

sfär, att medborgare ska kunna kommunicera och förmedla åsikter till andra medborgare och 

politiker genom att t.ex. kommunicera via internet. Den borgerliga offentligheten syftar till att 

fastställa den allmänna opinionen och på så vis också underlätta det politiska beslutsfattandet 

(Dahlkvist, 1998, xiv; Nilsson, 2001, s.142).     

     I vår tid utgörs Habermas offentlighet till hög grad av massmedier, varav det är osäkert om 

medierna bidrar till ett öppet samtal (Falkheimer, 2001, s.80f). Habermas anser att medierna 



Politiska förhoppningar?  Pontus Hellzén  

 17 

har förlorat sin kritiska roll, då de numera är ute efter att skriva om sensationella nyheter för 

att öka sin annonsförsäljning (Nilsson, 2001, s.143). I och med att kommersialiseringen har 

slagit igenom, resonerar Habermas att det inte heller är någon skillnad mellan när företag eller 

partier lanserar produkter respektive partiprogram (ibid.). Habermas anser att offentligheten 

har kommit att bli en representativ offentlighet, dvs. att makten visas upp men att det inte rör 

sig om öppna beslutsprocesser (Gripsrud, 2002, s.285).    

     I och med utvecklingen av nya kommunikationsmedier har gränserna mellan offentligt och 

privat liv förändrats resonerar Thompson (2001, s.158). Utvecklingen av de nya medierna har 

möjliggjort en medierad offentlighet som är av växande betydelse, detta då det offentliga inte 

längre måste hänga samman med en fysisk plats, utan händelser kan bli offentliga genom att 

de spelas in och förmedlas vidare till andra människor som inte har varit närvarande i tid eller 

rum (Thompson, 2001, s.159).   
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4. Metod  
 

I detta kapitel redogör jag för den metodologiska grund som undersökningen baseras på. 

 

4.1 Metodval 
 

Denna studie är av en beskrivande karaktär och försöker således ge svar på frågor som hur 

och när (Esaiasson et al., 2007, s.37). Syftet med studien är att undersöka hur politiker på 

lokal nivå använder kanaler som sociala medier. Varav jag motiverar valet att rikta in mig på 

politiker från Sundsvalls och Timrås kommunfullmäktige med att forskningen av den lokala 

nivån verkar vara betydligt mindre utforskad än den nationella (Nord, 2009, s.174).            

     Och då Esaiasson et al. (2007, s.285) skriver att samtalsintervjuer fungerar väldigt bra där 

forskarkollektivet inte har så stora kunskaper, resonerar jag att samtalsintervjuer borde utgöra 

ett välmotiverat val av metod. Enligt Esaiasson et al. (2007, s.258) är samtalsintervjuer en av 

två huvudtyper av respondentundersökningar där man undersöker vad varje respondent tycker 

och tänker. Att djupgående undersöka hur politiker på lokal nivå använder sociala medier är 

av central betydelse för studiens syfte. Vilket ytterligare motiverar mitt val av ett kvalitativt 

angreppsätt bestående av samtalsintervjuer.                                  

 

4.1.1 Kvalitativa samtalsintervjuer 
 

Vid samtalsintervjuundersökningar förs interaktiva samtal och därför är frågorna ofta mer 

ostrukturerade än vid frågeundersökningar (Esaiasson et al., 2007, s.258f). Men jag ser dock 

en viktig poäng med att sträva efter att ställa samma frågor till alla respondenter, eftersom det 

då blir enklare att hitta mönster i resultatdelen (Esaiasson et al., 2007, s.258).                         

     För att skapa struktur har jag valt att ha ett upplägg där jag vid samtliga intervjutillfällen 

utgår från min intervjumanual, på så vis kan jag gå igenom ett visst antal bakgrundsfrågor, 

tematiska frågor och redan uttänkta uppföljningsfrågor med samtliga respondenter
10

.  

     De tematiska frågorna återfinns i tre teman, där jag i det första temat undersöker vilken 

ordagrann betydelse respondenterna ger till sociala medier samt vilken betydelse de ger 

sociala medier ur ett lokalpolitiskt perspektiv. Det andra temat handlar om hur och när de 

använder sociala medier, här undersöker jag vilka sociala medier som används, hur de väljer 

att uppmärksamma något, vilka risker de ser med användningen samt när de använder sociala 

medier. Det sista temat handlar om respondenterna använder några strategier för att nå ut med 

sociala medier, här undersöker jag i vilken utsträckning det finns en strategisk medvetenhet.                

     Men för att jag inte ska vara låst till att endast ställa förberedda frågor, har jag valt att ha 

en semistrukturerad intervjuform, vilket ger en ökad flexibilitet och möjligheter till att ställa 

följdfrågor på ett naturligt sätt (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004, s.103). Denna 

intervjuform ger en praktisk betydelse då jag får valfrihet till att komplettera de förberedda 

frågorna med uppföljnings- och tolkandefrågor. Tanken med detta är att jag på så vis ändå ska 

kunna ta tillvara på samtalsintervjuernas goda möjligheter till att samla in oväntade svar från 

respondenterna (Esaiasson et al., 2007, s.283).                                                                     

 

4.2 Avgränsning 
 
Denna undersökning har begränsats till förtroendevalda från Sundsvalls och Timrås 

kommunfullmäktige. För att kunna ingå i urvalsprocessen måste kriteriet om en förtroende 

vald plats i endera kommunfullmäktige mötas. Genom strategiska urval har de respondenter 

som, enligt förundersökningens definition, använder sociala medier mest aktivt kunnat väljas. 

                                                 
10 Se bilaga 1: Intervjumanual 



Politiska förhoppningar?  Pontus Hellzén  

 19 

Partitillhörighet saknar betydelse för studien eftersom min ambition aldrig har varit att göra en 

jämförande studie där olika partiers sätt att använda sociala medier sätts i fokus. Det finns inte 

heller någon ambition om att kunna dra generaliserande slutsatser av resultaten.         
 
4.3 Strategiskt urval 
 

För att definiera undersökningens population valde jag att genomföra en förundersökning som 

innefattade ett strategiskt urval. Det första steget i förundersökningsprocessen var att gå in på 

Valmyndighetens hemsida och ladda hem protokoll med nytt valresultat från Sundsvalls och 

Timrås kommunfullmäktige (Länsstyrelsen västernorrland, 2010ab, september 19).  

     Genom att utgå från protokoll över slutgiltig rösträkning och mandatfördelning finns det 

också en försäkran om att undersökningens population möter kriteriet att erhålla förtroende 

valda platser från Sundsvalls eller Timrås kommunfullmäktige (ibid.).              

     Med det senaste resultatet kunde jag sedan undersöka vilka förtroendevalda som använder 

sociala medier eller inte. Men att undersöka detta är av praktiska skäl väldigt svårt, och därför 

valde jag att begränsa innebörden av sociala medier till ”blogg” under förundersökningen.    

     Nästa steg handlade om att systematiskt undersöka samtliga förtroendevaldas sociala 

medienärvaro (med undantag för ersättare). Det gjorde jag rent praktiskt genom att följa 

principen ”Efternamn, förnamn blogg”, när jag sökte med hjälp utav sökmotorn Google.  

     Genom förundersökningen hade jag fått en urvalsram på 19 förtroendevalda, varav nästa 

steg blev att göra ytterligare ett strategiskt urval och undersöka vilka av dessa 19 som mest 

aktivt verkade använda sociala medier. Det gick mer ingående till så att jag tittade på antalet 

blogginlägg under en begränsad tidsperiod på tre veckor innan valet, och rangordnade sedan 

respondenter som mer eller mindre aktiva. Sedan valde jag ut och kontaktade ett rimligt antal 

respondenter som jag hade funnit använda sociala medier aktivt.                                              

     Genom ovan beskrivna urvalsprocesser har jag fått fram följande respondenter:         

 

 Hans Forsberg. Sundsvall Kommunfullmäktige. Ordförande för nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 
 

 Kim Ottosson. Sundsvall Kommunfullmäktige. Tidigare ordförande för kultur och 

fritidsnämnden. 
 

 Niklas Säwén. Sundsvall Kommunfullmäktige. Ordförande för SSU västernorrland. 
 

 Peder Björk. Sundsvall Kommunfullmäktige. Oppositionsråd. 

 

 Sarah Karlsson. Timrå Kommunfullmäktige. Sitter i miljö och byggnadsnämnden. 
 

 Stefan Dalin. Timrå Kommunfullmäktige. Politisk sekreterare i landstinget 

västernorrland.  

 
4.4 Validitet och reliabilitetsdiskussion 
 

I stora drag kan man säga att validitet handlar om att man mäter det som man avser sig mäta 

(Østbye et al., 2004, s.40). Man kan också skilja på intern och extern validitet. Varav intern 

validitet handlar om att dra giltiga slutsatser utifrån de analysenheter man valt att undersöka 

(Esaiasson et al., 2007, s.64).  

     För att förbättra den interna validiteten har mycket tid lagts ner på att översätta syfte och 

frågeställningar till frågor, dvs. operationaliseringsprocessen. För att formulera så bra frågor 

som möjligt har jag beaktat de råd som Esaiasson et al. (2007, s.298) ger om att frågorna i 
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intervjumanualen ska vara korta, enkla och utan några svårförståliga uttryck. Som tidigare 

nämnt har jag fördelat frågor efter teman, varav det bör också nämnas att jag har tänkt på att 

frågornas tidsordning kan påverka resultatet (Esaiasson et al. (2007, s.301). För en god intern 

validitet har jag försökt ställa ett flertal frågor som rör samma sak, detta bl.a. genom att ställa 

uppföljningsfrågor och tolkande frågor.          

     Extern validitet handlar om att kunna generalisera studiens resultat till en större population 

(Ryen, 2004, s.139). Men som jag tidigare har nämnt har det inte funnits någon ambition om 

att dra några generaliserande slutsatser av resultaten. Snarare har min förhoppning varit att 

hitta mönster i resultatdelen som kan leda till förslag på framtida forskning. Vilket är viktigt 

eftersom den forskning som finns om den lokala nivån verkar vara tämligen begränsad.   

 

Reliabilitet handlar om kvalitén på datainsamlingen, bearbetningen och analysen av data och 

huruvida den är tillförlitlig (Østbye et al., 2004, s.40). En god reliabilitet handlar alltså om att 

undersökningen går att replikera, dvs. att undersökningen kommer att visa på samma resultat 

om man gör om den under liknande förhållanden. Därför är det väldigt viktigt att det finns en 

frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel (Esaiasson et al., 2007, s.70).  

     Genomgående har jag arbetat systematiskt för att andra som forskar ska kunna göra om 

denna undersökning. För att underlätta en replikering har jag t.ex. ingående beskrivit hur hela 

urvalsprocessen, med förundersökningen, har gått till. Ett annat steg som jag har tagit för att 

nå en god reliabilitet har varit att redovisa vilka verktyg och nyckelfrågor som jag har utgått 

från vid samtliga intervjutillfällen
11

. Dessutom har jag listat och förtydligat information och 

olika begrepp som t.ex. vad jag avser med politiker och sociala medier, vilket annars skulle 

kunna vara något av en tolkningsfråga
12

.                

     Trots öppenhet och tydliga kodscheman kan det ändå vara svårt att replikera en studie som 

är av en kvalitativ karaktär. I detta fall skulle en replikering kunna vara svår ur den meningen 

att förändringstakten inom medietekniken är väldigt snabb (Flew, 2008, s.1). Med andra ord 

kan alltså sociala medier komma att uppfattas väldigt olika från en tidpunkt till en annan. En 

annan sak som jag ser som en möjlig nackdel vid replikering, är att ett fenomen kan uppfattas 

på många olika sätt av olika forskare. Och med en kvalitativ metod går man in på djupet, där 

en sakfråga blir desto mer unik ju närmare man kommer den (Østbye et al., 2004, s.239).          

 
4.5 Metodproblem 
 
Ett tänkbart metodproblem som jag ser det, är att man vid strategiska urval riskerar att missa 

något eller någon. Exempelvis tackade några av de personer som jag fann vara allra mest 

aktiva nej till att medverka, eller svarade inte alls. Men samtidigt har inte detta varit av någon 

större betydelse, eftersom studien är av en respondent karaktär, vilket betyder att det inte är 

personen isäg som är intressant, utan tankegångarna (Esaiasson et al., 2007, s.295). Därför har 

det inte varit problematiskt att personer har tackat nej till att medverka i undersökningen. Sen 

har alla de personer som jag har kontaktat ändå ingått i undersökningens slutgiltiga urval och 

på så vis speglat den population som jag har velat uttala mig om.                     

     Ett annat tänkbart metodproblem kan vara att jag har skickat ett standardiserat mail till de 

personer som jag inte fick kontakt med via telefon. I mailen förklarade jag bl.a. att det skulle 

finnas möjligheter till att läsa igenom citat före publikation. Orsaken till att jag erbjöd detta 

var för att jag då gjorde bedömningen att det skulle få fler personer att ställa upp i och med att 

det var ett sätt att få respondenterna att känna trygghet (Esaiasson et al., 2007, s.290). Men 

samtidigt kan det också vara så att mitt goda syfte har misstolkats, att jag har gett ifrån mig 

bilden att studien skulle ha ett kontroversiellt innehåll, och på så vis skrämt iväg respondenter.        

