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ABSTRACT	  
 
Titel: Appar under lupp – en explorativ studie av de svenska riksdagspartiernas 
representation och kommunikation i mobilappar 
 
Författare: Filip Berggren & Evelina Wesslén 
 
Kurs,	  termin	  och	  år: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats, 15 hp, 
HT, 2013 
 
Antal	  ord	  i	  uppsatsen: 26 062 
 
Problemformulering	  och	  syfte: Vi lever i en värld där vi medborgare blir rörligare. Dels 
på så sätt att vi distanserar oss från partipolitiken men också på så sätt att vi blir mer fysiskt 
rörliga och samhället blir mer mobilanpassat. Partier måste finna nya vägar för nå 
medborgarna och skapa relationer till dem. Sociala medier har varit de senaste åren varit en 
populär väg för partier, men det finns också andra vägar. En sådan väg är appar, som ökar 
kraftigt i nedladdningsstatistiken för svenska medborgare. Appar är ett relativt nytt område 
och denna studie syftar till att kartlägga de svenska riksdagspartiernas mobilapplikationer 
och undersöka huruvida de är tvåvägskommunikativa och relationsskapande.  
 
Metod	  och	  material: Materialet i denna studie består av appar från svenska riksdagspartier 
och deras sidoorganisationer i form av ungdoms- och kvinnoförbund samt lokala 
partiorganisationer. Urvalet består av de tio appar som har någon av ovanstående 
organisationstyper som avsändare, då avsändare bestående av enskilda politiker sorteras 
bort. Metoden som studien utgår från är kvalitativa innehållsanalyser med fokus på att tolka 
innehållet för att finna såväl latenta som manifesta budskap i apparna. 
 
Huvudresultat: Studien visar att det under perioden december 2013 finns få appar från de 
svenska riksdagspartierna och enbart hälften av partierna har appar. Dessa är till innehåll 
och funktion spretande och skiljer sig mycket åt i utformning. Hur kommunikationen och 
de relationskapande aspekterna ser ut i apparna är också varierade och överlag begränsade. 
Apparna är ett nytt fenomen för partierna och det är troligt att resultatet beror på att de 
ännu inte vet hur de ska använda denna kanal på ett effektivt sätt, när det kommer till att 
engagera och skapa relationer till dagens rörliga väljare. Vi menar att detta är ett viktigt 
bidrag i forskningen om nya kanalers funktion och kommunikation inom svensk politik.  
 
Nyckelord: Politisk kommunikation. Public Relations. Strategisk kommunikation. 
Relationship management. Mobilappar. Appar. Mobilapplikationer. Svenska riksdagspartier. 
Tvåvägskommunikation. Envägskommunikation.  
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1.	  INTRODUKTION:	  EFTER	  SOCIALA	  MEDIER.	  VAD	  ÄR	  NÄSTA	  STORA	  
GREJ?	  
Det politiska landskapet förändras i Sverige. Väljarna blir allt rörligare och identifierar sig 
allt mindre med de politiska partierna. Politiker och politiska partier behöver tänka 
strategiskt för att kunna skapa relationer till dagens rörliga väljare (Strömbäck 2009:200f).  
 På senare år har många politiker och partier hakat på trenden med sociala medier för 
att kunna göra just detta (Nord, 2013:305). Och länge har användandet av sociala medier 
ökat, men ökningen har nu svalnat av. Däremot fortsätter användandet av smartphones att 
öka avsevärt och likaså nedladdning av mobilapplikationer (appar) (Findahl, 2012:7f,16). 
För många har det blivit en stor och naturlig del av vardagen. (Carey & Elton, 2010:302, 
310).  
 Frågan är om politiska partier även hakar på denna trend och ser appar som en 
plattform för att kunna kommunicera med väljarna och upprätta relationer till dem.  

1.1.	  Problemformulering	  
Klimatet inom svensk politik har förändrats. Idag har medborgare lägre partiidentifikation, 
det vill säga relation till partierna, än förr. Förr röstade väljarna med ett parti, idag röstar 
väljare på ett parti. Medborgarna har distanserat sig från partipolitiken och identifierar sig 
inte längre med ett specifikt parti på samma sätt som förr (Strömbäck, 2009:205ff). 
Medborgarna väljer i större utsträckning vilket parti de ska rösta på utifrån den rådande 
livssituationen och det som känns mest intressant för stunden (Strömbäck, 2009:66f).  
 Effekten av låg partiidentifikation är att medborgare allt oftare bestämmer sig för vad 
de ska rösta på i sista stund och har större benägenhet att byta parti (Strömbäck, 2009: 
205ff).  
 Historiskt sett har politisk kommunikation ofta präglats av envägskommunikation 
genom traditionella medier, vilket kan vara problematiskt i dagens politiska klimat med 
rörliga väljare (Karlsson et al., 2013:91). Istället måste partierna anamma de kommersiella 
företagens strategier för att skapa långsiktiga relationer med väljarna. För att gör detta är 
det viktigt att partierna talar med väljarna och inte till dem. Partierna måste också vara 
beredda på att kommunicera med dem kontinuerligt och inte bara när det passar partiet 
själv (Strömbäck, 2009:205ff). Envägskommunikation kan alltså ses som en daterad metod, 
eftersom det moderna politiska klimatet handlar mer om att skapa relationer och dialog 
med väljare.  
 Sociala medier och internet erbjuder en plattform som kan göra det enklare för partier 
att skapa och upprätthålla relationer till sina intressenter. Tanken med de sociala medierna 
är att de ska vara just sociala och de kan underlätta tvåvägskommunikation och interaktiva 
relationer. Detta har lett till att teorin om relationship management har aktualiserats på nytt 
(Karlsson et al., 2013:89f). Denna studie kommer till stor del att vila på relationship 
management.  
 Svenska politiker har insett att sociala medier kan vara ett viktigt verktyg och är 
intresserade av hur denna typ av plattform kan användas. Ett tecken på den utvecklingen är 
exempelvis det stora antalet seminarier, 83 stycken, som handlade om sociala mediers 
betydelse för valutgången under 2010 års Almedalsvecka (Sveriges Radio, 12 juli 2010).  
 Enligt Stiftelsen för Internetstruktur har användningen av sociala medier ökat kraftigt 
under de senaste fem åren i Sverige, men under 2012 har utvecklingen stagnerat. Istället är 
det internetanvändandet i smartphones och surfplattor som ökar. Två år i rad har det skett 
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en fördubbling av internetanvändandet i mobilen och nu ligger användandet på 55 % av 
svenskarna. Det ökade användandet av smartphones och surfplattor har lett till att 
nedladdning av appar också vuxit rejält (Findahl, 2012:7f,16). 
 Forskningen kring sociala medier går framåt, men ännu finns det inte mycket forskning 
om appar ur ett kommunikationsperspektiv. Sociala medier-forskningen har gått från att 
under mitten av 00-talet handla om bloggar, till att under 2007-2008 inkludera nätverk 
såsom Facebook, för att under 2010-2012 även inbegripa Twitter och Youtube (Karlsson, 
et al., 2013:95).  
 Enligt 2013 års upplaga av the Telecommunication development sector’s (ITU-D) 
rapport ICT facts and figures finns det idag 6,8 miljarder mobiltelefonabonnemang världen 
över. Detta betyder att det nästan finns lika många mobiltelefonabonnemang som det finns 
människor på jorden. Mobiltelefonens penetration ligger på 96 procent globalt, dock 
ojämnt fördelat mellan utvecklingsländer (89 procent) och industriländer (128 procent) 
(ICT facts and figures, 2013). Alla mobiltelefoner är dock inte smartphones med möjlighet 
till användning av appar och internet, men i takt med att smartphones sjunker i pris 
kommer den sannolikt att bli mer tillgänglig (Carey & Elton, 2010:24ff; Burleson Mackay, 
2010:30). 
 Vi anser, med tanke på mobiltelefonens spridning och även teknologiska utveckling, att 
appar i smartphones är ett kommunikationsverktyg av intresse att studera närmare. Vi 
anser också att det är intressant att göra denna studie på svenska partier, då Sverige länge 
har legat i framkant vad gäller utvecklingen och användningen av mobiltelefoni (Carey & 
Elton 2010:302f). 
 I denna studie kommer vi att utgå från teorier om envägs- och tvåvägskommunikation 
samt relationship management och sätta det i en kontext av mobil- och apputveckling. 
Eftersom relationsskapandet inom politiken blivit allt viktigare (Strömbäck, 2009:205f) 
anser vi att dessa teorier är relevanta. Denna studie är explorativ eftersom att 
kommunikationen i appar från svenska politiska partier inte tidigare kartlagts utifrån ett 
kommunikativt perspektiv. 	  
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2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
Syftet med denna studie är att kartlägga de svenska riksdagspartiernas mobilapplikationer 
och undersöka huruvida de är tvåvägskommunikativa och relationsskapande.  
 

• Vilka av de svenska riksdagspartierna har appar och hur många har respektive parti? 
• Vilken funktion har apparna?  
• Är apparna tvåvägskommunikativa och/eller relationskapande?   

2.1.	  Avgränsningar	  
Vi kommer att analysera mobilapplikationer och inga andra typer av applikationer. Studien 
kommer enbart att ta hänsyn till svenska appar som finns i någon av de tre vanligaste 
nedladdningsplattformarna Google Play, App Store och Windows Phone Store, i december 
2013. Det är bara svenska partier som är aktuella i denna studie.  
 Vi kommer att analysera det innehåll som hör till själva appen. Därmed kommer vi inte 
att analysera sådant som appen länkar vidare till, såsom facebook- och twitterflöden eller 
hemsidor. Vi kommer inte heller att analysera innehållet i dessa om de är integrerade i 
appen. Detta för att studien ämnar analysera appar och inte hemsidor och andra sociala 
medier.  
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3.	  BAKGRUND:	  HUR	  SMARTPHONES	  BLEV	  VÅRA	  BÄSTA	  VÄNNER	  

3.1.	  Att	  haka	  på	  nya	  medietrender	  	  
Det finns många likheter mellan hur nya medier har anammats genom tiderna trots att 
medielandskapet skiljer sig mellan nu och då, menar Carey och Elton (2010:19). Därför är 
det intressant att se till historien, trots att denna studie ämnar undersöka ett så pass nytt 
fenomen som appar.  
 Rogers har identifierat i vilken utsträckning människor hakar på nya trender vad gäller 
nya medier och teknologi. Rogers delar in människor i fem olika grupper utifrån deras 
benägenhet att ta till sig nya trender. Han kallar dessa grupper innovators, early adopters, early 
majority, late majority och laggards (Rogers, 1995:262ff):  
 

• Innovators är en liten grupp människor som är snabba på att ta till sig nyheter. 
De är generellt risktagare och insatta i teknik. De fungerar också som 
gatekeepers för de som tillhör gruppen early adopters.  

• Early adopters är ofta starka och respekterade opinionsledare. De tipsar i sin tur 
gruppen early majority om nya fenomen.  

• Early majority är en stor grupp människor som gärna inväntar råd från early 
adopters innan de nappar på nya idéer. De följer gärna och leder ogärna.  

• Late majotity är också en stor grupp människor. De är skeptiska och vill vara på 
det klara med eventuella nackdelar innan de är beredda att ta sig an ny teknik.  

• Laggards är ofta personer med traditionella värderingar, svårigheter att fatta 
beslut och begränsade resurser. 

 

Priset har historiskt sett haft en stor inverkan på hur nya medier anammas av allmänheten, 
menar Carey och Elton (2010:21ff). De anser att det finns ett samband mellan Rogers 
gruppindelning och människors ekonomiska situation. Innovators har generellt goda 
ekonomiska resurser medan laggards generellt har dåligt med ekonomiska resurser.  
 Vanligtvis introduceras produkter på marknaden med en relativt hög prislapp för att 
sedan sjunka allt eftersom. För att nya medier ska slå igenom krävs att det finns människor 
som är villiga att betala mer för produkten. Det gör att tillverkaren i ett tidigt stadium får 
resurser för att kunna effektivisera tillverkningen. Det leder i sin tur till att priserna sjunker, 
vilket breddar marknaden och intresset växer.  
 Ett klassiskt exempel på denna prisutveckling och popularitetsökning är 
mobiltelefonen. Den lanserades på marknaden till ett högt pris som sedan sjönk över tid 
(Carey & Elton, 2010:24ff). 

Figur 1: Kategorisering av ”Adoption”. Rogers (1995:262) 
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3.2.	  Mobiltelefonens	  utveckling	  och	  användning	  
Mobiltelefonen utgör ett bra exempel på hur teknologin kan påverka vårt sociala beteende 
och även hur vårt sociala beteende kan påverka teknikens utveckling. Sverige har länge 
legat i framkant vad gäller utvecklingen och användningen av mobiltelefoni (Carey & Elton 
2010:302f). Redan år 2000 hade omkring 60 procent av Sveriges befolkning en 
mobiltelefon (Carey & Elton, 2010:308). 
 Själva huvudsyftet med mobiltelefonen är friheten. James Katz har enligt Carey & 
Elton (2010:311) identifierat vilka funktioner mobiltelefonen har för oss människor. Katz 
menar att mobiltelefonen i grund och botten handlar om att vi ska kunna kommunicera 
med vem vi vill utan att vara bunden till en specifik plats. 
 Till en början användes mobiltelefonen främst inom vissa typer av yrkeskategorier, men 
mot slutet av nittiotalet ökade mobilen bland privata användare. På den tiden fungerade 
mobiltelefonen framförallt som en försäkring för innehavaren. Om något skulle hända, 
exempelvis att bilen gick sönder, kunde mobiltelefoninnehavaren ringa efter hjälp. Poängen 
var inte att mobiltelefoninnehavaren skulle kunna nås av andra, utan att hen vid behov 
skulle kunna kontakta den person som hen ville (Carey & Elton (2010:311).  
 Mobiltelefonanvändandet utvecklades och människor började ha mobiltelefonen 
påslagen hela tiden, så att andra kunde nå dem i större utsträckning. Därefter började 
användningen av mobiltelefonen öka och människor blev mer och mer uppkopplade. 
Mobiltelefonen blev en del av vardagen och för vissa blev den till och med ett beroende 
(Carey & Elton, 2010:309f).  
 Den stora skillnaden mellan den fasta linjen och en mobiltelefon är att mobiltelefonen 
är kopplad till en viss person, och inte en viss plats (Carey & Elton, 2010:311). 
Mobiltelefonen är unik på så sätt att den gör oss tillgängliga på ett sätt som inget annat 
medium kan. Eftersom vi har mobiltelefonen med oss överallt är vi ständigt tillgängliga för 
andra. Men mobiltelefonen med alla dess funktioner är också ständigt tillgängliga för oss. 
Vi kan exempelvis alltid hålla koll på klockan eller almanackan utan att faktiskt ha med oss 
en klocka eller almanacka (Carey & Elton, 2010:312).  
 När det blev billigare att ringa och vi började ringa för nöjes skull, utan att ha ett 
specifikt meddelande till den vi ringde, blev mobiltelefonens närvaro i vår vardag en vana. 
Vi har fått en annan syn på hur man går tillväga för att boka möten och förmågan att 
multitaska har ökat (Carey & Elton, 2010:313ff). Unga ser i större del sin telefon som en 
minidator med många funktioner, medan äldre endast ser mobiltelefonen som en telefon. 
För många är en smartphone en ersättning för en laptop (Carey & Elton, 2010:322).  
 Sms och andra textningsmöjligheter ansågs länge vara krångligt men tonåringar tog sig 
an det nya fenomenet och efter följde majoriteten (Carey & Elton, 2010:323). De som 
utvecklade textningsmöjligheten på nittiotalet trodde inte att det skulle bli så stort som det 
blev. Det är vanligt att utvecklare av nya medieplattformar inte vet vilka som kommer att 
använda applikationen och på vilket sätt. Det är inte heller alltid som den mest uppenbara 
plattformen som slår igenom. I så fall hade sms fått stå tillbaka för mejl (Carey & Elton, 
2010:325f).   
 Mobiltelefonen och då främst sms-funktionen har använts inom politiken på olika sätt 
runt om i världen. I Filipinerna för att organisera demonstrationer mot makthavare, i 
Schweiz för att kunna rösta med sms, i USA för att donera pengar till kampanjer och tipsa 
om uttalanden och röstplatser. Ibland är dock nackdelarna större än fördelarna. I 
Filippinerna användes också mobiltelefonen för att sprida falska rykten och i Italien 
skickade Berlusconi sms om valet, vilket upprörde folket som ansåg att han inkräktade på 
deras privatliv. Men faktum kvarstår; att eftersom vi ständigt bär med oss mobiltelefonerna 
kan det vara en stark politisk kanal för att nå människor (Carey & Elton, 2010:328f). 
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4.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
Eftersom detta är en explorativ studie finns det inte direkt någon tidigare forskning inom 
exakt det område som vi ämnar undersöka. Därför kommer vi att ta hjälp av tidigare 
forskning inom områden som liknar vår studie. Med det menar vi forskning inom områden 
som nya medier, politiska kampanjer, internetbaserad politisk kommunikation och 
mobiltelefonens tekniska utveckling. Det är speciellt de kommunikativa aspekterna som vi 
ägnar intresse åt. 

4.1.	  Mobiltelefonens	  roll	  i	  Obamas	  valkampanj	  2008	  
Burleson Mackay (2010) har sammanställt forskning kring vilken roll mobiltelefonen och 
liknande enheter har haft i kampanjverksamheten som Obama hade under valet 2008.  
 Användningen av smartphones och textmeddelande har studerats för att se hur 
kandidaterna använde dessa verktyg när det kommer till att skapa kontaktlistor, 
supporterdatabaser samt mobilisering av volontärer. Obamas kampanj använde 
textmeddelanden för att skapa stora databaser av anhängare och för att hålla dem 
engagerade.  
 Textmeddelandefunktionen möjliggjorde även för anhängare att ta kontakt med 
Obamaorganisationen för att få svar på eventuella frågor om politiken. Information kunde 
skräddarsys för det geografiska område som det skickades ut till, det vill säga lokalanpassa 
information av specifik karaktär för vad som är aktuellt för ett visst område (Burleson 
Mackay, 2010:22).  
 Obamakampanjen tog tillvara på den potential som de nya smarta mobiltelefonerna 
innebär. En sajt anpassad för mobiltelefoner, my.barackobama.com, lanserades. Sajtens 
grundfunktion var att göra kampanjinformation mer lättillgänglig för allmänheten. 
Kampanjhemsidan prioriterade kommunikation mellan individer, vilket möjliggjorde 
anhängare att utbyta idéer och organisera evenemang. Det fanns även möjligheter att skapa 
sin egen layout av hemsidan, vilket skulle medföra att anhängaren känner sig mer 
involverad i kampanjen (Burleson Mackay, 2010:25).  
 Enligt Burleson Mackay (2010:29) visade det amerikanska presidentvalet 2008 
potentialen hur i den handhållna teknologin kan användas som ett effektivt verktyg för 
kampanjverksamhet. Hon ser utvecklingsmöjligheterna i att apparna integrerar med sociala 
nätverk samt befintliga multimediehemsidor för att tillsammans skapa en synergieffekt.  
 Användningen av textmeddelanden i kampanjer bör enligt Burleson Mackay avta i takt 
med att allmänheten anammar appar, vilket i sin tur kräver att majoriteten av allmänheten 
har smartphones. Detta innebär således att smartphones måste bli prismässigt överkomliga 
för den generelle mobilanvändaren (Burleson Mackay, 2010:29).  

