
Aline	  Lessner	  &	  Sigrid	  Malmgren	  	  
Kandidatuppsats	  
HT-‐2011	  
Handledare:	  Ulf	  Rönnhed	  	  
Avdelning:	  medie-‐	  och	  kommunikationsvetenskap	  
Mittuniversitetet	  

  

 

Bloggen som politiskt 
verktyg 

En studie om hur politiker i Kungsbacka kommun ser på 
bloggen som kommunikationskanal 

 

C- uppsats 15 hp 

 

 

 

 

 



	   2	  

Abstract  
Titel: Bloggen som politiskt verktyg: En studie om hur politiker i Kungsbacka kommun ser 
på bloggen som kommunikationskanal 

Nivå: Kandidatuppsats 15 hp  

Termin: HT 2011  

Författare: Aline Lessner & Sigrid Malmgren  

Handledare: Ulf Rönnhed 

Examinator: Lars Nord 

Antal sidor: 49 

Antal ord: 16696 (exkl. bilagor) 

Universitet: Mittuniversitetet, avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. 

Institution: Informationsteknologi och medier (ITM) 
 
Den här uppsatsen är en studie om hur politiker ser på bloggen som ett politiskt verktyg. I dagens 
samhälle har tekniken öppnat upp för nya kommunikationskanaler och internet har blivit en 
plattform för interaktion. Bloggen har skapat nya möjligheter för politikern att sprida budskap till 
medborgarna och medierna eftersom den ger politikern kontroll över det egna ordet. Syftet är att 
undersöka på vilket sätt politiker i Kungsbacka kommun på lokal-, regional- och riksnivå 
använder sig av bloggar, och hur de ser på bloggen som verktyg för att sprida budskap, skapa 
opinion och ha kontroll över ordet. Studiens frågeställningar är: Hur ser innehållet på bloggarna 
ut, vad är politikerns syfte med bloggen, och hur ser interaktionen med medborgarna ut på 
bloggarna. I studien har vi använt flera teorier som ligger inom medie- och 
kommunikationsvetenskap med fokusering på politisk kommunikation. Dessa teorier är 
kommunikationsteorin, politisk kommunikation, professionalisering, personifiering, 
medialisering, dagordningsteorin, opinionsbildning och gatekeepingteorin. Undersökningen 
bygger på kvalitativa samtalsintervjuer med politiker i Kungsbacka kommun. Vi har även gjort 
en kvantitativ innehållsanalys av dessa politikers bloggar. Studien visar att samtliga politiker ser 
bloggen som ett verktyg att sprida sina budskap med. De beskrev bloggen som en 
envägskommunikation som används för att direkt påverka medborgarna eller för att påverka 
mediers dagordning, och på så sätt påverka medborgarna indirekt. Interaktionen med 
medborgarna genom bloggen förekom sällan.  
 
Nyckelord: sociala medier, blogg, politisk kommunikation, professionalisering, kvalitativ 
intervju, innehållsanalys, dagordningsteorin, kommunikation, medialisering, 
personifiering, kungsbacka kommun.  
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1. Bakgrund 
Internets framväxt har inneburit att informationssamhällets utveckling gått i en rasande 
takt. Under de senaste åren har det skett en stor förändring av kommunikationen på 
internet. Människors ökande internetanvändande och digitaliseringen av vår värld har fått 
en ordentlig skjuts med den tekniska utvecklingen. Detta har gett unga som gamla 
möjligheten till att vara online dygnet om (Strömbäck 2009: 78-79).  Detta mycket tack 
vare de nya mobiltelefonerna, trådlösa nätverken och de små läsplattorna som går att ta 
med överallt. Den nya tekniken och nätets utveckling ligger också till grund för 
uppkomsten av de nya kommunikationskanalerna som har fått ett stort genomslag världen 
över. Det handlar om bloggar, hemsidor, facebook och chattforum som faller inom ramen 
för sociala medier. Svenskarnas internetanvändande ökar fortfarande, framförallt hos 
personer över 65 år. Idag har 88 procent av svenskarna tillgång till internet i hemmet. 
Medan sociala medier på internet används av över hälften av befolkningen, 52 procent, så 
ligger läsandet av bloggar på 46 procent. Åtta procent av befolkningen har en blogg 
(Findahl 2011: 10). 
 
Även om internet har blivit en betydelsefull informationskanal har politikernas roll att 
skapa opinion och driva valkampanjer på internet ännu inte fått ett genombrott. En av de 
forskare som studerat internetanvändningen bland svenskar är Olle Findahl. Han 
konstaterar i rapporten Svenskarna och internet 2011, att endast cirka 10 procent går ut i 
snitt en gång i veckan på internet för att leta efter politisk information (Findahl 2011: 37). 
Inför valet 2010 hade ungefär hälften av den svenska befolkningen använt sig av internet 
någon gång för att ta del av politisk information, vilken är en ökning sedan tidigare val 
(ibid. s 38). 21 procent använde internet för politiska aktiviteter under valet 2010. Ungefär 
hälften utnyttjade internets möjligheter som politiskt verktyg (ibid. s 40). Politikerna har 
mycket att arbeta med för att internet ska bli en plattform där de kan mobilisera nya 
medlemmar och inte bara de som redan är politiskt frälsta (Strömbäck 2009:80). Idag 
tycker fortfarande över 90 procent av befolkningen att internet inte har någon större 
betydelse för att utveckla demokratin (Findahl 2011:38). 
 
 Att politiker förmedlar sina budskap till väljarna och hur dessa tas emot kallas politisk 
kommunikation och detta har även tagit steget ut på internet. Det blev tydligt i den 
amerikanska presidentvalskampanjen 2008, mellan Barack Obama och John McCain, som 
brukar kallas för det ”första internetvalet”, då man använde politisk kommunikation på 
nätet (Simba 2009:187). Framförallt var det Obama, som satsade på internet i sin politiska 
kampanj genom att använda sig av olika kanaler. Förutom egna hemsidor, fanns han även 
med på nätets sociala plattformar, till exempel facebook, twitter och youtube. Där kunde 
medborgare ta del av inlägg i form av videoklipp, bilder och länkar till olika webbsidor. 
Strategin var att bygga en bra relation till medborgarna, som själva tog initiativ och 
postade sina idéer och åsikter på dessa sajter (ibid. s 188). Under Barack Obamas kampanj 
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använde man även sociala medier till att samla in ekonomiska bidrag till kampanjen (Våge 
m.fl 2005:52).   
 
I Sverige använder politiker inte sociala medier i ekonomiskt intresse, utan i syfte att bygga 
och stärka relationen med väljarna och samtidigt ha kontroll över ordet (ibid. s 52). Politisk 
kommunikation på nätet har inte haft stort genomslag i Sverige, även om debatten har 
funnits under de två senaste valen. I diskussionen har det varit både optimistiska och 
pessimistiska röster. Under valet 2006 skedde ingen större förändring av politisk 
kommunikation på internet, även om det sågs som ett fenomen som gradvis skulle växa sig 
starkare. Personer som använder internet som en kanal för att ta del av politisk 
kommunikation ökar. Trots denna ökning är det fortfarande vanligare att personer tar del av 
information via traditionell massmedia (Strömbäck 2009:80). Samtidigt är det viktigt att 
framhålla att personer med ett lågt intresse för politik troligtvis inte skulle bli mer 
intresserade på grund av internet (Nord, Strömbäck 2009: 328).  
 
De sociala medierna, som bloggen, har öppnat möjligheter för politiker att bedriva valrörelse på 
nätet, där de deltar i debatter och själva kan posta sina budskap. På så sätt kan de nå ut till olika 
grupper i samhället. Internet har blivit en mötesplats där medborgarna och politiska anhängare 
fritt kan interagera med varandra. Politikerna kan då använda bloggar till att effektivisera sina 
kampanjer (Strömbäck 2009: 250).  Innehållet i bloggarna är under ständig förändring och 
skapandet inkluderar inte bara textmaterial. Genom bloggen är det möjligt för användaren att 
kommunicera och samverka med andra, men också att dela med sig av digitala produkter i form 
av länkar eller videoklipp som kan locka besökare (Bergström 2010: 435).  
 
Medierna har idag väldigt stor påverkan på hur politiker framställs och är idag mer självständiga, 
granskande och tolkande i sin journalistik, vilket gör att politiker tvingas anpassa sig till mediers 
format. Om politikerna kan styra mediernas dagordning får de större inflytande över 
medborgarna och de kan påverka indirekt (McComb 2006:137). Att medier har fått makt över 
hur politiken gestaltas kallas för medialisering (Strömbäck 2009:239).  
 
Politikens medialisering innebär att politiker fått anpassa sig till dagens mediesamhälle och 
journalistikens arbetsmetoder. Därför har de som aktörer fått utveckla nya strategier för att kunna 
påverka nyhetsrapporteringen (Ekström 2006:11).  Den politiska bloggen har på så sätt blivit en 
plats för politiker där de inte behöver anpassa sig till mediers dagordning, utan där de kan 
uttrycka sig fritt, utan att det som sägs filteras av medier. Samtidigt som bloggen ger politikern 
möjlighet till direkt kontakt med medborgare, blir den en informationskälla för nyhetsmedier. 
 
Det finns begränsad forskning som berör politisk kommunikation inom sociala medier. En 
tänkbar faktor är att både internet och den politiska bloggen fortfarande befinner sig i sin linda 
(Strömbäck 2009: 251). Dock är det ett viktigt ämne ur ett samhälleligt perspektiv, eftersom det 
är en form av kommunikation som påverkar hela samhället och har betydelse för den öppna 
debatten. Det gör att man kan argumentera för det ur ett inomvetenskapligt perspektiv då 
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forskningsområdet existerar, men har många luckor (ibid. s 10). I Sverige berör de flesta studier 
politisk kommunikation och valrörelser på en övergripande nivå. Det saknas kvalitativa 
fallstudier som berör och analyserar enskilda partier eller begränsade områden (Strömbäck, Nord 
2009: 22). Det finns begränsad forskning som följer upp fall under en längre tid, för att kunna se 
skillnader samt studier om den politiska bloggen som ett självständigt politiskt verktyg. Efter att 
politiker tidigare varit bundna till att sprida sina budskap via de etablerade medierna har internet 
öppnat nya kommunikationsmöjligheter för dem. Var och en kan nu bli sin egen 
redaktör/publicist och kan på det sättet undvika journalisten i dess gatekeeperroll och få kontroll 
över det egna ordet. I denna studie undersöker vi hur bloggen fungerar som ett verktyg för 
politiker att sprida sitt budskap och hur politikern själv ser på bloggen som en kanal till 
medborgarna. Bristen på forskning inom politik och sociala medier gör att en studie som berör 
politiska bloggar blir explorativ, då vi ger oss in på ett hittills outforskat fält. Den här studien 
berör ämnesområdet politisk kommunikation med bloggen som utgångspunkt. 
 
 

2. Problemområde 
I det här kapitlet förklarar vi studiens syfte och frågeställningar. Vi går även igenom avgränsning 
samt definierar begreppen sociala medier och bloggen. 
 
2.1 Studiens syfte  
Syftet med vår studie är att undersöka på vilket sätt politiker i Kungsbacka kommun på lokal-, 
regional- och riksnivå använder sig av bloggar, och hur de ser på bloggen som verktyg för att 
sprida budskap, skapa opinion och ha kontroll över ordet.  
 
2.2 Frågeställningar 

 
• Hur ser innehållet ut på bloggarna? 

Bloggar politikern om lokal- eller rikspolitik, hur personlig är politikern på sin blogg? Använder 
sig politikern av olika digitala produkter i form av exempelvis länkar, ljud och videoklipp, vilka 
ämnesområden skriver politikern om, samt hur ofta uppdateras bloggen? 
 

•   Vad är politikerns syfte med sin blogg?  
Varför bloggar politikern och vilka vill politikern påverka? Vill han/hon väcka opinion och 
påverka medias dagordning genom bloggen? 

 
• Hur ser interaktionen med medborgarna ut på bloggarna?  

Hur ofta får politikern respons genom sitt bloggande och vilken typ av respons får politikern? 
Genom vilka kanaler får politikern reaktion av medborgarna? 
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2.3 Avgränsning  
Genom att avgränsa oss till en mindre kommun i Sverige kan vi göra en djupdykning inom den 
lokala bloggosfären. Detta ger oss en fördjupad förståelse inom ett avgränsat geografiskt område. 
Bakgrunden till att vi valt ett geografiskt litet område som Kungsbacka är att vi vill göra en 
kvalitativ studie på hög detaljnivå.  
 
I vår studie har vi gjort ett urval utifrån aktiva politiker i Kungsbacka kommun, invalda i en 
politiskt beslutande församling på lokal-, regional- och riksnivå. På det sättet får vi med samtliga 
politiker som är aktiva i samtliga politiska instanser. Detta omfattar alla verksamma politiker i 
kommunen. Här nedan finns en tabell över hur fördelningen ser ut av platserna i 
kommunfullmäktige, region Halland och riksdagen.  
 
Tabell 1.1 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Kungsbacka 
Moderaterna 24 Socialdemokraterna 10 

Centerpartiet 5 Folkpartiet  7 

Kristdemokraterna 3 Vänsterpartiet 1 

Kungsbackaborna 4 Miljöpartiet 4 

Sverigedemokraterna 3 Totalt  61 

Källa: www.kungsbacka.se 
 
Tabell 1.2 Antalet ledamöter från Kungsbacka kommun i region Halland 
Moderaterna 8 Socialdemokraterna 3 

Centerpartiet 1 Folkpartiet  2 

kristdemokraterna 1 Sverigedemokraterna 1 

  Totalt 16 

* 1 Plats: Ola Johansson riksdagsledamot.                                       Källa: regionhalland.se 
 
Förutom ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och region Halland har vi valt att ha med 
ersättande ledamöter. I region Halland har vi valt att begränsa oss till de ledamöter som kommer 
från Kungsbacka kommun. Detta för att vi endast vill ha med politiker som kommer från 
Kungsbacka kommun. I riksdagen finns det dock endast en ledamot från Kungsbacka. De 
borgliga partierna fick 39 platser efter valet 2010 av totalt 61 platser i kommunfullmäktige. 
Totalt består avgränsningen av 78 politiker. Av dessa kommer vi göra ett urval på sex 
respondenter.  
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2.4 Definitioner  
 
2.4.1 Sociala medier 
I Nationalencyklopedin beskrivs sociala medier som ”kommunikationskanaler som tillåter 
användare att kommunicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud”. Det är ett 
samlingsnamn för de olika sätt som människor kan kommunicera med varandra (www.ne.se). I 
boken The New Rules Of Marketing and PR förklarar David Meerman Scott begreppet sociala 
medier så här:  
 

”Social media provides the way people share ideas, content, thoughs and relationships 
online. Social media differ from so-called ”mainstream media” in that anyone can 
create, comment on, and add to social media content. Social media can take the form 
of text, audio, video, images and communities” (Meerman Scott 2007:38). 