                                                 
11 Se bilaga 1: Intervjumanual 
12 Läs mer om mina begreppsdefinitioner i kapitel 1.5 
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4.6 Genomförande 
 
Min ambition var att kontakta så många respondenter som möjligt genom telefon, detta dels 

för att jag gjorde bedömningen att det skulle ge ett seriösare intryck, men också för att jag på 

så vis skulle få snabbare besked. Under telefonsamtalen berättade jag kort om mig själv, vad 

studien skulle handla om samt hur materialet skulle användas, vilket är något som Østbye et 

al. (2004, s.104) anser höra till god forskningsetik. Genom telefon nådde jag tre personer som 

ställde sig positiva till att medverka i studien.  

     De personer som jag efter upprepade försök inte kunde nå genom telefon valde jag att 

skicka ett standardiserat mail till. I mailen berättade jag kort om mig själv, studiesyfte, varför 

jag kontaktade personen ifråga, samt om att det skulle finnas möjligheter till att läsa igenom 

direktciteringar före publikation. Varav tre personer gav sitt samtycke till att ställa upp.   

     Respondenterna gavs stora möjligheter till att välja både en tid och plats som passade deras 

behov. Jag valde att undvara två arbetsveckor (vecka 48 och 49) för intervjutillfällena, detta 

då kommunala politiker kan ha lite tid över med tanke på att de ofta har vanliga arbeten vid 

sidan av sina politiska åtaganden.                        

     De allra flesta av respondenterna valde att genomföra intervjuerna på sina arbetsplatser, 

och intervjutillfällena skedde då på respondenternas kontor eller vid någon annan plats där vi 

kunde samtala ostört. Min avsikt med valfriheten gällande tid och plats var att bidra till en så 

lättsam intervjusituation som möjligt för respondenterna (Esaiasson et al., 2007, s.302).            

     Vid samtliga intervjutillfällen berättade jag först om mig själv och om vad studien i stora 

drag handlade om. Och trots att det i de allra flesta fall fanns en överenskommelse om att jag 

skulle få spela in samtalet, bad jag ändå om tillåtelse för att undvika missförstånd. I samtliga 

fall använde jag min mobiltelefons bandinspelningsfunktion för att spela in intervjuerna.  

     Vilket förutom att underlätta transkriberingsprocessen, också har möjliggjort att jag har 

kunnat lyssna mer aktivt, och på så vis har jag enkelt kunnat avgöra om respondenterna håller 

sig till det tänkta samtalsämnet, eller om jag måste styra in samtalet på rätt spår igen. Genom 

att föra stödordsanteckningar vid sidan av har jag också kunnat köpa mig själv tid för att ställa 

relevanta följdfrågor, vilket är något som Esaiasson et al. (2007, s.302) rekommenderar för att 

ta tillvara på de pauser som uppstår när en fråga har besvarats.         

     Innan jag började ställa undersökningens tematiska frågor ställde jag bakgrundsfrågor för 

att respondenterna skulle känna sig bekväma med situationen. När jag upplevde att det fanns 

ett flyt i samtalen gick jag över till att ställa tematiska frågor, sedan avslutade jag med att 

fråga respondenterna om de hade något mer att tillägga, vilket Esaiasson et al. (2007, s.301) 

lyfter fram som ett bra sätt att avsluta en intervju.                         

     Intervjuerna tog kring 25 till 35 minuter lång tid att genomföra. Genomgående var det en 

god stämning och det fördes en rätt så god dialog, då jag endast vid något enstaka tillfälle blev 

tvungen att förklara vad jag menade med en viss fråga.           
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5. Resultat   
 
I detta kapitel presenteras undersökningens insamlade empiri. 

 
5.1 Vad handlar sociala medier om   
 

På frågan om vad sociala medier handlar om verkar respondenterna i stort vara överens om att 

det är ett sätt att kommunicera och föra dialog med andra människor.     

 

‖[Sociala medier är] kommunikation i dess rätta betydelse, en tvåvägs situation med 

möjlighet till dialog och synpunkter.‖ – Peder Björk  

 

Där de allra flesta av respondenterna väljer att beskriva sociala medier som ett sätt att skapa 

personliga kontakter, tillför Dalin en annan syn genom att tala om sociala medier som ett bra 

sätt för att föra ut ett allmänriktat budskap. För det är enklare att nå en specifik person genom 

insändare än genom sociala medier menar Dalin.    

 

‖En förutsättning för att föra en dialog är ju att folk läser det jag skriver och kommenterar 

det så jag får en dialog. Det är ju lättare att föra en dialog med en moderat som också sitter i 

landstinget genom att skicka en insändare till en tidning och fråga honom eller henne om 

detta. Jag menar, vill man nå en särskild person är sociala medier inte lika enkelt. Vill jag 

möta någon på en bredare mark och få ut ett budskap som inte är direkt formulerat mot en 

enskild individ så är ju sociala medier bättre. På sikt i alla fall‖. – Stefan Dalin  

 

Vidare talar både Björk och Ottosson om sociala medier som kommunikationskanaler eller 

kommunikationsverktyg, med nya sätt att kommunicera som skiljer sig från de traditionella 

kanalerna.        

 

‖För mig så är det [sociala medier] en kommunikationskanal, eller ett kommunikationsmedel 

kan man ju säga. Sociala medier är ett annat sätt att kommunicera istället för att använda de 

traditionella kanalerna‖. – Peder Björk 

 

5.1.1 Vilken betydelse har sociala medier ur ett lokalpolitiskt perspektiv 
 

De allra flesta av respondenterna anser att sociala medier är eller kan vara viktigt, och många 

nämner att sociala medier tillför nya möjligheter. Varav Björk är inne på att kommunikation 

via de sociala medierna kan vara bra ur perspektivet att man når ut med det budskap man vill, 

eftersom innehållet inte filtreras av media, och på så vis finns det möjligheter för en själv som 

politiker att försöka styra dagordningen resonerar Björk.     

 

‖Möjligheterna är ju just det att man får ut sitt budskap utan att det filtreras av någon annan, 

vilket det gör givetvis om en journalist skriver om det i en nyhetsartikel eller om det kommer 

ett inslag i någon annan media så blir det ju filtrerat. Och det är klart att det skapar 

möjligheter att själv försöka styra dagordningen‖. – Peder Björk 

 

Vidare uppger sig Karlsson och Säwén se positivt på de möjligheter som de menar att de 

sociala medierna innebär för medborgare. Som väljare har man chansen att lära känna 

kommunala politiker lite närmare och tycka till om både frågor och blogginlägg menar de.        

          



Politiska förhoppningar?  Pontus Hellzén  

 23 

‖Det är ju en otrolig möjlighet att nå ut, som liten lokalpolitiker. Som jag själv känner som 

väljare har jag en chans att maila vilken politiker som helst i stort sett och hoppas på ett svar, 

och det kostar ingenting. På samma sätt finns det många som har bloggar och nyhetsbrev och 

på så vis får man en större insikt i politikers tankar‖. – Sarah Karlsson  

 

En annan möjlighet anser Forsberg, Björk och Säwén vara att sociala medier möjliggör för 

dem att nå ut till människor som de inte skulle träffa i olika politiska sammanhang, möten och 

i föreningar. Sociala medier möjliggör att man kan ha en tvåvägskommunikation fast utan att 

behöva vara fysiskt närvarande menar Forsberg.      

 

‖Problemet är att som politiker kan man inte vara överallt, det är omöjligt att vara i Matfors 

och Liden samtidigt och dela på sig. Och ännu jobbigare blir det när man kommer längre upp 

till läns och riksdags nivå. Och det är där jag ser sociala medier som en möjlighet att ändå 

ha en tvåvägskommunikation. Fast utan att vara fysiskt närvarande‖. – Hans Forsberg 

 

Vidare nämner flera respondenter att de ser på sociala medier som ett viktigt komplement till 

de traditionella kanalerna. Då de genom att använda sociala medier säger sig kunna nå ut till 

olika grupper av människor som de inte skulle nå genom traditionella medel.            

 

‖Sociala medier kan vara ett bra komplement för att nå grupper som man traditionellt sätt 

inte når. Grupper som kanske inte riktigt vågar ta plats, eller inte är intresserade av att gå på 

politiska möten och sammanträden‖. – Niklas Säwén 

 

Men alla respondenter uppger sig inte vara fullt övertygade om sociala mediers betydelse ur 

ett lokalpolitiskt perspektiv. En anledning som både Säwén och Dalin är inne på är att det inte 

tenderar att bli så mycket diskussion utan snarare en hel del enkelriktad kommunikation.   

  

‖Det blir ofta så att, och det är det som är lite av problemet med sociala medier, att målet är 

att man ska få en dialog men oftast blir det enkelriktat, att man skriver vad man tycker och 

sen är det inte så många som vågar ta steget att kommentera på bloggen eller Facebook, utan 

bara sitter och funderar på vad man menar egentligen. Så det blir inte så mycket diskussion 

ändå, som man vill, och som kanske tanken är egentligen‖. – Niklas Säwén  

 

Vidare nämner Dalin att det utifrån hans egna erfarenheter mestadels tenderar att vara just 

bloggare som läser andra bloggares blogginlägg, och därför uppger sig Dalin vara av åsikten 

att de sociala medierna ändå kan få en ganska liten betydelse.  

 

‖Utifrån mina egna erfarenheter tror jag att det [sociala medier] har ganska liten betydelse 

faktiskt. Jag menar, har du fått ett stort genomslag så är det klart det får betydelse, men jag 

tycker det verkar vara mycket bloggare som läser andra bloggares bloggar‖. – Stefan Dalin 

 

Att de sociala mediernas betydelse inte bör överskattas är något som Björk, Dalin och Säwén 

alla kommer in på i sina utsagor. Att kommunicera via de sociala medierna är inte viktigare än 

att träffa folk på gator och torg menar de, utan det personliga mötet är det viktigaste. Sociala 

medier är ett viktigt komplement till de traditionella medlen, men det får aldrig bli så att de 

sociala medierna ersätter det personliga mötet resonerar Björk.    

 

‖Jag tycker det [sociala medier] är viktigt som ett komplement till de traditionella sätten, men 

jag tror inte man ska överskatta de sociala medierna, det får inte bli så att sociala medier på 

något sätt ersätter det personliga mötet och samtalet. För det tror jag ändå är grunden för 
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politiken, alltså för politikens villkor och styrkan med politiken, särskilt på lokal nivå att vi 

kan möta människor i deras vardag‖. – Peder Björk  

 

5.2 Vilka sociala medier används för att förmedla politisk kommunikation 
 
Samtliga respondenter bloggar politiskt, varav de allra flesta av respondenterna uppger sig 

använda ytterligare sociala medieplattformar. Bland vilka det är vanligt förekommande att 

kombinera bloggen med Facebook, där flera respondenter nämner att de uppmärksammar sina 

bloggar genom att dela med sig av länkar till nya blogginlägg på Facebook eller Twitter.        

 

‖I mitt fall så är det ju Facebook och bloggande då. Sen kombinerar jag dessutom dem två så 

det jag bloggar syns på min Facebook eller tvärtom‖. – Peder Björk 

 

En av respondenterna, Karlsson, använder Twitter på ett likvärdigt sätt som de som har valt 

att uppmärksamma sina bloggar genom Facebook. Karlsson resonerar dock att hennes Twitter 

sida blir opersonlig tackvare sin annonseringsliknande utformning.   

 

‖Jag använder twitter för att kommunicera att jag har bloggat till andra politiker, media, 

intresserade, alltså twitter för mig är väldigt opersonligt, det är mer som ett nyhetsflöde, som 

en annonsplats liksom‖. – Sarah Karlsson 

 

Vidare utmärker sig Ottosson från de övriga respondenterna då hon är den enda som säger sig 

använda fler sociala medier än bara två eller tre. Dessutom betonar Ottosson att hon anpassar 

sitt val av medium utifrån vilket syfte hon har.       

 

‖Man använder ju de här olika medierna lite olika då naturligtvis beroende på vad det är för 

någonting som jag vill, vill jag bara informera envägs ja då är det ju ett medium, vill jag ha 

en dialog ja då blir det kanske flera, vill jag ha genomslag, kontakt, eller visa på någonting, 

ja då kanske det är på ett annat sätt‖. – Kim Ottosson 

 

5.3 Vad uppmärksammar politikerna i de sociala medierna 
 

De allra flesta av respondenterna nämner i sina utsagor att de brukar utgå från dagsaktuella 

mediehändelser när de ska till att uppmärksamma något i de sociala medierna.                 

 

‖Jag utgår från aktuella mediehändelser, utifrån nättidningar och så följer jag artikel 

länkarna till olika bloggar, läser och följer dem, och på så sätt får man idéer, man skriver 

något annat och så länkar man tillbaka och får feedback‖. – Sarah Karlsson 

 

Samtidigt nämner flera av respondenterna att de upplever sig få mer feedback eller respons 

genom att kommentera den pågående debatten, än vad de annars brukar få. Varav Säwén 

menar att det blir mindre intressant för folk att läsa om sådant som inte är dagsaktuellt.  