4.2.	  Webbnärvaro	  inom	  politiken	  spelar	  roll	  	  
Gilmor (2011:617) har utforskat sambandet mellan strategiskt användande av digital media 
i politisk kampanjföring och väljarstöd. Han ser i sitt resultat att det kan finnas ett 
strategiskt värde i att erbjuda väljare en, eller flera, internetbaserade plattformar. Dessa 
plattformar möjliggjorde för allmänheten att ha ett politiskt ställningstagande eller ta del av 
information om en kandidat till kongressen. Vidare menar Gilmor (2011:625f) att en stark 
webbnärvaro ökar ett partis eller en politikers attraktionskraft, oavsett hur pass inflytelserik 
de är sedan tidigare.  
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4.3.	  Sociala	  media-‐applikationer	  i	  finska	  riksdagsvalet	  2011	  
Strandberg (2012:1) har undersökt hur användningen av sociala media-applikationer sett ut 
i det finska riksdagsvalet 2011. Undersökningen inkluderade både politiker och 
allmänheten.  
 Det framkom att politikers användning av sociala media-applikationer var frekvent. 
Studien indikerar att det finns tendenser till ett normaliserat förhållningssätt kring 
kandidaternas användning av dessa kanaler. Politiker använde sociala media-applikationer 
som ett komplement till deras befintliga kampanj, fast med mer specifik inriktning på vissa 
målgrupper. (Strandberg, 2012:15).  
 Allmänhetens användning av sociala medier kring riksdagsvalet 2011 var måttlig. 
Strandberg (2012:15) menar dock att det kunde uttydas tecken på viss mobilisering. Sociala 
mediers effekt på allmänhetens politiska ställningstagande anses enligt Strandberg vara 
liten, men han understryker att den faktiskt var inflytelserik på en viss del av allmänheten.  
 Han påpekar att när de nya generationerna som växer upp med internet och sociala 
medier blir äldre kommer sociala medier att bli en viktigare arena för kampanjer 
(Strandberg, 2012:15). 

4.4.	  Mobiltelefonens	  inverkan	  på	  masskommunikation	  	  
Wei (2013:50f) anser att uppkomsten av mobiltelefonin har förändrat den klassiska 
definitionen av masskommunikationen. Sedan mobilnätets uppkomst 1977, har 
mobiltelefonin gått till historien som en av de snabbaste växande 
kommunikationsteknologierna i historien. Wei (2013:51) menar att ingen annan 
kommunikationsteknik har rotat sig så djupt i samhällen över världen. Antalet användare av 
mobiltelefoni 2011 har estimerats till närmare sex miljarder abonnenter (Whitney, 2012).  
 Wei (2013:51) menar att mobilmedia kan vara den faktor som dödförklarar 
masskommunikationen. Detta eftersom masskommunikation tenderat att bli allt mer och 
mer inaktuellt i samhället.  
 De nya sociala medierna, som även spridits till mobiltelefonerna, har skapat ett 
nätverkande och socialt samhälle vilket kan vara inkompatibelt med 
masskommunikationens mer ansiktslösa och anonyma tankegångar. Wei menar att 
sociologen Charles Wrights definition av masskommunikation tydliggör detta (Wei, 
2013:51):  
 
“an activity where ‘communicators’ in complex organizations use technological devices (called mass media) to 
quickly reach very large and diverse populations that are typically spatially separated, anonymous to the 
message senders, and often anonymous to one another.” (Wright, 1959:15) 
 
 Wei förklarar att mobilmedia sätter användarna i centrum för deltagande och interaktiv 
kommunikation för att skapa en upplevelse av närvaro och sam-närvaro.  
 Wei menar att detta kan förändra samhällen när kommunikationen är politiskt 
motiverad. Han drar paralleller med mobiltelefonens roll i den Arabiska våren 2011 och 
med Occupy Wallstreet-rörelsen i USA.  
 Det ökade intresset för mobilmedia med nyhetsapplikationer och microbloggar såsom 
Twitter är ett tecken på ett paradigmskifte i mänsklig kommunikation, där vi rör oss bort 
från masskommunikation (Wei, 2013:53). 
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4.5.	  Internetanvändande	  och	  engagemang	  
Wellman, Quan Haase, Witte & Hampton (2001:450f) har kommit fram till att 
internetanvändande ökar interpersonell gemenskap och deltagande i organisationer. Ju mer 
människor engagerar sig i organisationer och politik online, desto mer kommer de till slut 
att engagera sig i samma frågor offline, och vice versa. Slutligen kommer det inte att finnas 
en distinktion mellan att engagera sig offline och online. Istället hänger det ihop och den 
som engagerar sig i organisationer och politik kommer att göra det genom den, utifrån 
situation, mest lämpliga kanalen, oavsett om det är online eller offline.  

4.6.	  Obamas	  Twitter	  
Solop (2010) analyserar hur Obama använde Twitter för att vässa de politiska budskapen. 
Twitter användes främst utifrån två huvudfunktioner, dels för att informera vart 
kandidaten geografiskt befann sig i realtid, dels för att omdirigera följare till kampanjsidan 
(Solop, 2010:42). Twitter var även en viktig funktion där Obama kunde skicka ofiltrerade 
meddelanden till allmänheten. Solop (2010:47) menar även att sociala medier får dess 
användare att känna sig som en del av något större, vilket ökar deras engagemang.  
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5.	  TEORI	  
Det krävs att partier planerar sin kommunikation och finner strategier för att kunna tala 
med intressenter och skapa relationer till dem (Strömbäck, 2009:205ff). Detta gör att 
teorier om strategisk kommunikation och PR är användbara för att se om partierna 
använder den nya handhållna teknologin till sin fulla potential.  
 Vår studie tar avstamp i två större teoribildningar inom PR-forskningen. Dessa 
teoribildningar är relationship management och Grunig och Hunts fyra 
kommunikationsmodeller. Relationship management möjliggör för oss att studera om 
apparna bidrar till att skapa relationer mellan partierna och medborgarna. Grunig och 
Hunts kommunikationsmodeller är ett verktyg som hjälper oss att granska hur 
kommunikationens struktur ser ut, det vill säga om kommunikationen är asymmetrisk, 
symmetrisk, envägs- eller tvåvägskommunikativ. 
 Relationship management och Grunig och Hunts fyra kommunikationsmodeller 
innehåller en del likheter. Vi kommer inte att ta ställning vare sig för eller emot någon av 
dessa teorier, utan vi kommer att använda båda då de kompletterar varandra. Enligt 
Edwards (2012:20f) tvistas det för mycket om vilken av definitionerna som är den mest 
optimala. Edwards anser att PR, som forskningsområde, har problem med definitionen av 
PR. Detta har genererat att ämnesområdet är tämligen splittrat på grund av att många olika 
definitioner och teorier har bildats (Edwards, 2012:2). Hon anser att det är 
kontraproduktivt att jaga inomvetenskaplig prestige och föreslår istället ett annat 
förhållningssätt till PR. PR bör istället definieras utifrån ett stort kontinuum där alla redan 
bildade definitioner och teorier kan klassificeras in (Edwards, 2012:20f).  

5.1.	  Att	  injicera	  ett	  budskap	  
Teorier om envägskommunikation grundar sig i Shannons (1948:2ff) 
kommunikationsmodell från 1948, se figur 2. Modellen förutsätter att det finns en tydlig 
sändare som via en kanal avser att skicka ett meddelande till en utsedd mottagare. 
Meddelandet som skickas kan liknas vid en signal. Denna signal måste ta sig igenom så 
kallat ”brus” vilket hotar att försvaga eller i värsta fall förstöra signalen. När signalen når 
sin tänkta mottagare avkodas den för att mottagaren ska kunna ta till sig meddelandets 
information. Modellen visar en aktiv sändare och en passiv mottagare där 
kommunikationen bara sker åt ett håll.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Shannons kommunikationsmodell. Shannon (1948:2). 
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Grunig (1984) liknar envägskommunikation vid en monolog som bara är kapabel till att 
sprida information. Tvåvägskommunikation liknar Grunig och Grunig (1992:289) med en 
dialog vilket genererar informationsutbyte.   
 När de teoretiska grunderna till envägskommunikationen kom i mitten och slutet på 
1940-talet, fanns det en dominerande uppfattning att medierna var allsmäktiga (McCombs, 
2006:7f, Strömbäck, 2009:84f). Teorierna som härskade under denna period kallas i 
engelska termer för magic bullet theory. Dessa teorier bygger på att människor helt 
villkorslöst tar till sig allt som medierna projicerar på dem. Om medieinnehållet var 
våldsamt menade man att de också skulle göra människor mer våldsamma. Liknelsen med 
att kunna injicera medieinnehåll i människor ligger till grunden för ett annat namn på 
samma teori, nämligen hypodermic needle theory (McCombs, 2006:7f, Strömbäck, 
2009:84f).  

5.2.	  Fyra	  versioner	  av	  kommunikation	  
Grunig och Hunt definierade fyra stereotypiska modeller på utövandet av PR. Dessa är: 
press agentry, public information, asymmetrisk tvåvägskommunikation och symmetrisk 
tvåvägskommunikation (Grunig & Grunig, 1992:285). Det är från dessa fyra 
kommunikationsmodeller som Grunig senare tillsammans med andra forskare tagit fram 
excellenceteorin (Grunig, Grunig & Dozier: 2002), som under en längre tid varit en 
dominant paradigm inom PR och är en grundsten för hur många ser på PR (Edwards, 
2012:1). 

5.2.1.	  Att	  övertala	  massan	  
Press agentry-modellen ser kommunikation likt ett verktyg som bara används för 
envägskommunikation, det vill säga asymmetrisk kommunikation (Grunig & Hunt, 
1984:23). Det är bara sändaren som får sin röst hörd och denne tar inte hänsyn till någon 
typ av dialog. Kommunikationsmodellen använder sig inte av efterforskning eller strategisk 
planering när kommunikation utformas (Grunig, 1992:18), istället bombarderar sändaren 
sin mottagare och hoppas på det bästa (Grunig & Hunt: 1984:30). Press agentry-modellen 
använder kommunikation endast för att sprida fördelaktig publicitet om organisationen, 
speciellt i massmedia. Inom denna kommunikationsmodell finns inga krav på att 
information är helt sanningsenlig och sändaren kan med fördel välja att undanhålla icke 
fördelaktig information. Kommunikationen inom denna modell klassificeras som 
propaganda (Grunig & Hunt, 1984:23).  

5.2.2.	  Att	  informera	  massan	  
Modellen public information likar press agentry-modellen i det avseendet att den använder sig 
av asymmetrisk envägskommunikation. Men kommunikationen i denna modell utgår inte 
från propaganda, betonar Grunig och Hunt (1984:22f). Kommunikationens syfte är istället 
att betrakta som spridning av information. Detta betyder att det ställs krav på att 
informationen som sprids är sanningsenlig och objektiv.  
 Det är inte viktigt att övertala sin mottagare i denna modell, vilket det är i press 
agentry-modellen. Huvudfokus ligger istället på att sprida information (Grunig & Hunt, 
1984:22f). Detta sker dels via massmedia men även via nyhetsbrev, direkt post, broschyrer 
och liknande (Grunig, 1992:18).  
 Enligt denna modell anställer organisationer interna journalister, vilka endast får 
förmedla objektiv information som stödjer organisationen (Grunig & Hunt, 1984:22). 
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Kommunikationsmodellen använder sig inte av förundersökningar för att utforma 
kommunikationen (Grunig & Hunt, 1984:24).  

5.2.3.	  Att	  prata	  med	  intressenter	  
I modellen för asymmetrisk tvåvägskommunikation kommuniceras det både till och från 
intressenter (Grunig & Hunt, 1984:22ff). Det skapas ett meningsutbyte mellan parterna. 
Dialogen som upprättas är asymmetrisk till sin natur, det vill säga obalanserad.  
 Organisationen ser på kommunikation från intressenter som feedback vilket sedan 
används för att utforma kommunikativa strategier för att på ett mer effektivt sätt påverka 
intressenterna. Detta innebär att kommunikationen blir mycket ensidig och liknar det 
förhållningssätt som används i press agentry-modellen, det vill säga en slags 
övertalningsprocess (Grunig & Hunt, 1984:22ff).  
 Grunig menar att denna modell skräddarsyr kommunikation för att övertala strategiska 
målgrupper på ett mer sofistikerat sätt än de två föregående modellerna (Grunig, 1992:18).  

5.2.4.	  Att	  förstå	  intressenter	  
I modellen för symmetrisk tvåvägskommunikation går de kommunikativa handlingarna ut på att 
föra en dialog mellan organisationen och dess intressenter. PR-utövaren fungerar som en 
medlare mellan organisationen och dess intressenter. Kommunikationen som används är 
symmetrisk, det vill säga att den är balanserad mellan parterna. Syftet med 
kommunikationens är att uppnå ömsesidig förståelse. Vid situationer av övertalningsförsök 
bör intressenterna ha lika stor chans som organisationen att utöva påverkan och uttrycka 
ståndpunkt (Grunig & Hunt, 1984:22f).  
 Symmetrisk tvåvägskommunikation trycker på vikten av kompromiss och att uppnå en 
win-win-situation där både organisationen och dess intressenter kommer till en gemensam 
förståelse för varandra (Dozier et al., 1995:13). Det är en process som bör leda till 
förändring både hos organisationens och intressenternas åsikter kring en fråga (Edwards, 
2009:150).  
 Grunig och Hunt (1984:23) menar att det ofta kan uppstå situationer då ingen av 
parterna visar tendenser till att vilja ändra beteende eller attityd. I dessa fall anser Grunig 
och Hunt (1984:23) att det fortfarande är viktigt att parterna möts upp och diskuterar 
igenom problemet för att i alla fall förstå sig på varandras olikheter och 
meningsskiljaktigheter. 
 Grunig menar vidare att värdet av PR uppkommer i de relationer som organisationer 
får med sina intressenter (Grunig et al., 2009:55). Symmetrisk tvåvägskommunikation 
använder formativa undersökningar för att få en förståelse för hur intressenter uppfattar 
organisationen, samt för att bedöma vilka konsekvenser organisationens beteende har på 
intressenter. Dessa undersökningar visar hur ledningen ser på intressenter och vice versa. 
Detta tillsammans med utvärderingar av tidigare kommunikationsinsatser är viktig 
information när strategiska planer ska utformas (Grunig & Hunt, 1984:25).  

5.3.	  Kommunikationens	  kompromiss	  	  
Murphy utvecklade 1991 mixed motives-modellen, som är en vidareutveckling av Grunig 
och Hunts modell för symmetrisk tvåvägskommunikation. Murphy likställde symmetrisk 
kommunikation med ett spel av rent samarbete där ena sidan alltid försöker tillgodose den 
andra. Mixed motives-modellen går däremot ut på att organisationer och intressenter alltid 
ser till sina egna behov innan de försöker att tillfredsställa den andres behov. Här väger de 
egna intressena tyngst även om man försöker hjälpa sina intressenter (Grunig et al., 
2002:309). 
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 Grunig (Grunig et al., 2002:309) menar att modellen med symmetrisk 
tvåvägskommunikation skapades för att förena organisationers och intressenters intressen 
och att Murphys mixed motives-modell är konceptualiserad på samma sätt. Därav anser 
Grunig att mixed motives-modellen på ett korrekt sätt beskriver den symmetriska 
tvåvägskommunikationen (Grunig et al., 2002:309).  
 Grunig, Grunig och Dozier (2002:472) skapade en femte kommunikationsteori som de 
kallade two-way contingency theory, där de har slagit ihop symmetrisk tvåvägskommunikation 
och asymmetrisk kommunikation. De menar att vilken typ av kommunikation som är 
lämpligast beror på situation, där symmetrisk kommunikation ibland är att föredra, medan 
det vid andra tillfällen kan vara befogat med asymmetrisk kommunikation. Tyngdpunkten 
och normen för kommunikationen bör emellertid vara symmetrisk. Enligt Grunig, Grunig 
och Dozier (2002:309) liknar two-way contingency theory modellen mixed motives och de 
båda fyller samma funktion.  
 

 

5.4.	  Ett	  kommunikativt	  ideal	  	  
Excellenceteorin kommer ur ett projekt som syftade till att ta reda på hur kommunikation 
och PR påverkar organisationers effektivitet och vad det har för ekonomiskt värde (Grunig 
et al., 2002:4ff).  
 Grunig, Grunig och Ehling (1992:86) frågar sig själva vad en effektiv organisation är, 
och menar att hela excellenceteorin är organiserad kring svaret på den frågan. Deras svar är 
att:   
 
”Public relations contributes to organizational effectiveness when it helps reconcile the organization’s goals 
with the expectations of its strategic constituencies. This contribution has monetary value to the 
organization. Public relations contributes to effectiveness by building quality, long-term relationships with 

Figur 3: Modell av Mixed Motives. Dozier, Grunig & Grunig (1995:48). 
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strategic constituencies. Public relations is most likely to contribute to effectiveness when the senior public 
relations manager is a member of the dominant coalition where he or she is able to shape the organization’s 
goals and to help determine which external publics are most strategic” (Grunig et al., 1992:86) 
 Enligt excellenceteorin är essensen av PR relationsbyggande och förmågan att hantera 
det ömsesidiga beroendet. Ju bättre en organisation är på att upprätta och vårda goda 
relationer, desto mer effektiv blir organisationen. Detta skapar större frihet för 
organisationen att uppnå dess mål (Grunig et al., 2002:10). Excellenceteorin ser att goda 
relationer förutsätter symmetri och balans mellan organisationers och intressenters 
intressen. Det är viktigt att förstå hur den ena partens agerande påverkar den andra parten 
och vilka konsekvenser det får (Grunig et al., 2002:11).  
 Excellenceteorin förespråkar symmetrisk tvåvägskommunikation, eftersom denna typ 
av kommunikation skapar starka förutsättningar för att upprätta sunda och långsiktiga 
relationer. Grunig, Grunig och Dozier (2002:15) menar att symmetrisk 
tvåvägskommunikation bedrivs via mixed motives-modellen i excellenceteorin. Grunig, 
Grunig och Ehling (1992:86) poängterar dock att excellenceteorin i sig inte kan skapa en 
effektiv och framgångsrik organisation, utan enbart är ett verktyg som skapar 
förutsättningar för att få en solid grund att stå på. 