 
2.4.2 Bloggen 
Tim Berners Lee som uppfann webben 1991 anses av många vara den som startade den 
första bloggen när han skapade en webbsida i slutet av 1990-talet där han la upp adresser till 
alla nya webbplatser (Våge m.fl 2005: 10). Bloggen blev tidigt ett redskap för människor att 
få ut sitt budskap i länder med auktoritära regimer och där det råder censur. Bloggen 
definieras som en webbdagbok, men är i grund och botten en uppdaterad webbsida där 
texterna visas i omvänd kronologisk ordning, så att det senaste publicerade inlägget visas 
överst på sidan. För att den ska klassas som en blogg behöver den inte enbart innehålla 
personliga texter, utan kan till exempel blandas med videoklipp, ljudklipp eller enbart bilder, 
en så kallad fotoblogg. Bloggen kan användas av en privatperson samtidigt som den kan 
drivas av flera personer inom till exempel organisationer eller företag i syfte att 
marknadsföra sig, sprida kunskap eller förmedla ett budskap (Våge m.fl 2005:9). Det finns 
ingen definition som säger att bloggen är något som måste vara till för endast en person eller 
att den kan delas som en plattform av flera personer. Nationalencyklopedin definierar 
bloggen såhär:  
 
         Blogg är en typ av webbsida på internet. Bloggar används ofta för att ge personliga 

synpunkter på livet i stort och dagsaktuella händelser. Ordet är en förkortning av 
engelskans weblog, det vill säga en loggbok (dagbok) som förts på webben. Det 
sammantagna nätverket bloggar brukar kallas bloggosfären. (www.ne.se)  

 
2.5 Kungsbacka kommun i siffror  
Kungsbacka kommun har en befolkning på 75 511 invånare (2010) och är en av de mest 
expansiva kommunerna i Sverige. Kungsbacka har en relativ ung medelålder vilket syns tydligt 
genom att endast 17 procent boende i kommunen under 2010 var över 65 år (Kungsbacka.se). 
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Geografiskt är kommunen relativt stor till sin yta. I tätorten Kungsbacka bor det ca 19 000 
invånare. Den större delen av befolkningen bor i de resterade 13 tätorterna som ligger jämnt 
utspritt över hela kommunen (Kungsbacka.se). Kungsbacka, som ligger i norra delen av Hallands 
län är med sitt geografiska läge en kranskommun till Göteborg.  

 
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer vi presentera teorier och modeller som rör sig inom medie- och 
kommunikationsvetenskap med fokusering på politisk kommunikation. Dessa teorier har 
betydelse för studien då de förklarar hur och varför politiker framför sina budskap.  
 
3.1 Kommunikationsteorin  
Huvudsyftet med en blogg är att kommunicera och enligt teoretikern John Fiske är 
kommunikation något vi alla gör men något som är svårt att definiera (Fiske 1990:11). Ordet 
kommer ursprungligen från latinets communis och kan översättas till ”gemensam”. Det kan 
också översättas med ”att göra något till en gemensam egendom” Något förenklat innebär 
detta att vi meddelar oss och delar med oss av olika budskap som till exempel känslor, idéer, 
värderingar. Dessa budskap kan utryckas på flera olika sätt till exempel verbalt, icke verbalt, 
muntligt, skriftligt, formellt och informellt. Men ett grundläggande krav för att 
kommunikation ska fungera är att det finns en sändare och mottagare i varje ände 
(Bengtsson 2005:13).  
 
3.1.1 Kommunikationspyramiden 
Ett bra sätt att illustrera olika typer av kommunikation är att ta hjälp av McQuail’s 
kommunikationspyramid. Han beskriver pyramiden som en modell där den sociala 
kommunikationen konstrueras. Högst upp i toppen finner vi masskommunikation. Nivån 
beskrivs som en apparat som förvandlas till sändare, och där buskapet når ut till en stor skara, 
medborgarna. En trappa ner hittar vi en bredare skara sändare i form av politiker och tjänstemän 
i större organisationer. Här kan egna mönster och korrelationer formas, frigjort från resten av 
världen. Nivån nedanför berör lokal kommunikation, organisationer eller mindre geografiska 
platser, och här kännetecknas kommunikationen gärna av tydlig hierarki. Kommunpolitiker, 
lokalradio och kyrkan är exempel på sändare inom denna nivå (McQuail 2005:17).  
 
Ju längre ner man kommer i pyramiden, desto mer intimare och privatare blir kommunikationen. 
De tre lägsta nivåerna berör begrepp som identitet, normer och samhörighet och här sker 
kommunikationen ofta i samtalsform. Intragrupp-kommunikationen sker mellan mindre grupper, 
till exempel familjer. Kommunikationen är mer vardaglig i ämne och språk och bytet mellan 
sändare och mottagare sker konstant. Inom interpersonell kommunikation menar man ännu 
mindre grupper och man går in mer på individnivå till exempel ett samtal mellan två personer. 
Denna nivå uppmärksammas av interaktioner, influenser och tillhörighet. Den lägsta nivån, 
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intrapersonella nivån hör tankerprocesser och inlärning till. Det går att sätta modellen i ett 
kulturellt och globalt perspektiv, där kulturen blir tydligare längre ner i pyramiden, och 
globaliseringen mer utpräglad högst upp inom masskommunikationen (McQuail 2005:17). 
McQuail’s kommunikationspyramid är en illustration av hur samhällets kommunikationsnivåer 
ser ut, och ger oss en tydlig bild hur kommunikation är uppdelad på dessa olika nivåer. Bloggen 
är ett kommunikationsmedel som kan sättas in på många av dessa nivåer i pyramiden, beroende 
på vilken ingång man har. Här nedan är en illustration av McQuail’s kommunikationspyramid. 

  
Figur 1.1 Olika former av kommunikation: en kommunikationspyramid 
 
 
3.1.2 Kommunikation, internet och digitalisering  
Nya teknologier och digitaliseringen har gett utrymme för utvecklingen av nya teorier inom 
kommunikation. Internet har blivit en kanal som står vid sidan av övriga masskommunikationen 
och är under konstant utveckling. Nätets genomslag har gjort att kommunikation kan se olika ut, 
och gör det svårare att skilja på olika modeller. Här kan dessa nivåer som visas i pyramiden flyta 
fritt (McQuail 2005:17). Om man till exempel chattar är det interpersonell kommunikation, men 
om man lägger upp ett videoklipp på exempelvis Youtube.com så är det helt plötsligt 
masskommunikation (Strömbäck 2009:15). Till skillnad från traditionell massmedia är internet 
fritt från kontroll. På internet sparas även allt och man kan med bara några klick hitta 
information från flera år tillbaka (McQuail 2005:137). Den här nya digitaliserade 
kommunikationen betyder att den tidigare analoga världen har omvandlats till digitala koder och 
datoriseras (ibid. s 554). Detta leder till att olika typer av medier integreras med varandra, där 
massmedier och privata aktörer samlas på samma plattform (ibid. s 39). En blogg innehåller båda 
dessa typer av kommunikation, främst masskommunikation i form av inlägg. Men genom 
bloggens kommentarsfält öppnas det även upp för interpersonell kommunikation. Internet 
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utmärker sig också i den meningen att skiljelinjen mellan sändare och mottagare suddas ut och 
dessa kan byta plats med varandra (Strömbäck 2009:16).  Bloggen är ett tydligt exempel på 
detta, då politiker, organisationer och alternativa subkulturer får ett eget forum där de kan 
kommunicera till en större massa. Man kan till och med gå så långt och säga att en person kan bli 
en sändare för masskommunikation. Det ska dock nämnas att det inte är lätt att bli känd på nätet, 
utan att behöva använda sig av klassiska strategier som används inom masskommunikation 
(McQuail 2005:139). 
 
3.1.3 Kommunikationsmodeller 
McQuail skiljer på kommunikation genom fyra olika modeller, överföringsmodellen, expressiva 
modellen, publicitetsmodellen och mottagarmodellen (McQuail 2005:74). Vi har valt att 
presentera två av dem. Dessa två modeller ger en bra översikt hur kommunikationen genom en 
blogg kan fungera olika. 
 
3.1.4 Expressiva modellen 
Den expressiva modellen beskriver hur vi människor kommunicerar med varandra för att känna 
gemenskap. Den kan förklaras genom att man uttrycker känslor och delar sina tankar med andra. 
Skillnaden mellan sändare och mottagare behöver inte vara så tydlig (McQuail 2005:70). 
Symboler som till exempel en flagga eller en folkkär artist blir en typ av en expressiv 
kommunikation, som bedrivs på ett masskommunikationsplan (Strömbäck 2009:21). Politiker 
använder sig ofta av dessa symboler, för att uttrycka samhörighet och gemenskap. Kärnan i 
denna modell är att kommunikationen modifieras och ändras samtidigt som den sker (McQuail 
2005:70). Modellen är relevant för studien eftersom den fokuserar hur politiker utrycker sig på 
sin blogg. Genom att till exempel lägga upp bilder på sig själv, vara personlig och länka till 
andra sidor formar politikern ett eget uttryck för att sprida sitt budskap.  
 
3.1.5 Publicitetsmodellen  
Till skillnad från den föregående modellen så är publicitetsmodellen mycket målinriktad.  
Modellens syfte är att få maximal uppmärksamhet. Antingen som ett direkt mål i sig eller som 
indirekt medel för att uppnå andra mål. Den är viktig för att förklara hur och varför politiker för 
fram sitt budskap på sin blogg till en så bred massa som möjligt. Mottagaren har inte någon stor 
betydelse utan är mer passiv i sin roll (Strömbäck 2009:22-24).  
 
3.2 Opinionsbildning  
Opinionsbildning är ett begrepp som ständigt återkommer inom den politiska kommunikationen 
och den gör demokratin mer levande då den främjar den öppna åsiktsbildningen (Bengtsson 
2005:53). Inom opinionsbildning utgår man från två olika perspektiv.  Det första är att man utgår 
från sändarens perspektiv och det andra är att man utgår från mottagarens perspektiv (Petersson 
2010:24). Sändarens perspektiv påverkar makten över andras tankar, medan mottagarens 
perspektiv styr den enskilde medborgarens makt över sina egna tankar (ibid. s 26). Termen 
opinion, eller allmän opinion som på engelska heter public opinion, handlar om medborgares 
åsikter i en viss fråga. Det kan röra sig om en individ eller en grupp. Orden åsikt och opinion 
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används idag som allmän benämning för medborgares värderingar, kunskaper och ståndpunkter 
(Petersson 2010:13). Teorin är viktig i studien eftersom politikers mål är att skapa opinion i olika 
frågor. Det sker genom bloggen direkt till medborgarna.  
 
3.3 Politisk kommunikation 
Politik och kommunikation är två hårt sammansatta ämnen som tillsammans bildar området 
politisk kommunikation och härstammar från USA, där den har växt fram genom forskning som 
gjorts av de politiska valen. Forskningen inriktas på hur budskapen inom politiken konstrueras, 
förmedlas till medborgarna, och hur de uppfattas av individer och grupper (Nord, Strömbäck 
2009:63). Man kan dela upp politisk kommunikation i tre olika aktörsgrupper; den första är de 
politiska aktörerna vilket är politiker och tjänstemän i olika organisationer; den andra aktören är 
medborgarna som utgör en viktig demokratisk del i form av attityder och åsikter. Utan dessa kan 
ingen makt bedrivas. Den tredje aktörsgruppen är medieaktörerna som påverkar politikernas 
budskap till medborgarna (Strömbäck 2009:30). Dessa tre aktörsgrupper bildar tillsammans ett 
samspel i ett ömsesidigt beroendeförhållande (ibid. s 32). Teorin är relevant för studien eftersom 
alla tre aktörsgrupperna har en viktig roll för hur de politiska budskapen förmedlas.  
 
3.3.1 Strategisk politisk kommunikation 
Strategisk kommunikation är ett vedertaget begrepp inom public relations. Strategin används i 
public relations som hjälp för att etablera och stärka ömsesidiga relationer. På så sätt kan man 
påverka organisationens framgångar och motgångar (Nord, Strömbäck 2009:94). Denna strategi 
som även etablerats inom politiken, där den kallas för politisk strategisk kommunikation, 
används på liknande sätt för att bygga relationer med medborgare i syfte att fånga in nya väljare, 
vilket är ett sätt för partiet att på lång sikt planera, genomföra kampanjer och påverka 
valutgången (ibid. s 95). Den politiska strategiska kommunikationen har länge funnits inom 
politiken. En bidragande orsak är att nyhetsmedierna fått en allt viktigare roll som 
informationskälla och en ökad betydelse i den politiska kommunikationen, vilket har medfört att 
partier medvetet börjat använda sig av nya strategier (Strömbäck 2009:202). Ett uttryck för detta 
var då Barack Obama vann det amerikanska presidentvalet 2008. Kampanjens framgång hängde 
till stor del ihop med användningen av strategisk politisk kommunikation. Strategin kan se olika 
ut men alla partier har ett gemensamt mål, som innebär att mobilisera väljare och påverka 
opinionen i en specifik riktning (ibid. s 197).  
 
En viktig del inom den politiska strategiska kommunikationen är att partier kan styra vilka 
grupper inom samhället de vill påverka. Denna påverkan kan ske både direkt och indirekt. Direkt 
påverkan innebär att partier försöker kommunicera direkt med en individ eller grupp med syftet 
att försöka påverka deras åsikter. Genom påverkan av de medier som används av den grupp man 
riktar sig mot kan politiker indirekt påverka människors åsikter (Strömbäck 2009:198). Direkt 
påverkan kan ske vid partipolitiska aktiviteter av olika slag som till exempel under politiska 
torgmöten, genom elektroniska brev, och i sociala medier. Indirekt påverkan sker ofta via andra 
aktörer som till exempel genom massmedier, enskilda journalister och intresseorganisationer 
(Bengtsson 2005:9).  
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3.3.2 Politikens professionalisering 
De moderna valrörelserna har förändrats. Torgmöten, valstugor och frivilliga volontärer räcker 
inte för att nå ut till väljarna. Istället anställer partier expertis i form av mediekonsulter och pr-
folk, för att få ut sitt budskap. I USA är detta en metod som länge varit en naturlig del av 
valkampanjerna. Politiken har professionaliserats, det vill säga blivit en utvecklad form av 
strategisk politisk kommunikation. Även i Europa är professionalisering ett välkänt begrepp 
inom valrörelser, främst i England. I Sveriges valkampanjer har professionalisering också börjat 
tillämpas, dock inte i samma utsträckning (Nord, Strömbäck 2009:63). Nord & Strömbäck har 
förklarat det på följande sätt:  

 
Professionaliserade politiska valkampanjer kännetecknas av att vara ständigt pågående, av 
att det centrala kampanjhögkvarteret har makten och förmågan att koordinera och styra 
kampanjens budskap och hur kampanjen genomförs, och av användandet av professionell 
expertis när det gäller kampanjtekniker och strategier som att analysera och dela in 
människor i olika målgrupper, att kommunicera med de strategiskt utvalda målgrupperna på 
ett målgruppsanpassat sätt, att hantera och påverka medierna och att analysera både de egna 
motståndarnas styrkor och svagheter (Nord, Strömbäck 2009:66).  