 

‖I valrörelsen vet jag att jag skrev blogginlägg om a-kassan som inte alls nämndes i media 

för tillfället, och det gjorde också att det blev mindre intressant för folk och läsa, för det är ju 

dagsaktuella grejor som folk är mer intresserade av. Det är ju lättare för folk att läsa om 

saker som de precis har hört om‖. – Niklas Säwén 
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Vidare berättar Karlsson att hon byter fråga när den inte längre är medieaktuell, men det 

behöver inte nödvändigtvis handla om att byta fråga, utan det kan också handla om att hitta ett 

annat perspektiv eller vinkel på frågan.      

 

‖Man byter hellre perspektiv, vinklar på ett annat sätt, än att byta fråga. Frågorna kan ha en 

lång livslängd. Man kan också säga att när en fråga inte är medieaktuell längre så byter man, 

så är det absolut‖. – Sarah Karlsson   

 

Samtidigt är de allra flesta av respondenterna eniga om att man bör utgå från vad man själv 

tycker när man uppmärksammar en fråga eller händelse. Men man är också intresserad av vad 

andra människor tycker och tänker förklarar Ottosson som menar på att kommenteringen av 

debatten är ett sätt att få återkoppling.   
 

‖För mig är det ett eget val, jag menar jag har ett eget val i varenda sak som jag gör och 

skriver. Samtidigt styrs man naturligtvis av en nyfikenhet, man är ju nyfiken på vad andra 

tycker och tänker och då är det naturligtvis så att man tillåter debatten att gå vidare för att 

man ser och vill ha responsen. Om man har tid, ork och intresse‖. – Kim Ottosson 
 

De allra flesta av respondenterna kommer på ett eller annat sätt in på kommenteringen av den 

pågående debatten i sina utsagor. Varav Dalin, Björk och Säwén betonar alla hur viktigt det är 

att kommentera den pågående debatten. Därför menar Dalin att man hänger på när en fråga 

som man själva har ett intresse för blir aktuell i debatten. För det är inte helt enkelt att lyfta 

fram nya frågor om man är ute efter uppmärksamhet och debatt menar Dalin.    

 

‖Utgångspunkten för frågan måste alltid vara att jag själv tycker den är intressant, sen är det 

ju klart att ibland sammanfaller ju ens egna frågor som man tycker är viktiga med vad alla 

andra tycker och det är klart att då hakar man ju på. Men det är klart, för sociala medias 

dynamik ligger i att kommentera den debatt som pågår. Det är ju få förunnat att kunna lyfta 

fram något helt nytt och få det uppmärksammat, och vrida en debatt åt det hållet‖. – Stefan 

Dalin 

 

Forsberg talar också om kommenteringen av den pågående debatten och han resonerar likt 

Dalin att det är få politiker som kommenterar annat än dagsaktuella frågor. Varav Forsberg 

anser att det beror på svårigheter att styra dagordningen. För alla vill påverka dagordningen så 

att de frågor som man själv vill tala om också blir de mest populära menar Forsberg.    

 

‖Det som är problemet här är att många reagerar på saker. Det man vill vara det är att man 

agerar. Man vill vara den som driver dagordningen och påverka frågorna som är aktuella, 

och det är alltid svårt för det finns inget självskrivet om hur man ska styra dagordningen. Den 

som helt enkelt är bäst på att styra dagordningen är den som ser till att andra saker inte 

längre är populära. Men något sådant är väldigt svårt att få igenom. Alla vill agera men de 

flesta reagerar‖. – Hans Forsberg 

 

Vidare nämner både Forsberg och Säwén att de lyfter fram de frågor eller händelser som de 

på ett eller annat sätt tror sig tjäna på att ge uppmärksamhet. Det är så det fungerar och det är 

inget att hymla om menar de. Forsberg berättar att han vill uppmärksamma de saker som både 

gynnar och reflekterar hans syn, eftersom han är ute efter att bilda en opinion.         

 

‖Till viss del så måste jag säga att det är ett propaganda verktyg. Det måste man erkänna. 

Jag vill ju föra fram min syn på saker och ting. Och då väljer jag att uppmärksamma saker 
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som förstärker, gynnar, återspeglar på nått vis, reflekterar det jag tycker. För att jag vill 

bilda en opinion och få folk att tycka som jag‖. – Hans Forsberg 

 
5.4 Risker med sociala medier för en offentlig person 
 

I egenskap av att vara en offentlig person säger sig samtliga respondenterna se risker, om än i 

olika mån, med att använda sociala medier. Varav Säwén, Karlsson och Björk är alla inne på 

att man som partiföreträdare måste vara aktsam med vad man skriver.  

 

‖Även om det står att det är jag som har skrivit det kan jag ju inte tycka vad som helst, jag får 

ju ändå hålla mig till den roll jag har. Jag är företrädare för ett parti och det sätter ju sina 

begränsningar på något sätt, men så måste det ju vara, man måste ha respekt för den rollen 

som offentlig person‖. – Peder Björk 

 

Säwén, Ottosson och Björk betonar vikten av att kunna stå för det som man har skrivit i de 

sociala medierna. För som partiföreträdare tillkommer ett formellt ansvar som man måste 

kunna leva upp till menar Säwén.  

 

‖Man kan inte lägga ut vad som helst när man har ett formellt ansvar, utan det blir mer som 

en officiell sida. Man måste stå för det som står där och det är det viktiga‖. – Niklas Säwén 

 

De allra flesta av respondenterna uppger sig se risker med att blanda ihop det privata och 

offentliga i de sociala medierna. Några av de risker som respondenterna uppger är att man kan 

råkar blanda in oväsentliga saker eller lämna ut personliga detaljer om sig själv eller sin 

familj. Varav Björk och Dalin resonerar på ett liknande sätt att folk inte heller alltid verkar 

vara helt medvetna om vilka konsekvenser detta kan få. Därför är det viktigt att man är 

medveten om vilket typ av medium det är menar Björk.   

  

‖Man måste ju vara medveten om vad det är för typ av medium, jag tycker alldeles för ofta 

man ser människor som lämnar ut kanske alldeles för mycket av sig själva och så tänker man 

inte på att det faktiskt är kanske 700 personer eller vad det nu är som tar del utav det. Så jag 

är ganska försiktig med mina privata kommentarer‖. – Peder Björk  

 

Nästintill samtliga respondenter uppger sig på ett eller annat sätt skilja på det privata och 

offentliga i de sociala medierna. Varav Björk nämner att det för honom handlar om ett högst 

medvetet val att inte tala om annat än offentliga frågor i de sociala medierna.     

 

‖Jag ser på mitt användande av de sociala medierna som en del i mitt offentliga åtagande så 

att säga. Och mina privata frågor får jag lyfta någon annanstans‖. – Peder Björk 

 

Vidare menar även flera av respondenterna att de endera har dragit eller vill dra en gräns 

mellan vad som utgör det privata och offentliga. Forsberg resonerar att en gräns mellan de två 

skulle minska riskerna för att man skulle råka blanda in något oväsentligt innehåll.    

 

‖Någonstans vill jag dra gränsen. Annars blir risken att man inte känner någon skillnad 

längre och blandar in oväsentliga saker. Men jag skulle gärna dra en gräns mellan de här två 

[privat och offentligt]‖. – Hans Forsberg 
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Men en gränsdragning mellan vad som är offentligt och privat är inte så enkelt menar både 

Ottosson och Björk. Varav Ottosson ser på denna svårighet som en viktig anledning till att 

anstränga sig och försöka göra åtskillnad på privat och personligt innehåll.    

 

‖Det här med privat och offentligt är inte alldeles enkelt, men det är desto viktigare att man 

anstränger sig ändå. Jag anstränger mig för att hålla skillnad mellan privat och personligt, 

jag vill vara privat, och jag kan lämna ut personliga saker som är en del av mig, men jag vill 

välja vilka‖. – Kim Ottosson 
 

De allra flesta av respondenterna talar bara om politik i sina bloggar. Varav Säwén är ett undantag 

från detta då han både skriver om politik och viktiga privata händelser på en och samma blogg. 

Skillnaden är att han är mer noggrann med ordvalen när han skriver om något politiskt.        

 

‖Jag skriver både om politiska grejor och viktiga händelser i mitt liv. Den stora skillnaden är 

väl att man kanske inte alltid tänker lika mycket på vad man skriver om man beskriver en 

semesterresa än om man beskriver socialdemokratins framtid‖. – Niklas Säwén 

 

5.5 När använder politikerna sociala medier 
 

På frågan om respondenterna använder sociala medier även när de inte är inne i en valrörelse 

svarar samtliga respondenter ja. Varav Ottosson betonar att det är mycket av en självklarhet 

för henne att fortsätta använda sociala medier även fast det inte är valtider.          

 

‖Jag tycker det är som att säga att man inte använder telefonen, eller använder du datorn när 

du inte är i en valrörelse? Ja det gör jag‖. – Kim Ottosson 

 

Men några enstaka respondenter uppger att de av olika anledningar inte har fortsatt blogga 

politiskt sedan valrörelsen. Dalin nämner att han inte har bloggat något sedan valrörelsen, 

men det är samtidigt något som han har tänkt ta upp igen efter årsskiftet. Dalin uppger sig inte 

se någon poäng med att skriva inlägg som inte är helt genomtänkta, och därför blir det också 

mycket av en tidsfråga resonerar han.   

 

‖Nu har jag inte bloggat något faktiskt sen valrörelsen, men jag tänkte ta upp det nu igen 

efter årsskiftet här. Det är mycket av en tidsfråga, alltså jag vill gärna på något sätt ha någon 

substans, någon poäng, lite spetsfullhet, det ska vara ett bra inlägg som man skulle skriva om 

man skulle skriva en debatt artikel‖. – Stefan Dalin 

 

Björk bloggar inte heller politiskt för tillfället. Men det är ett medvetet val betonar Björk som 

berättar att det beror på att han och hans parti ännu inte har bestämt sig rörande vilka sätt de 

ska använda bloggarna nu när de har hamnat i opposition.                   

 

‖Jag har inte uppdaterat bloggen sedan valrörelsen, men det är ett medvetet val på bloggen 

då jag har tänkt att den ska få en annan utformning. Vi [partiet] funderar lite grann på hur vi 

ska använda bloggandet, på vilket sätt och så där, eftersom vi får en ny roll [i opposition]‖. – 

Peder Björk 

 

Vidare utmärker sig Karlsson på denna fråga då hon främst säger sig använda sociala medier 

när det inte är valtider. Varav Karlsson förklarar att det är väldigt viktigt att följa partilinjen 

under en valrörelse, men att hon upplevde att centraliseringen också gjorde att hennes 
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bloggande inte blev personligt, utan mestadels har hon bara känt att hon häver ur sig liberala 

budskap.    

      

‖Jag tycker det var jätte svårt att blogga i valrörelsen, man kände sig som en partimegafon 

verkligen. Bara spottade ur liberala budskap, det blev inte alls personligt på något sätt. Det 

blev viktigt att följa partilinjen, det tänker man ju inte på annars. Det blir centraliserat och 

som liberal känns centralisering som någonting främmande. Därför använder jag främst 

sociala medier när jag inte är inne i en valrörelse‖. – Sarah Karlsson 

 

5.6 Använder politikerna sociala medier för att undersöka väljarnas åsikter 
 

Nästintill alla respondenter uppger att de använder sociala medier för att pejla av väljares 

åsikter. Varav både Forsberg och Ottosson talar om att sociala medier kan vara värdefullt när 

man vill undersöka om man har med sig väljare i en fråga.     

 

‖Jo, det försöker jag att göra, för man bör ha en kontakt med verkligheten. Man bör veta om 

väljarna har förstått upplägget när en skola ska läggas ner. Det är aldrig någon som har en 

ideologi att nu ska vi lägga ner skolor. Och därför är det viktigt att ha kontakt med väljarna i 

sådana sakfrågor. Vad tycker dom om det här, förstår dom argumenten, köper dom det jag 

säger, eller har dom något bättre argument‖. – Hans Forsberg 

 

Björk uppger sig inte aktivt använda sociala medier för att undersöka väljarnas åsikter. Men 

han kan ändå tycka att Facebook fungerar bättre än bloggen ur den meningen, eftersom han 

brukar få betydligt mer kommentarer på sin Facebook sida.              

 

‖Nä det har jag inte gjort aktivt, men däremot så tycker jag just Facebook är bra på det sättet 

och där får man ju betydligt mer kommentarer. Sen jag började länka till min blogg så får jag 

rätt mycket kommentarer på Facebook sidan, för det är inte så många som aktivt går till 

bloggen, utan normallt sätt bara de mest intresserade‖. – Peder Björk 

 

Vidare uppger sig inte Dalin undersöka väljares åsikter av anledningen att han ännu inte har 

haft några formella politiska uppdrag, utan att han får det först i och med årsskiftet. Därför 

menar Dalin att det inte har funnits någon anledning för medborgarna att kontakta honom.   