5.5.	  Sluta	  tygla	  den	  mångskiftande	  kommunikationen	  
Kritiker menar att det inte går att kategorisera, klassificera och förklara PR, eftersom  
att PR-utövares arbetsuppgifter är för mångskiftande (Grunig & Grunig, 1992:285). 
 De fyra kommunikationsmodellerna, speciellt modellen om symmetrisk 
tvåvägskommunikation, har varit kontroversiella och omdebatterade delar av 
excellenceteorin (Grunig et al., 2002:307). Roper (2005:82) argumenterar för att symmetrisk 
kommunikation aldrig kan bli helt balanserad, utan att det bara är ett kosmetiskt sätt för 
organisationer att kunna befästa sin härskande roll. 
 Holtzhausen, Petersen och Tindall (2003:336ff), som har forskat på PR i Sydafrika, 
kritiserar det västerländska asymmetri- och symmetrikonceptet som utgångspunkter inom 
PR och menar att det finns andra sätt att kategorisera kommunikation.  

5.6.	  Relationen	  i	  centrum	  	  

5.6.1.	  Från	  kommunikationsfokus	  till	  relationsfokus	  
	  
Relationship management grundar sig i Fergusons opublicerade artikel Building theory in 
public relations: Interorganizational relationships från 1984. Ferguson menade att kärnan inom PR 
är relationen mellan organisation och intressent. Hon menade att PR ska handla om 
hanteringen av relation istället för hanteringen av kommunikation (Ledingham, 
2011:235ff). Ferguson gav upphov till ett nytt synsätt, där kommunikationen är ett – av 
flera – verktyg som användas för att upprätthålla relationen mellan organisation och 
intressent (Ledingham, 2011:236).  
 Enligt Ledingham (2011:236) har Cutlip, Center och Broom gjort en definition av PR 
som säger att: ”the management of organization-public relationships through communication”. 
Kommunikation är således bara ett verktyg för att uppnå relation, som enligt denna teori är 
den verkliga kärnan inom PR.  
 Ledingham (2006:465) menar att relationship management ser på PR utifrån en annan 
av Cutlip, Center och Brooms definitioner av PR:  
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”the management function that establishes and maintains mutually beneficial relationships between an 
organization and the publics on whom its success or failure depends” (Cutlip et al., 1994:6).  
 
 Även om grunderna till teorin kommer från Ferguson så är det Ledingham och 
Bruning som är de huvudsakliga forskarna och författarna på området (L’etang, 2008:254). 
Ledingham benämner relationen mellan organisation och intressent med förkortningen 
OPR, från engelskans Organization-Public Relation (Ledingham, 2011:236).  
 Relationship management vilar på fyra byggstenar: a.) PR ska huvudsakligen handla om 
relation och inte kommunikation. b.) PR ska vara en ledningsfunktion. c.) PR bör ha 
strategier för att mäta organisationers relationer till dess intressenters attityder, kunskap och 
beteende. d.) PR bör konstruera modeller som innefattar relationers förlopp: från 
förutsättningarna, genom processen och slutligen vilka konsekvenser de för med sig 
(Ledingham, 2006: 467f).  
 Ledingham och Bruning (1998:62) menar att om man ser PR som relationship 
management kan PR-aktiviteter byggas på mål kopplade till relation, och implementeras 
med kommunikationsstrategier för att nå målen. Målen bör också utvärderas i termer av 
relationer.  

5.6.2.	  Relationsdefinitioner	  	  
Ledingham menar att om man ser till vad PR-yrket faktiskt innebär så finns det många 
aktiviteter som inte handlar om kommunikation i sig. När PR-praktiker tillfrågas om vad 
PR är, blir svaren ofta istället vad de gör i sin yrkesutövning, vilket till stor del är att hantera 
OPR.  Detta görs både genom ett symboliskt beteende (kommunikation) och faktiskt 
beteende (aktiviteter) (Ledingham, 2011:236).  
 Ledinghams definition av relationship management är att:  
 
Public Relation is the ethical and efficient management of organization – public relationships, focused over 
time on common interests and shared goals in support of mutual understanding and mutual benefit 
(Ledingham, 2003:190ff). 
 
 Ledingham och Bruning definierar OPR som:  
 
”the state which exists between an organisation and its key publics, in which the actions of either can impact 
the economic, social, cultural or political well being of the other” (Ledingham & Bruning, 1998:62). 
 
 En annan definition erbjuds av Broom, Casey och Ritchey:  
 
”Relationships consist of the transactions involving the exchange of resources between organisations. 
Similarly, exchange theory suggests that voluntary transactions result from knowledge of domain similarity 
and lead to mutual benefit, as well as to mutual goal achievement” (Broom et al., 2000:12f).  
 

5.6.3.	  Olika	  typer	  av	  relationer	  
Bruning och Ledingham (1999:165) har identifierat tre olika typer av OPR: personliga, 
professionella och medborgarrelationer.  
 I en professionell relation är det viktigt med ett formellt och affärsmässigt beteende. 
Det är viktigt att möta kundernas behov och visa dem sin vilja att investera ekonomiskt i 
relationen.  
 I en personlig relation är det viktigt att organisationens representanter bygger tillit 
mellan organisationen och intressenterna. Organisationen måste visa sin vilja att investera 
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tid, energi, tankeverksamhet och känslor i intressenterna. Organisationens representanter 
måste visa ett personligt intresse i enskilda människor som tillhör intressenterna.  
 Vid medborgarrelation är det viktigt att organisationen är öppen gentemot medborgare 
och officiella intressenter. Dessutom bör organisationen sponsra och stötta evenemang 
som är av ekonomiskt och socialt intresse för allmänheten (Bruning & Ledingham, 
1999:165).  
 Enligt en studie av Ledingham och Bruning (1998:61) om huruvida människor är 
benägna att byta eller behålla sitt telefonabonnemang, så är tillit, engagemang och öppenhet 
viktiga komponenter. De organisationer som i högre grad fick behålla sina kunder var de 
som byggde tillit, var engagerade och vidhöll öppen och ärlig kommunikation med sina 
intressenter. Ledingham och Bruning (1998:63) konstaterar att organisationer måste 
fokusera på relationerna till nyckelintressenter och involvera samt kommunicera med dem.  
 Ledingham menar att PR utifrån relationship management bedrivs dels genom 
symboliskt beteende, det vill säga kommunikationen, och dels genom det faktiska 
beteendet i ett ständigt pågående utbyte, det vill säga aktiviteter. Detta inbegriper utbyten 
mellan organisationer och intressenter, mellan olika intressenter samt mellan olika 
organisationer. Fokus är gemensamma mål, intressen och själva processen att uppnå 
ömsesidig förståelse som gynnar båda parterna. Detta är grunderna på vilket det, både 
praktiskt och teoretisk, kan skapas förutsättningar för långsiktiga relationer (Ledingham, 
2011:236). 

5.6.4.	  Att	  försöka	  mäta	  relationer	  
Broom, Casey och Ritchey (1997:83) fann att det fanns bristfälliga definitioner av OPR i 
tidigare litteratur och menade att det var ett problem som medför att både praktiker och 
akademiker använder otydliga instrument för att mäta relationer. Därför byggde de vidare 
på Cutlip et als. (1994) forskning och utvecklade en modell bestående av tre element: 
antecedents, concept relationships och consequenses (Broom et al., 1997:94). Grunig och Huang 
(2000:29,33f) menar att denna modell är perfekt för excellenceteorin och har byggt vidare 
på denna och kallar istället elementen situational antecedents, maintenance strategies och 
relationship consequenses.  
 

i. Situat ional  antecedents  handlar om organisationers intressenter. OPR och 
organisationens intressenter är alltid föränderliga och beror på situation. Grunig 
och Huang (2000:35) vill komma ifrån den något förenklade bilden där det finns en 
enkel relation mellan en organisation och en typ av intressent. Istället menar de att 
organisationer möter en mängd olika intressenter med olika intressen. Situational 
antecedents innefattar därför flera intressenter och flera organisationer, deras 
inverkan och konsekvenser på och av varandra (Grunig & Huang, 2000:36). 
Sammanfattningsvis handlar situational antecedents om vilka relationer som är 
viktiga för en organisations effektivitet. Exakt vad som är effektivt råder det dock 
skilda meningar om. Teorin om goal-attainment menar att effektivitet nås när en 
organisations mål uppnås. Systemteorin åsyftar att effektivitet nås när en 
organisation lyckas samla in de resurser de behöver (Grunig & Huang 2000:30).  
För att kunna utvärdera situational antecedents bör organisationen kontinuerligt 
söka av sin omgivning för att veta vilka intressenter de har, vilka relationer som är 
viktigast för effektiviteten och vilka frågor som är viktiga för OPR (Grunig & 
Huang, 2000:34). 

	  
ii. Maintenance s trateg ies  handlar om olika strategier för att vidmakthålla OPR 

(Grunig & Huang, 2000:36f).  
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Den interpersonella strategin  
Stafford och Canary (1991), som refereras i Grunig & Huang (2000:36ff), sysslade 
med interpersonell forskning och utvecklade teorier kring hur par gör för att hålla 
kärleksrelationen vid liv. Grunig och Huang (2000:36ff) har översatt Stafford och 
Canarys fem dimensioner till relationen mellan organisation och intressent. De fem 
dimensionerna är positivitet, öppenhet, legitimitetserkännande, nätverkande och rättvist 
fördelade uppgifter. Positivitet innebär exempelvis att kritik ska vara konstruktiv. 
Öppenhet bygger på att undvika hemligheter och att undanhålla information i den 
mån det är möjligt. Legitimitetserkännande springer ur kärlek och engagemang i en 
kärleksrelation och innebär i fallet med OPR att alla parter måste tillges legitimitet 
och respekt. Nätverkande innebär att en organisation ska bygga upp ett nätverk 
med inte bara sina intressenter, utan även intressenternas intressenter. Att fördela 
uppgifterna handlar i detta sammanhang om att hjälpas åt med uppgifter som är av 
intresse för någon av parterna eller båda. Exempelvis kan detta handla om att 
minska miljöförstöring, underlätta anställning, göra vinst eller att förbli i 
verksamheten. Dessa fem dimensioner har många likheter med olika PR-strategier, 
däribland symmetrisk tvåvägskommunikation (Grunig & Huang, 2000:36).  
 
De integrativa och distributiva strategierna  
Ur Putnams (1990) forskning hämtar Grunig och Huang (2000:38) vikten av att 
hitta en win-win-situation när det kommer till organisationens och intressenternas 
mål. Denna strategi kallas integrativ och bygger på en symmetrisk världssyn.  
Den distributiva strategin är enligt Putnam en motsats till den integrativa. Här 
handlar det istället om att maximera sin vinst och minimera sina förluster i en win-
lose-situation. Här används strategier som att skylla ifrån sig, ställa orimliga krav 
och hota (Grunig & Huang, 2000:38f). 
 
Strategier för olika intressen 
Plowman menar, i sin opublicerade doktorsavhandling från 1995, att det finns två 
asymmetriska strategier som gynnar organisationen mer än intressenterna (Grunig 
& Huang, 2000:39f). Dessa är att organisationen försöker övertala intressenterna att 
acceptera sin situation eller att organisationen undviker konflikten genom att lämna 
den. Men det finns också strategier där intressenten vinner makt över 
organisationen, nämligen genom kompromiss där ingen part egentligen är nöjd med 
resultatet, eller där organisationen böjer sig och sänker sin strävan. Dessa strategier 
är inte att föredra för att skapa och upprätthålla OPR. Det finns dock tre riktiga 
symmetriska strategier som är effektiva för att bygga OPR, menar Plowman 
(Grunig & Huang, 2000:39f). Dessa strategier är a.) samarbete för att möta båda 
parters intressen, b.) att göra vad som helst för att bibehålla relationen även om det 
innebär att organisationen måste backa ibland eller om det innebär att 
intressenterna inte alltid är fullt nöjda, c.) att organisationen och intressenten tänker 
i termer av ”win-win” or no deal, vilket innebär att om inte båda vinner något av en 
situation går man inte vidare med det (Grunig & Huang, 2000:39f). 
 
Att utvärdera strategier 
För att utvärdera effektiviteten av PR måste utvärdering av relationer ske genom 
relational outcomes (Grunig & Huang 2000:41). PR-praktiker kan mäta sin öppenhet 
gentemot intressenter genom att räkna förslag, klagomål, förfrågningar och andra 
kontakter som intressenter tar med organisationen. För att mäta PR-praktikerns 
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effektivitet bör vi se till hur ofta ledningen ber om hjälp och tar till sig av PR-
avdelningens råd. Ett annat sätt att mäta effektivitet är att analysera hur ofta 
ledningen är villig att dela med sig av sina intentioner och beslut till externa 
intressenter och media. I en utvärdering är det också relevant att veta vad ledningen 
gör för att visa intressenter att deras intressen är legitima. Rapporter som visar hur 
ledningen tar socialt ansvar, och i vilken utsträckning de har arbetat för att lösa 
problem som är av intresse för intressenterna, är ett bra mätinstrument (Grunig & 
Huang 2000:42). 

 
iii. Relat ionship outcomes  sammanfattas av Canary och Spitzberg (1984) som 

refereras i Grunig och Huang (2000:42f) till vilken utsträckning organisationen och 
intressenten litar på varandra (trust), kommer överens om vem som har rätt till 
makten över inflytandet (control mutality), upplever sig tillfredsställd (satisfaction) och 
hängiver sig själv till den andra parten (commitment) (Grunig & Huang 2000:42f).  
Att utvärdera relationship outcomes är komplicerat, då det ofta blir mätt utifrån 
den ena partens perspektiv. Det bästa sättet är enligt Grunig och Huang (2000:47) 
att fråga båda parter hur de ser på relationen utifrån ovan nämnda 
relationsegenskaper. Båda parter får delge sin uppfattning av den andre partnern i 
relationen, och en tredje part bör delge sin uppfattning om de båda parterna.  

 
5.6.5.	  En	  relations	  utveckling	  
Dimmick, Bell, Burgiss och Ragsdale (2000:117) genomförde en studie om hur patienter 
och läkare såg på sin relation, och menar att man kan översätta den relationen till OPR. 
Studien visade att patienter har en mer informell relation till läkaren och vården än vad 
läkaren och vårdinrättningar har gentemot patienten.  
 Modellen som Dimmick Bell, Burgiss och Ragsdale (2000:132) utvecklade visar en 
process som utgår från relationens utgångspunkt och nuvarande status och går mot den 
önskvärda relationen genom ständiga justeringar. Relationens utgångspunkt kan 
kategoriseras som asymmetrisk, men med en strävan mot den önskvärda mer symmetriska 
relationen. Processen kan gå framåt genom följande kommunikationsattribut; symmetri, 
intensitet, frekvens, varaktighet, valens och innehåll (Dimmick et al., 2000:133). 
 
5.6.6.	  Interpersonell	  vs.	  personell	  
Toth (2000:205) har skapat en modell för hur en process av interpersonell kommunikation 
kan bygga intressentrelationer. Hon menar att det finns två typer av PR, där den ena är 
enbart personell (asymmetrisk) och den andra är interpersonell (symmetrisk)(Toth, 
2000:214). Den första innebär att personell kommunikation används för att få övertag 
gentemot andra för att acceptera antingen organisationen eller intressentens position. Den 
andra innebär att interpersonell kommunikation används för att hitta gemensamma 
definitioner och komma till en gemensam förståelse, överenskommelse och konsensus 
(2000:214). 
 