 
Istället för att intensivt driva sin kampanj veckorna innan ett val definieras professionalisering 
som en ständigt pågående kampanj, året runt. Medborgarna påverkas inte bara precis innan valet 
utan förändrar hela tiden sina opinioner (Strömbäck 2009:205). Även om kampanjen inte är lika 
intensiv vid alla tillfällen är den ständigt närvarande. Att bygga upp bra och hållbara relationer är 
en annan viktig strategi inom professionalisering. Den typen av relationshantering innebär att 
man har en ömsesidig– tvåvägskommunikation. Detta är dock inte så vanligt då politikerna 
fortfarande talar till medborgarna och inte med (ibid. s 206-207).  
 
Hur mycket ett parti använder sig av opinionsundersökningar och fokusgrupper är ett mått på 
partiets professionalisering. Det kanske mest utmärkande av dessa är kartläggningen av väljare, 
för att man ska kunna dela upp dem i mindre målgrupper att sprida ett mer riktat budskap till 
(ibid. s 212). Detta gör att man kan se hur dessa mindre grupper röstar och på så sätt nå fram till 
de personer som fortfarande står osäkra inför ett val. Fortfarande är denna form av kartläggning 
vanligast i USA (ibid. s 214). Liknande målspecificering sker när politiker väljer att ställa upp i 
olika medier som har olika målgrupper (ibid. s 216). Sedan Sverige gick med i EU 1995, har vi 
påverkats av den politiska diskursen i övriga Europa. I samband med att tidningarnas 
självständighet ökat, har det bidragit till en mer professionaliserad politik i Sverige (Nord 
2007:91). År 1998, gjorde den dåvarande statsministern Göran Persson ett uttalande om att 
Sveriges partier inte skulle behöva anlita PR-konsulter till valkampanjer. Sveriges politiska 
kultur har alltid präglats av partier som är stark förankrade i samhället (Nord 2001: 113). I en 
studie som gjordes av Lars Nord 2001, där politiker intervjuades om vad de förutspådde om 
framtida kampanjstrategier, trodde många att professionalisering skulle öka. Längre tillbaka i 
tiden var det endast de större partierna som satsade på valkampanjer, men numera har även 



	   15	  

mindre partier möjlighet och intresse att driva en valkampanj (Nord 2001: 86). Sverige har 
långsamt utvecklat en stark professionalisering. Det har delvis att göra med att massmedia har 
fått en starkare roll och påverkan på väljarna (ibid. s 113). 80 procent av Sveriges invånare tar 
del av den politiska informationen genom massmedier, och då i synnerhet televisionen. Det gör 
att Sverige kan beskrivas som en medie-centrerad demokrati vilket bidrar till att det utvecklas en 
konstant kamp mellan partier och partiledare, där de slåss om att synas i TV, till exempel i 
debatter eller ansedda samhällsprogram (Nord 2007: 84). 
 
Sverige tillhör ett av de få länder i Europa som anordnar riksdagsval och kommunalval på 
samma dag. Då riksdagsvalet har hamnat i centrum har detta bidragit till att det kommunala valet 
har kommit lite i skuggan. Oftast satsar partierna mindre pengar på kommunala valkampanjer. 
Den vanligaste metoden är att partiledaren eller någon annan inom partiledningen besöker 
kommuner och genomför torgmöten eller liknande. Kommunvalet påverkas av det nationella 
valet, vilket betyder att väljarna ofta röstar på samma parti både nationellt och kommunalt (Nord 
2007: 87). 
 
3.3.3 Medialisering och politisk journalistik 
Eftersom den politiska journalistiken har fått en mer självständig och granskande roll, har även 
politikerna fått anpassa sig därefter. I Sverige är politikerna beroende av att få ut sina budskap 
genom medierna, vilket gör att politiken är medialiserad. Begreppet medialisering innebär att 
politikern måste rätta sig efter medias format och arbetsätt för att kunna nå ut med sitt budskap 
till medborgarna (Ekström 2006:11). Samtidigt har den politiska journalistiken blivit mer 
politikercentrerad och fokuserad på politikernas personlighet. De sakliga politiska frågorna 
hamnar i skymundan för politikerskandaler som väcker mer intresse bland läsarna (Hvitfelt, 
Nygren 2006:243). Beroende av vad läsarna vill ha tvingas den politiska nyhetsjournalistiken till 
mer granskande och sensationsinriktade nyheter, och tenderar att koncentrera sig allt mer på 
politikers personliga sidor (ibid. s 246). Eftersom mediers makt över politiken är så stark att de 
även blir opinionsbildande, tvingas politiker att kommunicera till medborgarna via det här 
formatet (ibid. s 231). Den nya teknikutvecklingen har banat väg för olika 
kommunikationsmedel. Detta har gett politiker nya möjligheter att bilda egna forum på nätet där 
de kan få kontroll över ordet.  
 
3.3.4 Personifiering  
Ordet personifiering började dyka upp inom empiriska studier under 1990-talet, och har sedan 
dess ökat inom forskningen. Personifiering ses som en del av moderniseringsteorin som främst 
berör de västerländska demokratierna (Karvonen 2010:4). Moderniseringsteorin, som även kallas 
individualiseringsteorin, utgår från att politikens ledare har fått en viktigare roll och att 
partiledarna har ett ökat inflytande bland väljarna.  Sedan länge är personifieringen av politiker 
etablerad i USA där väljarna röstar på en president. I studien Elected Representatives, Online 
Self-Presentation and the Personal Vote: Party, Personality and Webstyles in the United States 
and United Kingdom beskriver James Stayner att medborgare hellre röstar på politikers idéer än 
på partiet och partiprogram. Ny teknologi såsom television och webben har gjort politikerna 
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synligare för en större masspublik (Stanyer 2008:8). Politikerna visar ofta upp en väldigt positiv 
bild av sig själva där de upplevs som trovärdiga, kompetenta och seriösa (ibid. s 3). Det pågår en 
diskussion hur personifiering utvecklas även i particentrerade länder där politiker har fått en 
central plats inom valkampanjerna. I Sverige råder det delade meningar kring denna teori, där 
vissa forskare anser att det är en myt som har tagits fram för individualismens utveckling. 
(Holmberg, Oscarsson 2004:155) En studie där politiska artiklar från de svenska större 
tidningarna (Dagens nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, Aftonbladet samt 
Expressen) analyseras mellan åren 1982-2006 visar att det inte hade skett någon ökning av 
varken fokusering eller visualisering på partiledarna (Karvonen 2010:95). I Sverige finns det inte 
heller någon forskning som stödjer hypotesen om att det skett en ökning av partiledareffekten, 
vilket innebär att partiledarens popularitet inte har haft någon ökad effekt på hur väljarna röstar. 
Partiernas sakfrågor och innehåll har fortfarande större påverkan i partivalen. Dock har 
dramatiseringen av politiken ökat i tidningarna, som på så sätt ökat personifieringen i media 
(Holmberg, Oscarsson 2004:175). Många tror ändå att partiledareffekten är på frammarsch i 
Sverige och att frontfigurers effekt har blivit allt viktigare (Holmberg, Oscarsson 2004:156). I 
Sverige har partierna gått alltmer närmare varandra i sina ståndpunkter (Nord 1999:9). Detta kan 
tyda på att partiledaren får större inflytande och spelar en viktigare roll i partiet. Holmberg och 
Oscarsson beskriver fenomenet så här:  
 

”När partier och politik betyder mycket betyder ledarna mindre. När politiken inte skiljer 
mycket mellan partierna får ledarna utrymme att spela en större roll” (Holmberg, 
Oscarsson 2004:175).  

 
Personifiering och professionaliserade valkampanjer utvecklas mer för varje svenskt val, och 
ännu har inte forskningen kring det senaste valet 2010 sammanställts.  
 
3.4 Dagordningsteorin  
Begreppet Agenda setting, eller dagordningsteorin som den heter på svenska, myntades av 
McCombs och Shaw år 1968. Men ursprungligen var det Walter Lippman som kom med idén 
som utvecklades till dagordningsteorin. År 1922 skrev Lippman i sin bok som blev en klassiker: 
The world outside and the pictures in our heads, en sammanfattning av dagordningsteorin. I 
första kapitlet som heter Public opinion förklarade han hur allmänheten inte bara blir påverkad 
av verkligheten utan också av en pseudoverklighet som skapas av medierna (McCombs 2004: 
25). Med ”agenda setting theory” beskriver man hur medierna kan styra vad som anses vara 
viktigt i samhället. Det som medierna uppmärksammar uppfattas som viktiga (ibid. s 29). Teorin 
har efter sin tillblivelse utvecklats mycket med andra begrepp, bland annat så har begrepp som 
statusfördelning, stereotypisering och gatekeeping införlivats i teorin (ibid. s 117). 
 
Dagordningsteorins utveckling har bidragit till en annan nivå, gestaltningsteorin (framing 
theory). Den förklarar hur särskilda attribut väljs ut av media och uppmärksammas genom att 
dessa attribut formas, betonas och byggs upp utifrån mediers synvinkel. Medier bestämmer alltså 
hur olika attribut gestaltas i media. Gestaltningar kan förklaras som ett tolkningsschema, där 
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mediernas förmåga inte bara är att lyfta upp och dölja vissa attribut för läsarna, utan även att få 
läsaren att aktivt se en problemdefinition, orsakstolkning, och moralisk utvärdering kring attribut 
(ibid. s 120). När dagordningsmakt och gestaltningsmakt kopplas samman kan de förklara 
medieeffekter genom att framhäva hur vissa attributs status vägs upp (ibid. s 118). Dessa teorier 
är väl använda inom många vetenskapliga områden, särskilt i sammanhang där man vill 
undersöka opinionen bland medborgarna. Efter flera empiriska studier av valkampanjer i USA 
visade det sig att massmediers dagordning vid flera tillfällen hade ett orsakssamband med 
allmänhetens dagordning. Det bekräftar att medier då kan påverka allmänheten och bli 
opinionsbildande (ibid s. 40). 
 
3.4.1 Gatekeeping 
Gatekeeping är en teori som har använts flitigt inom vetenskapen sedan 1950-talet. Av all den 
information som till exempel strömmar till nyhetsredaktioner, filtreras nyheter ut genom att man 
väljer och väljer bort olika händelser. Detta är grunden i gatekeeping-teorin (Shoemaker m.fl. 
2008:74). Främst har journalister fått rollen som gatekeepers, då de är förmedlare av nyheter till 
samhället. Den digitala tekniken har gjort att gatekeeping formats om och ser olika ut. (ibid. s 
79). Framförallt har den digitala världen öppnat upp för olika aktörer som får vara gatekeeper, då 
till exempel nätpublikationer, hemsidor och bloggar, uppstartade av privatpersoner har lockat en 
större publik. Publiken har även själva fått tillgång till att bli sina egna gatekeepers, då internet 
ger tillgång till att söka upp det som de vill ta reda på. Det har alltså skett en uppluckring av 
rollerna, sändare och mottagare (McQuail 2005:139).  
 

 
4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi beskriva val av metod och urvalsprocess. För att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar har vi mätt bloggarnas innehåll genom en kvantitativ 
innehållsanalys och gjort kvalitativa samtalsintervjuer med de utvalda bloggande politikerna. 
Respektive metod hjälper oss att besvara de olika frågeställningarna. Genom de kvalitativa 
samtalsintervjuerna har vi fått svar på i vilket syfte politikerna bloggar och hur de ser på bloggen 
som ett verktyg för att påverka mediers dagordning. Större delen av de ställda frågorna som 
berör hur innehållet ser ut och aktiviteten på bloggarna besvaras genom den kvantitativa 
innehållsanalysen.  
 
4.1 Urval  
I Kungsbacka kommun finns det totalt 14 politiker som har en blogg. Dessa bloggar har vi hittat 
genom att använda oss av kommunens hemsida där en namnlista på alla ledamöter finns. Dessa 
namn har vi sedan sökt vidare på genom sökmotorer på internet och då främst google.se. Utöver 
personerna i kommunfullmäktige sökte vi även på politiker från Kungsbacka som sitter i Region 
Halland och riksdagen. För att bekräfta att vi hittat alla de politiska bloggar som finns så tog vi 
kontakt med kommunreportern Mats H Ljungqvist på den lokala tidningen Kungsbacka-Posten. 
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Han är väl insatt inom Kungsbackas politik och gav oss en lista över de bloggar som han kände 
till. Vi fann totalt 14 politiker som bloggar, varav tio män och fyra kvinnor. Av de 14 bloggarna 
har vi gjort ett kvoturval i två steg för att få bredd och heterogenitet i materialet.  I första steget i 
urvalet användes aktivitet som kvot, då vi valde ut de bloggare som hade varit aktiva under de 
senaste fem månaderna. Av 14 återstod åtta bloggare. Av dessa åtta var två kvinnor och sex män.  
 
Vi valde bort de bloggare som inte varit aktiva under de senaste fem månader av två olika 
anledningar. Eftersom vi ville göra innehållsanalys av bloggarna under samma tidsperiod skulle 
det ge oss för stort material att gå igenom. Vi anser även att validiteten blir god genom att välja 
politiker som är aktiva bloggare i dagsläget. De uppdaterar sina bloggar oftare vilket ger dem en 
tydligare och en annan bild av bloggandet än de inaktiva bloggarna. De inaktiva bloggarnas 
uppfattning av bloggen kan ge snedvridna svar eftersom det har gått en längre period mellan 
deras senaste blogginlägg och intervjun. Enligt Esaiasson kan snedvridna svar ge studien sämre 
validitet (Esaiasson m.fl.2007:175). Eftersom studiens frågeställningar inte skulle bli besvarade 
om de ställdes till politiker som inte bloggar i dagsläget, skulle vi inte uppnå god 
resultatvaliditet. Det är viktigt att undersöka det man påstår att man undersöker för att uppnå god 
resultatvaliditet efter att det empiriska fältarbetet genomförts (Esaiasson m.fl.2007:62). 
 
Av de återstående åtta aktiva bloggarna gjorde vi ytterligare ett kvoturval, för att välja ut sex 
bloggande politiker. Ett litet urval av respondenter kan äventyra en studies validitet, men på 
grund av tidsskäl har vi varit tvungna att begränsa urvalet till sex personer. När vi genomförde 
det sista steget i urvalsarbetet för att få ner antalet till sex sökte vi bestämda kvoter hos 
analysenheterna (Esaiasson m.fl.2007:49-51). Dessa var kön, ålder och tillhörande politisk nivå. 
Med kvoten politisk nivå menar vi de beslutande församlingarna lokalt, regionalt och nationellt. 
Dessa variabler ger urvalet en heterogenitet då vi får den bästa möjliga spridningen (Ryen 
2004:78). För att få en åldersmässig spridning har vi valt ett brett spektrum 19 – 67 år.  
 