 

‖Nä, en anledning till att folk inte har uppmärksammat mig är att jag inte haft några formella 

politiska uppdrag ännu, jag har inte haft ansvar för något som man kan ställa till svars för 

som beslut i nämnder och kommunfullmäktige. Först från och med årsskiftet får jag några 

tyngre politiska uppdrag som gör att medborgarna får någon anledning att söka kontakt med 

mig‖. – Stefan Dalin 

 
5.6.1 När får politikerna kommentarer och förfrågningar 
 

På frågan om vid vilka tillfällen respondenterna brukar få kommentarer och förfrågningar via 

de sociala medierna, uppger både Säwén och Björk att de brukar få flest kommentarer när de 

skriver om dagsaktuella händelser som på ett eller annat sätt berör människor. Varav Säwén 

betonar att han inte alls får lika mycket kommentarer om han skriver om något som händer 

utomlands jämfört med något som händer lokalt eller någonstans i Sverige.        

 

‖Jag tror det är dagsaktuella grejor och saker som folk kan associera till, saker nära 

människor, för det är ju det folk är intresserade av. Jag får inte lika många kommentarer om 
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jag skriver om kampen för demokrati i Burma som om jag skriver om någonting som händer i 

Sundsvall eller Sverige‖. – Niklas Säwén 

 

Dalin säger sig få mest kommentarer när han ger sig in i en pågående debatt, och knappt några 

kommentarer när han skriver om något eget utifrån de frågor som han själv driver.   

 

‖När jag skriver någonting, men det är ju oftast en eller två kommentarer ibland, men det är 

så de gånger jag har fått kommentarer är ju när man går in i en pågående diskussion och 

tycker till när andra tycker till. När jag har skrivit något eget påkommet utifrån de frågor jag 

själv driver så kan jag inte tro att jag har fått någon kommentar, så det är ju mest när man 

ger sig in i en redan pågående debatt‖. – Stefan Dalin 

 

Vidare nämner Björk att han har haft en avvikande åsikt i en lokal debatt och att det har 

inneburit ett medialt genomslag och ett rekord i antalet besökare på bloggen.  

 

‖Jag gick ju ut och kritiserade ganska starkt när sjukhusdebatten var, och då hade jag en lite 

annorlunda uppfattning där och det blev ett jätte stort genomslag. Jag har inte haft så många 

besökare någonsin på bloggen, och det var många som kommenterade och det blev ett ganska 

stort uppslag i nyhetsartiklar i tidningar. Så där fick jag ju ett stort genomslag, men det var 

därför att jag hade en avvikande åsikt‖. – Peder Björk 

 

Bland respondenterna nämner både Forsberg och Björk att de tycker sig se att väldigt många 

är med och kommenterar när de belyser kontroversiella frågor som berör människor.     

 

‖Mer skandalliknande saker, då brukar folk gärna vara benägna att kommentera. Jag brukar 

ibland bara ha vanliga sammanfattningar om ämnen som jag vill hålla aktuella. Och liksom 

information som jag vill sprida vidare. Dom brukar folk bara läsa och inte kommentera. Men 

till exempel höga politikerarvoden, då är folk gärna med och kommenterar, för att då är det 

någonting som berör dem‖. – Hans Forsberg 

 

Flera respondenter nämner också att de brukar få en hel del kommentarer och förfrågningar 

under valrörelserna. Varav de som mestadels kommenterar eller kommer med förfrågningar 

på bloggen är andra politiker och väljare tillägger Ottosson.   

 

‖Det funkar så att flest förfrågningar och kommentarer dyker upp kring valrörelsen medan de 

inte är lika många i eftervalstiden. På bloggen kommenterar andra politiker och väljare‖. 

– Kim Ottosson 

 

Vidare uppger Karlsson att frågorna som hon får in under valrörelserna mestadels brukar 

handla om hur hon ställer sig i olika politiska frågor och om vad hon vill göra i dessa frågor.     

 

‖Under valrörelser får jag frågor om hur jag ställer mig i olika politiska frågor och vad jag 

vill göra i frågorna‖. – Sarah Karlsson 

 
5.6.2 Samlar politikerna in feedback från de sociala medierna 
 

Respondenterna ger några blandade svar på frågan om huruvida de samlar in feedback från de 

sociala medierna som underlag för hur de ska driva sina profilfrågor. En av de som uppger sig 

samla in feedback är Forsberg som anser det vara av stor vikt då alla människor tänker olika 

och därför resonerar han att det behövs feedback för en minsta gemensam nämnare.       
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‖Hur till exempel min ideologi rent konkret manifesterar sig i sakfrågor, det kan variera och 

här är feedback väldigt viktigt. För alla tänker inte som jag, vi tänker alla olika, och då kan 

de vara bra att ha en minsta gemensam nämnare. Så absolut, feedback är jätte viktigt‖. – 

Hans Forsberg  

 

Ottosson uppger sig samla in feedback från de sociala medierna på samma sätt som hon 

samlar in information i andra sammanhang. Hon samlar in information och agerar filter när 

hon sållar ut vad som är viktigt att ta med sig eller inte.       

 

‖Ja självklart det gör man ju som människa, man tar ju in allting som kommer. Om man läser 

det i en bok, eller läser det i en rapport, eller på media så går det ju in. Sen är det ju min 

erfarenhet och kompetens som sållar det naturligtvis, kan jag använda det här eller kan jag 

inte använda det. Det är ju jag som får vara det filtret naturligtvis‖. – Kim Ottosson 

 

Björk talar i liknande ordalag som Ottosson om att han försöker ta till sig synpunkter och att 

han går igenom feedbacken för att se vad han kan använda sig av. Dock säger sig inte Björk 

utföra något aktivt insamlande.      

 

‖Jag har ju fått lite synpunkter på bloggen, men jag har inte aktivt samlat in det. Men det är 

klart att när man får synpunkter så tar man ju till sig det och använder det. I alla fall tänker 

man till och undrar om de har rätt eller inte‖. – Peder Björk 

 

Karlsson uppger sig inte samla in feedback i någon större utsträckning just om hur hon ska 

driva sina profilfrågor, utan mestadels om hur hon ska fortsätta blogga.       

 

‖Ja det gör man ju, alltså kanske inte mest i hur jag ska driva profilfrågorna, utan mer om 

hur jag ska fortsätta blogga‖. – Sarah Karlsson 

 

Vidare säger sig inte Säwén eller Dalin samla in något material för tillfället, vilket beror på 

tidsbrist menar de. Dalin nämner dock att han vill göra det så snart han får mer tid över.    

 

‖Nä men på sikt vill jag göra det. Tanken är väl den att när det lugnar ner sig med jobb att 

jag kanske ska bestämma mig för allt det vi pratat om, strategi, hur jag ska synas, vilka frågor 

med mera‖. – Stefan Dalin 

 

5.7 Använder politikerna budskapsstrategier för att nå ut till olika målgrupper 
  

Knappt någon av respondenterna säger sig använda budskapsstrategier för att nå ut till olika 

målgrupper genom sociala medier. I Björks fall har det inte funnits någon specifik strategi för 

hur han ska använda sociala medier, men han nämner att hans parti har haft en tydlig strategi 

under valrörelsen om vilka målgrupper de ville nå ut till och med vilka budskap. Varav själva 

grundtänket följer med till de sociala medierna, fast i en anpassad form, menar Björk.       

 

‖Ja, fast inte specifikt för bloggandet eller Facebook. Men däremot så är det klart att vi i 

partiet, om man tar valet då, har haft en tydlig strategi för vilka målgrupper vi vill nå med 

budskap och allt det där. Och det är klart att tänket följer ju med till sociala medier, men sen 

måste man anpassa det, det går ju inte att använda på exakt samma sätt, men i grunden så‖. 

– Peder Björk  
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Både Ottosson och Dalin talar om att de inte har haft någon strategi i den meningen att de har 

en personlig strategi. Respondenterna nämner också att avsaknaden av strategier är något de 

nu kan tycka sig ha velat ha, men att det har uteblivit då det har varit mycket av en tidsfråga.    

 

‖Nej, jag har ingen strategi i den meningen. Jag har ingen genomtänkt plan för hur jag ska 

använda det [sociala medier] för min egen del. Jag vet att jag borde ha det. Men alltså det är 

nog mer en tidsfråga, jag tycker jag har så mycket annat jag måste hinna med så, att tyvärr så 

har jag inte haft möjlighet att utveckla mitt bloggande på det sättet‖. – Stefan Dalin 

 

Vidare tillägger Ottosson att det har funnits tankegångar inom hennes parti om att utbilda 

politiker och fritidspolitiker i sociala medier och sociala mediestrategier. Men det har inte har 

blivit av att lägga upp några personliga strategier under valomgången, då det inte har hunnits 

med av tidsmässiga skäl och pga. bristande resurser.       

 

‖Nä strategier är för långt gånget, därför att vi varken har haft utbildning, ork eller tid att 

lägga upp såna här personliga strategier i valet den här omgången. Och det var väl synd att 

vi inte gjorde det, man skulle ju ha gjort det lite mera. Vi hade den tankgången att vi skulle ha 

mera utbildning för alla politiker och även fritidspolitiker i sociala medier och sociala 

mediestrategier och såna här saker. Men det hanns inte med, vi är små partier och vi hade 

inte dom resurserna‖. – Kim Ottosson 

 

Säwén tycker sig inte använda någon budskapsstrategi för att nå ut till olika målgrupper, men 

nämner att han i samband med sin kandidering till kommunfullmäktige och riksdagen var en 

av de yngre kandidater som hans ungdomsförbund lanserade genom Facebook, i ett försök att 

först och främst nå ut till yngre förstagångsväljare.       

 

‖Nae, det gör jag väl inte. Men när jag kandiderade till kommunfullmäktige och även till 

riksdagslistan lanserade vi i SSU dom yngre kandidaterna genom Facebook. Och det var ett 

sätt att visa att det finns unga engagerade, och de som gillar det fick möjlighet att läsa mer 

om vad vi stod för i olika frågor. Så för att nå ut till nya grupper, framförallt för att nå ut till 

yngre som ska rösta för första gången‖. – Niklas Säwén   

 

Av samtliga respondenter är det bara Forsberg som säger sig använda budskapstrategier för att 

nå ut till olika målgrupper. Forsberg nämner att han försöker att hålla sig till det som han själv 

tycker är intressant och att han därför försöker nå ut till en målgrupp som är intresserad av 

frågor om grön politik.     

 

‖Ja, jag försöker ju ha min nisch mot de som är intresserade av mina frågor om grön politik. 

Jag försöker att hålla mig till det som jag tycker är intressant. Men det tar tid att sprida ut till 

rätt målgrupper, men det växer långsamt fram ändå. En krets som tycker att det här är 

intressant, det är väl dem jag riktar in mig på‖. – Hans Forsberg 

 

5.7.1 Har sociala medier hjälpt politikerna att nå ut till journalister 
 

Flera respondenter uppger att deras användning av sociala medier har hjälpt dem att nå ut till 

journalister. Bland jasägarna är en förekommande åsikt att det har hänt någon gång ibland, 

varav både Säwén och Björk nämner att journalister även brukar hänvisa till dem om att de 

har läst något på deras bloggar.      
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‖Ja absolut, jag märker ju att journalisterna läser det, och i sjukhusfrågan blev det en hel 

artikel i tidningen utifrån det jag hade skrivit där. Jag vet ju att de mest aktiva journalisterna 

lokalt prenumererar på blogginläggen, för det märker man ju när man får kommentarer från 

journalister, att ja vi såg igår att du skrev det här, även fast det inte blir någon nyhet kanske 

men‖. – Peder Björk 

 

Vidare berättar Ottosson att hon istället för att skicka ut pressmeddelande har testat att skriva 

på Facebook. Varav tiden för medialt genomslag kan skilja sig, men journalister tenderar 

alltid att använda sig av materialet inom samma dygn.     

 

‖Jag har testat med att skriva på Facebook istället för att skicka ett pressmeddelande. Och så 

har man sett hur lång tid det tog, säg att det tog fyra timmar i ett fall, i ett annat tog det 17 

minuter. Men det går alltid inom samma dygn iallafall‖. – Kim Ottosson 

 

Men alla respondenter uppger sig inte nå ut till journalister genom sin användning av sociala 

medier. Där både Karlsson och Forsberg är av åsikten att journalister inte verkar vara 

intresserade av än så länge man inte är en framträdande person och finns i mediebruset.      

 

‖Inte direkt. För att jag vet att Fredrik Federley, centerpartist som bloggar aktivt, har lyckats 

med det. Men det är få förunnat att få en sådan genomslagskraft. Utan man behöver ha en 

redan framflyttad position för att media ska bli intresserade, som kommunalråd eller 

oppositionsråd. Där är media mer intresserad av vad du skriver, men dom vill inte bli styrda 

av andra utan dom vill själv känna att dom sätter agendan. Och sen vet man inte hur mycket 

de tar intryck av det man skriver. Men min erfarenhet är att man bör vara en framträdande 

person för att media ska vara intresserade av en‖. – Hans Forsberg 

  

5.8 Vad vill politikerna uppnå med sin närvaro på de sociala medierna 
 

På frågan om respondenterna har några målsättningar med sin offentliga närvaro på de sociala 

medierna ges en del tveksamma svar. Bara Forsberg uppger sig göra det, fast han betonar att 

det samtidigt rör sig om väldigt låga målsättningar. Det är inga detaljerade målsättningar utan 

det handlar om att förbättra närvaron menar Forsberg.    