Med dessa teorier som grund för vår studie kan vi nu gå vidare och påbörja studien, med 
säkerhet att teorierna kommer att vara till hjälp för att ta reda på huruvida apparna används 
för att skapa dialog och relation.  
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6.	  METOD	  

6.1.	  Appar	  från	  svenska	  riksdagspartier	  utifrån	  ett	  totalurval 
Det material som denna studie utgick från var appar (mobilapplikationer) från de svenska 
riksdagspartierna. Även beskrivningarna av apparna i dess nedladdningsplattformar ingår i 
materialet. Kravet var att apparna skulle finnas tillgängliga för nedladdning i någon av App 
Store, Google Play eller Windows Phone Store under december 2013, vilket motsvarar den 
tidsperiod som vi valde att samla in material. Dessa tre nedladdningsplattformar tillhör de 
vanligaste typerna av smartphones. App Store tillhör Apples iPhone, Google Play tillhör 
smartphones med operativsystemet Android såsom HTC, Samsung och Sony Ericsson, 
och Windows Phone Store tillhör smartphones med operativsystemet Windows såsom 
Nokia.   
 Efter att ha undersökt området och fått en överblick av populationen, kunde vi 
konstatera att det fanns ett begränsat antal appar att undersöka. Närmare bestämt 15 
stycken. Vi sorterade ut de appar som inte platsade i studien utifrån våra kriterier. Dessa 
kriterier var att apparna skulle finnas tillgängliga för nedladdning i någon av 
nedladdningsplattformarna. Dessutom ville vi att de appar som skulle vara med i studien 
skulle ha en organisation, inte en person, som avsändare. Med avsändare avsåg inte vi den 
tekniska utvecklaren av apparna, utan den organisation som har beställt appen. Mer 
konkret innebar det att de avsändare vars appar kunde ingå i studien kom från partier som 
sitter i riksdagen och deras sidoorganisationer, det vill säga ungdoms- och kvinnoförbund 
samt lokala partiorganisationer. 
 Anledningen till kriteriet om att apparna skulle finnas i ovan nämnda 
nedladdningsplattformar var att vi avsåg att undersöka mobilappar, med anledning av 
smartphonens inslag i vår vardag. ”Appar” som kräver att användaren går in via en 
webbläsare var alltså inte aktuella. Anledningen till kriteriet om att apparna inte fick ha en 
person, utan skulle ha en organisation som avsändare, var att vi ansåg att sådana appar 
säger mer om partiernas kommunikation. Det som avgjorde om en app skulle ingå i studien 
eller inte berodde alltså på appens avsändare, inte på själva innehållet. Om en app 
fokuserade på en enskild person, men ändå hade ett förbund inom partiorganisationen 
bakom sig, kunde denna app alltså ändå ingå i studien. 
 Av de femton appar som vi fann var det tio som uppfyllde kriterierna, vilket innebar att 
totalt tio appar blev aktuella att analysera i den fortsatta studien. Tre av de appar som inte 
kom att ingå i studien hade enskilda moderata politiker som avsändare, två från lokala 
organisationer i Stockholmsområdet och en från Söderhamn. En ”app” var egentligen en 
socialdemokratisk hemsida som inte faller inom definitionen av en mobilapp, då den inte 
fanns att ladda ned i någon av nedladdningsplattformarna för smartphones. Den sista 
appen som inte kom att ingå i studien var egentligen en podd, det vill säga en ljudsändning. 
Avsändaren var en lokal moderatorganisations egen radiostation. Vi bedömde att denna 
app inte skulle ingå i studien dels för att den egentligen är en podd och på så vis skiljer sig 
avsevärt från övriga appar som är mer klassiska appar. Och dels för att avsändaren inte 
direkt är en lokal politisk organisation, utan dess radiokanal.  
 En av de appar som ingår i studien (Lyssna & Förnya) var svår att tolka och dra 
slutsatser kring då vi inte kom åt den större delen av innehållet på grund av krav på 
medlemskap i partiet. Trots detta valde vi att denna app ändå skulle ingå i studien, då den 
dels uppfyllde våra kriterier och dels bedömde vi att den skulle kunna bidra med något till 
en helhetsbild kring de valda apparna.  
 Vi kunde naturligtvis inte utesluta att det fanns fler appar. Men eftersom eventuella 
sådana appar inte kom upp i våra omfattande sökningar föll de utanför de kriterier som vi 
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hade satt upp för sökningarna. Därför blev de inte aktuella för studien. Dessutom 
bedömde vi att poängen med apparna försvinner om inga potentiella användare kan hitta 
dem.  
 Vi hade därmed utifrån våra kriterier ett totalurval, enligt beskrivningen från Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012:171). Totalurval är att föredra för att kunna 
generalisera sina resultat (Esaiasson et al., 2012:171). Vi hade dock inga anspråk på att 
generalisera eftersom studien är kvalitativ och kartläggande och enbart innehöll tio 
analysenheter. Med tanke på att studien bestod av tio analysenheter ansåg vi att det inte var 
lämpligt att kunna dra generaliserande slutsatser. Vi var endast intresserade av att få en 
nulägesbild av apparna.  

6.2.	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  
Vi valde att använda kvalitativa innehållsanalyser eftersom vi ansåg att det metodvalet var 
mest relevant för att ge svar på vårt syfte och våra frågor. Vi behövde använda en metod 
som tillät oss att analysera innehållet på djupet för att ta reda på hur de kommunikativa och 
relationskapande aspekterna i apparna såg ut. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2012:210) är djupa kvalitativa innehållsanalyser med fokus både på latenta och 
manifesta budskap den bästa metoden för att upptäcka om det finns en diskrepans mellan 
vad analysenheterna säger sig göra och vad de faktiskt gör. Detta ansåg vi stärkte våra 
anledningar att använda denna typ av metod då vi uppskattande att det fanns en risk att 
apparna inte skulle göra exakt vad som utgavs.  
 Vi ville ha ett hermeneutiskt angreppssätt för att hitta latenta och manifesta budskap i 
apparna. Det innebar att vi tolkade apparna och dess innehåll utifrån den förförståelse som 
vi fick från teorierna och den tidigare forskningen. Eftersom vi var två personer som 
genomförde studien och tolkningen av materialet behövde vi ta i beaktning att vi har olika 
tolkningsförmågor. Varje person har olika erfarenheter och referenspunkter vilket medför 
att material kan tolkas på många olika sätt (Esaiasson et al., 2012:221f). Detta försökte vi 
undvika genom att diskutera igenom de punkter där våra tolkningar skiljde sig åt för att 
komma till konsensus.  
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012:221) menar att en studies behov 
av tolkning beror på olika faktorer. Tre av dessa faktorer följer nedan, där vi anser att alla 
talar för vårt behov av att tolka vårt material. a.) Om frågan är av karaktären att den söker 
efter latenta budskap i innehållet finns behovet av tolkning (Esaiasson et al., 2012:221). 
Detta stämmer med vår studie där vi vid sidan av en del manifesta budskap var intresserade 
av de latenta budskapen i apparna. b.) Om tanken inte är klar, det vill säga att innehållet 
eller innehållets producent inte har en genomtänkt uppfattning kring det som avses 
studeras i studien, finns behovet av tolkning (Esaiasson et al., 2012:221). Vi kunde förvisso 
inte veta hur tankarna bakom apparna såg ut, och ämnade inte undersöka producenternas 
tankar. Men vi ansåg att det fanns anledning att tro att det fanns en skillnad mellan 
beskrivningen av appen och appen i sig. c.) Om studien har perspektivet att ta reda på vad 
innehållet betyder för forskarna och deras samtid, finns det behov av tolkning (Esaiasson et 
al., 2012:221f). Detta stämmer med vår studie där vi utgick från oss och vår samtid i 
bearbetningen av apparna.   
 Tolkningsarbetet underlättades av att det tidsmässiga avståndet mellan oss och 
analysobjekten inte var allt för stor, det vill säga att vi har bra uppfattningen om den 
samtida kontexten som studien bedrivs i (Esaiasson et al., 2012:221f). 
 Vi valde att tolka innehållet generöst, i enlighet med Karl Poppers syn på rationell 
argumentation (Esaiasson et al., 2012:223). Det innebar att vi utgick från att apparna är 
värda att ta på allvar. Denna tolkningsmetod, som också kallas barmhärtighetsprincipen, 
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gjorde det lättare för oss att frångå våra egna föreställningar om apparna för att lyckas få så 
god insikt om dem som möjligt.  
 Med en kvalitativ innehållsanalys som metod kunde vi intensivt studera innehållet i 
apparna för att se vad som låg under ytan och sedan klassificera det. Detta krävde att vi 
undersökte både innehållet i apparna och vilken funktion det fyllde för användarna. Vår 
innehållsanalys var av systematiserande karaktär och syftade till att klassificera innehållet i 
apparna (Esaiasson et al., 2012:211).  
 Eftersom det inte fanns någon kartläggning av de svenska partiernas appar sedan 
tidigare ville vi göra en grundläggande beskrivning av de mer basala egenskaperna hos 
apparna. Detta innebar ett visst ofrånkomligt kvantitativt inslag i studien, annars är studien 
uteslutande kvalitativ (Esaiasson et al., 2012:197). 

6.2.1	  Alternativa	  metoder	  	  
 Ett alternativ till den metod som vi använde skulle kunna vara att bedriva djupgående 
intervjuer med kommunikationsansvarig från respektive parti angående deras app/appar. 
Intervjuerna skulle vara en kombination av informant- och respondentintervju. Detta hade 
dock medfört en överhängande risk att vi skulle ha fått höra idealistiska svar som kanske 
inte hade överensstämt med verkligheten eller som rent av hade varit floskler. Därför ansåg 
vi att detta metodval inte hade bidragit till det bästa resultatet för vår studie (Esaiasson et 
al., 2012:227f). 
 Vi hade också kunnat använda oss av en kvantitativ innehållsanalys för att ställa frågor 
till apparna och på så sätt svara på studiens frågor. Men på grund av att apparna 
fortfarande är på frammarsch, och är ett relativt nytt fenomen, fanns det ett begränsat antal 
appar från de politiska partierna att undersöka. Den totala populationen var i detta fall så 
pass liten att det inte hade varit relevant att bedriva kvantitativa studier. Kvantitativa 
metoder hade också inneburit en risk för att vi hade missat den mer djuprotade 
informationen som vi ville åt. Detta eftersom denna metod är bättre lämpad till att se 
förekomst av olika typer av innehållsliga kategorier samt frekvens och utrymme. Denna 
information hade riskerat att bli för grund för att vara godtycklig i vår studie (Esaiasson et 
al., 2012:197). 

6.3.	  Undersökningsinstrument	  
Vårt undersökningsinstrument bestod av en frågemall. Mallen inleddes med två frågor för 
att kartlägga apparna. Därefter bestod mallen av åtta fundamentala översiktsfrågor som 
rörde praktiska aspekter kring appen, exempelvis var appen kunde laddas ned och vad som 
krävdes för att få tillgång till den. Slutligen innehöll mallen 20 djupgående frågor som vi 
ställde till apparna för att kunna analysera innehållet i dem. Frågorna baserades på centrala 
delar av den teoretiska sammanställningen. Svaren på dessa frågor gjorde att vi kunde se 
vilka funktioner apparna hade och hur kommunikationen och relationerna såg ut i apparna. 
Se bilaga 1 för fullständig frågemall.  

6.4.	  Tillvägagångssätt	  

6.4.1.	  Insamling	  
Insamlingen pågick mellan den 11 december och den 29 december 2013. Vi sökte i de olika 
mobiltelefonernas nedladdningsplattformar för appar. Där sökte vi på parternas 
fullständiga namn och även smeknamn (exempelvis Centerpartiet och Centern). Därefter 
sökte vi på partiledarnas namn och på ungdoms- och kvinnoförbundens namn (exempelvis 
Stefan Löfven, Socialdemokratiska ungdomsförbundet och Socialdemokratiska kvinnor). 
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Vi sökte även på ungdoms- och kvinnoförbundens smeknamn och/eller förkortningar 
(exempelvis SSU och S-kvinnor). Däremot sökte vi inte på partiernas förkortningar, 
eftersom enskilda bokstäver ger alldeles för många träffar.  
 Vi tittade också på huvudorganisationernas samt ungdoms- och kvinnoförbundens 
hemsidor för att undersöka om de hade några appar som inte hade kommit upp med hjälp 
av våra sökord. Dessutom sökte vi på hemsidornas sökruta med sökorden app, applikation, 
mobilapp och mobilapplikation. Detta gav dock inga fler appar.  
 Efter denna sök- och insamlingsprocess tog vi fram ovan nämnda kriterier för det urval 
av appar som skulle vara med i studien, vilket tog bort fem av 15 appar. De tio valda 
apparna fanns i både App Store och Google Play, vilket gjorde att vi skärmdumpande 
beskrivningarna av apparna i just de två nedladdningsplattformarna. Däremot fanns inga av 
de appar som ingick i urvalet i Windows Phone Store. Sedan laddade vi ned de tio apparna 
som skulle ingå i studien, bläddrade igenom dem och skärmdumpade alla sidor och bilder i 
appen. Vi utgick från Apple-versionerna och kontrollerade att Android-versionerna inte 
avvek. Om det fanns någon skillnad skärmdumpade vi detta och tog upp det i resultatet. 
 För att kunna svara på en av våra frågor krävdes också att vi tittade på respektive 
organisations hemsida för att se om apparna var representerade där. Det innebar att vi 
skärmdumpade startsidan på de partier och förbund som stod bakom varje utvald app.  
 

6.4.2.	  Arbetssätt	  
Innan analysarbetet inleddes bekantade vi oss med alla appar. På detta sätt hade båda en 
övergripande uppfattning om varje app. Vi gjorde först en testanalys tillsammans för att 
hitta en gemensam metodologisk logik att följa. Detta gjorde vi utifrån ett första utdrag till 
frågemall. Därefter korrigerade vi frågorna något. Sedan utgick vi från den nya frågemallen 
och ställde alla frågor till apparna i turordning. Detta gjorde vi var för sig, men efter att 
varje app hade besvarat frågemallens frågor diskuterade vi resultatet tillsammans för att 
säkerställa att vi tolkade på liknande sätt. Om vi hade olika uppfattningar diskuterade vi oss 
fram till ett gemensamt svar och korrigerade resultatet. Utifrån resultatet gjorde vi 
tillsammans en djupare analys där vi kopplade resultatet till teorierna och utifrån det kom vi 
fram till våra slutsatser. Vi har hela tiden använt våra skärmdumpar tillsammans med de 
faktiska apparna för att genomföra analysarbetet.  

6.5.	  Metoddiskussion	  	  

6.5.1.	  Problem	  och	  lösningar	  
Vi insåg efter att ha provat den första versionen av vår frågemall att den inte var optimal. 
Vissa frågor var krystade och svåra att svara på och därför tog vi bort dem. En del frågor 
gav samma svar och därför slog vi ihop dem. Vi insåg också att vi var tvungna att byta 
ordning på frågorna för att få texten att flyta. När vi hade justerat mallen efter detta, dök 
liknande problem upp vid flera tillfällen. En del av de frågor som vi hade slagit ihop 
behövde plockas isär och vi fick då gå tillbaka till redan analyserade enheter för att se till att 
de svarade på båda frågorna. Visserligen hade det varit bra om vi från början lyckades göra 
en perfekt frågemall. Men vi tror att eftersom korrigeringarna krävde att vi gick tillbaka för 
att kontrollera, komplettera och tänka om, så har det bidragit till att analysen är väl 
genomarbetad. För att försäkra oss om att dessa problem verkligen inte hade påverkat vårt 
resultat så gjorde vi en kontroll när alla appar var färdiganalyserade där vi gick igenom varje 
app utifrån den senaste versionen av frågemallen. Detta bidrog också att vi kom ifrån det 
faktum att vi blev bättre på att analysera och tolka materialet allt eftersom. 
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6.5.2.	  Validitet	  
Det är centralt att studiens begreppsvaliditet är hög, det vill säga att det finns en god 
överensstämmelse mellan valt teoretiskt angreppssätt och undersökningsinstrumentet. 
Därför skapade vi ett frågeformulär där vi använde oss av många olika kriterier för att 
undersöka kommunikationen och relationskapandet i apparna. Frågeformuläret var i en 
metamorfosisk process i början av studien. Vi experimenterade och provade oss fram till 
vilka frågor som fungerade och vilka som blev överflödiga eller irrelevanta. Detta ledde till 
slut fram till att vi skapade 20 fördjupningsfrågor vilka inbegrep flera olika indikatorer och 
kriterier som möjliggjorde en bedömning av de teorier som vi hade valt. Detta gjorde att vi 
fick en bred palett eftersom att det fanns många olika kriterier att ta hänsyn till för att 
kunna anta eller avskriva en teoris bekräftelse. Det här arbetssättet anser Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012:62) öka begreppsvaliditeten i studien. De teorier 
som vi använde liknade varandra i många aspekter, vilket gjorde att vissa frågor kunde vara 
kriterier på eller indikatorer åt fler än en teori.  
 Den interna validiteten, det vill säga att slutsatserna i studien är konkreta uttryck för det 
teoretiska antagandet, är något som påverkas av hur korrekt begreppsvaliditeten är 
(Esaiasson et al., 2012:58). Därför är det av stor vikt att mätverktyget för studien tydligt 
visar att de valda teorierna är närvarande eller frånvarande i resultatet. Vi identifierade att 
det som skulle kunna vara ett hot mot vår interna validitet var att den frågemall som vi 
hade konstruerat inte skulle mäta det som vi avsåg att mäta. Vi har hanterat detta problem 
genom att testa och utvärdera frågeformuläret.  
 

6.5.3.	  Intersubjektivitet	  
Det är viktigt att forskning är intersubjektiv, det vill säga att den är forskaroberoende, 
genomskinlig och värderingsfri (Esaiasson et al., 2012:25). För oss innebar detta att vi 
strävade efter intersubjektivitet genom att vara så utförliga, tydliga och genomskinliga som 
möjligt i beskrivningen av vår process. Detta för att studien skulle kunna genomföras av 
någon annan framledes och denna någon skulle ha förutsättningar för att genomföra 
studien på samma sätt som oss och få så liknande resultat som möjligt. Detta är emellertid 
enklare att uppnå i en kvantitativ studie. I en kvalitativ förminskas kravet om 
forskaroberoende till att istället handla om största möjliga öppenhet (Esaiasson et al., 
2012:25f), vilket vi har försökt redogöra för i detta metodkapitel. Eftersom studien är 
kvalitativ och vi tolkar resultaten är det dock omöjligt att denna studie kan stå helt fri från 
oss. Visserligen finns det en värdering i att vi anser att det valda uppsatsämnet är intressant 
och viktigt (Esaiasson et al., 2012:26), men under själva analysen har vi hållit våra 
värderingar utanför. Vi har inte analyserat de politiska budskapen i apparna, vilket gör att vi 
är övertygade att våra privata politiska åsikter eller andra värderingar inte påverkar studien.  

6.6.	  Materialets	  kvalitet	  
Det material som vi har samlat in bedömer vi vara av god kvalitet för att svara på vårt syfte 
och våra frågeställningar, varvid vi är redo att gå vidare till att presentera resultatet.  
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7.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
Av de åtta riksdagspartierna är det endast fyra som har appar. Dessa partier är 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. De partier som inte har 
några appar är Vänsterpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.  
 Socialdemokraterna har tre appar, vilka alla ingår i vår undersökning. På deras hemsida 
påstår de dock att det finns ytterligare en app. Men eftersom denna ”app” egentligen är en 
vanlig webbsida och inte finns att ladda ned till en mobiltelefon via de tre olika 
nedladdningplattformarna så ingår den inte i studien. Miljöpartiet har två appar, varav båda 
ingår i undersökningen. Centerpartiet har en app, och den ingår i undersökningen. 
Moderaterna har åtta appar, varav fyra ingår i undersökningen.  
 
 Namnen på de appar som ingår i studien är:    

• En jobbigare morgon (S) 
• Patientmakt (S) 
• Framtidens Kronoberg (S) 
• Samtalsappen (MP) 
• Miljöpartiet Hallsberg (MP) 
• C-stämma (C) 
• Moderaterna i Skåne (M) 
• MUF (M) 
• Moderatkvinnorna (M) 
• Lyssna & Förnya (M) 

 
 Namnen på de appar som inte ingår i studien är:  

• Micke T (M) 
• Moderaten Morgan (M) 
• Blå timmen (M) 
• Linus E. Ohlsson (M) 
• (S)appen (S) 

 
Tabellerna nedan sammanfattar de enkla och övergripande frågorna i vår undersökning, se 
bilaga 1. Därefter följer mer djupgående beskrivningar av apparna utifrån resterande frågor.  
  