Under andra steget i urvalsarbetet då samtliga sex politiker blivit utvalda skedde ett bortfall när 
en av politikerna inte ansågs sig blogga i politiskt syfte. Han ställde gärna upp på en intervju 
men inte som bloggande politiker utan som en bloggande privatperson. I vår studie är syftet att 
intervjua politiker som bloggar i politiskt syfte och han skulle då falla utanför våra kriterier. Att 
ha med honom innebär att vi skulle få dålig intern validitet (Ryen 2004:138). Bortfallet ersattes 
med en av de två personer som återstod efter att vi gjort det tidigare urvalet på sex personer 
utifrån åtta. Vid valet av en ersättare sökte vi efter samma kvoter som tidigare för att inte 
påverka spridningen negativt.  
 
Vi har valt att ha med politiker från kommunal, regional och riksnivå. I vårt urval vill vi ha med 
minst en politiker ifrån alla dessa tre nivåer. Det gör att vi inte bara väljer politiker som sitter i 
kommunfullmäktige, utan får med politiker från samtliga politiska nivåer i Kungsbacka 
kommun. Eftersom det endast finns en riksdagsledamot, och denne är en aktiv bloggare, var han 
given. Inom Region Halland fanns två bloggande politiker, varav en även sitter med som 
ledamot i kommunfullmäktige. Men en av dem valdes bort under urvalsarbetets andra skede då 
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vi tittade på de olika kvoterna för att välja ut det slutliga antalet av sex bloggare. Av de sex 
politiker som vi har valt utifrån urvalskriterierna tillhör tre stycken alliansen, nämligen 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. De tre andra består av en miljöpartist, en 
sverigedemokrat samt en politiker ifrån ett lokalt parti som heter Kungsbackaborna. Vi vill inte 
jämföra partier och politikers ideologier med varandra, utan vi vill se hur den individuelle 
politikern använder sin blogg som verktyg och vad han eller hon har för syn på bloggen. Enligt 
Ryen är extern validitet svårt att uppnå i en studie med få analysenheter eftersom det ofta inte går 
att generalisera resultatet till en större population (Ryen 2004:140). Vår avsikt med studien är 
inte att generalisera resultatet eftersom antalet undersökningsobjekt är för få.  
 
4.2 Metodval 
För att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av 
kvalitativa samtalsintervjuer med politikerna och gjort en kvantitativ innehållsanalys av 
politikernas bloggar. Genom intervjuer får vi kännedom om politikernas åsikter och tankar kring 
bloggen som politiskt verktyg. Frågeställningar som berör bloggens innehåll kan dock inte 
besvaras på ett bra sätt med intervjuer. Därför har vi valt att göra en kvantitativ innehållsanalys 
för att täcka upp för de svagheter som den kvalitativa metoden bär på. Genom att kombinera 
dessa två metoder har vi fått ett brett material som täcker upp de olika aspekterna av bloggen 
som politiskt verktyg. Att kombinera två olika metoder med varandra för att uppnå en 
fördjupning och nyansering av det insamlade materialet kallas för metodtriangulering (Halvorsen 
1992:92). Genom samtalsintervjuerna får vi svar på våra frågeställningar om hur politikerna 
upplever interaktionen med medborgarna samt i vilket syfte politikern bloggar. Här får vi en djup 
beskrivning av hur politikern ser på bloggen som ett verktyg för att påverka mediers dagordning 
och för opinionsbildning. Innehållsanalysen ger svar på frågor vi ställt om hur innehållet och 
aktiviteten ser ut, vilket ger en mer detaljrik bild över bloggen.  
 
 4.2.1 Innehållsanalys av bloggar  
Inom den kvantitativa metoden är det viktigt att man har klara regler över hur respektive variabel 
ska tolkas för att inte få felaktiga värden (Esaiasson m.fl. 2007:233-234). För att veta hur 
innehållet på bloggarna ska kodas på rätt sätt användes tolkningsregler som ramar för att kunna 
definiera de frågor som ställs och dess olika svarsalternativ. Som analysredskap för 
klassificeringen använde vi ett uppställt kodschema med olika kategorier (se bilaga 1). Vi gick 
igenom varje blogg och markerade de variabler som vi kunde hitta i respektive inlägg. Därefter 
fyllde vi i detta i kodschemat. De värden som vi fick fram i respektive variabel delades med det 
totala antalet observationer för varje politiker inom varje kategori. Genom det fick vi fram 
värdena i procent, och för att få fram medelvärdet för respektive variabel delade vi den totala 
summan med det totala antalet enheter.  
 
Genom innehållsanalysen gick det att räkna ut hur ofta politikerna bloggar, vilka politiska 
ämnesområden de bloggar om samt på vilket sätt de använder sig av bilder, länkar och 
videoklipp. Vi skilde på bilder som var ickepolitiska och bilder av politisk karaktär, detsamma 
med videoklipp och länkar. Det gav också en bra bild av hur politikerna utrycker sig, till 
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exempel hur personliga de är på bloggen. Vi använde kategorier för att kunna mäta vad som 
skrivits på bloggen samt bloggens utseende. Detta har gett resultat för att kunna räkna ut 
frekvensen. Dessa kategorier ger svar på frågeställningen hur innehållet på bloggen ser ut.  
 
4.2.2 Reliabilitetstest 
För att stärka validiteten och sanningshalten i innehållsanalysen av bloggarna kan man göra 
reliabilitetstester (Esaiasson m.fl. 2007:235). I vår studie gjorde vi två reliabilitetstester. När vi 
studerade bloggarna kunde vi se att det var väldigt olika nivåer på hur ofta de uppdaterades. 
Detta gjorde att vi behövde gå tillbaka fem månader i tiden för att uppnå rättvis teoretisk mättnad 
av respektive blogg, från den 17 november till den 17 juni 2011. För att hitta de rätta variablerna 
till varje kategori gjordes först en testkodning på två bloggar. Efter testkodningen gjordes vissa 
korrigeringar bland frågorna, då vi insåg att det fattades viktiga variabler i kodschemat. Med det 
färdiga kodschemat började vi att koda tre bloggar vardera. När första kodningen var färdig 
skiftade vi bloggarna och kodade om de tre som den andre hade kodat, vilket kallas för 
interkodarreliabilitet (Esaiasson m.fl. 2007:235). Resultaten blev det samma som vid första 
kodningstillfället, vilket ger studien en hög reliabilitet. Med hjälp av innehållsanalysen kunde vi 
utforma en intervjuguide med relevanta frågor om bloggarna, och undvika snedvridna frågor som 
kan ge studien sämre validitet och reliabilitet. 
 
4.2.3 Tolkningsregler för innehållsanalysen 
För att kunna analysera bloggarna på lika sätt sattes regler upp för hur varje variabel inom varje 
kategori i kodschemat skulle definieras. För att förklara hur dessa tolkningsregler ser ut beskrivs 
varje kategori med dess variabler närmare.  
 
Kategorin allmänt 
I allmänt ingår variablerna politik, familjen, fritid och medier. Med politik innefattar allt som 
berör politik både på regionalnivå, kommunalnivå, riksnivå och internationellt. Inom variabeln 
familjen tillhör allt som handlar om ämnen av privat karaktär som berör personen och familjen. I 
variabeln fritid räknas allt som ligger inom fritidsområdet och inte har med politik att göra, till 
exempel sport och matlagning. När vi sökte efter variabeln medier i bloggarna var räknades 
antalet gånger som olika medier nämndes i inläggen men inte som länk utan hur ofta de förekom 
i en text.  
 
Kategorin politiska ämnesområden 
Denna kategori innefattar elva olika variabler som handlar om politiska ämnesområden, utan 
någon förankring till en speciell politisk nivå. Sociala frågor innefattar allt som berör 
socialpolitiska ämnen, socialtjänsten och organisationer i samhället som till exempel 
kvinnojourer, samt rättsväsendet, kriminalitet, ungdomsvård. Skola och barn har med det 
svenska skolsystemet att göra och olika typer av utbildningsformer. Till samma variabel räknas 
även skolmiljö, skolmat, storlek på klasser och personal. Till variabeln vård och omsorg räknas 
allt som berör Sveriges sjukvård, psykvård och äldreomsorg. Variabeln bostäder innefattar allt 
som har med bostadspolitiken att göra. Till infrastruktur räknas vägar, vägbyggen, trängselskatt, 
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kollektivtrafik och tågsystemet. Variabeln integration har med alla migrationsfrågor att göra.  
Variabeln kultur/föreningar innefattar kulturella frågor som har med kulturevenemang och 
föreningsliv att göra. Även platser och byggnader som har ett kulturellt syfte, till exempel kyrkor 
och slott hör hit. Variabeln jobb handlar om arbetsmarknaden, det vill säga arbetslöshet, 
lönefrågor, yrken och arbetsmiljö. Variabeln ekonomi handlar främst om budgetfrågor, banker, 
ekonomiska krisen och ekonomi inom andra sammanhang. Variabeln miljö handlar om frågor 
som berör miljön och klimat på olika sätt. Till näringsliv räknas frågor som berör företag, 
tillväxten, turism, import och export.  
 
Kategorin nivåer 
I denna kategori ingår variablerna kommunpolitik,- regional politik,- rikspolitik,- och 
utrikespolitik. När bloggarna analyserades använde vi dessa variabler för att få ett mätbart 
resultat över vilken typ av politik som det skrevs mest om på bloggarna. Både kommunpolitik- 
och regional politik kan även omfatta andra kommuner, och inte bara de kommuner eller 
regioner som de verkar inom.  
 
Kategorin bilder 
I denna kategori använde vi tre olika variabler för att kunna mäta hur många och vilken typ av 
bilder som publicerats på bloggarn. För att kunna skilja på olika bilder använde vi variablerna, 
bilder på sig själva, politiska och icke politiska. Variabeln bilder på sig själva använde vi för att 
kunna mäta antalet bilder på bloggarna som var på dem själva, då även inräknat 
presentationsbild. Till politiska bilder hör de som kan kopplas till politiken i form av portätt på 
andra politiker eller en politisk händelse. Till variabeln icke politiska bilder kodades de bilder 
som inte var politiska, men även andra bilder som inte gick att koda under någon av de två 
övriga variablerna. Till variabeln icke politiska bilder markerades även bilder som är av privat 
karaktär.  
 
Kategorin videor 
För att koda de videor som publicerats på bloggarna och för att kunna skilja på dem använde vi 
variablerna politiska och icke politiska. De videoklipp som var av politisk karaktär kodades 
under variabeln politiska. De som inte innehöll någon form av politiskt budskap utan var av 
privat eller personlig karaktär placerades under variabeln icke politiska.  
 
Kategorin länkar 
För att kunna mäta hur mycket som politikerna länkar på sina bloggar och vad det är för typ av 
länkar som de lägger in använde vi oss av variablerna icke politiska och politiska. De länkar som 
gick till sidor av politisk karaktär eller till artiklar om politik kodades under variabeln politiska. 
Länkar som ledde oss till andra sidor som inte berörde politik eller visade sig vara mer av 
personlig karaktär markerades under variabeln icke politiska.  
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4.2.4 Intervjuer  
Med samtliga politiker genomfördes samtalsintervjuer utefter en intervjuguide för att kunna gå 
på djupet och få en bättre förståelse över hur de ser på bloggen som politiskt verktyg. Genom 
intervjuerna fick vi svar på studiens syfte och de frågeställningar som berörde interaktionen 
mellan politiker och medborgare på nätet samt i vilket syfte politikern bloggar. Vi valde att göra 
intervjuerna av respondentkaraktär, eftersom vi vill fånga politikerns tankar och uppfattning 
kring hur de ser på bloggen. Respondentintervjuer handlar inte om att hitta sanningen utan att 
fånga respondentens egna synsätt (Esaiasson 2007: 291). Vi kontaktade först intervjupersonerna 
via mail där vi presenterade vår studie (se bilaga 3). Efter en vecka ringde vi upp dem och 
bokade tid för en intervju. Intervjuerna var cirka en timme långa där vi båda uppsatsskribenter 
medverkade och innan de startade informerades alla respondenter åter igen om studiens syfte. 
Alla intervjuerna genomfördes i liknande miljöer som var neutrala och fria från störande 
moment. Under intervjuerna fördes anteckningar och alla intervjuerna spelades in i samtycke 
med respondenterna. Att spela in intervjun är viktigt för att inte förlora data som man i efterhand 
måste rekonstruera. Risken vid en rekonstruktion blir annars att forskaren glömmer bort 
väsentliga delar och sätter sitt eget perspektiv på det som berättats. Detta skulle även medföra 
sämre reliabilitet (Ryen 2004:142). Efter intervjuerna gjordes en total transkribering av det 
inspelade materialet.  
 
4.2.5 Intervjuguide 
Vi använde en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor som var omflyttningsbara (se 
bilaga 2). Frågorna var av tematisk karaktär, och på det sättet kunde respondenterna reflektera 
fritt över sin blogg, utan att känna sig begränsade av frågorna (Esaiasson m.fl. 2007:298). 
Samtidigt ville vi ha en viss struktur för att undvika snedvridna frågor som skulle riskera att 
studiens interna validitet minskar (Ryen 2004: 44). För att bekräfta att vi inte missförstått 
respondentens svar, ställdes tolkande frågor i form av upprepning av vad intervjupersonen hade 
sagt.  
 
4.3 Etik och övervägningar 
Respondenterna är medvetna om att de inte presenteras som anonyma i studien. För att få ett så 
trovärdigt resultat som möjligt är det idealiskt att de medverkande inte är anonyma (Esaiasson 
m.fl. 2007:290). Detta är inte ett hinder i den här studien eftersom alla respondenter är offentliga 
personer redan från början.  

 
4.4 Analys  
Analysarbetet började redan när vi förde anteckningar under intervjuerna. Dessa använde vi 
senare under analysen och var ett bra underlag för att förstå kontexten i intervjun. Det är viktigt 
att anteckna under intervjuer för att senare vid analysen ha stödord att falla tillbaka på. Det gör 
att man kan förstå intervjuns struktur och citatens sammanhang bättre (Ryen 2004:71). Efter 
intervjuerna transkriberades det inspelade materialet ordagrant. Även pauser och upprepningar 
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skrevs in, för att få en exakt kopia av intervjun. Det utskrivna materialet analyserades efter 
frågeställningarna, och vi letade efter röda trådar och gemensamma nämnare. Vi valde att endast 
analysera det manifesta budskapet i intervjuerna och försökte inte göra några egna tolkningar av 
latenta budskap. När man analyserar är det viktigt att inte väga in egna tolkningar av materialet 
utan att hålla sig till det som har sagts (Esaiasson m.fl.2007:306). Vi valde att göra analysen i 
den ordning våra frågeställningar hade. För att besvara syfte och frågeställningarna på bästa sätt 
använde vi resultat från både innehållsanalysen och intervjuerna. Vi sökte efter gemensamma 
faktorer bland respondenterna, som vi sedan kunde binda till teorierna.  
 