 

‖Jag har väldigt låga målsättningar just nu. Det är inga detaljerade målsättningar, det är 

inte att jag ska ha ett visst antal besökare varje vecka utan mer en långsiktig bild av hur jag 

vill ha det. Jag har målsättningar för att det ska bli mycket bättre‖. – Hans Forsberg 

 

Ottosson uppger att det indirekt har funnits målsättningar eftersom hon har haft som ambition 

att nämnas vid olika frågor. Men utsträckningen hade kunnat vara större vid ett målmedvetet 

arbete med målsättningarna resonerar Ottosson, som tillägger att det kanske är något som man 

isådanafall skulle ha bestämt innan valet.             

 

‖Nä, det hänger då ihop med den där strategin som jag nämnde som man kanske skulle ha 

gjort innan valet. Men lite grann indirekt gör man ju det ändå, att man sätter upp ett mål om 

att man ska synas vid vissa frågor kanske ändå eller att man har som ambition i alla fall 

alltså att nämnas vid vissa frågor, visst är det så. Men inte alls i den utsträckningen som man 

skulle kunna göra om man vore mera målmedveten med det‖. – Kim Ottosson 
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Vidare säger sig inte Björk ha några tydliga målsättningar med sin sociala medienärvaro, inte 

annat än att han tidigare har haft som ambition att skriva fem inlägg per arbetsvecka för att 

hålla bloggen uppdaterad och intressant.    

 

‖Nä inte mer än att min ambition har varit att ha i snitt fem inlägg per vecka, en per dag, per 

arbetsdag i alla fall. Men det är ju mer för att bloggen ska bli intressant, för skriver man allt 

för sällan är det absolut ingen som går in och tittar. Så annars har jag väl inte haft några 

tydliga målsättningar‖. – Peder Björk 

 

Varken Karlsson eller Säwén uppger sig ha haft några målsättningar med sin närvaro, men de 

nämner också att de samtidigt bara skriver när de själva känner för det.        

 

‖Nä alltså jag har inte några målsättningar, utan min närvaro och vad jag skriver är mer 

spontan, för mitt eget höga nöjes skull skulle jag vilja säga. Skriver man någonting intressant, 

så att man får kommentarer, ja men då är väl det skitbra. Och det kan generera någonting 

annat, men min närvaro är kanske mer för personlig utveckling‖. – Sarah Karlsson 

 

Dalin har inte några målsättningar idagsläget för sin närvaro, men han uppger sig ha funderat 

kring det, och hur han skulle kunna få det att fungera rent tidsmässigt, vilken hans lägsta nivå 

ska vara samt vilka frågor som han vill kommentera och tycka till om.         

  

‖Jag har tänkt det, när jag väl får tid. Vi får se vad det blir om det blir ett inlägg om dagen 

eller i veckan, det har jag inte bestämt än. Det är något jag planerar att göra men det måste 

vara något som jag klarar av tidsmässigt, och kan fortsätta med så jag inte håller på i två 

månader och så orkar jag inte, tröttnar eller inte hinner. Men någon slags lägsta nivå måste 

man bestämma sig för, och då bör det finnas ett antal frågor och sakfrågor, om saker jag 

tycker är viktigt, som jag kan kommentera och tycka till om‖. – Stefan Dalin 

 

5.8.1 Utvärderar politikerna hur deras sociala medienärvaro fungerar 
 

Flera av undersökningens respondenter uppger sig utvärdera sin sociala medienärvaro. Både 

Säwén och Forsberg talar om att de genom utvärdering har funnit att korta inlägg fungerar 

bättre än långa och att vissa typer av inlägg är mer populära än andra.         

 

‖Ja det har jag gjort hela tiden, och det är enligt den här lärandeprocessen. Till exempel att 

det som inte funkar lika bra är jätte långa inlägg utan att korta inlägg funkar bättre. Och det 

som fungerar riktigt bra är skandaler och rykten. Men samtidig vill jag hålla någon typ av 

linje där jag lägger fram argument för att folk ska känna till och förstå varför jag tycker som 

jag gör. Men det är inte de inläggen som drar mest folk. Sånt här får man utvärdera och 

fundera vad som funkar bäst, det blir ju en blandning av något slag‖. – Hans Forsberg 

 

Björk uppger sig också utvärdera sin sociala medienärvaro, och det är något som han och hans 

parti för en ständig diskussion om förklarar han. Men utvärderingen är inte specifik för de 

sociala medierna utan den gäller samtliga medier poängterar Björk.  

 

‖Ja, men absolut, det har vi ju en ständigt pågående diskussion om, men det gäller samtliga 

medier så att säga, vi är ju ganska medvetna om och diskuterar ganska ofta hur det har 

funkat den senaste veckan och hur mediebilden är eller hur vi själva upplever att mediebilden 

är, inte för att vi behöver ha en korrekt upplevelse, men det är ett försök att utvärdera det. Så 

absolut, det gör vi‖. – Peder Björk 
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Ottosson säger sig inte ha kommit till någon utvärderingspunkt ännu, men hon tror att sociala 

mediestrategier är något som hennes parti kan komma att försöka jobba lite mer aktivt med i 

framtiden.       

 

‖Nej, alltså dit har jag inte nått än. Jag tror att vi ska ta tag i det där från vårt parti att jobba 

lite mer aktivt med sociala mediestrategier‖. – Kim Ottosson 

 

Dalin, som inte heller uppger sig utvärdera, anser att det krävs mer kontinuerligt bloggande 

under en längre tidsperiod för att man ska kunna utvärdera och justera. Och hittills säger han 

sig ha bloggat i en för liten utsträckning för att kunna utvärdera.          

 

‖Nä det har jag inte. Det krävs mer kontinuerligt bloggande under en längre tid för att kunna 

ställa det i kontrast till hur andra gör, vilken effekt det har för andra och varför jag inte får 

den effekt jag vill få. Jag måste blogga under en längre tid för att kunna utvärdera, granska 

och rätta till och förändra. Så jag har hållit på för lite tycker jag för att kunna analysera 

effekter eller eventuellt bristande effekt av det jag gör‖. – Stefan Dalin 

 

Karlsson säger sig inte prioritera någon utvärdering, då hon menar på att bloggen inte är ett 

sätt för henne att marknadsföra sig. Utan fokus för Karlsson ligger på att vara tillgänglig för 

väljare och ge dem information så att de kan göra ett aktivt val. Men också för att utveckla 

politiken menar Karlsson som resonerar att det mestadels tenderar att vara politiker från olika 

partier och block som kommenterar och skickar frågor till varandra.             

 

‖Nej, alltså fokus för mig är att vara tillgänglig. En blogg för mig är inte en reklampelare på 

något sätt, inte ett sätt att marknadsföra mig själv. Utan, det är ett sätt att finnas tillgänglig, 

att göra sig tillgänglig för att väljare ska få information om vem jag är, så att dom kan göra 

ett aktivt val. Och så är det mer för att utveckla politiken. För mest är det ju faktiskt politiska 

bloggare som kommenterar varandra och skriver frågor sinsemellan, både inom blocket, 

inom partiet och så mellan blocken‖. – Sarah Karlsson 
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6. Analys 
 

I detta kapitel analyserar jag undersökningens empiri i relation till teori och forskning. 

 

6.1 Sociala medier – att kommunicera och föra dialog  
 

Till stor del verkar det finnas en enig uppfattning bland respondenterna ifråga om vad sociala 

medier i grund och botten handlar om. Respondenterna ger ingen ordagrann definition som på 

punkt och pricka stämmer överens med varandras utsagor, men de allra flesta är inne på att de 

sociala medierna handlar om att kommunicera och föra dialog med andra människor.     

     Björk och Ottosson utvecklar sina resonemang och tillför ytterligare aspekter genom att 

tala om sociala medier som kommunikationskanaler eller kommunikationsverktyg, med nya 

sätt att kommunicera som skiljer sig från de traditionella kanalerna. Detta sätt att se på sociala 

medier kan härledas till diskussionen om nya medier, vilka de är och vad de kan tänkas 

tillföra som är nytt för samhället (Flew, 2008, s.2).                           

     Sett utifrån nationalencyklopedins definition av sociala medier är vissa respondenter mer 

nära än andra gällande ordagrann överensstämmelse. Men i sin helhet pekar resultatet på att 

respondenterna verkar ge de sociala medierna en innebörd som kan tänkas ligga i linje med 

NE:s (2010) valda definition, där det framgår att sociala medier är kommunikationskanaler 

som kan användas för att kommunicera med andra människor.   

 

6.1.1 Sociala medier – nya möjligheter, men också tveksamheter 
 

De allra flesta av undersökningens respondenter resonerar att sociala medier är eller kan vara 

viktigt ur ett lokalpolitiskt perspektiv. Där många respondenter anser att sociala medier tillför 

nya möjligheter. Varav Björk ser möjligheter i att själv försöka styra dagordningen, då man 

genom sociala medier kan förmedla budskap som går direkt till den tänkta mottagaren utan att 

innehållet filtreras av media. Resultatet verkar peka på en utveckling från den tid då Rogers 

(1996) talade om att politiker inte kan påverka medborgarnas dagordning annat än indirekt via 

medierna (Nilsson, 2001, s.158). På så vis kan undersökningsresultatet relateras till vad 

Stanyer (2007) mer nyligen har skrivit om att snabba förändringar på mediemarknaden och i 

människors medieanvändning, har skapat nya maktrelationer mellan politiker, medier och 

väljare (Shehata, 2009, s.259).          

     Forsberg, Björk och Säwén anser att sociala medier leder till möjligheter iform av att de 

kan nå ut till människor som de inte annars skulle kunna träffa. Genom sociala medier kan 

man ha en tvåvägskommunikation fast utan att vara fysiskt närvarande poängterar Forsberg. 

Vilket är ett resultat som enligt min tolkning har en del liknelser med vad Thompson (2001, 

s.159) skriver om att det offentliga inte längre behöver sammankopplas med en fysisk plats, 

utan att saker och ting kan bli offentligt genom att det spelas in och sprids vidare till andra 

människor som inte har varit närvarande vid händelsens tid eller rum.                            

     Flera av respondenterna uppger sig se på de sociala medierna som ett viktigt komplement 

till de traditionella kanalerna, där flera respondenter också betonar att de kan nå ut till olika 

grupper av människor som de inte säger sig kunna nå genom traditionella medel. Vilket är ett 

resultat som kan tänkas vittna om vad Strömbäck (2009, s.15) skriver rörande att politiker kan 

påverka allmänheten eller målgrupper genom att kommunicera direkt via egna kanaler.          

     Vidare talar Karlsson och Säwén i likhet med varandra om att de sociala medierna innebär 

nya möjligheter för medborgare iform av att de kan lära känna kommunala politiker och tycka 

till om frågor och blogginlägg. Enligt min tolkning tyder detta resultat på att Karlsson och 

Säwén har en uppfattning om att de sociala medierna skapar förutsättningar för medborgare 

att vara mer politiskt aktiva. Vilket kan tänkas gå hand i hand med utgångspunkten för 
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Habermas ideal om en öppen offentlig sfär, vilken handlar om att medborgare också hemifrån 

ska kunna kommunicera och dela åsikter med varandra och politiker (McQuail, 2005, s.151).       

     Men inte alla respondenter tycker sig se nya möjligheter med sociala medier, utan även en 

del tveksamheter har kommit upp rörande den lokalpolitiska betydelsen. Där både Säwén och 

Dalin resonerar att det inte alltid blir vidare mycket utav en diskussion i de sociala medierna, 

utan snarare en hel del enkelriktad kommunikation. Ifall folk inte läser och kommenterar blir 

det svårt att föra en dialog i de sociala medierna menar Dalin. Att varken Säwén eller Dalin 

anser sig få tillräckligt med kommentarer på sina bloggar, är ett resultat som kan härledas till 

vad Comm (2009, s.3) säger om att bloggare förväntar sig att läsarna ska lämna kommentarer, 

gå med i diskussioner, bidra med ny information och utveckla nya argument.  

     Men man bör inte överskatta de sociala mediernas betydelse menar Björk, Dalin och 

Säwén. Man kan inte frångå från att träffa folk på gator och torg menar de och lyfter fram det 

personliga mötet som det absolut viktigaste. Sociala medier är ett betydelsefullt komplement, 

men det får aldrig ersätta det personliga mötet betonar Björk. Detta resultat tyder på att min 

undersökning inte verkar ligga i linje med den medieteknologiska utveckling som Bengtsson 

(2001, s.75) talar om, där han menar att politikers personliga möten med medborgare kommer 

att minska. Vilket denna undersökning inte har kunnat visa då ingen respondent uppger sig ha 

trappat ned på sina personliga möten tillföljd av en ökad medieanvändning.  

     Vidare uppger sig Dalin vara av åsikten att sociala medier kan få en ganska liten betydelse 

eftersom det enligt hans erfarenhet mestadels tenderar att vara just bloggare som läser andras 

bloggar. Denna utsaga kan tolkas på så vis att Dalin inte tycker sig nå ut till allmänheten via 

sociala medier, utan endast till en krets av bloggare. Men samtidigt visar tidigare forskning 

från Tomaszeski et al. (2009, s.73) att politiska bloggare inte är inflyttelserika av anledningen 

att deras budskap når allmänheten, utan därför att deras efterföljare mestadels utgörs av media 

och den politiska elit som bildar opinion och sätter dagordningen.      