 
 
Appar under lupp  
_____________________________________________________________________ 
 
 

 24 

Tabell 1. Hemsidor som avses är (2013-12-29): www.socialdemokraterna.se/webben-for-
alla/Partidistrikt/Kalmar/, www.socialdemokraterna.se/, www.socialdemokraterna.se/webben-for-
alla/Partidistrikt/Kronoberg/Hemny/, www.mp.se/, www.mp.se/hallsberg   
 * Kampanjen som appen handlar om skyltas på hemsidan, men inte appen i sig.  

 C-stämma 
(C) 

Moderaterna 
i Skåne (M) 

MUF (M)  Moderat-
kvinnorna (M) 

Lyssna & 
Förnya (M) 

Partikoppling Riks Lokal Ungdoms-
förbund 

Kvinnoförbund Lokal 

Finns i Google 
Play 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns i App 
Store 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns i 
Windows 
Phone Store 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Kostnadsfri Ja Ja Ja Ja Ja 

Krävs parti-
medlemskap 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Krävs 
inloggnings-
uppgifter 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Skyltas app på 
hemsidans 
startsida 

Nej Nej Ja Nej Nej 

Tabell 2. Hemsidor som avses är (2013-12-29): www.centerpartiet.se/, www.moderat.se/skane, http://muf.se/, 
www.moderatkvinnorna.se/, http://moderaterna.net/  

 Patientmakt 
(S) 

Framtidens 
Kronoberg 
(S) 

En 
jobbigare 
morgon (S) 

Miljöpartiet 
Hallsberg 
(MP) 

Samtalsappen 
(MP) 

Partikoppling Lokal Lokal Riks Lokal Riks 
Finns i 
Google Play 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns i App 
Store 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns i 
Windows 
Phone Store 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Kostnadsfri Ja Ja Ja Ja Ja 

Krävs parti-
medlemskap 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Krävs 
inloggnings-
uppgifter 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Skyltas app 
på hemsidans 
startsida 

Nej Nej Ja Ja Ja* 
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7.1.	  Patientmakt	  
Denna app kommer från Socialdemokraterna 
Kalmar län och riktar sig till alla som har åsikter 
om landstinget i Kalmar län.  
 Enligt beskrivningen av appen i App Store 
framgår det att partiet ”vill veta vad du tycker 
om landstinget”. De vill förbättra vården genom 
att ta tillvara på förbättringsförslag och 
konstruktiv kritik. Huvudsyftet med appen är att 
förbättra vården, vilket gör att den huvudsakliga 
funktionen är att samla in patienternas åsikter. 
De patienter som bidrar med förslag får chansen 
att vinna biobiljetter. I beskrivningen tydliggörs 
också att det finns kontaktuppgifter till alla s-
landstingspolitiker för att underlätta enkel 
direktkommunikation. Beskrivningen i Google 
Play är mer sparsmakad och säger endast att 
partiet vill veta vad du tycker och uppmanar 
användarna att skicka in åsikter.  
 Appens innehåll stämmer överens med hur  
den beskrivs, dock finns det fler funktioner än 
vad som förtäljs i beskrivningen. Det första man 
möts av i appen är en startsida som beskriver att 
patienter ofta upplever sjukvården som opersonlig och byråkratisk. Det står vidare att 
många är missnöjda med delaktigheten och informationen.  
 Appen består sedan av fyra flikar där den första är en beskrivning på att partiet vill 
förbättra landstinget genom patienternas hjälp. Den andra fliken är ett formulär där 
patienter ska kunna lämna förslag. Den tredje fliken visar kontaktuppgifter och den sista är 
ett formulär för att bli medlem. Appen har också en faktaruta som man kan klicka på och 
komma vidare till en kuriosasida. Det finns ingen funktion som integrerar andra av partiets 
kommunikationskanaler.  
 Partiet fokuserar mer på att samla in information än informationsutbyte. Möjligheterna 
till dialog är begränsade. Partiet uppmanar användare att dela med sig av sina åsikter, men 
det finns inget som styrker att de som lämnar åsikter får någon feedback på dem. Om en 
användare skickar in en fråga får hen information om att svar kommer inom några dagar. 
Om användaren enbart lämnar en åsikt, finns inget som tyder på återkoppling.  
 Vi provade att skicka in både en fråga och ett påstående i olika omgångar. En vecka 
senare fick vi svar på båda. Dessa svar kom via mejl. Alltså ligger informationen utanför 
appen, vilket innebär att de hamnar utanför studien. Vi kan ändå konstatera att svaren var 
utförliga och personliga.  
 Genom att fortsätta mejlkonversationen eller genom att använda kontaktuppgifterna till 
landstingspolitikerna kan användarna nätverka med partiet. Det finns dock inga garantier 
att det leder till nätverkande. Det beror på hur tillmötesgående politikerna är. 
 Kommunikationen från partiet i appen är statisk då inget nytt material publiceras.  
Användarna har möjlighet att kommunicera frekvent till partiet genom att skicka in många 
förslag. De åsikter som skickas in är bara synliga för partiet, de blir inte publicerade i appen 
så att andra kan ta del av dem och diskutera. Kommunikationen är ensidig då det endast är 
användarna som ska kommunicera med partiet. Användarna kan inte kommunicera med 
varandra och partiet kan inte återkoppla i appen.  

Bild 1: Patientmakt 	  



 
 
Appar under lupp  
_____________________________________________________________________ 
 
 

 26 

 Kommunikationsmöjligheterna är obalanserade mellan partiet och användarna. Det är 
användarna som är drivande i kommunikationen, men det innebär inte att det är 
användarna som sitter på makten. Partiet har makt över hur appen ser ut och den 
information som synliggörs i den.  
 Det finns något att hämta i appen för såväl användaren som partiet. Partiet får underlag 
till förbättringar, vilket kan öka deras popularitet och ge mer inflytande över landstinget. 
Användarna får uttrycka sina åsikter och vara med och förändra sådant de anser vara fel 
inom landstinget. Att användarna lämnar åsikter påverkar inte partiet automatiskt, utan det 
krävs att partiet är villigt att ta till sig åsikterna för att de verkligen ska bli påverkade. 
 Partiet kan påverka användarna på så sätt att de själva framstår i god dager på grund av 
fördelaktig information, men i övrigt påverkas användarna bara på så sätt att de erbjuds en 
plattform att uttrycka sig genom.  
 Både partiet och användarna, i egenskap av patienter, torde ha ett gemensamt intresse 
av att utveckla och förbättra vården. I denna app förutsätts att sjukvården är ett gemensamt 
intresse. Inom det området finns emellertid möjlighet att ha olika intressen att uttrycka sina 
åsikter kring. Partiet har inte fokuserat på ett specifikt ämne eller område inom vården utan 
håller detta öppet för användarna. Partiet har inte angivit någon begränsning av vad som är 
lämpligt att lämna åsikter kring.  
 Appen ställer inte orimliga krav på användaren, det finns inget tvång att bidra med 
åsikter. Användaren kan däremot ställa orimliga krav på partiet genom att kräva 
svåruppnåeliga mål. 
 Eftersom denna app förutsätter att det finns ett gemensamt intresse av vården, finns 
också ett gemensamt mål. Från partiets sida vill man involvera användarna för att förbättra 
sjukvården. Från användarnas sida vill man uppmärksamma politikerna på specifika 
områden inom vården. För att skapa en ömsesidig förståelse krävs att appen erbjuder 
dialog, vilket denna app inte gör.  
 Genom att publicera positiv information om sitt arbete kan partiet få ökad legitimitet 
och respekt. Att ta fram ett verktyg som bjuder in patienter till att dela med sig av sina 
åsikter kan också ge partiet goodwill. Användarna ges respekt i och med att partiet 
beskriver hur viktiga de och deras åsikter är.  
 Partiet antyder att vilja öppna sig för patienterna och bjuda in dem i det politiska 
arbetet. Däremot är de inte transparenta när det kommer till vad åsikterna konkret kommer 
att mynna ut i.  

7.1.1.	  Analys	  av	  Patientmakt	  
Appen möjliggör ett informationsutbyte och vill ta vara på åsikter och feedback vilket 
förutsätter tvåvägskommunikation. Däremot upprättas inte någon typ av dialog som kan 
skapa ömsesidig förståelse, vilket enligt teorin om symmetrisk tvåvägskommunikation 
betyder att appen inte kan klassificeras som symmetrisk (Grunig & Hunt, 1984:22f). 
Obalansen som finns i meningsutbytet motiverar istället att appen är asymmetriskt 
tvåvägskommunikativ (Grunig & Hunt, 1984:22f). Denna teori ser intressenternas 
kommunikation som feedback och menar att kommunikationen är ensidig, vilket till stor 
del stämmer överens med appens utformning där användarna skickar in sina åsikter utan 
garanti om svar. Men om partiet svarar och inleder en dialog, skulle partiet initiera en mer 
balanserad typ av kommunikation och därmed bättre förutsättningar för att symmetri 
uppstår.  
 Appen ger intryck av att partiet har intentioner att vilja bygga och stärka sina relationer, 
vilket är en central del av excellenceteorin (Grunig et al., 2002:86). Appen lyckas dessvärre 
inte leva upp till det ideal som excellenceteorin förespråkar eftersom kommunikationen är 
för ensidig.  
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 Å ena sidan finns tecken på att appen vill vara relationskapande gentemot sina 
användare, eftersom att appen fokuserar på ett gemensamt intresse och övergripande mål 
samt att det finns något för båda parter att hämta i appen. Detta rimmar med delar av det 
som Ledingham (2003:190ff) kräver av en relation. Å andra sidan finns det inga grunder för 
att appen kan upprätta en ömsesidig förståelse, vilket också krävs för en relation enligt 
Ledinghams definition. Det som gör att appen får svårigheter i att skapa relationer är 
bristen på ömsesidig förståelse och dialog. Enligt teorin om symmetrisk 
tvåvägskommunikation (Grunig & Hunt, 1984:22f) skapar goda dialogmöjligheter bättre 
förutsättningar för att en ömsesidig förståelse etableras. 
 Dialogens frånvaro medför även att partiet och användarnas relation inte kan 
vidareutvecklas med tanke på Dimmick, Bell, Burgiss och Ragsdales (2000:133) krav på 
relationsprocessen; nämligen kommunikativ symmetri, intensitet, frekvens, varaktighet, 
valens och innehåll.  
 Genom appen hjälper användarna partiet att inse sina brister kring sin verksamhet. Om 
partiet förstår hur medborgarna – det vill säga väljare och således en av deras 
nyckelintressenter – prioriterar olika frågor, så kan det stärka relationen mellan dem, enligt 
teorin om situational antecedents.  
 Likt Plowmans strategier (Grunig & Huang, 2000:39f) för att bygga effektiva relationer 
mellan organisation och intressent kan appens funktion leda till ett samarbete där de två 
parternas intressen kan mötas. Men även detta försvåras på grund av de begränsade 
dialogmöjligheterna.  
 Utifrån Bruning och Ledinghams (1999:165) syn på olika typer av OPR, kan denna app 
bidra till att bygga medborgarrelationer där det är viktigt att organisationer är öppna 
gentemot medborgare. Det finns även en vilja från partiet att skapa personliga relationer 
och därför finns kontaktuppgifter till landstingspolitiker i länets alla kommuner i appen. De 
svar som vi fick ifrån partiet när vi skickade in en åsikt var även det en indikation på en 
personlig relation, eftersom att det inte var ett automatiskt svar utan en människa som 
återkopplade. 
 Sammanfattningsvis kan appen beskrivas som asymmetriskt tvåvägskommunikativ, 
med en vilja att upprätta mer symmetrisk kommunikation. Appen är i stort sett inte vidare 
relationskapande, även om det finns tendenser till en personlig relation. Vi benämner 
denna app som en tips- och frågelåda.  
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7.2.	  Framtidens	  Kronoberg 
Bakom appen Framtidens Kronoberg står 
Socialdemokraterna i landstinget Kronoberg.  
Enligt beskrivningsfältet i App Store riktar sig 
appen till alla som är intresserade av att uttrycka 
sin åsikt om landstinget i Kronoberg. I 
beskrivningen i Google Play har man också lagt 
till exempel på aktuella ämnen. De exemplen är 
sjukvård, regionfrågan, kollektivtrafik, kultur och 
annan politik.  
  Det finns en tvetydighet kring vad appens 
verkliga huvudsyfte är. Detta eftersom att det i 
beskrivningarna framgår att partiet vill ha åsikter 
kring landstingets alla ansvarområden. Men i 
åsiktsformuläret som finns i appen, står det 
enbart att de vill ha åsikter kring sjukvården.  
 I stort stämmer beskrivningen med appens 
innehåll. Appen består av tre flikar. I den första 
fliken beskriver partiet sin bild av dagens 
sjukvård och kritiserar de politiska motståndarna. 
Den andra fliken tar upp övriga områden som 
omfattas av landstingets ansvar. Båda dessa flikar 
innehåller också länkar till hemsidan för den som 
vill läsa mer. Den tredje fliken är ett 
åsiktsformulär, vilket är den huvudsakliga 
funktionen i appen.  
 Dialog möjliggörs inte i denna app, eftersom informationen är statisk och användarna 
enbart har möjlighet att skicka in information via ett formulär. Däremot är appen ett 
verktyg för informationsutbyte, där partiet bidrar med information om nuläget och 
användaren bidrar med sina åsikter. När en åsikt skickats in besvaras inte denna på något 
sätt i appen, utan användarna får uppmaningen att skicka in fler förslag. Däremot så kan 
partiet i ett senare skede återkoppla till den mejladress som fyllts i när åsikten skickas. Det 
framgår dock inte att partiet har för avsikt att återkoppla eller initiera dialog med 
användaren.  
 Vi provade att skicka in ett förslag och fick svar några timmar senare. Detta svar kom 
via mejl. Alltså ligger informationen utanför appen, vilket innebär att de hamnar utanför 
studien. Vi kan konstatera att svaret var personligt, vilket förutsätter att de har satt sig in i 
vårt förslag.  
 Genom att fortsätta mejlkonversationen kan användarna nätverka med partiet, men det 
finns inget i appen som automatiskt leder till nätverkande. Det hänger på hur 
tillmötesgående politiken är och hur stort intresse användaren har av att nätverka. 
 Eftersom appen inte har några direkta dialogmöjligheter är balansen i 
kommunikationen ojämn. Makten tillfaller partiet eftersom det är partiet som har full 
kontroll och insikt i all information. 
 Kommunikationen är statisk. Den information som finns i appen har ingen anledning 
att uppdateras och det finns inget som intygar när den publicerats. Användarnas förslag 
publiceras inte i appen, vilket förhindrar dialog.  
 Oavsett hur frekvent användarna skickar in förslag är ändå kommunikationen är 
ensidig, eftersom det endast är användarna som ska kommunicera med partiet och inte vice 

Bild 2: Framtidens Kronoberg	  
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versa. Båda parter har emellertid lika stora möjligheter att uttrycka sig, användarna genom 
att lämna in förslag och partiet genom den text som de författat i appen.  
 De som använder appen kan påverka partiet genom att skicka in förslag och åsikter 
som partiet får ta ställning till. Huruvida detta verkligen påverkar partiet beror på hur villigt 
partiet är att lyssna på förslagen och åsikterna. Partiet kan påverka användarna så att de 
känner sig sedda i och med att de får lämna åsikter som kan bli uppmärksammade. Appen 
kan också öka eller minska intresset för partiet. Utöver detta påverkas inte användarna 
nämnvärt mer än att de får en plattform som de kan uttrycka sina åsikter på. 
 Både för partiet och användarna finns fördelar med appen. De drar båda nytta av 
åsiktsfunktionen, om än på olika sätt. Appen kan också hjälpa dem att mötas i 
gemensamma frågor, givet att partiet tar till sig det som användarna bidrar med. Om partiet 
tar till sig åsikterna och återkopplar innebär det att alla gynnas positivt. Annars är det bara 
partiet som gynnas. De kan använda åsikterna för att bedriva en effektiv politik, genom att 
basera vallöften på de åsikter som kommer in. Partiet kan inte kräva åsikter, eller något 
annat för den delen, av användarna. Däremot kan användarna i sina åsikter ställa orimliga 
krav på partiet.  
 Det finns viss förståelse för att användare kan ha olika intressen i partiet eftersom 
appen nämner att åsikter kring alla landstingets ansvarsområden ses över. I själva 
åsiktsformuläret står det dock enbart att åsikter om sjukvården är av intresse. 
 Appen försöker involvera användaren i deras mål om att förbättra sjukvården. De som 
använder appen har troligen det målet gemensamt med partiet, eftersom det ligger i 
allmänhetens intresse. Inget större fokus ligger på att skapa en ömsesidig förståelse, 
eftersom dialogen uteblir. Att partiet beklagar sig över sina regerande motståndare kan ses 
som ett försök att visa förståelse för de som drabbats av den, enligt dem, missgynnande 
politiken.   
 Partiet kan ges legitimitet och respekt genom att de i appen visar att de är intresserade 
av att höra användarnas åsikter. Användarna ges legitimitet och respekt genom att de får 
sin röst hörd. Det finns dock komponenter i appen som bidrar till bilden av att partiet 
saknar ett genuint intresse för appen, eftersom att appen inte upplevs genomarbetad. De 
komponenter vi syftar på här är innehållets bristfälliga kvaliteter, såsom stavfel och ologiska 
meningsbyggnader. Appen innehåller långa textstycken som blir svåra att ta till sig i appen. 
Åsiktsformulärets utformning gör det svårt att skriva längre textstycken, vilket kan påverka 
vilken typ av förslag och åsikter som kommer in. Det saknas respekt från partiet till 
användarna, eftersom appen inte har genomarbetats tillräckligt för att korrigera felen. Detta 
kan också spilla över på partiets legitimitet. 
 Eftersom det inte finns någon möjlighet att se vad andra skickat in samt att man inte 
vet vad som händer med den åsikt som man själv har skickat, kan vi konstatera att appen 
inte är transparent. Dessutom är partiet otydligt med vilka politiska ståndpunkter man har, 
vilket gör att appen inte är öppen, då alla inte har en förförståelse för partiets politik.  