 
5. Resultat 
I den här delen kommer vi att redovisa de resultat som vi fått fram i den kvantitativa 
innehållsanalysen av bloggarna, samt vad som har framkommit i de kvalitativa intervjuerna. 
Innehållanalysen redovisas i tabeller för att få en god överblick. Vi kommer även gå djupare in 
på resultatet genom att beskriva varje kategori för sig. Vi har valt ut sex politiker från 
Kungsbacka kommun som bloggar. Tabellen 1.3 visar namnen på politikerna och de bloggar som 
de har. Resultatet från intervjuerna redovisas efter innehållsanalysen.  
 
Tabell 1.3 Namn och bloggadresser 

Tommy Rydfeldt: Region Halland Rydfeldt.blogspot.com 

Maria Corneliusson: Kommunfullmäktige Mariacorneliusson.wordpress.com 

Ola Johansson: Riksdagsledamot Olajohansson.blogspot.com 

Martina Krona: Kommunfullmäktige Martinakrona.se 

Larry Söder: Kommunfullmäktige Larrysoder.blogspot.com 

Mattias From: Kommunfullmäktige Frihetensfackla.se 
 
 
5.1 Resultat av innehållsanalys 
I vår kvantitativa innehållsanalys av bloggarna var det en stor variation över hur ofta politikerna 
bloggade. Analysen visade att samtliga bloggare hade en stor spridning mellan 14-134 inlägg 
under de fem undersökta månaderna. I de flesta inlägg skrev politikerna om flera olika 
ämnesområden vilket gjorde att varje inlägg innehöll flera olika variabler, eftersom den variabeln 
inte utesluter den andra i ett inlägg. För varje variabel vi har hittat har det gjorts en markering i 
kodschemat. Den som bloggade mest av samtliga politiker var Tommy Rydfeldt (fp) med 134 
inlägg under fem månader, vilket blir cirka sju inlägg i veckan. Maria Corneliusson (kb) 
bloggade minst, hon skrev 14 inlägg på sin blogg under analysperioden 17 juni till den 17 
november. Av samtliga politiker var det männen som skrev flest inlägg under perioden.  
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Tabell 1.4 totala undersökta inlägg på respektive blogg 
Namn/blogg Rydfeldt Corneliusson Johansson  Krona Söder From  Medelvärde 
         
               
Totala inlägg 134 14 56 16 41 24  48 
 
 
 
5.1.1 Allmänt 
Med kategorin allmänt mätte vi vad politikerna skrev om på bloggarna genom variablerna 
politik, familj, fritid samt medier. Samtliga politiker skriver till störst del om politik på bloggarna 
med ett medelvärde på 65 procent. Larry Söder (kd) och Mattias Froms (sd) har de högsta 
värdena för variabeln politik med 79 respektive 83 procent. Steget under finner man Ola 
Johansson (c) med 75 procent och kort därefter Tommy Rydfeldt (fp) på 65 procent. Kvinnorna 
skrev minst om politik på sina bloggar samtidigt som de skrev betydligt mer om fritidsrelaterade 
ämnen än männen. Maria Corneliussons (kb) skrev 41 procent om fritid. Men skillnaden är ändå 
stor mellan henne och Martina Krona (mp) som skrev 20 procent om fritid. De manliga 
politikerna skriver lite som berör detta ämne vilket är extra tydligt eftersom Tommy Rydfeldt 
(fp), Ola Johansson (c) och Larry Söder (kd) skrev endast mellan tre och elva procent om 
intressen. Den politiker som inte publicerat några inlägg alls på sin blogg som berör fritid är 
Mattias From (sd).  
 
Inlägg om medier hade en ganska jämn spridning mellan samtliga bloggar. De som skrev mest 
om medier på sin blogg var Tommy Rydfeldt (fp) och Maria Corneliusson (kb). Hälften av 
politikerna nämner sin familj någon gång på sina bloggar, och däribland de båda kvinnorna. 
Maria Corneliusson (kb) skiljer sig från de andra två politikerna eftersom hon skriver 14 procent 
om familjen. Men Ola Johansson (c) och Martina Krona (mp) skrev endast fyra respektive fem 
procent inom detta ämnesområde. Variablerna familj och fritid har de lägsta medelvärdena på 
fyra respektive 13 procent.  
 
 
Tabell 1.5 kategori allmänt: andel i procent  

Variabler Rydfeldt Corneliusson Johansson Krona Söder From  Medelvärde 
Allmänt         
Politik 65 38 75 50 79 83 65 
Familjen   14 4 5     4 
Fritid 5 41 3 20 11   13 
Medier 30 40 18 25 10 17 23 
Total 100 % 100 100 100 100 100 100   
Antal observationer               189                      29                  68                 20               56                29   
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5.1.2 Politiska ämnesområden 
I denna kategori har vi mätt vilka politiska ämnesområden som politikern har skrivit om i 
bloggen. Det fanns elva olika ämnesområden i kategorin. Ämnesvalen skilde sig ofta mellan 
varje politiker, men alla politiker hade nästan nämnt samtliga ämnesområden någon gång i sin 
blogg.  Tommy Rydfeldt (fp) och Ola Johansson (s) är de enda politikerna som skrivit om alla 
elva ämnesområden. Sociala frågor var den variabeln som fick högst medelvärde på 14 procent, 
och som alla politiker skrivit om. Bostäder, infrastruktur och ekonomi är också ämnesområden 
som alla politiker har nämnt minst en gång. Variablerna vård och omsorg samt näringsliv hade 
hälften av politikerna aldrig skrivit om.  
 
Ämnesområdet integration visade en stor variation bland politikerna. Den tydligaste skillnaden 
var inlägg om integration där Mattias Froms (sd) inlägg om integration låg på 64 procent av alla 
ämnesområden, jämförelsevis med resten av politikerna som hade skrivit om integration i mellan 
0-8 procent av inläggen. Det var även denna blogg som var minst jämn i ämnesfördelningen, 
genom att endast skriva om sju av elva ämnen med en fördelning på 0-64 procent. Tommy 
Rydfeldt (fp) som hade skrivit betydligt mer om ämnesområdena vård/omsorg samt ekonomi, 
och med en relativt låg andel av de övriga ämnena hade en fördelning på 2-29 procent. Även 
Maria Corneliusson (kb) hade större skillnad i ämnesfördelningen då hon skrev om sju av elva 
ämnesområden, och mycket mer om sociala frågor samt bostäder som låg på 27 respektive 32 
procent. De resterade av hennes ämnesområden hade alla samma andel på fem procent. Den mest 
jämna fördelningen av ämnesområden hade Ola Johansson (c) som skrivit om samtliga ämnen 
mellan 2-19 procent, med miljö som det mest omnämnda. Martina Krona (mp) har skrivit om 
åtta av elva ämnesområden med en fördelning på 0-21 procent, samt infrastruktur och miljö som 
de mest omskrivna. Larry Söder (kd) hade sociala frågor som det högst nämnda ämnesområdet 
på 24 procent, och har skrivit om nio av elva ämnesområden med en fördelning på 0-24 procent.  
 
 
Tabell 1.6 kategori politiskt ämnesområde: andel i procent  
Variabler Rydfeldt Corneliusson  Johansson Krona Söder From  Medelvärde 
Ämnesområde               
sociala frågor 7 27 6 7 24 14 14 
Skola & barn 5   10 14 9 4 7 
Vå rd/Omsorg 29 5 2       6 
Bostä der 6 32 5 7 18 7 13 
Infrastruktur 8 5 8 21 9 7 10 
Integration 8   5   2 64 13 
kultur/föreningar 3 5 18 7 13   8 
Jobb 7 5 3 7     4 
Ekonomi 21 5 11 14 18 7 13 
Miljö 2   19 21 2 7 9 
Näringsliv 6   13   4   4 
Total 100 %  100 100 100 100 100 100  
Antal observationer              106                        22                 62              14              45               28            
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5.1.3 Nivåer 
I denna kategori har vi mätt de olika nivåerna inom politiken som nämnts, med variablerna 
kommunpolitik, regionalpolitik, rikspolitik samt utrikespolitik. Hälften av de sex politikerna har 
skrivit om samtliga nivåer. Av dessa tre är Tommy Rydfeldt som sitter i landstinget, och Ola 
Johansson (c) som sitter i riksdagen. Den tredje är Larry Söder (kd). Alla politiker hade höga 
variabelvärden inom nivån kommunpolitik med ett medelvärde på 40 procent, med Maria 
Corneliusson som hade den högsta siffran på 79 procent. Fyra av de sex politikerna hade någon 
gång bloggat om regional politik. Alla politiker utom Maria Corneliusson skrev om rikspolitik, 
med ett medelvärde på 36 procent. Maria Corneliusson hade inte något inlägg om rikspolitik. 
Variabeln utrikespolitik hade ett medelvärde på 13 procent, där alla politiker har berört nivån 
utrikespolitik någon gång. 
 
 
Tabell 1.7 kategori nivåer: andel i procent  
Variabler Rydfeldt Corneliusson Johansson Krona Söder From  Medelvärde 
Nivåer               
Kommunpolitik 17 79 31 27 51 35 40 
Regional politik 28 14 12   13   11 
Rikspolitik 45   44 47 33 48 36 
Utrikespolitik 10 7 12 27 2 17 13 
Total 100% 100 100 100 100 100 100   
Antal observationer 136 14 81 15 45 23   
 
 
5.1.4 Bilder  
Tabellen 1.8 visar hur många bilder som finns på respektive blogg, samt vilken typ av bilder det 
är. Variablerna är bilder på sig själva (porträttbild), politiska bilder, och icke politiska. 
Vanligaste variabeln var politiska bilder med ett medelvärde på 49 procent. Alla bloggar hade en 
presentationsbild på sig själva, som finns på startsidan någonstans längst upp på bloggen. Oftast 
är de tydliga. Då Mattias Froms blogg är delad med två andra finns det en presentationsbild på 
alla tre tillsammans. Mattias Froms (sd) presentationsbild var därför minst tydligast. Hälften av 
bloggarna, Ola Johansson (c), Maria Corneliusson (kb) och Martina Krona (mp) har 
presentationsbilder där de är vardagligt klädda i utomhusmiljö. Tommy Rydfeldt (fp), Larry 
Söder (kd) och Mattias From (sd) bär kostym och mer formella presentationsbilder. Om man 
räknar in presentationsbilden har alla politiker lagt upp minst en bild. Medelvärdet på variabeln 
bilder på sig själva var 29 procent. Flitigast med att lägga upp bilder var Tommy Rydfeldt (fp) 
som under de fem senaste månaderna lagt upp totalt 37 bilder, varav 92 procent av dem var 
politiska. För de fyra bloggare som publicerat politiska bilder var medelvärdet 74 procent. Maria 
Corneliusson (kb) och Larry Söder (kd) har inte lagt upp några politiska bilder. Däremot hade 
Larry Söder (kd) fyra bilder där 75 procent av dessa var icke politiska. Förutom Maria 
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Corneliusson (kb) hade inte heller Mattias From (sd) några icke politiska bilder. Ola Johansson 
(c) och Martina Krona (mp) var de politiker som hade jämnast spridning mellan variablerna.  
 
 
 
Tabell 1.8 kategori bilder: andel i procent  
Variabler Rydfeldt Corneliusson Johansson Krona Söder From Medelvärde 
Bilder               
Bilder på sig 3 100 28 11 25 8 29 
politiska  92   56 56   92 49 
Icke politiska 5   17 33 75   22 
Total 100 % 100 100 100 100 100 100   
Antal observationer 37 1 18 9 4 13   
 
 
 
5.1.5 Videoklipp 
Tabellen 1.9 visar frekvensen av hur ofta politikerna lägger upp videoklipp på sina bloggar. 
Variablerna är politiska och icke politiska. På alla bloggar var det få videoklipp överlag. Hälften 
av alla politikerna hade inte lagt upp några videoklipp alls. Av de som hade gjort det var Mattias 
From (sd) den mest aktiva, med sju videoklipp på fem månader. Av dessa var samtliga sju 
politiska. Tommy Rydfeldt (fp) och Ola Johansson (c) hade båda lagt upp två videoklipp, och av 
dessa är samtliga icke politiska.  
 
 
Tabell 1.9 kategori videor: andel i procent  
Variabler Rydfeldt Corneliusson Johansson Krona Söder From Medelvärde 
Videor               
Politiska           100 17 
Icke politiska 100   100       33 
Total 100 % 100   100     100   
Antal observationer                  2                     2                     7   
 
 
5.1.6 Länkar  
Med den här kategorin mäts frekvensen över vilken typ av länkar som läggs upp på bloggarna. 
För detta användes variablerna politiska och icke politiska. Till skillnad från bilder och 
videoklipp så var det betydligt fler länkar som lades upp. Politiska länkar var vanligast bland alla 
politiker utom en, och medelvärdet låg på 81 procent. Tommy Rydfeldt (fp) var mest aktiv av 
alla politiker och hade länkat totalt 437 gånger under fem månader. Av dessa var 92 procent av 
länkarna politiska. Ola Johannsson (c) var näst aktivast med 98 länkar, och även han hade en 
majoritet av politiska länkar, på 78 procent. Två politiker, Maria Corneliusson (kb) och Mattias 
From (sd) hade båda uteslutande politiska länkar. Däremot skilde de sig i mängd, då Maria 
Corneliusson (kb) endast lagt upp en länk, och Mattias From lagt upp 22 länkar. Martina Krona 
som lagt upp 13 länkar hade majoriteten icke politiska länkar på 62 procent. Av Larry Söders 
(kd) totalt nio länkar var 78 procent av dem politiska.  
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Tabell 1.10 kategori länkar: andel i procent  
Variabler Rydfeldt Corneliusson Johansson Krona Söder From Medelvärde 
Länkar               
Politiska 92                    100 78 38 78              100 81 
Icke politiska 8  22 62 22  19 
Total 100 % 100 100 100 100 100 100   
Antal observationer             437                        1                 98                13              9                22   
 
 
 
5.1.7 Kommentarsfält 
Alla politiker utom Mattias From (sd) hade ett kommentarsfält med synliga kommentarer. Vid 
intervjutillfällena framkom det att alla politiker måste godkänna kommentarerna innan de läggs 
ut som synliga för besökarna. Detta innebär att vissa kommentarer inte släpps igenom av 
politikerna. På Mattias From (sd) blogg fanns inget kommentarsfält, men den hade istället en 
gästbok som besökaren kunde finna på sidans meny. Kommentarerna i gästboken var synliga för 
besökare.  
 