 

6.2 Kombinering av olika sociala medieplattformar 
 

Förutom att använda sina bloggar för att förmedla politisk kommunikation uppger sig de allra 

flesta av respondenterna använda ytterligare en eller fler sociala medieplattformar. Varav den 

mest använda kombinationen bland undersökningens respondenter är Facebook och den egna 

bloggen. Varav flera respondenter delar tillvägagångssättet att uppmärksamma sina politiska 

bloggar genom att länka till nya blogginlägg på endera Facebook eller Twitter.  

     En av dessa respondenter, Karlsson, anser dock att hennes Twitter sida blir opersonlig i 

och med sin annonseringsliknande utformning där hon bara listar nya blogginlägg. Det sätt 

Karlsson beskriver sitt twittrande (ensamt tweet/meddelande med en blogglänk) kan tolkas på 

så vis att Karlsson inte använder Twitter på det kreativa sätt som Clapperton (2009, s.81) 

anser vara grundläggande för att enkelhetskonceptet ska fungera.   

     Bland undersökningens respondenter är det bara Ottosson som uppger sig använda fler än 

två sociala medier för att förmedla politisk kommunikation. Ottosson betonar också att 

medievalet anpassas utifrån vilket syfte hon har, vilket hon exemplifierar med att hon väljer 

ett lämpligt medium för medialt genomslag om det nu är vad hon är ute efter. Detta resultat 

verkar tyda på att Ottosson gör medvetna ansträngningar i de sociala medierna för att påverka 

endera allmänheten eller utvalda målgrupper (Strömbäck, 2009, s.15).                       

 

6.3 Kommentering av den pågående debatten  
 

Bland respondenterna uppger sig de allra flesta utgå från vad de själv tycker och tänker när de 

skriver om en fråga eller händelse. Detta synsätt kan enligt min tolkning tänkas visa på en del 

liknelser till vad tidigare forskning har visat, där resultat från Tomaszeski et al. (2009, s.72) 
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pekar på att politiska bloggare anser sig ha liknande normer och värderingar som journalister 

ifråga om bland annat ansvarstagande och självständighet.     

     Men de allra flesta av respondenterna säger sig samtidigt också utgå från dagsaktuella 

mediehändelser när de uppmärksammar frågor eller händelser. Varav Säwén är av åsikten att 

det blir mindre intressant för folk att läsa om sådant som inte är dagsaktuellt. Vidare nämner 

flera respondenter att de lyfter fram sådant som är medieaktuella av anledningen att det leder 

till mer återkoppling. Vilket är ett resultat som verkar vittna om att de frågor som medierna 

lyfter fram som betydelsefulla, också är de frågor som allmänheten betraktar som viktigast 

(McCombs, 2006, s.23f). Huruvida en fråga anses vara viktig beror enligt McCombs (2006, 

s.62) på vart mediernas och allmänheten riktar sin uppmärksamhet. Vilket Karlssons utsaga 

kan tänkas peka på då hon säger sig byta fråga när den inte längre är medieaktuell, men det 

kan också handla om att byta perspektiv eller vinkel på frågan menar hon.  

     Flera respondenter anser det vara viktigt att kommentera den pågående debatten. Men 

samtidigt menar Dalin och Forsberg att det kan vara svårt att lyfta fram egna frågor om man 

är ute efter uppmärksamhet eller debatt. Varav Forsberg betonar att man i egenskap av att 

vara politiker vill påverka dagordningen så att de frågor man själv är intresserad av också blir 

de mest populära. Men det är också en svår uppgift att styra dagordningen resonerar Forsberg 

som lyfter fram det som en orsak till att politiker mestadels kommenterar just dagsaktuella 

händelser. Detta resultat kan tänkas peka i samma riktning som den forskning som säger att 

det pågår en hård kamp bland politiker under valrörelser, eftersom alla politiska aktörer vill 

att just deras profilfrågor ska uppmärksammas i valdebatten (Shehata, 2009, s.258). Detta 

undersökningsresultat kan också tänkas vittna om vikten av att styra valrörelsens dagordning 

och forma debatten så att den utgår från ens egen verklighet (Strömbäck, 2009, s.18).         

     Vidare talar både Forsberg och Säwén om att de lyfter fram frågor eller händelser som de 

på ett eller annat sätt tror sig tjäna på att ge uppmärksamhet. Vad detta innefattar är inget som 

respondenterna specificerar, men en egen tolkning är att de är ute efter mer än återkoppling, 

då det är fullt möjligt att de väljer de frågor eller händelser som de tror ska kunna ge dem ett 

medialt genomslag. En sådan tolkning skulle således kunna peka på vad McNair (2007, s.7) 

skriver om att partier använder medie- och informationshanteringstekniker i syfte att få så 

mycket gynnsam publicitet som möjligt.        

     Forsberg berättar också att han är ute efter att bilda en opinion, då han vill att andra ska 

dela hans åsikter. Vilket enligt teorin tyder på att Forsberg vill sätta en fråga på agendan och 

påverka opinionen i den (Palm, 2006, s.99). Och då Forsberg vill sprida budskap som gynnar 

honom i de sociala medierna, resonerar jag att det kan vara rimligt att dra en parallell till 

tvåstegshypotesens första utformning. I vilken det sägs att opinionsbildare influerar sina 

efterföljare genom att filtrera meddelanden och sprida dem via sociala nätverk (Kayahara & 

Wellman, 2007, s.827).  

 

6.4 En riskmedvetenhet kring användningen av sociala medier 
 

I egenskap av att vara offentliga personer säger sig samtliga respondenter vara överens om att 

det finns risker med att använda sociala medier. Varav de allra flesta av respondenterna ser 

risker i att man kan råka blanda ihop det privata och offentliga, där den allmänna bilden är att 

man inte bör blanda in oväsentliga saker, eller lämna ut personliga detaljer om sig själv eller 

sin familj. Varav Björk och Dalin resonerar att folk inte alltid verkar vara helt medvetna om 

vad de lämnar ut, vilket de anser kan få konsekvenser. Man måste tänka sig för och stå för det 

man skriver menar flera respondenter, varav Säwén tillägger att man som partiföreträdare har 

ett formellt ansvar att leva upp till. Detta resultat verkar tyda på att det finns en medvetenhet 

bland respondenterna om att snesteg i de sociala medierna kan leda till konsekvenser, vilket 
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kan relateras till vad Tomaszeski et al. (2009, s.72f) skriver rörande att rykten i bloggosfären 

snabbt kan spridas och komma att leda till politikers avgångar.        

     Flera respondenter uppger att de endera har dragit eller att de vill dra en gräns mellan vad 

som utgör det privata och offentliga. En tydlig gräns mellan det privata och offentliga minskar 

riskerna för ett oväsentligt innehåll menar Forsberg. Varav Björk har gjort ett medvetet val att 

endast tala om offentliga frågor i de sociala medierna. Säwén uppger sig däremot både blogga 

politiskt och om stora privata händelser på en och samma blogg. Enligt teorin kan det vara 

svårt att skilja på vad som utgör det privata och offentliga då sättet att se på det privata och 

offentliga har förändrats i och med att nya kommunikationsmedier har utvecklats (Thompson, 

2001, s.158). Att det föreligger svårigheter kring detta verkar stödjas av denna undersökning 

då Björk och Ottosson anser det vara svårt att skilja på det privata och offentliga, på frågan 

om de ser risker med att använda sociala medier som offentliga personer. 

 

6.5 Sociala medier – används i vått och torrt        
 

Samtliga respondenter i undersökningen uppger sig använda sociala medier även när de inte 

är inne i en valrörelse. Fast några enstaka respondenter säger sig inte ha fortsatt blogga sedan 

valrörelsen. För Björk har det varit ett medvetet val då han och hans parti inte har bestämt sig 

för hur bloggningen ska se ut nu när de har hamnat i opposition. Detta resultat kan tänkas 

peka på vad Strömbäck (2009, s.14) talar om då han menar att det har blivit viktigt för partier 

och kandidater att förbättra planeringen av valkampanjerna.      

     Vidare utmärker sig Karlsson från undersökningens respondenter då hon främst säger sig 

använda sociala medier när hon inte är inne i en valrörelse. Vilket är ett resultat som avviker 

från vad Strömbäck (2009, s.232) skriver om att politiska kandidater brukar vara betydligt 

mer aktiva och synliga i samband med valrörelser än vad de annars är. Varav Karlsson 

berättar att det har varit svårt att blogga under valrörelsen, då det är viktigt att hålla sig till 

partilinjen, men centraliseringen har varit främmande för henne som liberal menar Karlsson. 

Detta resultat kan tänkas ha samband med vad tidigare forskning säger om att när det lokala 

kampanjarbetet är centraliserat, dvs. när man försöker vinna röster på rikspolitiken, så blir de 

lokalpolitiska frågorna lidande (Nord, 2009, s.171).                 

 

6.6 Värdefullt att veta hur väljarna ställer sig  
 

Ett genomgående svar bland respondenterna är att de använder sociala medier för att pejla av 

väljares åsikter. Vilket är ett resultat som kan tänkas innefatta likheter med den första fasen i 

den strategiska arbetsprocessen, där man undersöker och övervakar kunskap, opinioner, 

attityder och beteenden hos dem som man har en inverkan på (Cutlip et al., 2006, s.282).          

     Att använda sociala medier för att undersöka om man har med sig en väljare i en fråga 

eller inte beskrivs som något värdefullt av Forsberg och Ottosson. Vilket är ett resultat som 

vittnar om vikten att förhålla sig till den allmänna opinionen (Bengtsson, 2001, s.53f).  

     Det är viktigt att ha kontakt med verkligheten menar Forsberg som resonerar att man bör 

ha klart för sig vad väljarna tycker om förslag i olika sakfrågor, om de förstår argumenten, 

håller med eller har bättre förslag. Detta resultat kan relateras till att diskussioner om den 

allmänna opinionen ofta handlar om åsiktsfördelning (McCombs, 2006, s.24).   

     Björk säger sig inte aktivt ha undersökt sina väljares åsikter genom sociala medier, men 

han är av åsikten att Facebook fungerar bättre än bloggen ur det syftet. Detta då han brukar få 

betydligt fler kommentarer på sin Facebook sida. Anledningen till att det ser ut på detta sätt 

kan enligt min tolkning ha att göra med att grundidén med sociala nätverk, som Facebook, är 

att man ska hitta andra människor, dela berättelser och ta kontakt (Sheun, 2008, s.72). Medan 
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grundidén med bloggar är att bloggaren ska dela med sig av sådant som man själv tycker är 

intressant (Clapperton, 2009, s.xxiv).    

     Vidare uppger sig inte Dalin undersöka väljares åsikter eftersom han ännu inte har haft 

något formellt politiskt uppdrag, utan att han får det först i samband med årsskiftet. Därför har 

det inte funnits någon anledning för medborgarna att kontakta honom menar han.     

           
6.6.1 Frågornas karaktär avgör mängden kommentarer   
 

Säwén och Björk talar om att de mestadels brukar få kommentarer i de sociala medierna när 

de uppmärksammar dagsaktuella händelser som berör människor. Varav Dalin talar om att 

han får mest kommentarer när han kommenterar den pågående debatten, och tillägger att han 

knappt får några kommentarer när han skriver om något utifrån sina egna frågor. Jag tolkar 

detta resultat på så vis att det verkar vara störst poäng för respondenterna att belysa de frågor 

som finns på mediernas dagordning om de är ute efter återkoppling. Denna tolkning kan dock 

tänkas tala för en viss problematik då Comm (2009, s.9) resonerar att det endast är bloggaren 

som ska styra valet av innehåll och ämne.            

     Genom att ha en avvikande åsikt i en lokal debatt uppger sig Björk både ha fått ett medialt 

genomslag och ett rekord i antalet besökare på sin blogg. Detta resultat kan tänkas vittna om 

att medierna efterfrågar sensationella nyheter, men resultatet säger inget om det beror på att 

medierna, likt vad Habermas anser, är ute efter att öka sin annonsförsäljning (Nilsson, 2001, 

s.143). Vidare nämner Forsberg och Björk att de får mycket kommentarer när de väljer att 

lyfta fram kontroversiella frågor som berör människor.      

     Säwén betonar att han får mindre kommentarer vid de tillfällen han skriver om något som 

inte har inträffat på ett nära avstånd till sina läsare. Detta resultat verkar tyda på att Säwén får 

mer kommentarer då han uppfyller två av de nyhetskriterier som Hvitfelt (1989) anser vara 

bidragande för att en händelse ska sättas på medias agenda, dvs. att det handlar om politik och 

att det handlar om en lokal händelse som har hänt nära läsaren (Falkheimer, 2001, s.155).                         

     Flera av undersökningens respondenter uppger att de brukar få mycket kommentarer och 

förfrågningar under valrörelserna. Varav frågorna brukar, enligt Karlsson, mestadels handla 

om hur hon ställer sig i olika frågor och om vad hon vill göra i frågorna. Detta resultat går 

enligt min tolkning att relatera till vad senare arbeta om tvåstegshypotesen säger, där det 

enligt Burt (1999) anses vara särskilt viktigt att söka råd från opinionsbildare vid röstning 

(Kayahara & Wellman, 2007, s.827).          