7.2.1.	  Analys	  av	  Framtidens	  Kronoberg	  
Informationsutbytet i appen gör den tvåvägskommunikativ enligt Grunig och Grunigs 
(1992:289) teorier. Appens vilja att samla in feedback som kan användas i partiets retorik 
stämmer överens med teorin om asymmetrisk tvåvägskommunikation (Grunig & Hunt, 
1984:22ff). Enligt denna teori blir kommunikationen ofta ensidig trots att den är 
tvåvägskommunikativ, vilket stämmer in på denna app. Visserligen finns en strävan om att 
mötas i gemensamma frågor och nå en win-win-situation, vilket gör att kommunikationen 
strävar mot den symmetriska karaktären. Men teorin om symmetrisk kommunikation 
(Grunig & Hunt, 1984:22f) kräver också att det ska finnas en dialog som är balanserad och 
mynnar ut i en ömsesidig förståelse, vilket denna app inte uppfyller.  
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 Appen uppfyller en del av de krav som Ledingham (2003:190ff) ställer på 
förutsättningar för långsiktiga relationer. Partiet och användarna delar i viss mån mål och 
frågor, eftersom de utgår från sådant som det finns ett allmänintresse kring. Däremot finns 
inget sätt i appen att uppnå en ömsesidig förståelse, vilket till stor del beror på att appen 
inte främjar dialog. Ledingham och Bruning (1998:61ff) har i en studie konstaterat att de 
organisationer som byggde tillit och var engagerade och öppna, var de som fick behålla sina 
kunder. Partiet visar istället i denna app på motsatsen till dessa organisationer, eftersom de 
inte är öppna med sina intensioner, inte uppdaterar appen och inte tydliggör sina åsikter.  
 Eftersom appen inte har några tydliga representanter eller kontaktuppgifter som 
företräder partiet kan det inte röra sig om en personlig relation. Återkopplingen på vårt 
inskickade förslag kom dock från en företrädare vilket gör att relationen möjligen strävar åt 
det personliga hållet.  
 En professionell relation kräver affärsmässigt och formellt beteende, vilket är ett 
beteende som inte återfinns, med tanke på kritiken mot meningsmotståndarna. I enlighet 
med den interpersonella strategin bör kritik vara konstruktiv för att en relation ska 
upprätthållas. Även om appen inte bygger på att skapa relationer till partiets motståndare, 
så talar Grunig och Huangs situational antecedents (2000:35) om vikten för organisationer att 
skapa relationer med flera typer av intressenter och enligt den interpersonella strategin 
(Grunig & Huang, 2000:36) bör organisationer nätverka med även sina intressenters 
intressenter. 
 En medborgarrelation är det som denna app kommer närmast i att uppfylla, eftersom 
det ligger i allmänhetens intresse att förbättra sjukvården och andra av landstingets 
ansvarsområden. Men denna typ av relation kräver, enligt Bruning och Ledingham 
(1998:61ff) också en öppenhet från organisationen, vilket är partiets största problem. Dels 
finns det ingen dialog, men partiet är heller inte transparenta i sina intentioner med vare sig 
appen, folkets förslag eller sin egen politik. Relationen påverkas också negativt av bristen 
på öppenhet, i linje med de fem dimensionerna i den interpersonella strategin (Grunig & 
Huang, 2000:36). En annan av dessa dimensioner ställer krav på att båda parter ska 
tillkännage varandra legitimitet och respekt, vilket appen brister i med tanke på de 
formaliamisstag som vi har identifierat.  
 Sammanfattningsvis är denna app asymmetriskt tvåvägskommunikativ och de 
eventuella relationer som skapas är också asymmetriska, men med en strävan mot den mer 
symmetriska relationen. Vi benämner denna app som en tips- och frågelåda. 
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7.3.	  En	  jobbigare	  morgon	  
En jobbigare morgon kommer från 
Socialdemokraternas riksorganisation, som syftar 
till att belysa Socialdemokraternas 90-dagarsgaranti 
för att få unga i arbete. Den riktar sig, enligt 
nedladdningsplattformarnas beskrivning, till unga 
mellan 18 och 25 år och består av en väckarklocka 
där man kan välja vilken signal som ska väcka en 
om morgonen. Samtliga sju signaler består av olika 
fraser från partiledaren Stefan Löfven, där vissa är 
bestämda och andra mer vänliga eller komiska. 
Detta stämmer väl överens med hur appen ser ut.  
 Appen består av fyra flikar varav den första är 
appens huvudfunktion; väckarklockan. Under den 
andra fliken kan man lyssna på de signaler som 
väckarklockan kan ha. Den tredje fliken bidrar till 
appens huvudsakliga syfte, vilket är att sprida 
information om partiets jobbpolitik och den 
aktuella kampanjen. Där finns också en länk till 
partiets hemsida för den som vill läsa mer eller bli 
medlem. Den fjärde fliken erbjuder användaren att 
dela appen via mejl, sms, Twitter och Facebook.   
 Appen fokuserar inte på att föra dialog, utan 
på att sprida information. Kommunikationen går 
dock ett steg längre genom att den finns både i 
skriftlig och i muntlig form, vilket gör att Löfven på 
sätt och vis kan tala direkt till användarna. Delningsfunktionen möjliggör nätverkande med 
andra via sociala medier, mejl och sms. Däremot möjliggörs inte nätverkande med partiet.  
 Appens innehåll kräver ingen uppdatering från partiets sida och användarna har ingen 
möjlighet att tillföra någon information. Därför är appen statisk i sin kommunikation. 
Därmed är det bara partiet som har makt och möjlighet att uttrycka sig i appen.  
 Partiet har större möjligheter att påverka användarna än vad de har att påverka partiet. 
Genom delningsfunktion och möjligheten att bli medlem har användarna makt att påverka 
partiet, medan partiet i sin tur kan påverka användarna genom att de får tillgång till mer 
politisk information och att de kan bli medlemmar. Dessutom kan väckarklockan med 
Löfvens ord hjälpa användaren att bli mer motiverad inför arbete eller arbetssökande. 
Appen kan dock få motsatt effekt om användaren inte känner igen sig i den beskrivning 
som partiet ger. Partiet får genom Löfven möjlighet att väcka väljarna och på så sätt vara 
det första som de tänker på när de vaknar. Därmed finns fördelar för båda parter.  
 Appen tar inte hänsyn till att användarna kan ha olika intressen i partiet utan har ett 
tydligt fokus, nämligen jobbpolitiken. Jobbpolitiken är partiets centrala fråga i appen, och 
de vill inspirera användarna åt samma håll. Partiet är inte öppet för andra typer av frågor i 
denna app, men med tanke på målgruppen bör denna fråga vara gemensam. Varken partiet 
eller användarna ställer orimliga krav på den andre parten i appen.  
 Partiet försöker inspirera användarna så att de ska bli involverade i samma mål som 
partiet. De vill även att användarna ska bli medlem i partiet, vilket ytterligare skulle 
involvera dem i partiets mål.  Partiet vill etablera förståelse för den egna politiken och 
eventuellt visa sin förståelse för ungas situation men de bjuder inte in till en dialog där 
ömsesidig förståelse kan uppstå.   

Bild 3: En jobbigare morgon	  
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 Appen bidrar till att ge användarna legitimitet och respekt genom att partiet vill påvisa 
att användarna är behövda. Att partiledaren deltar i appen kan också visa på att det ligger 
mycket arbete bakom appen som gör att partiet visar användarna respekt. Detta kan öka 
såväl partiets som partiledarens legitimitet.  
 Partiet delar med sig av sina politiska åskådningar och åtgärder och eftersom syftet 
troligen är att sprida information med en dos humor är appen relativt öppen och 
transparent. Det finns, enligt oss, ingen uppenbar information som undanhålls användarna.  

7.3.1.	  Analys	  av	  En	  jobbigare	  morgon	  
Liksom i Shannons kommunikationsmodell (1948:3ff) visar denna app en aktiv sändare 
och en passiv mottagare. Appen stämmer också överens med Grunig och Grunigs 
(1992:289) liknelse mellan envägskommunikation och en monolog som bara sprider 
information, eftersom det inte finns utrymme för dialog i appen.  
 Det är endast sändaren som kan göra sin röst hörd i appen och Löfvens 
väckarklocksmeddelanden kan ses som bombarderande av användarna. Detta är 
egenskaper som skulle kunna tyda på propaganda enligt teorin om press agentry (Grunig & 
Hunt, 1984:23), men det är ändå inte tillräckligt för att klassificera appen som 
propagandaverktyg. Dels för att vi inte kan veta om appen saknar strategisk planering och 
dels för att vi inte kan anta att informationen är osann. Dessutom krävs att användare 
självmant laddar ned appen, vilket gör att kommunikationen inte kan vara påtvingad. 
Därmed är det inte propaganda.  
 Däremot kan appen vara asymmetrisk envägskommunikativ enligt modellen public 
information (Grunig & Hunt, 1984:22f), där syftet med kommunikationen är att sprida 
information, vilket är precis vad appen gör.   
 Av Ledinghams (2003:190ff) fyra aspekter i definitionen av relationship management 
uppfyller appen de två som handlar om att involvera användaren i mål och att användarna 
kan ha olika intressen i partiet. Aspekten om ömsesidiga fördelar kan nås i appen, men det 
beror på hur användarna tar emot budskapet. Ömsesidig förståelse, som är ytterligare en 
aspekt, är svårt att uppnå även om partiet både försöker visa sin egen förståelse och få 
användarna att förstå deras sida. 
 Att appen är öppen och ger användarna legitimitet och respekt tyder på att appen 
bidrar till att upprätthålla en relation, enligt den interpersonella strategin (Grunig & Huang, 
2006:36ff). Enligt samma teori bör också organisationen nätverka för att upprätthålla en 
relation. Detta är inget som appen gör i sig men delningsfunktionen gör det möjligt för 
användarna att, via andra plattformar, nätverka med varandra. Dessa aspekter tyder på att 
appen till viss del kan skapa och upprätthålla relationer, men det finns fler aspekter som 
appen inte klarar av att uppfylla. 
 Appen kan inte skapa professionella relationer (Bruning & Ledingham, 1999:165) som 
karaktäriseras av formellt beteende, eftersom appen har en mer informell karaktär. Istället 
finns tecken som tyder på en personlig relation, eftersom den typen av relation kräver att 
en representant från organisationen visar ett personligt intresse för intressenter. Löfven gör 
detta genom att tala om för användarna att de är behövda.  
 Sammanfattningsvis är appen envägskommunikativ och kan bidra till att skapa en 
personlig relation – även om den inte är optimal – till användarna. Vi benämner denna app 
som en reklamkampanjsapp. 
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7.4.	  Miljöpartiet	  Hallsberg	  
Miljöpartiet Hallsberg står bakom sin app med 
samma namn. Appen beskrivs i 
nedladdningsplattformarna som ett verktyg där 
användarna kan diskutera grön politik, dela bilder 
på gröna initiativ, läsa om partiets politik och bli 
medlem. Appen riktar sig till alla i Hallsberg som 
har intresse av att diskutera grön politik.  
 Beskrivningen av appen stämmer väl in på det 
som appen erbjuder. Förstasidan i appen präglas 
av information om Miljöpartiet i stort. Den andra 
fliken, Forum, består av ett samtalsforum där 
användarna kan posta frågor till partiet och de kan 
svara. Under den tredje fliken, Gröna initiativ, kan 
användarna dela med sig bilder på gröna initiativ 
som uppstår runt om i Hallsberg. Under fliken Bli 
medlem öppnas hemsidan upp i appen och där kan 
man bli medlem. Den sista fliken, Vår politik, tar 
upp de lokala politiska målen.  Den huvudsakliga 
funktionen är att informera och interagera med 
användarna. Huvudsakliga syftet är att interagera, 
informera och värva.  
 Det centrala i appen är informationsutbyte 
och dialog. Nästan hälften av appen är interaktiv 
på något sätt, och i beskrivningen av appen säger 
partiet att de vill ha diskussion. Ordningsföljden 
på flikarna i appen indikerar att informationsutbyte och dialog är viktigt. Dialogen blir 
verklighet i forumet där Miljöpartiet har svarat på varje inlägg med ett personligt svar. Det 
finns ingen kommentatorsfunktion i forumet, vilket försvårar en dialog med många 
replikskiften eller flera människor. Men det går naturligtvis att kommentera andras frågor 
genom att posta en ny kommentar. Dock får vi inte se namnet på den person som 
representerar Miljöpartiet i det fallet. Vi vet inte heller hur lång tid det tar att få svar på 
frågor eller åsikter. I Android-versionen syns hela inlägg och svar, medan Apple-versionen 
kräver att man scrollar i varje text för att se den i sin helhet. Vi provade att posta ett inlägg 
som varken syns i appen eller har blivit besvarat på åtminstone tre veckor.  
 Appen möjliggör nätverkande via forumet och de gröna initiativen, men det finns inga 
namn som representerar partiet eller kontaktuppgifter till några representanter, som hade 
gjort det enklare att nätverka. 
 Kommunikationen i appen är inte statisk utan den uppdateras i forumet och initiativen, 
dock inte så ofta och frekvent. Det senaste inlägget var den 23 oktober, vilken i skrivande 
stund är ungefär två månader gammalt.  
 Partiet och användarna har relativt lika stora möjligheter att uttrycka sig. Därmed inte 
sagt att det finns en balans i maktfördelningen. Trots att allt som publiceras i forumet blir 
synligt för andra, är det partiet som modererar och styr när och vad som publiceras. Detta 
gör att de har större makt än användarna. Kommunikationen är relativt öppen och jämlik 
mellan användaren och partiet, eftersom partiet verkar engagera sig i forumet baserat på 
svaren de ger. Men de har inte publicerat några egna inlägg som uppmanar till diskussion.   
  Användaren kan påverka partiet i många hänseenden genom att diskutera olika 
politiska frågor i forumet och posta bilder på olika initiativ som i sig kan påverka partiet. På 
samma sätt kan användarna också påverka andra användare. Om användarna blir 

Bild 4: Miljöpartiet Hallsberg 
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medlemmar påverkar det båda parter. Partiet kan påverka användarna genom den 
information och interaktion som finns i appen.  
 Både partiet och användarna har användning av appen. Fördelarna för partiet är att de 
får en plattform där de kan informera om sin politik och diskutera den med användarna. 
De kan också inspirera användarna att tänka grönt och dela med sig av det. Fördelarna för 
användarna är att de får ta del av partiets politiska ståndpunkter och interagera med dem. 
De kan också dra fördelar av att kunna dela med sig av och ta del av andras initiativ och 
åsikter.  
 Användarna kan via fliken Gröna initiativ promota företag, organisationer, event eller 
andra initiativ som har ett grönt perspektiv och som de själva brinner för. På så sätt hjälper 
partiet användarna med en plattform att sprida sitt initiativ och partiet blir hjälpt genom att 
kunna visa att det finns människor som prioriterar samma frågor som de själva. Partiet är 
relativt öppna med vilka intressen och frågor som användarna kan tänkas vilja diskutera.  
De båda parterna ställer inga orimliga krav på varandra. 
 I och med forumet och fram för allt de gröna initiativen involveras användarna i 
samma mål som partiet och ömsesidig förståelse kan skapas i forumet om det uppstår 
sakliga och givande diskussioner. Detta kan också skapa förståelse från de som endast läser 
men inte deltar i samtalet.  
 Partiet ger användarna legitimitet och respekt genom att lägga fokus på att låta dem 
vara aktiva och drivande i kommunikationen i appen. Detta kan bidra till att partiet får 
goodwill.  
 Partiet är i appen tydlig med sina mål och sina politiska ställningstaganden och delar 
med sig av detta till användarna. De har konkreta förslag på förändringar som de anser bör 
genomföras i Hallsberg. Kommunikationen är öppen med tanke på att allt som publiceras 
blir synligt för alla. Det bör dock tilläggas att vi inte kan veta om och i så fall vad partiet 
sållar bort innan publicering. 
 

7.4.1.	  Analys	  av	  Miljöpartiet	  Hallsberg	  
Mycket talar för att denna app främjar symmetrisk tvåvägskommunikation (Grunig & 
Hunt, 1984:22f). Liksom teorin, förespråkar appen en dialog eftersom en stor del av appen 
är interaktiv. Det finns utrymme för båda parter att uttrycka sina åsikter och det finns 
möjligheter att komma till en gemensam förståelse i de interaktiva delarna. Teorin om 
symmetrisk tvåvägskommunikation trycker på vikten att uppnå en win-win-situation, vilket 
denna app gör då båda parter kan finna fördelar i appen. Allt detta talar för en symmetrisk 
syn, men teorin kräver också att kommunikationen ska vara balanserad mellan parterna.  
 Eftersom partiet modererar forumet och tenderar till att vänta länge innan de 
publicerar inlägg ligger ändå större delen av makten hos partiet. Appen blir då obalanserad, 
det vill säga asymmetrisk (Grunig & Hunt, 1984:22ff). Men enligt excellence-teorin (Grunig 
et al., 2002:15) bör den symmetriska kommunikationen bedrivas genom mixed motives-
modellen, som innebär att kommunikationen ska anpassas till situationen. Därmed kan 
kommunikationen ibland vara symmetrisk och ibland asymmetrisk. Det kan vara befogat 
att partiet modererar forumet, och appen kvalar i så fall in i den symmetriska 
kommunikationssynen trots allt. Det är dock obefogat att det dröjer så länge innan ett 
inlägg publiceras. Det förhindrar dialogen och interaktiviteten, vilka enligt teorin om 
symmetrisk tvåvägskommunikation är mycket vitala delar.  
 Enligt Ledingham (2011:236) bör PR bedrivas utifrån både symboliskt och faktiskt 
beteende. Detta gör appen, men det finns en diskrepans mellan de båda beteendena där 
den symboliska kommunikation talar för att appen är mer diskussions- och 
dialogfrämjande än vad den faktiska appen i realiteten är. Det är dock värt att poängtera att 
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appen ändå i mångt och mycket är diskussions- och dialogfrämjande. Liksom Ledinghams 
(2003:190ff) definition av relationship management bidrar appen till att två parter kan 
hjälpa varandra i gemensamma intressen, mål och uppnår en ömsesidig förståelse och 
fördelar. Detta gör att appen kan ses som relationsskapande, enligt relationship 
management.  
 Partiet bygger tillit genom att bjuda in medborgarna i appen och genom att vara öppen 
och ärlig med sina intentioner och sin politiska agenda. Och de är engagerade i de svar som 
de givit i forumet. Detta är alla ingredienser till framgång i relationsbyggandet enligt en 
studie av Ledingham och Bruning (1998:61ff). Det går visserligen att kritisera 
engagemanget kring vårt eget opublicerade inlägg och det faktum att partiet inte själva 
inlett några diskussioner trots att det är vad de vill med appen.  
 Enligt den interpersonella strategin (Grunig & Huang, 2006:36ff) finns fem 
dimensioner som ska hålla en relation vid liv varav appen åtminstone delvis uppfyller dem 
alla, genom att vara öppna, bidrar till nätverkande, har en positiv ton, ger den andra parten 
legitimitet och intresserar sig för dennes intressen. Appen lever således upp till hur PR bör 
bedrivas enligt relationship management (Ledingham, 2003:190ff), men vilken typ av 
relation kan den skapa? De svar som partiet ger i forumet tyder på att det finns ett intresse 
av att skapa en personlig relation, då svaren visar på en vilja att investera tid, energi och 
tankeverksamhet i relationerna (dock återigen ett minus för den långa svarstiden) (Bruning 
& Ledingham, 1999:165). Om partiet hade gett användarna namn eller ansikten på de 
representanter som svarar hade den personliga relationen varit mer aktuell. Partiet är öppna 
och de stöttar de användare som vill skylta med gröna initiativ och har därmed ett socialt 
intresse för allmänheten, vilket är aspekter som stämmer överens med en 
medborgarrelation (Bruning & Ledingham, 1999:165). 
 Sammanfattningsvis kan vi utifrån teorin om relationship management och Grunig och 
Hunts kommunikationsmodeller konstatera att denna app överlag är symmetriskt 
tvåvägskommunikativ, med tendenser till asymmetri, som har förutsättningar för att bygga 
goda relationer. Vi benämner denna app som en forumsapp.  
 	  