Tabell 1.11 bloggar med kommentarsfält   
Variabler Rydfeldt Corneliusson Johansson Krona Söder  From   
Kommentarsfält               
Ja  ja ja ja ja ja Nej   
nej               
                
synliga kommentarer               
Ja ja ja ja ja ja nej   
Nej               
         
 
 
5.2 Resultat av intervjuer 
Vi kommer här att redovisa resultatet från intervjuerna genom att beskriva hur politiker svarat på 
olika frågor. Vi kommer inte redogöra för varje fråga vi ställt under intervjuerna, utan de som vi 
anser som mest relevanta för vår studie. Citaten som vi valt att redovisa är de som tydligast 
fångat det resonemang som är viktigast för studiens syfte och frågeställningar. De kvalitativa 
samtalsintervjuerna ger svar på hur politikern upplever interaktionen med medborgarna samt i 
vilket syfte politikern bloggar. Detta ger oss en djupare beskrivning om hur politikern ser på 
bloggen som ett verktyg för att påverka mediers dagordning och för att påverka 
opinionsbildningen. I innehållsanalysen såg vi att bloggarna uppdateras olika ofta. Under 
intervjuerna framkom det att det var en stor skillnad i hur mycket tid politikerna ägnade åt sin 
blogg. Männen uppdaterade sina bloggar oftare. Martina Krona förklarade att hon hade dåligt 
samvete för att hon inte hann blogga så mycket som hon ville.  
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Det är väl just för att jag är fritidspolitiker, lägger jättemycket tid på politik, jobbar mycket och 
har barn. Eftersom jag lever ensamstående med dem så har jag inte så många timmar att lägga på 
bloggen helt enkelt.  
 

Martina Krona (mp) 
 

Maria Corneliusson (kb) säger att hon lägger ner tid på bloggen då hon känner för att skriva. Hon 
berättar att hon vid ett tillfälle drabbades av skrivkramp, vilket gjorde att bloggen länge inte 
uppdaterades. 
 
 
5.2.1 Bloggen som ett verktyg för att nå ut till medborgarna 
Alla respondenter hade en positiv bild av hur bloggen kan användas som politiskt verktyg. 
Mattias From (sd) beskriver bloggen som en bra väg att nå ut med politiken till den yngre 
generationen.  

 
Den är väldigt viktig för det är ju mitt sätt att få ut mitt budskap helt enkelt, våra väljare är ju de 
stora grupperna, ungdomar och pensionärer och det är ju ungdomar som bloggar och som är på 
internet, framförallt den yngre generationen som läser bloggen. 

Mattias From (sd) 
 
Det blir ju mer för att sprida information och få sprida mina tankar och funderingar, och vad 
tycker jag är bra att man arbetar med inom kommunen och vad tycker jag är synd att man missar 
eller bortprioriterar.          

Martina Krona (mp) 
. 

Jag tycker det är bra om man sköter den, många bloggar ju bara tillfälligt och så vidare. Jag tror 
man måste blogga under väldigt lång tid och bygga upp en läskrets.   

Tommy Rydfeldt (fp) 
 
Jo men du skapar ju opinion eller du skapar ett intresse för en fråga som du är intresserad 
utav, det är så jag använder det.  

Larry Söder (kd) 
 
5.2.2 Syftet med bloggen 
Syftet med bloggen ser i grunden ganska lika ut bland politikerna. De flesta politiker hade ett 
politiskt syfte med bloggen, att nå ut till medborgarna eller kommunicera med medborgarna på 
något sätt.  
 

 Alltså att nå ut till framförallt invånarna i Kungsbacka men även i Halland och så att folk lätt 
ska kunna hitta mig och se vad jag står för.  

 Martina krona (mp) 
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Jag tror att det är ett bra sätt, det var egentligen två syften. För det första var det att få ut 
politiken givetvis. Men samtidigt tror jag att människor är intresserade av vilka som finns bakom 
politiken, alltså människan helt enkelt.  

Larry Söder (kd) 
 
Mattias From (sd) sa även hur han också ville väcka opinion som ett av det främsta syftet till 
bloggen.  
 

Det var ju att väcka opinion framförallt för allt för våra frågor eftersom partiet 
Sverigedemokraterna inte har funnits i Kungsbacka så länge och vi har inte funnits på internet 
här heller i Kungsbacka, så få ut vårt budskap helt enkelt och knyta kontakter och framför allt få 
fler att engagera sig.                                                            

 Mattias From (sd) 
 
Tommy Rydfeldt (fp) tycker att hans syfte på bloggen har förändrats genom att han har fått en 
annan politisk position och att det nu är en naturlig del av hans arbete. Genom att blogga når han 
ut till medborgarna med sin politik. För att nå ut till en stor massa länkar han till artiklar. På det 
sättet får han trafik in på bloggen, vilket ger honom publicitet. När vi frågade honom om varför 
han har en bild på sig själv på bloggen svarade han. 

 
Därför att det är ju en blogg där jag marknadsför mig som politiker och då är det inte orimligt 
att ha namn, bild, telefonnummer och e-post adress. Det tycker jag bara är naturligt att visa, här 
är jag.  

Tommy Rydfeldt (fp) 
 
 
5.2.3 Att vara personlig på bloggen eller inte 
Alla politikerna hade en presentationsbild på sig själva. När vi under intervjuerna frågade varför, 
svarade de att det är viktigt att visa sitt ansikte för att visa vem man är. Fem av sex politiker 
tycker att det är viktigt att vara personlig som politiker. Däremot så kan nivån på hur personliga 
de är på bloggarna variera. Politikerna hade olika uppfattning om vad som menas med att vara 
personlig.  De flesta tycker att det är viktigt att visa människan bakom politikern och att vara 
personlig, men inte bli för privat eller lämna ut familjemedlemmar. Ola Johansson (c) tycker det 
är viktigt att vara personlig utan att bli för privat på bloggen.  
  

 Jag tycker ju att politikern Ola och personen Ola är ju samma. Om jag i mina politiska budskap 
blandar in personliga känslor och ett personligt språk och personliga erfarenheter så förstärker ju 
det politiken.   

Ola Johansson (c) 
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Även Mattias From (sd) såg bloggen som ett bra verktyg för att visa sin personlighet för 
medborgarna. Han tycker det är viktigt att knyta kontakt med läsaren och få de engagerade.  
 

Jag försöker ju alltid om jag kommenterar till exempel en riksnyhet, då har jag ju först en text där 
jag skriver vad som har hänt och sedan har jag en egen kommentar där under. Och det står ju 
alltid att det är jag som kommenterar och då försöker jag ge en personlig analys på det.  

 
Mattias From (sd) 

 
Tommy Rydfeldt (fp) ansåg sig inte vara personlig på sin blogg och uttryckte sig så här:  

 
Det finns säkert de som känner att det är deras sätt att driva politik men det passar inte mig. Jag är 
inte en person som känner att jag behöver dela med mig av en massa andra saker. 

 
Tommy Rydfeldt (fp) 

 
Både Martina Krona och Maria Corneliusson skrev mest inlägg om intressen. Maria 
Corneliusson (kb) skrev främst på sin blogg av personliga skäl. Hon startade sin för att hon ville 
skriva mer:  
 

Jag ville fortsätta och skriva för jag kände att det var positivt för mig. Sen att det fick en bieffekt att 
jag kunde använda det på ett annat sätt också men det var, egentligen någon form av 
personligtillfredsställelse och terapi och alltihop det där. Om jag ska vara riktigt ärlig, hur är det 
egentligen om folk är intresserade av vad man gör och sådär. Egentligen var det nog ganska så 
egoistiskt. Ganska så narcissistiskt från början tror jag. Det har ju blivit lite annorlunda sen, när 
jag har upptäckt att folk läser och det kommer i tidningen det jag skriver om det är något 
intressant.  

Maria Corneliusson (kb) 
 
Till skillnad mot Maria Corneliusson så skriver Martina Krona ofta om saker som inte har någon 
direkt anknytning till politiken. Hon är dock inte lika privat som Corneliusson.  
 

Ja lite personlig vill jag ändå vara som man säger inte privat men lite personlig för att visa att det 
finns en människa bakom politikerrollen. Jag beskriver vad jag tycker och tänker om saker och 
ting. Så på det sättet är jag personlig, för jag visar ju var jag står någonstans i många frågor. Men 
väldigt medvetet håller jag andra delar av mitt liv borta från bloggen. Hunden får vara med på en 
bild men där går gränsen.  

Martina Krona (mp) 
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5.2.4 Bloggen som kommunikationskanal 
De flesta politikerna utryckte bloggen som en envägskommunikation där interaktionen inte var 
så frekvent. De får sällan kommentarer från medborgarna via sin blogg. Kommentarerna 
kommer oftast via mail och besvaras därigenom. För att kommentarer ska synas i bloggens 
kommentarsfält måste det först godkännas av politikern.   

 
Men om jag inte får så mycket kommentarer så har jag ju inte så mycket direkta kommunikationer. 
Blogg är ju ändå rätt så mycket en envägskommunikation. I alla fall i mittfall eftersom jag får så 
lite kommentarer. Folk kan ju säga eller maila och tala om för mig att de har läst och de håller 
med eller håller inte med. Jag kan få reaktioner på insändarspalter till exempel. Eller som sagt att 
det uppstår en diskussion till någonting som jag har skrivit.  

Ola Johansson (c) 
 
Jag öppnar ju upp för en kommunikation fast på ett sätt upplever jag ändå att det blir en 
envägskommunikation eftersom det är jag som förmedlar en sak ut. Det hade kunnat vara väldigt 
positivt om man hade kunnat få mer input.     

Martina Krona (mp) 
 
Även Mattias From (sd) ser bloggen som en envägskommunikation och inläggen har ingen 
kommentarsfunktion. Istället kan medborgarna kommentera i gästboken som finns på bloggen 
som inte är modererad. Politiska motståndare får komma till tals så länge de har en saklig ton, 
men rena personangrepp tas bort.  

 
 Vi tillåter inte kommentarer på själva inläggen för att vi tycker det är skillnad på en privat blogg, 
facebook och på en politisk blogg, så själva inläggen ska vara mer en envägskommunikation.  

 
Mattias From (sd) 

 
Larry Söder tyckte också att bloggen fungerade som envägskommunikationskanal och trodde 
inte på bloggen som en direktkontakt till medborgarna. 
 

Det blir ju på något sätt att en människa kan få inblick lite i vad man gör, alltså ett litet titthål på 
något sätt. Och det är ju så jag försöker utforma det också. Det blir inte någon dialog så egentligen 
är den ganska dålig på det.  

Larry Söder (kd) 
 
Ibland händer det att kommentarerna inte når igenom på grund av att de kan innehålla olämpligt 
material och nedlåtande kommentarer som politikern inte vill visa. Samtliga politiker berättade 
om hur de drabbats av osakliga kommentarer från personer som de tycker bara vill kränka och 
klaga, ofta på saker som har med deras privatliv eller personlighet att göra. 
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Sen kan det komma sådant när folk själva vräker ut sina grejer, de publicerar jag ju heller inte.  
 

Maria Corneliusson (kb) 
 
Larry Söder (kd) berättar att han brukar få respons varje gång efter att han lagt upp ett nytt 
inlägg. Det kan vara politiker som inte tycker att man har gjort en rätt bedömning av något. 
Många gånger är det oseriösa kommentarer som kommer från anonyma personer. 
 

Man får aldrig seriösa kommentarer utan man får bara massa skräpkommentarer när människor 
tycker, antingen om personen, som man ser ut, eller hur man gör eller hur man står alltså så är det ju. 
Du får ju aldrig något sakligt innehåll i de där grejerna.   

Larry Söder (kd) 
 
Martina Krona (mp) upplever inte heller att hon får kommentarer så ofta, men att när hon väl får 
dem är de av positiv karaktär. Vid ett tillfälle har hon dock blockat en person. Hon ser bloggen 
som en viktig del eftersom det är politikerns plikt att informera samhället, vilket hon kan göra 
genom bloggen. Mattias From (sd) har ingen kommentarsfunktion på sin blogg. Däremot har 
sidan en gästbok som inte modereras av någon. Kommentarerna som hamnar där kan dock tas 
bort vid personangrepp som inte har något sakligt politiskt innehåll. Både Mattias From (sd) ser 
sin blogg mer som en politisk nätpublikation. Även om den fungerar som en blogg är den mer 
som en lokal tidning. Tommy Rydfeldt förklarar varför han inte längre släpper igenom alla 
kommentarer han får.  
 

Eftersom de inte kan kommentera så dör intresset för dem, men jag har fått några mejl om att jag är 
ett hot mot yttrandefriheten och sådana saker. Men jag har då skrivit tillbaka och sagt att det är min 
blogg och de är jag som bestämmer var det är för dynga som ska vara där, det är mitt rum. Precis 
som en ansvarig utgivare så avgör jag.  

Tommy Rydfeldt (fp) 
 
5.2.5 Bloggen ett verktyg för att påverka mediers dagordning  
Alla politiker är medvetna om att deras bloggar blir lästa av journalister och fem av sex ser 
bloggen som en möjlighet till att påverka vad medier skriver om, och på det sättet påverka 
medborgarna. Ola Johansson (c) och Larry Söder (kd) förklarar det. 
 

Medier är ju också medborgare. Medier vänder väl sig till medborgare. Medier är ju megafonen. 
Kommunikationen har jag ju med medborgarna, och jag använder bloggen får att nå media som i sin 
tur når medborgarna.  

Ola Johansson (c) 
 
Jag vill ju få ut mitt politiska budskap samtidigt och för då är det mycket enklare för medier och så att 
hämta material därifrån.  

Larry Söder (kd) 
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Tommy Rydfeldt (fp) trodde inte att han kunde påverka mediers dagordning genom sin blogg.  
 

Nej det tror jag inte, utan snarare att det är ett alternativ till pressmeddelande. Jag tror att 
tidningarna har så pass mycket integritet att de inte låter sig påverkas så mycket. Skulle de känna att 
man försöker manipulera dem på något sätt så slår de bakut.                           

Tommy Rydfeldt (fp) 
 

Martina Krona (mp) och Maria Corneliusson (kb) har inte lika stort intresse att försöka få 
uppmärksamhet av medier. Båda ser bloggen som en direkt kontakt med medborgarna snarare än 
att påverka medierna. Maria Corneliusson (kb) blev däremot mer försiktig med vad hon skriver 
om, för hon vet att media kan ta upp det. Hon tror även att detta var anledningen till hennes 
skrivkramp.  

  
Jag tror att när jag upptäckte att medier var inne och skrev i tidningarna sen vad jag hade skrivit på 
min blogg så innebar det att man blir lite mer försiktig 

Maria Corneliusson (kb) 
 
Martina Krona (mp) tror att journalister läser hennes blogg för att checka av, men det påverkar 
inte hur hon bloggar och vilka ämnen hon väljer att skriva om. 

 
Alltså på ett sätt går det ju, eftersom jag vet att åtminstone ett av inläggen fick en reporter att skriva 
en artikel så det är klart, någonstans har den ju en påverkan.      

Martina Krona (mp) 
 
Mattias From (sd) tycker att medier ofta vinklar hans partis politik på ett felaktigt sätt. Han 
tycker det finns en brist på objektivitet bland vissa medier, och det blir viktigt att få ut deras 
budskap för att visa att det inte stämmer.  
 

Vi är ju aktiva på internet och just för att internet är en kanal som vi kan försvara oss på innan 
internet kom så hade partiet svårt att försvara sig när man blev angripen i medier. Det var sällan man 
kom till tals också innan riksdagsinträdet. Man talade om sverigedemokraterna men sällan med 
sverigedemokraterna. Då är internet och bloggar desto viktigare för att visa vad vi tycker.  