 

6.6.2 Feedback från de sociala medierna som grund för beslutsfattande 
  

Undersökningens respondenter ger några blandade svar på frågan om de samlar in feedback 

från de sociala medierna som underlag för hur de ska driva sina profilfrågor. Karlsson uppger 

sig inte samla in feedback specifikt för hur hon ska driva sina profilfrågor, utan mer för hur 

hon ska fortsätta blogga rent generellt. Forsberg, Ottosson och Björk säger sig dock samla in 

feedback i den mening som frågan åsyftar, fast Björk tilläger att det samtidigt inte rör sig om 

något aktivt insamlande i hans fall.    

     Vidare talar Ottosson och Björk i liknande ordalag om att de sållar ut vad som är relevant 

ur feedbacken för att avgöra vad som är användbart att ta med sig. Detta sätt att beskriva 

insamlingsprocessen kan tänkas peka på likheter med de två första faserna i den strategiska 

arbetsprocessen. Detta då dessa faser handlar om att samla in material för att få en förståelse 

om dem som man påverkar, för att sedan använda informationen som underlag för sitt eget 

beslutsfattande i olika frågor (Cutlip et al., 2006, s.282).   

     Av tidsmässiga skäl uppger sig varken Säwén eller Dalin samla in något material. Dalin 

betonar dock att han har en intention till att samla in feedback när han får tid över för det.  
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6.7 Visst finns det strategier, men inte specifikt för sociala medier  
 

Knappt någon av undersökningens respondenter säger sig använda budskapsstrategier för att 

nå ut till olika målgrupper genom sociala medier. Utan både Ottosson och Dalin uppger att de 

inte har haft någon strategi i den meningen att de har haft en personlig strategi, vilket är något 

som de kan tycka att de kanske borde ha haft. Men det har uteblivit då det har varit mycket av 

en tidsfråga menar de. Vidare berättar Ottosson att det har funnits tankegångar inom hennes 

parti om att utbilda politiker och fritidspolitiker i sociala medier och sociala mediestrategier, 

men att det inte har blivit av då det har saknats tid och resurser.                

     Björk säger sig inte ha haft någon specifik strategi för sin användning av sociala medier, 

men han berättar att hans parti har haft en tydlig strategi under valrörelsen för målgrupper och 

budskap, och på så vis har det strategiska grundtänket följt med till sättet att använda sociala 

medier, fast i en anpassad form. Således kan resultat tolkas på så sätt att det går att likna med 

den tredje fasen i den strategiska arbetsprocessen, vilken handlar om att utföra arbetsuppgifter 

och kommunicera för att uppnå programmets mål, vilket i detta fall kan tänkas syfta på en del 

av partiets valstrategier (Cutlip et al., 2006, s.282).     

     Vidare säger sig inte heller Säwén använda någon budskapsstrategi, men i samband med 

sin kandidering till kommunfullmäktige och riksdagen, uppger Säwén att han var en av de 

yngre kandidater som hans ungdomsförbund lanserade genom Facebook för att framförallt nå 

ut till yngre förstagångsväljare. Detta resultat verkar enligt min tolkning peka på en strategisk 

inriktning av meddelanden till ungdomar, men det är förstås oklart i vilken omfattning och hur 

det har lyckats. Men resultatet kan likväl tänkas vittna om tidigare forskningsresultat där det 

visar sig att politiska kampanjer försöker använda internet för att engagera och mobilisera 

unga väljare (Sweetser Trammell, 2007, s.1255).      

     Av undersökningens samtliga respondenter är det bara Forsberg som svarar ja på frågan 

om han använder budskapstrategier för att nå ut till olika målgrupper. Forsberg berättar att 

han vill hålla sig till det han själv är intresserad av och att han därför försöker nå ut till en 

målgrupp som är intresserad av frågor om grön politik. Detta resultat kan tänkas tyda på vissa 

grunddrag som karaktäriserar den strategiska politiska kommunikationen, detta då Forsberg 

uppger sig försöka identifiera vad som är rätt målgrupp för honom, och han nämner också att 

han försöker hålla sin nisch till de målgrupper han kommunicerar till genom sociala medier 

(Strömbäck, 2009, s.15).            

 

6.7.1 Vissa har nått ut till journalister, andra inte  
 

Med tanke på att resultat från denna undersökning tidigare har pekat på att politiker försöker 

se till att deras profilfrågor uppmärksammas i valdebatten, kan resultatet att flera respondenter 

har nått ut till journalister genom sociala medier, tänkas vittna om hur betydelsefullt det är att 

nå ut till medierna och påverka deras rapportering (Strömbäck, 2009, s.18).        

     Någon gång ibland säger sig Säwén och Björk ha nått ut, och vid de tillfällena har de också 

fått hänvisningar från journalister som har läst något på deras bloggar. Då tidigare forskning 

enligt Cooper (2006) har visat att bloggare kan hålla media ansvariga för vad de rapporterar 

om, eller inte och hur (Tomaszeski et al., 2009, s.73). Kan detta undersökningsresultat tolkas 

som så att Säwén och Björk får betydande möjligheter att agera som väktare över väktarna. 

     Vidare nämner Ottosson att hon har försökt nå ut till journalister genom att skriva på 

Facebook istället för att skicka ut pressmeddelanden. Varav Ottosson har kunnat konstatera att 

tiden för att få ett medialt genomslag via Facebook kan skilja sig, men att journalister alltid 

brukar ta del av innehållet inom samma dygn. Detta resultat tyder på att Ottosson medvetet 

försöker att påverka medierna och vilka frågor de uppmärksammar (Strömbäck, 2009, s.15).        



Politiska förhoppningar?  Pontus Hellzén  

 41 

Men som tidigare nämnt uppger sig inte alla respondenter ha nått ut till journalister genom 

sociala medier. Där en åsikt som Karlsson och Forsberg delar är att de inte tror att journalister 

är intresserade om man inte är en framträdande person och redan finns i mediebruset. Och vid 

en bakgrundsjämförelse av de respondenter som säger sig ha nå ut till journalister, visar det 

sig att alla tre har eller har haft någon form av ordförandepost, där Ottosson och framförallt 

Björk har politiska åtaganden som innebär att de då och då figurerar i mediala sammanhang.      

 

6.8 Inga tydliga målsättningar för de sociala medierna 
 

Undersökningens resultat tyder på att knappt någon respondent har haft någon målsättning 

med sin offentliga närvaro på de sociala medierna. Endast Forsberg svarar ja på frågan om 

han sätter upp målsättningar för vad han vill uppnå genom sin offentliga närvaro. Men det 

handlar samtidigt om väldigt låga målsättningar poängterar Forsberg, som förklarar att de 

handlar om att han ska förbättra sin offentliga närvaro. Detta resultat kan således tänkas tyda 

på att respondenterna inte verkar bedriva något målmedvetet arbete med de sociala medierna, 

och således är det inte möjligt att anknyta till den strategiska arbetsprocessens tredje fas, 

vilken handlar om att man utför arbetsuppgifter för att uppnå mål (Cutlip et al., 2006, s.282).          

     Indirekt tycker sig dock Ottosson att hon har haft målsättningar med sin offentliga närvaro, 

eftersom hon har haft som ambition att nämnas vid olika frågor. Men det hade kunnat se ut på 

ett annat sätt resonerar Ottosson, ifall hon hade bestämt sig innan valet för att arbeta på ett 

mer målmedvetet sätt med sina målsättningar.  

     Vidare tycker sig inte Björk ha haft några tydliga målsättningar med sin offentliga närvaro, 

bortsett från att han har haft som ambition att skriva fem inlägg per arbetsvecka för att skapa 

ett intresse för bloggen. Detta resultat kan tänkas gå hand i hand med vad Shuen (2008, s.58) 

skriver då hon menar att en blogg ska uppdateras regelbundet. Men då Björk inte tycker sig ha 

några tydliga målsättningar och inte specificerar hur väl han i realiteten har följt ambitionen, 

kan resultatet inte tänkas säga något om huruvida Björk har haft tydliga mål över vad han vill 

uppnå i de sociala medierna (Strömbäck, 2009, s.16).     

     Inte heller Karlsson, Säwén eller Dalin säger sig ha några målsättningar för de sociala 

medierna. Varav Karlsson och Säwén uppger sig inte se något behov av det eftersom de bara 

skriver när de själva känner för det. Dalin återkommer till den problematik som han har varit 

inne på tidigare, att tidsbrist har gjort att målsättningarna har uteblivit. Men Dalin uppger sig 

ha funderat kring vilken hans lägsta nivå skulle vara, samt vilka frågor som han isådanafall 

skulle välja ut och tycka till om.     

  
6.8.1 Vissa har valt att utvärdera, andra inte 
 

Flera av undersökningens respondenter uppger sig utvärdera sin sociala medienärvaro. Där 

Forsberg och Säwén talar om att de genom att utvärdera har funnit att korta inlägg fungerar 

bättre än långa samt att olika typer av inlägg kan locka till sig fler läsare än vad andra gör. 

Detta resultat kan tänkas vittna om att Forsberg och Säwén utvärderar i enlighet med 

beskrivningen av utvärderingsmomentet i den strategiska arbetsprocessens fjärde fas, i vilken 

man går igenom feedback, utvärderar hur något har fungerat och genomför justeringar till det 

bättre (Cutlip et al., 2006, s.282).             

     Björk uppger sig också utvärdera sin sociala medienärvaro, och det är något som det förs 

en ständig diskussion om inom partiet menar han. Men det gäller samtliga medier poängterar 

Björk som förklarar att diskussionen kan handla om hur mediebilden ser ut och hur veckan 

har fungerat. Detta resultat kan relateras till vad Strömbäck (2009, s.16) skriver om att 

professionaliserade valkampanjer kännetecknas av att resultat utvärderas och används för att 

förbättra den strategiska politiska kommunikationen.  
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Men varken Ottosson eller Dalin säger sig ha kommit till ett utvärderingssteg ännu. Ottosson 

lyfter dock fram att det som ett troligt scenario att hennes parti kommer att jobba mer aktivt 

med sociala mediestrategier i framtiden. Varav Dalin resonerar, apropå varför han inte 

utvärderar, att han anser att man måste blogga regelbundet under en längre tidsperiod för att 

kunna utvärdera och justera.      

     Vidare uppger sig inte Karlsson har någon intention till att utvärdera sin sociala 

medienärvaro då hon resonerar att bloggen inte är ett sätt för henna att marknadsföra sig själv. 

Utan för Karlsson uppges sociala medier vara ett sätt att vara tillgänglig för väljare och ge 

dem information så att de kan göra ett aktivt val. Karlsson uppger också att det handlar om att 

utveckla politiken då hon menar att det mestadels tenderar att vara politiker som kommenterar 

och skickar frågor. Varav detta resultat kan enligt min tolkning tänkas ligga i linje med vad 

tidigare forskning säger om att politiska bloggare tror sig dela journalistiska värderingar som 

ansvarstagande, och att de har en tro på att de kan påverka politik, och vara en säker källa till 

politisk information och analys (Tomaszeski et al., 2009, s.72).           
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7. Slutsatser  
 

I detta kapitel presenterar jag undersökningens slutsatser och besvarar frågeställningar och 

studiesyftet om hur politiker på lokal nivå använder kanaler som sociala medier.  

 

7.1 Vad betyder sociala medier för politikerna?    
 

Ordagrann betydelse: jag har funnit att respondenterna i sin helhet är överens om att sociala 

medier handlar om att kommunicera och föra dialog med andra människor.                            

 

Möjligheter: ur ett lokalpolitiskt perspektiv ser nästan alla respondenter på sociala medier 

som något viktigt, och sociala medier anses tillföra nya möjligheter, som att direkt kunna nå 

ut med budskap som inte filtreras av medierna, och i att medborgare får större möjligheter till 

att vara politiskt aktiva. Genom sociala medier kan man kommunicera och föra en dialog fast 

utan att vara fysiskt närvarande, och på så vis kan man nå ut till olika grupper av människor 

som man inte annars skulle träffa. I sin helhet anses sociala medier utgöra ett betydelsefullt 

komplement till de traditionella kanalerna.                            

 

Tveksamheter: från några håll menar man att det kan vara svårt att föra en dialog i de sociala 

medierna, eftersom det kan vara sparsamt med kommentarer i bloggarna. Flera respondenter 

framhåller också att man inte bör överskatta de sociala mediernas betydelse, för det personliga 

mötet är det absolut viktigaste, och bör därför prioriteras först och främst.                    

 

Svaret på frågeställningen är sammanfattningsvis: att sociala medier anses vara viktigt ur ett 

lokalpolitiskt perspektiv, och att det tillkommer möjligheter både för politikerna själva men 

också ur ett medborgerligt perspektiv. Sociala medier handlar om tvåvägskommunikation och 

därför framhålls det tvivel bland respondenterna när förutsättningarna för att föra en dialog 

inte uppnås. Sociala medier anses inte vara viktigare än det personliga mötet, utan istället ses 

de sociala medierna som ett betydelsefullt komplement till de traditionella kanalerna.                   