 
 
Appar under lupp  
_____________________________________________________________________ 
 
 

 36 

7.5.	  Samtalsappen	  
Samtalsappen är framtagen för Miljöpartiets 
riksorganisation och i beskrivningen förklarar de 
att deras mål med Samtalsappen är att 250 000 
människor ska få möjlighet att diskutera och 
påverka partiets politik genom personliga möten 
med miljöpartister. I beskrivningen tar partiet även 
upp att man via appen kan rapportera in samtal, 
inspireras av andras samtal, ta del av material inom 
de fyra samtalsämnena, klimat, migration och lika 
rätt, nya jobb, skola. I appen går det också att följa 
kampanjens framfart och det förs statistik över de 
samtal som genomförs. 
 Enligt beskrivningen framgår att appen riktar 
sig till miljöpartister vilket innebär att den blir en 
typ av kampanjverktyg. Det ska här tilläggas att 
appen ändå är tillgänglig för allmänheten. Om man 
registrerar sig med sin e-postadress får man full 
tillgång till appens funktioner. Registrerar man sig 
inte får man ändå tillgång till en del av appens 
funktioner.  
 Den huvudsakliga funktionen i appen är att 
den ska vara en samlingsplats för att registrera 
samtal samt bidra med material och inspiration till 
att genomföra samtalen. Syftet med appen är att 
inkludera folket i utformningen av partiets politik inför valet 2014.  
 Appen innehåller tre flikar; Start, Samtal och Samtalsämnen. Under start finns en 
barometer över hur många samtal som hittills förts visas. Dessutom finns information om 
kampanjen, aktuella händelser och Samtalsbloggen också under fliken. Under fliken Samtal 
finns två alternativ för den som inte är inloggad; Logga in och Registrera dig. För den som är 
inloggad finns fyra alternativ. Användarna kan via rapportera samtal registrera ett genomfört 
samtal genom ett formulär. Här finns också ett förtydligande kring vad partiet anser vara 
ett samtal. Samtal i detta sammanhang definieras som en dialog mellan åtminstone en 
miljöpartist och en annan part, vilka kan vara max 30 personer åt gången. Under min sida 
får användaren en sammanfattning som visar det egna samtalsarbetet. Här beskrivs också 
vad som krävs för att nå det totala målet, vilket är att alla miljöpartister genomför 17 
samtal. Under Statistik finns samma information som den tidigare, men med fokus på 
helheten och inte den enskildas arbete. Här listas hur det går för varje län och för partiets 
olika grupper (Riksdagsgruppen, Grön ungdom osv.). Dessutom visas en topplista över 
partiets ”mesta samtalare” och en sammanställning kring fördelningen av de fyra 
samtalsämnena ser ut.  Det sista alternativet är Logga ut. Under den tredje huvudfliken, 
Samtalsämnen, finns fyra ämnen att välja mellan, klimat, migration, nya jobb och skola. Varje 
ämne innehåller information om ämnet och kunskaps- och kampanjmaterial.   
 Beskrivningen av appen stämmer väl överens med vad appen faktiskt gör. Appen ger 
dock vid första anblicken inte intryck av fokusera på att registrera samtal jämfört med att 
föra faktiska samtal.  
 På flertalet platser i appen finner vi kontaktuppgifter till ansvariga inom olika områden i 
Miljöpartiet. Kontaktuppgifterna leder till partiets webbplats. I appen finns även länkar till 
partiets Facebook-, Twitter- och Instagramkonton.  

Bild 2: Samtalsappen 
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 Det finns inte någon funktion som möjliggör dialog, kommentarer eller meningsutbyte 
i appen. Däremot finns en önskan om att användaren mejlar partiet vid synpunkter kring 
appen. Användarna kan dock tillföra information via samtalsregistrering, även om detta 
inte kan ses som en dialog. Trots att appen inte är dialogskapande mellan partiet och 
användarna, är den ändå ett verktyg för att bedriva tvåvägskommunikation och 
nätverkande mellan användarna och de medborgare som de möter. 
 Kommunikationen i appen uppdateras löpande. Det publiceras nya blogginlägg, ny 
statistik, nya samtal och mätaren som räknar antal samtal är under ständig uppdatering. 
Både partiet och användarna har möjligheter att uttrycka sig och har makt över 
kommunikationen, även om tyngdpunkten ligger hos partiet.  
 Eftersom att användarna av appen rimligtvis är partimedlemmar finns starka band till 
hur de kan påverka varandra. Medlemmarna utgör en hörnsten i partiorganisationen och 
har direkt effekt på partiets framtidsutsikter. Partiet i sin tur är en ledstjärna för 
medlemmarna, vilket medför att de har en effekt på hur medlemmarna ser på sin 
omgivning.  
 Appen kan skapa ömsesidiga fördelar för båda parter. Dels kan de få en starkare 
sammanhållning och dels får de information som kan förbättra deras politik. Med tanke på 
att appen är ett internt verktyg så finns det en naturlig koppling mellan de båda parternas 
mål, frågor och intressen.  
 Appen tar hänsyn till att användare kan ha olika intressen i partiet, eftersom det finns 
flera olika samtalsämnen i appen, varav ett är en övrigt-kategori. Detta kan också vara en 
begränsning eftersom andra samtalsämnen inte ges samma utrymme. 
 Det ställs inga orimliga krav i appen men den förutsätter ändå att medlemmar 
engagerar sig och genomför samtal. Partiet har satt upp olika samtalsmål baserat på varje 
regions storlek. Huruvida dessa mål är rimliga bör utvärderas efter att kampanjen är 
avslutad. 
 Samtalen kan bidra till att skapa ömsesidig förståelse mellan såväl partiet och 
användarna som användarna och medborgarna, men det beror på hur samtalen genomförs.  
 Appen bidrar till att stärka legitimiteten och respekten mellan riksorganisationen och 
alla partiets medlemmar. Detta eftersom att appen skapar en starkare sammanhållning och 
ett erkännande av medlemmarnas vikt i partiet. Användarna ges legitimitet när de får 
förtroende att föra viktiga samtal i partiets intresse. Detta kan även ge goodwill till partiet.   
 Appen är öppen och genomskinlig då man som icke-medlem i partiet (dock med 
inloggning) kan gå in och se allt som sker i appen. Det framgår tydligt hur partiet tänker 
såväl med sin politik som med denna kampanj.  

7.5.1.	  Analys	  av	  Samtalsappen	  
Eftersom att appen skapar möjligheter för användarna att registrera sig samt att publicera 
information finns det en tydlig koppling på att det bedrivs tvåvägskommunikation. Denna 
kommunikation kan vidare klassificeras som asymmetrisk (Grunig & Hunt, 1984:22ff) 
eftersom att det inte finns någon funktion som skapar dialog.  
 Appen kan liknas vid ett feedbackverktyg, där feedbacken ska gynna partiets framtida 
politik. Detta skapar en obalans i kommunikationen, vilket motiverar att appen är 
asymmetriskt tvåvägskommunikativ enligt Grunig och Hunts teori (1984:22ff). 
 Däremot kan appen anses skapa symmetrisk kommunikation (Grunig & Hunt, 
1984:22f) i meningsutbytet mellan användarna och de medborgare som deltar i samtalen. 
Meningsutbyte och dialog samt att kommunikationsmöjligheterna är likvärdiga åt båda håll 
gör att appen stämmer in på teorierna om symmetrisk tvåvägskommunikation och mixed-
motives (Grunig et al., 2002:309).  
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 Enligt Ledinghams (2003:190ff) definition av PR som relationship management, 
uppfyller appen nästan alla krav som ställs, givet att användarna är partimedlemmar. Det 
enda som pekar på att appen har svårigheter att etablera goda relationer är att det inte finns 
någon direkt dialogfunktion, vilket försvårar möjligheten till ömsesidig förståelse. Både 
partiet och dess nyckelintressenter kan här påverka varandra ekonomiskt, socialt, kulturellt 
och politiskt, om än i olika omfattning. Detta stämmer med Ledingham och Brunings 
(1998:62) definition av OPR.  
 Appen bidrar till att internt stärka partiet, eftersom den sätter stort fokus på att 
involvera och engagera användarna, speciellt med tanke på den tävlingsaspekt som implicit 
finns inbakad i de olika topplistorna och statistiken. Partiet visar tillit gentemot användarna 
genom att anförtro dem med samtalsuppdraget. Detta är enligt Ledingham och Bruning 
(1998:61ff) viktiga komponenter för att organisationer ska få behålla sina intressenter.  
 Det finns även komponenter i appen som stärker de externa relationerna. Detta med 
tanke på att appen, via användarna, bjuder in allmänheten till samtal och visar en vilja att 
tillsammans skapa den politik som partiet ska gå till val på 2014. Partiet får på följande sätt 
möjlighet till att visa sig öppna, engagerade och att de litar på allmänheten, vilket enligt 
Ledingham och Bruning (1998:61ff) är nyckelfaktorer för att behålla sina intressenter.  
 Enligt Toths (2002:214) teori om interpersonell kommunikation kan appens intentioner 
att skapa en gemensam definition och konsensus kring partiets politik bygga symmetriska 
intressentrelationer. Användarna kan via samtalen visa på en öppenhet i partiet samt 
nätverka med medborgarna, vilket är viktigt i den interpersonella strategin enligt Grunig 
och Huang (2006:36ff).  
 Appen skapar en win-win-situation för såväl användarna och partiet, och även för 
medborgarna och partiet, eftersom att alla parter gynnas av appens funktion och syfte. 
Detta är enligt Grunig och Huangs teori (2000:38f) om integrativ strategi ett tecken på en 
symmetrisk världssyn. Att appen bygger på att skapa ett samarbete där både partiets och 
medborgarnas intressen möts, tyder på att appen uppfyller Plowmans (Grunig & Huang, 
2000:39f) strategier för att symmetriskt bygga OPR.  
 Sammanfattningsvis kan appen liknas vid ett nav mellan partiet, partimedlemmarna och 
i ett vidare perspektiv även väljarna. Navet är ett registrerings- och inspirationsverktyg som 
i sig inte skapar dialog, men däremot vill skapa aktiviteter som i ett senare skede skapar 
dialog och förhoppningsvis ömsesidig förståelse. Det kan tyckas märkligt att appen trots 
sin asymmetriska tvåvägskommunikation ändå lyckas att ge intrycket av att relationerna 
som skapas kan vara av symmetrisk karaktär. Detta beror till stor del på att själva samtalen 
inte är integrerade i appen utan att de istället utförs av användaren med hjälp eller guidning 
av appen. Vi benämner denna app som ett kampanj- och värvningsverktyg.   
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7.6.	  C-‐stämma	  
C-stämma är en app från Centerpartiets 
riksorganisation, som syftar till att vara ett 
hjälpmedel för den som besöker Centerpartiets 
partistämma i Karlstad 2013. Beskrivningen i 
Google Play gör gällande att appen rör 
partistämman i Upplands Väsby, medan den i 
App Store beskriver att det är stämman i 
Karlstad som appen är till för. Väl inne i de 
båda operativsystemens appar kan man dock 
konstatera att det rör sig om precis samma app 
och samma stämma, nämligen den i Karlstad. 
Denna stämma ägde rum mellan den 19 och 
den 22 september 2013 och är alltså förbi, vilket 
gör appen inaktuell. Men appen finns kvar i 
nedladdningsplattformarna, vilket gör att den 
ändå kvalificerar in i vår studie. Appen riktar sig 
tydligt till de medlemmar som besöker 
partistämman.  
 Enligt App Stores beskrivning står det att 
appen kan hjälpa den som vill följa 
Centerpartiets partistämma i Karlstad 2013. 
Beskrivningen är väldigt informationsfattig men 
stämmer med appens innehåll.  
 Appen fyra flikar. Den första är Nytt & info 
där vi får information och ändringar som rör 
stämman och dess olika seminarium. Den andra fliken heter Diskussion och integrerar 
twitterflödet med hashtaggarna #Cstämma13 och #cstämma i appen. Den tredje fliken är 
Program där man kan se programmet för stämmans fyra dagar. Slutligen finns fliken Karta 
där de har markerat hotell, föreläsningssalar, serveringsställen, stämlokalen och andra 
relevanta platser för stämman.  
 Den huvudsakliga funktionen är att guida de som befinner sig på stämman och syftet är 
att deltagarna hänger med i schemat och programmet och får ut så mycket som möjligt av 
stämman.  
 I tre av dessa fyra flikar ligger fokus på att sprida information. Där är det partiet som 
styr och äger kommunikationen. Endast en flik fokuserar på informationsutbyte och dialog. 
Eftersom partiet har valt att dialogverktyget ska vara Twitter och använt sig av specifika 
hashtaggar har partiet ingen makt att styra över kommunikationen. Istället har partiet valt 
att släppa diskussionen helt fri, så att makten är lika hos alla, där alla har lika stor chans att 
uttrycka sig.   
 I dagsläget är kommunikationen i appen statisk och varken informationsflikarna eller 
twitterflödet tycks uppdateras. Däremot var uppdateringen till synes frekvent i både 
informationen och diskussionen under stämman. Genom detta twitterflöde underlättar 
appen för stämmodeltagarna att nätverka med varandra. I appen kan man följa flödet, men 
för att kunna twittra själv måste man gå in i Twitter utifrån. Det går inte att twittra från 
appen, vilket kan hindra en del som inte är tillräckligt motiverade att ta omvägen. De som 
faktiskt tar omvägen är inte längre kvar i appen. Dessutom krävs att användarna har 
twitterkonton för att kunna diskutera. Appen förutsätter att användarna har ett intresse av 
Centerpartiets partistämma och övriga ämnen är irrelevanta.  

Bild 6: C-stämma	  
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 Partiet kan påverka användaren genom att underlätta deltagande och engagemang i 
stämman med nödvändig information. Användarna har möjlighet att påverka partiet genom 
att diskutera via Twitter. Partiet kan ta till sig av det som engagerar medlemmarna och vad 
de diskuterar mest. Det finns visserligen ingen garanti att hashtaggarna enbart används av 
appanvändarna, vilket gör att vem som helst på Twitter kan få utrymme.  
 Både partiet och användarna får ut något av denna app. Det ligger troligtvis i bådas 
intresse att medlemmarna är på rätt plats vid rätt tidpunkt och att de är förberedda och 
engagerade. Appen ställer inga krav på vare sig den ena eller den andra parten, som i detta 
fall är två parter som står varandra väldigt nära. Det torde också vara ett gemensamt mål 
för dem att få en bra partistämma. Troligen har också användarna och partiet gemensamma 
frågor att enas kring. 
 Det ligger dock inte något stort fokus på att skapa ömsesidig förståelse i appen. Det går 
naturligtvis att komma till det läget i diskussionerna på Twitter, men det är ett forum som 
inte är optimalt för djupare diskussioner eftersom man måste formulera sig på maximalt 
140 tecken. 
 Partiet kan tillkännages respekt och legitimitet genom att uppvisa en seriös inställning 
till medlemmarnas behov av information och diskussion. Om användarna twittrar till fördel 
för partiet kan detta förstärkas ytterligare. Om diskussionen på Twitter tar en mer negativ 
form kan partiet istället förlora respekt och legitimitet. Användaren ges legitimitet och 
respekt från partiet eftersom de tillåter ett öppet och icke modererat diskussionsforum. 
 Appen är öppen för alla att diskutera i, vilket inte nödvändigtvis betyder att partiet är 
helt transparent. Det är inte uppenbart vad seminarierna kommer att handla om. Detta är 
dock inget som gör att vi misstänker att något undanhålls för användarna.  