Mattias From (sd) 
 
5.2.6 Bloggen som opinionsbildande  
Fem av sex politiker hade en klar målinriktning på att skapa opinion genom medier. Ola 
Johansson (c) tror bloggen är opinionsbildande men använder den inte i syfte att fånga väljare.  
 

Det är att nå ut med mitt budskap, jag skriver ju inte på ett sådant sätt så alla ska gilla det jag skriver. 
Men det är klart jag riktar mitt budskap mot de personer som tycker och tänker som jag. Men jag räds 
kanske inte riktigt mot att provocera och utmana.  

Ola Johansson (c) 
 
Larry Söder använder bloggen som en kontaktyta att nå ut till medierna, som i sin tur kan bli 
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opinionsbildande. Han tror även att han kan påverka medborgare att rösta på honom genom att 
de läser hans blogg. 
 

Kanske inte på partiet men om du tittar på mig personligen så tror jag nog att det är enklare att sätta 
ett kryss på en människa du har läst om på en blogg, som du tycker du har någon samhörighet med. 
Och bloggen skapar ju samhörighet, på det sättet tror jag att du får mer väljare.  

Larry Söder (kd) 
 

Mattias From (sd) förklarade att han skriver mycket om invandringspolitik, äldrefrågor 
kriminalpolitik samt det som kommer upp på kommunens dagordning. Anledningen till att han 
skriver om dessa frågor på bloggen är för att se om det finns en opinion att väcka. Maria 
Corneliusson (kb) säger att hon inte har funderat på om bloggen är ett bra verktyg för 
opinionsbildning.   
 

Det har inte varit min högsta prioritet. Det har ju inte varit det som har varit anledningen till att 
jag startade bloggen.  

Maria Corneliusson (kb) 
 

Tommy Rydfeldt (fp) tror och hoppas att han har påverkat någon genom sin blogg, då den har 
fått över 133 000 besök. Han säger att han genom hans blogg delvis vill påverka 
samhällsdebatten, och delvis uppmärksamma vad han tycker för väljare ska kunna tänka sig att 
rösta på honom i personvalet. Mattias From (sd) berättar att han genom sin blogg i första hand 
prioriterar att locka väljare. 

 
Väljarna direkt är vår största målsättning. Men ibland måste man ju påverka medierna för att 
locka väljarna eller locka väljarna för att hitta bloggen.  

Mattias From (sd) 

 
6. Analys 
I den här delen kommer vi knyta an det resultat vi fått med teorierna, genom detta besvarar vi 
studiens syfte och tre frågeställningar.  Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt politiker 
i Kungsbacka kommun på lokal-, regional- och riksnivå använder sig av bloggar, och hur de ser 
på bloggen som verktyg för att sprida budskap, skapa opinion och ha kontroll över ordet. Med 
vår analys vill vi besvara våra tre frågeställningar: hur innehållet ser ut på bloggarna, politikerns 
syfte med sin blogg, samt hur interaktionen med medborgarna ser ut på bloggen.  
 
6.1 Nivån av politik på bloggen 
Politikerna skrev överlag mest om kommunpolitik och rikspolitik. Samtliga politikers 
medelvärde inom nivån kommunpolitik var 40 procent. Inlägg som berörde nivån rikspolitik låg 
på 36 procent medan regional politik och utrikespolitik hade låga medelvärden på 11 respektive 
13 procent. Eftersom våra respondenter är kommunpolitiker är det logiskt att de skriver om 
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kommunpolitik. Tommy Rydfeldt (fp) som sitter i Region Halland skrev till störst del om 
regional politik, men övriga politiker skrev betydligt mindre om denna nivå. Ola Johansson (c) 
skrev mer om rikspolitik vilket är hans ansvarsområde eftersom han sitter som ledamot i 
riksdagen. Att politikerna skriver om frågor som ligger inom den politiska nivån det verkar bero 
på att de vill skriva om frågor som de själva har makt att förändra. Martina Krona (mp) använder 
bloggen till att skriva om de frågor som bortprioriteras inom kommunen. På detta sätt väcker hon 
opinion för dessa frågor. Enligt teorin om opinionsbildning försöker politiker påverka väljarens 
åsikter och få dennes röst. Genom att lyfta fram de sakfrågor på bloggen som de anser är viktiga 
sprider de budskap ut till medborgarna, och på detta sätt kan de skapa opinion. Resultatet från 
intervjuerna visade att fem av sex politiker hade ett bestämt mål att skapa opinion, en av dem var 
Larry Söder (kd). Han sitter i kommunfullmäktige och hälften av hans inlägg berörde 
kommunpolitik:  

 
Jo men du skapar ju opinion eller du skapar ett intresse för en fråga som du är intresserad 
ut av, de är så jag använder det.  

Larry Söder (kd) 
 
6.2 Att visa personlighet på bloggen  
Även om fem av sex politiker hade en majoritet av politiska inlägg på sin blogg, hade de flesta 
en tydlig uppfattning om att det var viktigt att visa personen bakom politikern. De två kvinnliga 
politikerna Maria Corneliusson (kb) och Martina Krona (mp) skriver mer om fritidsrelaterade 
ämnen, än männen som skrev enstaka gånger om sin fritid. På Maria Corneliussons (kb) blogg 
handlade 41 procent av inläggen om fritidrelaterade ämnen. I intervjun nämner hon även att hon 
skriver främst av personliga skäl.  Martina Krona (mp) skrev 20 procent inom samma 
ämnesområde. Med dessa siffror kan man fråga sig om det är mer än en tillfällighet att kvinnorna 
skriver mer om sin fritid. Eftersom vi har få respondenter är inte tanken att generalisera 
någonting. Dock vill vi lyfta fram detta eftersom det är en intressant skillnad. Martina Krona 
(mp) skrev enstaka saker om sin familj, men desto mer fritidsrelaterade inlägg. Hon är personlig 
utan att bli för privat. Maria Corneliusson (kb) har däremot skrivit mycket om sitt privatliv. Vid 
intervjun framkom det även att hennes blogg var som terapi för henne, där hon kan få dela med 
sig av sitt privatliv. Det resultat vi fått från innehållsanalysen gällande hur stor del av kvinnornas 
inlägg som var politiska eller fritidsrelaterade stämde överrens med de svar vi fick i intervjuerna.  
 
Männen skrev inte lika mycket om fritidsrelaterade ämnen. Men ändå tyckte alla förutom 
Tommy Rydfeldt (fp) att var viktigt att vara personlig på bloggen. Detta stämmer överens med 
personifieringsteorin som säger att politiken blir alltmer personcentrerad (Karvonen 2010:4). Det 
stämmer även in på medialisering som gör att politikerna har blivit mer beroende av medier för 
att få ut sitt budskap (Ekström 2006:11). Ola Johansson (c) tycker personlighet förstärker 
politiken.  
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Jag tycker ju att politikern Ola och personen Ola är ju samma. Om jag i mina politiska budskap 
blandar in personliga känslor och ett personligt språk och personliga erfarenheter så förstärker ju det 
politiken.   

Ola Johansson (c) 
 
Att politiker använder sig av ett personligt utryck kan man också anknyta till den expressiva 
modellen, som är en del av kommunikationsteorin (McQuail 2005:70). Den beskriver hur 
personer kommunicerar för att känna gemenskap. På bloggen får politikerna chans att visa en 
annan sida av sig själva, vilket alla politikerna gör mer eller mindre. Genom att vara personlig 
får medborgarna större förtroende för politikern. Att vara personlig och inte bara framhäva sina 
politiska budskap är ett alltmer viktigt motiv för att påverka hur medborgarna röstar. Genom att 
politikern är personlig på bloggen skapar han/hon en samhörighet med medborgarna.  
 
6.3 Ämnesområden på bloggen 
Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen visar att samtliga politiker skriver om 
ämnesområden som har en tydlig koppling till partiets hjärtefrågor. Till exempel skriver Ola 
Johansson (c) och Martina Krona (mp) som är centerpartist respektive miljöpartist betydligt mer 
om miljö än de övriga partierna. 64 procent av inläggen på Mattias Froms (sd) blogg handlade 
om integration, vilket är en stor del av Sverigedemokraternas partiprogram. Att politikerna 
skriver om de ämnesområden som deras parti driver kan betyda att de vill väcka opinion inom 
dessa. Mattias From (sd) förklarar i intervjun att han skriver om invandringspolitiken, 
kriminalpolitik och äldrefrågor för att se om det finns en opinion att väcka. Enligt 
opinionsbildningsteorin som handlar om medborgarnas åsiktsbildning så kan politikerna påverka 
de som läser deras budskap på bloggen (Petersson 2010:13). Dessa resultat stämmer bra in på 
teorin om opinionsbildning. För att väcka opinion är publicitetsmodellen ett bra ett sätt att sprida 
sina budskap på (Strömbäck 2004:22). Den finns inom kommunikationsteorin och går ut på att 
sändaren vill få ut sitt budskap till en så bred massa som möjligt. Genom bloggen får politikern 
möjlighet att publicera sitt budskap på en plattform som är öppen för alla.  
 
6.4 Bilder, länkar och videoklipp på bloggen 
Samtliga politiker hade en presentationsbild på sig själva, varav hälften var personliga och kan 
tolkas som mer avspända. I intervjuerna tyckte samtliga att det var viktigt att ha en bild på sig 
själv för att visa vem man är och vem som står bakom orden. Genom att lägga upp en bild på sig 
själv blir politikerna mer personliga vilket kan kopplas till personifieringsteorin. Att vara 
personlig skapar förtroende hos medborgarna (Karvonen 2010:4). Tommy Rydfeldt (fp) nämner 
i sin intervju att han marknadsför sig genom att ha en bild på sig själv, vilket är en typ av 
professionalisering. Denna teori innebär att bedriva politik genom att bygga upp hållbara 
relationer och marknadsföra sig året runt (Strömbäck 2009: 205). Vi lever i ett bildens tidevarv 
där forskare beskriver Sverige som en medie-centrerad demokrati vilket bidrar till att det 
utvecklas en konstant kamp mellan partier och partiledare, där de slåss om att synas i TV, till 
exempel i debatter eller ansedda samhällsprogram (Nord 2007: 84). Att synas i tv eller med en 



	   38	  

bild på en blogg gör att medborgarna känner igen politikern. Även om samtliga politiker hade en 
porträttbild på sig själv på bloggen och tyckte detta var viktigt, var det däremot inte lika ofta de 
lade upp bilder och videoklipp. Endast Tommy Rydfeldt (fp) stack ut med sitt flitiga länkande. 
Detta förklarar han senare i intervjun är ett sätt att sprida sin blogg på nätet så att fler läser den. 
Han använder länkar i publicitetssammanhang, som kan kopplas till publicitetsmodellen. Med 
publicitetsmodellen vill man sprida sitt buskap till så många som möjligt (Strömbäck 2009:22). 
Genom att lägga in länkar om andra artiklar syns hans blogg på den länkade artikelns sida och 
får maximal uppmärksamhet.  
 
6.5 Uppdatering av bloggen 
Det är en stor skillnad över hur ofta politikerna uppdaterar sina bloggar. Några av politikerna 
skriver nästan varje dag medan andra uppdaterar den mer sällan. Maria Corneliusson (kb) och 
Martina Krona (mp) uppdaterade sina bloggar minst. Även här kan man fråga sig varför det 
skiljer sig mellan män och kvinnor i bloggandet. Martina Krona (mp) förklarade under intervjun 
varför hon inte uppdaterar sin blogg mer ofta: 
 

Det är väl just för att jag är fritidspolitiker, lägger jättemycket tid på politik, jobbar mycket och 
har barn. Eftersom jag lever ensamstående med dem så har jag inte så många timmar att lägga på 
bloggen helt enkelt.  

Martina Krona (mp) 
 

Att uppdatera sin blogg ofta ger mer publicitet och följer alltså publicitetsmodellen. Genom att 
ha en aktiv blogg får man fler läsare och sprider sitt namn mer på nätet. Tommy Rydfeldt (fp) 
som var den mest aktiva bloggaren hade också störst läskrets. När han regelbundet uppdaterar sin 
blogg är det ett sätt att delta i en permanent valkampanj vilket är en del av 
professionaliseringsteorin. Genom att ständigt driva en kampanj kan politikern hela tiden 
förändra opinionen och bygga mer hållbara relationer mellan sig och medborgarna (Strömbäck 
2009:205).  
 
6.6 Politikernas syfte med bloggen  
Samtliga politikers syfte var att genom bloggen sprida sitt politiska budskap till omvärlden. 
Däremot var inte alla politikers främsta syfte att locka fler väljare. Ola Johansson (c) och Maria 
Corneliusson (kb) hade inte som första prioritering att få fler väljare, utan först och främst att 
dela med sig av tankar och idéer. De fyra övriga politikerna ville däremot locka väljare genom 
bloggen. För att bilda opinion finns en skillnad mellan vilka mottagare de ville påverka. Mattias 
From (sd) tycker att partiet han tillhör blir orättvist vinklade i medierna och ser bloggen som en 
plattform där partiets budskap är fritt från journalisters tolkning. Maria Corneliusson (kb) sa att 
hon blev mer försiktig med vad hon skrev, för att journalisterna gärna nappade på kontroversiella 
inlägg.  
 
Dagordningsteorin beskriver hur medierna väljer ut och formar händelser till viktiga nyheter. 
Detta påverkar i sin tur läsarnas uppfattning om verkligheten och vad medborgarna uppfattar 
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som viktigt (McCombs 2004:25). Medierna har en stor makt att påverka medborgarnas 
verklighetsuppfattning, vilket politikern kan dra nytta av. Genom att medier skriver om ett parti 
sprids deras budskap. Fem av sex av de intervjuade politikerna trodde att de kunde påverka 
mediers dagordning genom sin blogg. Några kunde även berätta exempel på när detta hade skett. 
Ola Johansson (c) beskriver medier som en kanal till medborgare. 

 
 Medier är ju också medborgare, medier vänder väl sig till medborgare, medier är ju megafonen. 
Kommunikationen har jag ju med medborgarna, och jag använder bloggen får att nå medier som i sin 
tur når medborgarna.  

Ola Johansson (c) 
 

Tommy Rydfeldt (fp) ser sina inlägg som pressmeddelanden, vilket gör att medier lätt kan 
använda sig av det han skriver. Larry Söder (kd) såg bloggen som en plats där medier lätt kunde 
hämta material. Det är tydligt att några politiker medvetet formulerar sig så att medierna kan ta 
del av det som publiceras. Att medier styr hur politiken framställs kallas för medialisering 
(Ekström 2006:11). Politikern tvingas till att anpassa sitt budskap till mediers format och 
arbetssätt. Samtidigt ser Tommy Rydfeldt (fp) och Mattias From (sd) bloggen som en egen 
publikation, där de själva väljer vad som ska stå. Bloggen blir en plattform för politikerna att 
marknadsföra sig själva på. Att marknadsföra politik hör till professionaliseringsteorin, vilken 
kommer ifrån USA. Den säger att valkampajerna blir alltmer permanenta, och att partierna nu 
anställer kompetent pr-personal för att vinna popularitet och få fler väljare (Nord, Strömbäck 
2009:66). Tommy Rydfeldt (fp) diskuterar bloggen: 

 
Därför att det är ju en blogg där jag marknadsför mig som politiker och då är det inte orimligt att ha 
namn, bild, telefonnummer och e-post adress. Det tycker jag bara är naturligt att visa, här är jag. 