 

7.2 Hur och när använder politikerna sociala medier?  
  

Medieval: förutom att förmedla politisk kommunikation genom sina bloggar har jag funnit att 

de allra flesta också använder ytterligare sociala medier. Undersökningen har också visat att 

det är vanligt förekommande att kombinera bloggen med Facebook, och flera respondenter 

lyfter också fram sina politiska bloggar genom att dela med sig av länkar till nya blogginlägg 

på endera Facebook eller Twitter. Vidare har jag funnit en respondent som anpassar sitt val av 

socialt medium utifrån syfte.    

 

Hur uppmärksammas något: undersökningen har visat att nästan samtliga respondenter utgår 

från dagsaktuella mediehändelser när de ska till att skriva om något. Ett annat resultat är att 

flera respondenters kommentering av debatten leder till att de får fler kommentarer än om de 

skulle skriva om något eget. Men det anses likväl vara en självklarhet att utgå från vad man 

själv tycker och tänker när man uppmärksammar något. Jag har också funnit två respondenter 

som säger sig uppmärksamma sådant som de tror sig tjäna på, där en av dem använder sociala 

medier i ett opinionsbyggande syfte.                          

  

Riskmedvetenhet: jag har också funnit att samtliga respondenter ser risker med att använda 

sociala medier i egenskap av att vara offentliga personer. Detta avspeglar sättet att använda 

sociala medier, där flera respondenter resonerar att man måste tänka sig för och kunna stå för 
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det man skriver. Det anses också vara riskfyllt att bland ihop det privata och offentliga, där 

flera respondenter är av åsikten att det är viktigt att skilja på det privata och offentliga. Men 

det finns också röster som menar på att det är svårt att göra en tydlig åtskillnad.                

 

När används sociala medier: undersökning har visat att samtliga respondenter använder 

sociala medier även fast de inte befinner sig i en valrörelse. Fast några enstaka respondenter 

har av olika anledningar inte fortsatt blogga politiskt sedan valrörelsens slut, men det finns 

också en respondent som pga. svårigheter att blogga i valrörelsen främst kommer att använda 

sociala medier när det inte är valtider.                   

 
Svaret på frågeställningen är sammanfattningsvis: att samtliga respondenter bloggar politiskt 

och att de allra flesta använder ytterligare sociala medier, ofta Facebook i kombination med 

bloggen. Jag har också funnit att flera respondenter försöker väcka intresse för sina bloggar 

genom att annonsera ut nya blogginlägg på endera Facebook eller Twitter. Vidare anses det 

vara viktigt att skriva om vad man själv tycker är viktigt, men det kan samtidigt vara svårt att 

skriva om egna frågor, då den mesta återkopplingen ges när man kommenterar den pågående 

debatten och utgår från medieaktuella händelser. Undersökningen har också kunnat visa att 

respondenternas sätt att skriva påverkas av de risker det ser med att använda sociala medier 

som offentliga personer. Det har framkommit att det är viktigt att kunna stå för vad man har 

skrivit och att man kan göra en åtskillnad på vad som är privat och offentligt innehåll. Vidare 

har jag funnit att respondenterna använder sociala medier oavsett om det är valtider eller inte, 

men att inte alla respondenter har fortsatt att blogga politiskt sedan valrörelsens slut.              

 
7.3 Vilka strategier använder politikerna för att nå ut med de sociala medierna?   
 

Det bör man uppmärksamma: undersökningen har kunnat visa att flera respondenter uppvisar en 

medvetenhet kring vilka frågor eller händelser som de uppmärksammar. Den bild som ges är 

att man får mer kommentarer om man utgår från medieaktuella händelser och kommenterar 

den pågående debatten. Undersökningen har också funnit att sättet man skriver på kan ha en 

inverkan på slutresultatet, där flera respondenter talar om att de har fått mycket kommentarer 

genom att endera ha kommenterat kontroversiella frågor, ha skrivit om sådant som har hänt 

nära läsaren, eller genom att ha haft en avvikande åsikt.          

 

Strategiskt arbete för att nå ut: jag har endast funnit en respondent som uppger sig använda 

budskapsstrategier för att nå ut till olika målgrupper genom sociala medier. Men samtidigt har 

jag också funnit att avsaknad av budskapsstrategier inte behöver betyda att man inte arbetar 

strategiskt för att nå ut till målgrupper i de sociala medierna. Detta då det flera respondenter 

ändå har nått ut till journalister genom sociala medier. Där en respondent har använt Facebook 

istället för att skicka ut pressmeddelanden, och även undersökt hur lång tid det brukar ta att få 

ett medialt genomslag genom att använda Facebook. Men inte alla respondenter tror sig kunna 

nå ut till journalister, den bild som ges är att man måste befinna sig i mediebruset för att det 

ska fungera. Tidsbrist uppges några respondenter vara en orsak till att de inte har haft några 

personliga strategier för de sociala medierna, vilket är något som de tycker sig se ett behov av.      

 

Viktigt att ha kontakt med verkligheten: jag har funnit att nästintill samtliga respondenter 

undersöker väljares åsikter genom sociala medier. Vilket anses vara viktigt eftersom det är 

betydelsefullt att ha en förståelse för om man har med sig väljarna i en fråga. Undersökningen 

har också kunnat visa att flera respondenter samlar in feedback från de sociala medierna som 

underlag för hur de ska driva sina profilfrågor. Återigen har tidsmässiga skäl angivits som en 



Politiska förhoppningar?  Pontus Hellzén  

 45 

orsak bland respondenter som inte samlar in någon feedback, där en av dem säger sig vilja 

samla in feedback när det finns tid över för det.   

  

Vart vill de komma: jag har funnit att knappt någon respondent har några målsättningar för sin 

offentliga närvaro på de sociala medierna. Den enda respondenten som kan tycka sig ha några 

målsättningar poängterar samtidigt att det är väldigt låga sådana. Således har jag inte kunnat 

hitta några tydliga målsättningar, men däremot att det finns ambitioner om att synas i olika 

frågor och att skriva så och så många inlägg. Vidare har undersökningen också kunnat visa att 

flera respondenter utvärderar sin sociala medienärvaro. Där några respondenter visar sig göra 

medvetna ansträngningar för att utvärdera och justera något till det bättre. Men inte alla har 

ännu kommit till ett utvärderingssteg, och en respondent har ingen intention till att utvärdera 

sin sociala medienärvaro eftersom hon inte anser sig vara ute efter att marknadsföra sig själv.  

 

Svaret på frågeställningen är sammanfattningsvis: att det inte finns något rakt svar på om 

politikerna använder strategier för att nå ut, utan att vissa respondenter har kommit längre än 

andra i sitt strategiska arbete. Man kan säga att flera respondenter uppvisar en strategisk 

medvetenhet, medan enstaka respondenter gör det desto mindre, eller uppger olika orsaker, 

som tidsmässiga skäl, till att de inte har förverkligat sina strategiska tankegångar.   

     Jag har funnit en medvetenhet hos flera respondenter om att de frågor eller händelser de 

skriver om, och sättet de skriver på, har en betydelse för återkopplingen. Jag har också funnit 

att endast en respondent använder budskapsstrategier för att nå ut till olika målgrupper genom 

de sociala medierna, men det behöver inte betyda att man inte arbetar strategiskt för att nå ut 

till målgrupper, då flera respondenter har nått ut till journalister genom sociala medier. Vidare 

har undersökningen kunnat visa att det anses vara viktigt att undersöka väljares åsikter, men 

att inte alla har kommit till ett steg där de samlar in feedback från de sociala medierna. Jag har 

inte kunnat slå fast vid att respondenterna har några tydliga målsättningar kring vad de vill 

uppnå med de sociala medierna, där några respondenter väljer att tala om ambitioner framför 

målsättningar. Men trots en avsaknad av målsättningar, uppger sig ändå flera respondenter 

utvärdera hur den sociala medienärvaron har fungerat, vilket ger en något tvetydlig bild.                            
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8. Diskussion   
 

Människor som är intresserade av politik får större möjligheter till att delta i det offentliga 

samtalet genom sociala medier. Detta då offentligheten inte längre kräver att man är fysiskt 

närvarande, vilket innebär att t.ex. småbarnsföräldrar som inte har tid att gå på möten ändå 

kan få information och dela sina åsikter. Genom denna obundenhet i tid och rum kan politiker 

också synas och nå ut i betydligt fler sammanhang än tidigare. Därför tycker inte jag att det är 

fel att hävda att sociala medier tillför något nytt, för det finns onekligen ett stort demokratiskt 

värde i att samhällsmedborgare kan delta i det offentliga samtalet på lika villkor.                                                     

     Det är mycket av detta som i grunden representerar Habermas offentliga sfär, där vikten av 

att kunna föra en öppen diskussion betonas. Genom sociala medier kommunicerar man på lika 

villkor, men det behöver inte nödvändigtvis betyda en avsaknad av maktutövning. För det är 

inte att missta att politiska aktörer har en egen agenda som de vill nå ut med, även fast de kan 

ha svårt att erkänna det. Genom sociala medier kan politiska aktörer förmedla budskap som 

går direkt till den tänkta mottagaren utan att behöva filtreras av media. Detta pekar på att de 

gamla maktrelationerna mellan politiker, medier och väljare håller på att luckras upp.         

     Vad detta kan komma att innebära anser jag vara svåravgörligt, men jag har svårt att se en  

annan utveckling än en där de sociala medierna kompletterar de traditionella kanalerna, 

snarare än ersätter dem. Trots ett minskat inflyttande förblir medierna det mest betydelsefulla 

sättet att nå ut med information, för även om man som politisk aktör kan sprida budskap som 

inte går via medierna, är jag övertygad om att vetskapen om att den information som man tar 

del av inte är källkritiskt granskad, också spelar in på hur väl man tar till sig av den.     

     Med de sociala mediernas intåg finns det mycket som tyder på en medieutveckling där allt 

mer information tas in från sociala sammanhang och gemenskaper. Detta tror jag kan komma 

att spela politiker på lokal nivå i händerna då de har en större närhet till sina väljare än vad 

politiker på riksnivå har. Oavsett politisk nivå vill man som politisk aktör utnyttja de sociala 

mediernas potential och få tillbaka den tid man lägger ner. Men denna studie har visat att det 

ännu saknas strategier för hur man på lokal nivå till fullo ska kunna förverkliga sina politiska 

förhoppningar kring användningen av de sociala medierna.                 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 
 

Genom denna studie har jag fått en bild av att man som lokalpolitiker vill undvika att ses om 

beräknande i sättet man använder sociala medier. Med vilket jag tror att respondenterna anser 

att för mycket sociala mediestrategier kan få t.ex. dialogen att verka konstlad och opersonlig, 

och på så vis skada den egna trovärdigheten. Detta lämnar mig frågandes om min iakttagelse 

att sociala mediestrategier är bra i en lagom mängd, delas av andra lokalpolitiker i Sverige:                      

 

 Delar lokalpolitiker i Sverige uppfattningen att sociala mediestrategier är bra så länge 

strategierna inte leder till ett beräknande beteende?       
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10. Bilaga 1: Intervjumanual 
 

Datum: Tid: Plats: Namn:  

 

Bakgrundsfrågor  
 

 Berätta lite kort om dig själv.  

 

 Har du länge varit politiskt engagerad?  

Följdfråga: Vilka politiska frågor driver du?    

 

 Sedan hur länge har du använt sociala medier?       

 

Tema 1: Vad betyder sociala medier för politikerna? 
 

 Vad handlar sociala medier om enligt dig?      

 

 Hur viktigt är det ur ett lokalpolitiskt perspektiv att använda sociala medier idag? 

 

Tema 2: Hur och när använder politikerna sociala medier?  
 

 Det finns många exempel på sociala medier. Kan du berätta om vilka sociala medier 

som du brukar använda för att förmedla politisk kommunikation?  

 

 Vilka frågor eller händelser brukar du välja att uppmärksamma i de sociala medierna?   

 

 Ser du som offentlig person några särskilda risker med att använda sociala medier?   

Följdfråga: Skiljer sig sättet du använder sociala medier privat från hur du använder sociala 

medier offentligt i ditt politiska arbete?   

 

 Använder du dig av sociala medier även när du inte är inne i en valrörelse? 
Följdfråga: Om inte, varför då?    

 

Tema 3: Använder politikerna strategier för att nå ut med de sociala medierna?   
 

 Använder du sociala medier för att pejla av väljares åsikter? 

Följdfråga a: Vid vilka tillfällen brukar du få förfrågningar och kommentarer? 

Följdfråga b: Samlar du in feedback från de sociala medierna som underlag för hur du ska 

driva dina profilfrågor?     

 

 Använder du budskapsstrategier för att nå ut till olika målgrupper? 

Följdfråga: Har ditt användande av sociala medier hjälpt dig att nå ut till journalister och fått 

dem att skriva om dina profilfrågor?    

 

 Sätter du upp målsättningar för vad du vill uppnå genom din offentliga närvaro på de 

sociala medierna?   

Följdfråga: Utvärderar du vad som har fungerat bra eller mindre bra med din närvaro på de 

sociala medierna?        

 

Det var alla mina frågor. Är det något som du har tänkt på under intervjun och vill tillägga?   