 
Tommy Rydfeldt (fp) 

 
Inga andra av politikerna beskriver bloggen som ett sätt att marknadsföra sig själva på, men alla 
vill visa vem de är för medborgarna. Samtidigt är bloggen också ett sätt för politikern att få 
kontroll över det egna ordet. Här kan politikern utrycka sig fritt utan att bli begränsad av andra. 
Att ha kontroll över vad som publiceras på bloggen gör att politikerna blir sina egna gatekeepers. 
Gatekeepingteorin beskriver vilka ämnen och nyheter som släppas igenom, och länge fick främst 
journalister rollen som gatekeepers (Shoemaker m.fl. 2008:94). Med dagens teknik har andra 
kanaler för kommunikation öppnat upp och gatekeeperrollen har förändrats. Även medborgarna 
kan bli sina egna gatekeepers genom att välja var han/hon ska söka information. Det har bidragit 
till väljarna kan direkt ta del av politiken utan att behöva gå genom medier (McQuail 2005:139).  
 
Hälften av politikerna ville främst nå medierna för att kunna sprida sitt budskap till en större 
massa. De andra riktar sig direkt till medborgarna. Att skriva inlägg på bloggen för att 
uppmärksamma medierna är ett sätt att påverka mediers dagordning. Att påverka mediers 
dagordning blir ett sätt att i sin tur bilda opinion och medierna blir ett verktyg för 
opinionsbildning. Några av politikerna formade sina inlägg så att de på bästa sätt kunde påverka 
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medierna. Denna länk kan beskrivas genom teorin politisk kommunikation. Teorin riktar in sig på 
hur politiken konstrueras och förmedlas till medborgarna, och kan delas upp i tre aktörsgrupper, 
politikerna, medierna och medborgarna. Dessa bildar ett samspel där de står i ömsesidigt 
beroendeförhållande till varandra (Strömbäck 2009:30-32). De flesta politikerna bloggade inte 
för någon specifik målgrupp. Mattias From (sd) beskrev dock att han främst kunde påverka den 
yngre generationen genom bloggen, eftersom han trodde de var den mest aktiva gruppen på 
sociala medier samt att de var en stor väljargrupp för partiet. Enligt strategisk politisk 
kommunikation väljer partier vilka grupper de vill påverka. Detta kan de göra direkt eller indirekt 
(ibid. s 198). Via bloggen kan Mattias From (sd) påverka den yngre generationen direkt.  
 
6.7 Kommunikationen med medborgarna  
De flesta politikerna såg bloggen som en envägskommunikationskanal. Den respons som 
politikern kände att han/hon fick genom bloggen var oftast på grund av att medierna hade 
uppmärksammat dem. På detta sätt kände de att de kunde nå fram till medborgarna. Men det var 
sällan som politikerna fick kommentarer i kommentarsfältet. Enligt McQuil’s 
kommunikationspyramid blir kommunikation som når fler personer mer av en 
envägskommunikation. Mindre grupper skapar mer interaktion (McQuil 2005:17). Bloggen som 
verktyg kan nå ut till en större massa samtidigt som den inte ger några större möjligheter till 
interaktion. Därav kan man se den som ett verktyg som kan hamna högt upp i McQuil’s 
kommunikationsteori (ibid. s 17).  
 
De flesta av politikerna såg bloggen mer som en plattform där de kunde publicera sina budskap 
på, men där kontakten med medborgarna var begränsad. Återigen kan vi hänvisa till 
publicitetsmodellen som säger att kommunikationen går ut på att maximera sitt budskap och där 
mottagaren är passiv vilket stämmer bra in på politikernas syn på bloggen som en 
envägskommunikation (Strömbäck 2009: 22). kommentarer som politikerna får är ofta från 
anonyma personer och av osaklig karaktär, dessa publiceras inte på bloggen. Det verkar vara en 
relativt vanlig företeelse samtidigt som politikerna känner ett ansvar över vad som publiceras på 
bloggen. För att ha kontroll över kommentarerna använder politikerna moderatorfunktion för 
kommentarsfälten. Tommy Rydfeldt (fp) är tydlig med att det är han som bestämmer över ordet 
på sin blogg vilket också är ett sätt att kontrollera flödet av kommentarer.  

 
Eftersom de inte kan kommentera så dör intresset för dem, men jag har fått några mejl om att jag är 
ett hot mot yttrandefriheten och sådana saker. Men jag har då skrivit tillbaka och sagt att det är min 
blogg och de är jag som bestämmer var det är för dynga som ska vara där, det är mitt rum. Precis 
som en ansvarig utgivare så avgör jag.                                                                   Tommy Rydfeldt (fp) 

 
Detta synsätt stämmer även in på gatekeepingteorin eftersom politikern väljer vilka kommentarer 
ska publiceras bloggen och på så sätt har kontroll över vad som visas. Däremot fick några 
politiker ibland respons från medborgarna genom vanlig e-post.  Politikerna tyckte att de fick 
relativt lite respons från medborgarna och de upplevde ingen större direkt kommunikation 
mellan dem själva och medborgarna genom bloggen. 
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7. Slutdiskussion 

Att politiker använder sig av bloggen för att nå ut med sitt budskap är ett nytt sätt att använda 
sociala medier, och det utvecklas hela tiden. I denna uppsats har vi granskat hur politiker bloggar 
i en kommun. Studiens syfte var att undersöka hur politikern upplever sin blogg som ett politiskt 
verktyg. Genom intervjuer och en innehållsanalys har vi fått en bild över hur sex lokalpolitiker 
upplever bloggen. Eftersom studien innehåller för få respondenter kan vi inte generalisera 
resultatet till en större population. Vi kan bara redovisa det vi fått fram genom intervjuerna och 
innehållsanalysen av de sex politikerna som ingår i undersökningen.  
 
Eftersom samtliga politiker var aktiva bloggare hade de en positiv bild över bloggen som en 
kommunikationskanal till medborgarna. Dock tyckte större delen av dem att bloggen fungerade 
som envägskommunikation, och såg inte bloggen som ett verktyg för interaktion. Som bloggen 
ser ut idag finns inga bra möjligheter för den att bli en plattform där även medborgarna kan 
agera. Däremot var det många politiker som tyckte att facebook hade den funktionen. Två av 
politikerna utryckte sig om bloggen som en slags nätpublikation där de själva var ansvariga 
utgivare. Detta pekar på att bloggen blir ett verktyg för politikerna att frigöra sig från medierna. 
Samtidigt är politikerna medvetna om mediernas makt i samhället och använder bloggen som en 
kanal för att nå journalisterna och på så sätt påverka medborgarna. Även om det fanns en 
medvetenhet bland politikerna om hur de kunde påverka medier hade de olika inställning till 
detta. Vi märkte att några av politikerna var väldigt fokuserade på att påverka medierna. Främst 
var det männen som tänkte på det sättet. Kvinnorna var inte lika intresserade av att påverka 
medierna. Maria Corneliusson (kb) beskrev att hon var mer försiktig över hur hon utryckte sig på 
bloggen just för att hon visste att medierna bevakade den. Detta synsätt skilde sig ganska mycket 
från de övriga politikerna. Martina Krona (mp) ringde däremot journalisterna direkt om hon hade 
något viktigt som hon ville förmedla till medborgarna. Kvinnorna hade en annan syn på bloggen 
som ett verktyg för att påverka mediernas dagordning, och de uppdaterade inte heller sina 
bloggar lika ofta som männen. Det är omöjligt att säga om det beror på deras kön, men man kan 
ställa sig frågan om det finns en skillnad mellan hur kvinnliga och manliga politiker bloggar.  
 
Vi såg även att politikerna bloggade om de ämnesområden som låg inom partiets hjärtefrågor. 
Men vi tror inte att politikernas ideologiska ställning påverkar bloggandet mer än vilka ämnen de 
skriver om, därav påverkar inte politikernas partitillhörighet vår studies validitet. Samtliga 
politiker visade en bild på sig själva på bloggen. Vi kan fastställa att bloggen är ett verktyg där 
politikerna vill och kan presentera sig för medborgarna. I samband med att politikern som person 
blir allt viktigare inom politiken har bloggen utvecklats till en naturlig plats för många politiker 
att marknadsföra sig själva på. Här kan de visa upp en annan sida och låta medborgarna lära 
känna dem. Något vi reagerat på är de berättelser som samtliga politiker gett oss om anklaganden 
och hotfulla kommentarer som de fått från anonyma personer som läst bloggen. Det har 
resulterat i att de tvingas censurera de kommentarer som innehåller allvarliga anklagelser och 
hot. Det verkar som att bloggen har gjort det lättare för medborgare att trakassera politikerna.  
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7.1 Vidare forskning 
Studien har gett oss svar, men även frågor som kan ligga till grund för kommande forskning. 
Under intervjuerna märkte vi att det fanns en skillnad mellan hur kvinnorna och männen bloggar. 
Det väckte frågor om det finns en genusskillnad mellan hur politiker använder sociala medier 
och bloggen. Finns det skillnader och i så fall vilka? För att få svar på dessa frågor behövs 
ytterligare studier göras inom ämnesområdet. Något vi också reagerade på var hur 
Sverigedemokraten Mattias From (sd) såg på bloggen som politiskt verktyg. Under intervjun 
med Mattias From (sd) visade det sig att han använde bloggen som en direktkanal ut till 
medborgarna utan att media vinklade deras budskap på ett felaktigt sätt. Vi tyckte att hans sätt att 
se på bloggen skilde sig mot de övriga respondenterna. Därför skulle en studie i hur 
Sverigedemokrater använder sociala medier och bloggen vara intressant, för att undersöka om 
detta synsätt är förekommande enbart bland Sverigedemokrater. Sociala medier befinner sig 
fortfarande i sin barndom och forskningen är begränsad. Fältet för vidare studier är brett och 
öppet för nya infallsvinklar och bloggen är bara en av många plattformar som politiker använder 
för att sprida sitt budskap. Vi tycker det är intressant att följa upp bloggen som politiskt verktyg 
de kommande åren eftersom den är under utveckling.    
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Bilaga 1 Kodschema 
Vilka ämnen i allmänhet skriver de om? 
Politik  
Familjen  
Fritid  
Medier 
Vilka politiska ämnesområden bloggar politikern om? 
Sociala frågor 
Skola & barn  
Vård & Omsorg  
Bostäder  
Infrastruktur  
Integration  
Kultur/föreningar 
Jobb 
Ekonomi 
Miljö 
Näringsliv 
Vilka politiska nivåer bloggar de om? 
Kommunpolitik 
Regional politik  
Rikspolitik  
Utrikespolitik 
Vilken typ av bilder lägger politikern upp på sin blogg? 
Bilder på sig 
Politiska  
Icke politiska 
Vilken typ av videoklipp lägger politikern upp på sin blogg? 
Politiska 
Icke politiska 
Vilken typ av länkar lägger politikern upp på sin blogg? 
Politiska 
Icke politiska 
Har politikern kommentarsfält på bloggen? 
Ja 
Nej 
Är kommentarerna synliga? 
Ja 
Nej 
Totala antal inlägg per blogg. 
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Bilaga 2 Intervjumanual  
 
1. Vad heter din blogg? 

2. När startade du den? 

3. Har du haft någon blogg tidigare? 

4. Vad fick dig att starta bloggen? 

5. Varför valde du bloggen och inte någon annan sociala media? 

6. Vad var syftet med bloggen när du startade? 

7. I vilket syfte bloggar du i dag? Har det förändrats? 

8. Hur ofta ville du blogga? Hur ofta bloggar du idag? 

9. Vilka ämnen bloggar du om? Har ämnesvalet förändrats över tid? 

10. Hur långa är dina inlägg? Är det stor variation? 

11. Lägger du in bilder, videoklipp eller länkar? Hur ofta? 

12. Hur mycket tid lägger du ner på din blogg? 

13. Hur personlig tycker du att du är i din blogg? 

14. Har du en presentationsbild? Varför? 

15. Hur ofta får du kommentarer? 

16. Vilka är det som kommenterar? Politiker eller medborgare? Från Kungsbacka eller utifrån? 

17. Vad är det för kommentarer? 

18. Hur ser du på din blogg som en kommunikationskanal mellan dig och medborgarna? 

19. Vilken betydelse har din blogg för ditt politiska uppdrag? För din opinionsbildning? 

20. Upplever du att du når ut? 

21. Hur ser du på bloggar som ett politiskt verktyg? 

22. Tar medier upp det du skriver i din blogg? Hur ofta?  

23. Upplever du att du påverkar medier genom din blogg? 

24. Tror du att du kan påverka mediers dagordning genom din blogg. 
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25. Tycker du att du blivit mer känd som politiker genom din blogg? 

26. Tror du att fler väljare röstar på dig på grund av att vad de läst på din blogg? 

27. Vad är din bästa upplevelse av ditt bloggande? 

28. Vad är din sämsta upplevelse av ditt bloggande?  
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Bilaga 3 Brev  

Hej! 
Vi heter Aline Lessner och Sigrid Malmgren och går tredje året på bildjournalistprogrammet på 
Mittuniversitet i Sundsvall. Denna höst skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om 
bloggande politiker i Kungsbacka kommun. 
Idag är internetanvändandet en självklarhet i folks vardag. I takt med politikers allt mer 
professionaliserade kampanjer och medialiserande valrörelser har bloggen blivit ett naturligt sätt 
för politiker att föra fram sina åsikter. 
 
Vi vill belysa det här området genom en studie. För att verkligen få en djupgående bild av hur 
bloggandet kan se ut hos politiker har vi valt att studera en kommun, och vi har bestämt oss för 
Kungsbacka kommun. Vi vill studera politiska bloggar på lokal nivå.   
 
Syftet med vår studie är att försöka förstå hur politiker ser på sin blogg i betydelsen som politiskt 
verktyg. Vår undersökning kommer vara kvalitativ, och alltså baserad på intervjuer med politiker 
som bloggar. Vi kommer att välja ut ett antal aktiva bloggar och undrar därför om du vill ställa 
upp på en intervju om hur du ser på din blogg och på bloggar som politisk kommunikationskanal 
och opinionsbildning. 
 
Vi kommer att kontakta dig inom en vecka med förhoppning om att kunna boka tid för en 
intervju. Vår tidsperiod för intervjuer ä de två sista veckorna i november. 
 
Hör gärna av er i fall ni har några frågor.  
 
Med vänliga hälsningar  
Aline Lessner och Sigrid Malmgren 
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