7.6.1.	  Analys	  av	  C-‐stämma	  
Likt teorin om public information (Grunig & Hunt, 1984:22f) är kommunikationen i appen 
är till stor del envägskommunikativ, då appen fokuserar på att tillhandahålla och sprida 
information i nästan alla funktioner. Fliken som integrerar Twitter i appen är tvärtemot 
appens övriga kommunikation helt symmetrisk och tvåvägskommunikativ.  
 På Twitter har alla deltagare lika stor chans att delta i diskussion samt kommentera 
varandras inlägg där kan det skapas kommunikation vars syfte är att uppnå ömsesidig 
förståelse, vilket är centralt i teorin om symmetrisk tvåvägskommunikation (Grunig & 
Hunt, 1984:22f). Däremot förutsätter denna kommunikationskanal att användarna faktiskt 
har ett registrerat användarkonton där. Detta kan exkludera en del deltagare från 
möjligheten till dialog, vilket gör appen helt envägskommunikativ för dem.  
 Likt Ledingham och Brunings (1998:61ff) konstaterande, att tillit, engagemang och 
öppenhet är viktigt för att behålla och stärka en relation, kan appen via twitterfliken 
möjliggöra detsamma. Detta eftersom att Twitter är en kanal som är helt öppen samt att 
det visas ett förtroende till användarna från partiets sida när de väljer en så pass offentlig 
diskussionskanal. Twitter kan även skapa diskussion vilket kan stärka partiet internt 
eftersom användarna kan engagera och involvera sig mer i stämman och partiets politik. 
Det ska tilläggas att Twitter inte är det bästa forumet för att upprätta ömsesidig förståelse.  
 Appen skapar en win-win-situation, enligt de integrativa strategierna (Grunig & Huang, 
2000:38), då fördelar tillfaller både partiet och användarna. Detta kan göra deltagarna mer 
aktiva och insatta vilket gör partistämman bättre för alla parter.  
 Eftersom att appen hjälper användaren att få ut så mycket som möjligt av 
partistämman kan den anses bidra till att bygga en professionell relation (Bruning & 
Ledingham, 1999:165) mellan partiet och användarna. Det är dock oprofessionellt att 
appen i Google Play beskrivs felaktigt. Det kan också skapas mer personliga relationer 
(Bruning & Ledingham, 1999:165) eftersom twitterfliken möjliggör nätverkande men även 
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bygger tillit mellan partiet och användarna. Appen är begränsad till själva partistämman 
vilket medför att all aktivitet i appen slutar i takt med att partistämman slutar. Då slutar 
även all typ av relationsbyggande vilket medför att det inte blir någon kontinuitet i appen, 
detsamma gäller för det kommunikativa. 
 Sammanfattningsvis fungerar appen som en slags anslagstavla som möjliggör för partiet 
att sätta upp notiser och information, men därtill så möjliggörs dialog och diskussion 
genom att integrera Twitter. Därför är appen främst envägskommunikativ men med en 
strävan mot den symmetriska tvåvägskommunikationen, som kan skapa en professionell 
relation. Vi benämner denna app som en eventapp.  
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7.7.	  Moderaterna	  i	  Skåne	  
Moderaterna i Skåne är en app från Moderaternas 
partiorganisation i Skåne och riktar sig till alla 
sympatisörer. 
 Enligt beskrivningen i 
nedladdningsplattformarna ska appen hjälpa 
användaren att hitta lokala moderatföreningar, 
följa Moderaterna i Skåne på Twitter, ta del av 
nyheter samt att vara med och påverka. I 
beskrivningen framgår även att de vill få folk att 
engagera sig och att både användaren och partiet 
kan ställa frågor till varandra. Dessutom ska 
användaren få möjlighet att följa och nå moderata 
företrädare via appen.  
  Appen består av fyra flikar. I Apple-versionen 
är flikarna placerade i botten på appen, i Android-
versionen är de däremot placerade högst upp i 
appen. Startsidan, den första fliken, är deras 
twitterflöde, @Skanemoderat. Där får man ta del 
av partiets tweets samt läsa tweets från personer 
och organisationer som de följer.  
 Den andra fliken, Nyheter, är uppdelad i två 
separata sektioner, en sida för nationella nyheter 
och en sida för lokala nyheter. Klickar man på en 
nyhet i flödet så öppnas en ny sida i appen där 
nyhetstexten med bild visas. I varje flöde visas de tio senaste nyheterna och det går att se 
när nyheten publicerades. Den tredje fliken, Frågor, är uppdelad i två sektioner. En sektion 
heter fråga och där ställer partiet en fråga med fasta svarsalternativ till användaren. Efter att 
användaren har svarat på frågan får hen se en sammanställning av resultatet. Den andra 
sektionen heter Visste du att... och där kan man läsa kuriosa kring partiets politik.  
 Den sista av huvudflikarna heter Info. Även den är uppdelad i två sektioner, Kontaktinfo 
och Bli medlem. Kontaktinfo innehåller fyra funktioner med kontaktinformation till partiet.  
Bland annat finns det en sida innehållande en karta där alla moderata föreningar i Skåne är 
markerade. Under Frågefliken finns det en knapp som möjliggör för användaren att ange 
sitt postnummer, och om användarna har gjort detta så är den närmaste föreningen 
fokuserad i kartan.   
  Beskrivning av appen stämmer till stor del överens med vad appen innehåller. Men 
appen möjliggör inte för användaren att ställa frågor på samma sätt som beskrivningen 
hävdar. Visserligen finns under kontaktinformationen namn och bild på 
förbundsordföranden som bjuder in användarna att kontakta honom, men det är det enda 
som möjliggör att användarna kan ställa frågor.  
 Den huvudsakliga funktionen i appen är att tillhandahålla praktisk information såsom 
nyheter och tweets. Syftet är att involvera sympatisörer i politiken.  
 Appen innehåller länkar till nio olika hemsidor, däribland Sveriges Riksdag, MUF 
Skåne, Skånemoderaterna och Moderaternas huvudorganisations hemsida. Det ska tilläggas 
att samtliga länkar öppnas i den befintliga appen och skickar således inte användaren vidare 
till en webbläsare.  
 Appen fokuserar på att sprida information på flera olika sätt, långa nyhetstexter, korta 
notiser, kuriosa och frågor. Kontaktuppgifterna är det enda som kan skapa dialog, vilket 
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betyder att appen i sig inte skapar själva dialogen utan bara skapar bättre förutsättningar för 
dialog.  
 Kommunikationen i appen är inte balanserad mellan användarna och partiet, eftersom 
det bara är partiet som har makt att yttra sig i appen. Ska användarna kunna uttrycka sig 
krävs att de själva tar kontakt med någon partirepresentant. I appen finns inte möjlighet att 
nätverka, men med tanke på de många kontaktuppgifterna och twitterflödet finns goda 
förutsättningar för användarna att nätverka med partiet och dess representanter utanför 
appen.  
 Twitterflödet och nyhetsuppdateringarna indikerar att kommunikationen i appen 
uppdateras kontinuerligt.  
 Appen skapar möjligheter för användaren att påverka organisationen genom att svara 
på den fråga som ställs i appen och gå med i partiet. Partiet kan påverka användaren genom 
att engagera och involvera dem i partiets politik.  
 Båda parter kan dra nytta av appen, om det finns ett ömsesidigt intresse av att bli fler 
medlemmar. Den information som finns i appen bidrar till att partiet får ut sitt budskap 
och att användarna kan hålla sig uppdaterade och lära sig nya saker om partiet. Om 
användarna sympatiserar med partiet har de troligen samma typ av frågor på sina agendor.  
 Det finns inget intresseområde som prioriteras mer än något annat i appen, vilket gör 
att användarna kan ha olika intressen i partiet. Partiet har också lagt vikt på att utforma 
nyheter på två olika sätt, nationella och lokala, som kan tilltala användarnas olika intressen.  
 Användarna kan inte ställa några krav på grund av att de inte kan återkoppla till partiet. 
Och partiet ställer inte heller orimliga krav på användarna, eftersom den är främst 
fokuserar på informationsspridande. 
 Användarna involveras i partiets verksamhet och mål, genom alla nyheter och tweets 
som de kan följa. Däremot kan appen i sig inte bidra till att skapa ömsesidig förståelse på 
grund av frånvaron av interaktionsfunktion. 
 Partiet ger användarna respekt och legitimitet genom att upprätthålla en hög frekvens i 
den information som publiceras i appen. Appen blir ett verktyg för sympatisörer som vill 
hålla sig à jour med moderaternas arbete i Skåne och även nationellt. Däremot visar partiet 
en bristande respekt när de lovar mer i beskrivningen än vad de kan hålla i appen. 
Användaren kan i sin tur inte ge legitimitet och respekt till partiet eftersom att det inte 
finns någon funktion som tillåter återkoppling eller medskapande.  
 Appen är öppen och genomskinlig. Partiet delar med sig av information och tankar 
vilket syns i nyhetsfliken och twitterflödet. De många och utförliga kontaktuppgifterna 
tillsammans med en bild på förbundsordföranden ger också ett intryck av öppenhet.  

7.7.1.	  Analys	  av	  Moderaterna	  i	  Skåne	  
Denna app vill mer än vad den faktiskt lyckas uppnå. Eftersom beskrivningen lovar att 
båda parter ska kunna ställa frågor till varandra, kan användaren få bilden att appen är 
tvåvägskommunikativ (Grunig & Grunig, 1992:289). Men på grund av att appen inte 
uppfyller detta finns det inte mycket andra funktioner som gör den tvåvägskommunikativ, 
då dialog och informationsutbyte uteblir. Istället är det en envägskommunikativ app 
bestående av asymmetrisk kommunikation enligt teorin om public information (Grunig & 
Hunt, 1984:22f), eftersom syftet med appens kommunikation är att sprida information på 
olika sätt.  
 För en användare som sympatiserar med partiet kan appen bitvis bidra till att 
upprätthålla en relation. Det kan finnas ömsesidiga intressen, frågor och mål mellan 
parterna, vilka är viktiga delar inom relationship management enligt Ledingham 
(2003:190ff). Däremot gör bristen på dialog att en ömsesidig förståelse blir svår att nå i 
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appen. Sett till den interpersonella strategin (Grunig & Huang, 2006:36ff) gör den stora 
mängden av information och kontaktuppgifter att appen kan betraktas som öppen.  
 Appen möjliggör också ett visst legitimitetserkännande till och från de båda parterna, 
vilket också härrör från den interpersonella strategins krav för att en relation ska 
upprätthållas. För att relationen ska utvecklas enligt Dimmick, Bell, Burgiss och Ragsdale 
(2000:133) krävs olika kommunikationsattribut varav appen kan tillgodose intensitet, 
frekvens, varaktighet och innehåll med tanke på all information. Detta kan för den 
användare som redan har en bra relation med partiet medföra att relationen präglas av 
större engagemang, tillit och öppenhet. Enligt en studie av Ledingham och Bruning 
(1998:61ff) bidrar detta till att bibehålla goda relationer. Detta kan också bidra till en win-
win-situation, som enligt teorin om den integrativa strategin är en viktig komponent i en 
relation.   
 Det finns dock fler attribut från Dimmick, Bell, Burgiss och Ragsdale (2000:133) och 
fler delar inom den interpersonella strategin som inte uppfylls i appen. Således bygger 
appen på asymmetrisk envägskommunikation och har vissa möjligheter till att upprätthålla 
redan existerande relationer, men inte bygga nya. Vi benämner denna app som en 
skyltfönsterapp.  
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7.8.	  MUF	  
MUF-appen kommer från Moderata 
ungdomsförbundet och är ett internt verktyg för 
medlemmar som vill värva fler till förbundet.  
 Beskrivningarna i App Store och Google Play 
skiljer sig åt. Beskrivningen i Google Play säger att 
denna version av appen egentligen är en försmak 
på den riktiga och ambitiösa appen som kommer i 
ett senare skede, medan App Store talar om vad 
appen i nuläget faktiskt innehåller. Där tydliggörs 
att appen är ett verktyg för att göra det enklare att 
värva nya medlemmar och komma i kontakt med 
MUF via olika sociala medier. De skriver också att 
de kommer att utveckla appen med fler 
funktioner, men i dagsläget är den främsta 
funktionen vävning av nya medlemmar.  
 Innehållet i appen stämmer med 
beskrivningarna. I Android-versionen möts 
användarna av en ruta som välkomnar dem och 
talar om att appen är under utveckling. I iPhone-
versionen kommer vi direkt in till själva appen 
som mycket riktigt länkar till MUF:s sociala medie-
plattformar Facebook, Twitter, Instagram och 
muf.se. Detta ligger på startsidan och i fliken som 
heter Start. Den andra fliken som finns i appen 
heter Bli medlem, där man kan bli medlem på tre olika sätt. 
 Att värva medlemmar är huvudfunktionen och att bli fler medlemmar är således 
huvudsyftet. Fokus ligger varken på att sprida information eller skapa dialog. Däremot vill 
förbundet gärna slussa användarna till andra kanaler där informationsspridning och dialog 
är möjliga. I själva appen finns inga kommunikationsmöjligheter. MUF har makten över 
den nästintill icke-existerande kommunikationen. Kommunikationen är också statisk och 
uppdateras inte. Den enda appen gör är att länka till andra plattformar samt att ge bättre 
möjligheter till att värva medlemmar.  
 Eftersom appen inte har funktioner som stödjer dialog eller ens information är den 
heller inte utformad för att vara nätverkande. Däremot är appen en samlingsplats för andra 
plattformar som är nätverkande. Visserligen kan man tänka att om appen är ett hjälpmedel 
för att värva nya medlemmar så är den också ett verktyg för nätverkande, eftersom att både 
den nya medlemmen och förbundet utökar sitt nätverk i ett sådant fall. Men det nätverket 
kommer först när man har blivit medlem, och det kommer inte att ta sitt uttryck i appen.  
 Frånvaron av kommunikationsmöjligheter i appen begränsar möjligheterna för 
användarna och MUF-ledningen att påverka varandra och skapa relationer. MUF kan 
påverka sina medlemmar så att de blir mer uppmärksammade på de andra plattformarna, i 
vilka de kan både bli påverkade och påverka. 
 Medlemmarna som använder appen borde ha samma intressen som medlemmarna som 
styr organisationen och har utvecklat appen. Båda parter har rimligtvis ett gemensamt mål 
och även ömsesidiga fördelar i att de blir fler medlemmar i förbundet. Appen tar inte 
hänsyn till att användarna kan ha andra intressen i förbundet, men det gemensamma 
intresset att värva medlemmar är centralt. Däremot finns inget i appen som medför 
ömsesidig förståelse, eftersom det varken finns möjlighet till ny information eller 
diskussion. 

Bild 4: MUF	  
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 Att appen saknar kommunikationsmöjligheter och är relativt simpel gör att den inte 
möjliggör för båda parter att tillkännage varandra legitimitet eller respekt. Appen är kravlös 
åt alla håll, men det finns en önskan om att användarna ska värva nya medlemmar. Appen 
syftar inte till att vara öppen, men å andra sidan döljer den inget.  

7.8.1.	  Analys	  av	  MUF	  
Eftersom det egentligen inte finns någon information eller kommunikation i appen, går det 
inte att finna direkta kopplingar till teorier om kommunikation. Det går dock att konstatera 
att appen omöjligen kan vara tvåvägskommunikativ utan dialogmöjligheter (Grunig & 
Grunig, 1992:289). Appen går inte heller att klassificera som envägskommunikativ utifrån 
teorierna om press agentry och public information (Grunig & Hunt, 1984:22f), eftersom de 
båda ställer krav på att sändaren ska informera mottagaren, vilket inte görs i appen. Appen 
är snarare en portal eller en samlingsplats för länkar till övriga kanaler. Denna app har en 
markant tyngdpunkt på de faktiska beteende som Ledingham (2011:236) beskriver bör 
kompletteras av ett symboliskt beteende. Visserligen går det att se länkarna och bli 
medlem-rutorna som information om att det finns andra plattformar och att det går att bli 
medlem på olika sätt, och i sådana fall måste appen trots allt vara envägskommunikativ 
utifrån uteslutningsförmågan och vetskapen om att appen inte uppmanar till dialog.  
 Eftersom Ledingham (2011:236) menar att PR utifrån relationship management bör 
bedrivas utifrån både symboliskt och faktiskt beteende, och denna app enbart har det 
faktiska beteendet, är det svårt att säga att appen kan vara relationsskapande eller 
relationsunderhållande. Men det finns fragment som ändå kan stärka den interna 
relationen, eftersom att användarna och partiet har samma intressen då appen riktar sig 
internt. Därmed kan också appen ha ömsesidiga fördelar för båda parter och gemensamma 
mål. Båda parter är troligtvis av intresse att bli fler medlemmar, men appen möjliggör inte 
diskussion kring detta eller för parterna att komma till en ömsesidig förståelse (Ledingham, 
2003:190ff)  
 Sammanfattningsvis kan denna app konstateras vara envägskommunikativ. Appen har 
begränsade möjligheter till att upprätthålla relationer och kan omöjligen skapa nya.  Vi 
benämner denna app som ett kampanj- och värvningsverktyg.  
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7.9.	  Moderatkvinnorna	  
Moderatkvinnorna är en app från Moderaternas 
kvinnoförbund och riktar sig till partimedlemmar 
som vill engagera sig i kvinnoförbundets 
organisation.  
 Enligt beskrivningen av appen i 
nedladdningsplattformarna så står det att appen 
innehåller historia om moderata kvinnoförbundet, 
information om vad förbundet gör samt hur man 
blir medlem. Beskrivningen består i övrigt mer av 
information om förbundet i sig och inte appen och 
dess funktioner. Beskrivningen stämmer i stort 
men det finns fler funktioner i appen.  
 På startsidan finns det totalt nio flikar, där fyra 
är placerade i ett menyfält i botten av appen och 
resterande fem av i ett vänsterställt menyfält. Den 
första fliken i den vänsterställda menyn är Om oss. 
Där finns information om kvinnoförbundets 
verksamhet, organisation och historia. Under den 
andra fliken, Bli medlem, kan man läsa mer om vad 
förbundet konkret vill göra samt få information 
om hur man gör för att bli medlem. Flik nummer 
tre, Kontakt, innehåller kontaktuppgifter till 
kvinnoförbundet. Flik nummer fyra, Hemsida, gör att kvinnoförbundets egen hemsida 
öppnas i appen. Flik nummer fem, Youtube, visar fyra olika videoklipp. Ett av klippen 
introducerar kvinnoförbundet Moderatkvinnor. De övriga klippen syftar till att inspirera 
genom att porträttera framgångsrika kvinnor som driver företag.  
 I menyraden som ligger på botten av appen finns flikarna Nyheter, Facebook, Twitter och 
Galleri. Nyhetsfliken innehåller ingen information utan är tom. Facebookfliken öppnar 
Moderatkvinnornas facebooksida i appen. Fliken Twitter orsakar att både appen och 
telefonen låser sig om man klickar på den. Därför vet vi inte vad som finns under den 
fliken.  Den sista fliken leder till ett bildgalleri på medlemmar i förbundet.  
 Appens huvudfunktion är att sprida information och vara en portal för andra 
plattformar. Det huvudsakliga syftet med appen är att informera om kvinnoförbundet och 
motivera moderater att engagera sig i förbundet.  
 Appen har främst fokus på att sprida information och det finns ingen direkt 
dialogskapande funktion i appen. Däremot kan de plattformar som appen länkar vidare till 
skapa dialog. De kontaktuppgifter som finns i appen kan bidra till ett informationsutbyte 
och dialogskapande, dock så är det inte appen som möjliggör detta. Därmed skapar appen i 
sig inga nätverksmöjligheter. 
 Användarna har ingen makt över kommunikationen i appen utan de är endast 
mottagare av information. Det finns ingen funktion som gör att användarna kan uttrycka 
sig. Visserligen kan länkarna till sociala medier bidra till att jämna ut den maktfördelning 
som finns i kommunikationen.  
 Kommunikationen i appen är statisk, speciellt med tanke på att nyhetsfliken är helt tom 
och att många flikar innehåller information som inte kräver en frekvent uppdatering.  
 De enda sättet som förbundet och användarna kan påverka varandra är om den senare 
parten blir medlemmar och på så sätt engagerar sig i verksamheten.  
 Om användare sympatiserar med förbundet finns det ett ömsesidigt intresse och därför 
även ömsesidiga fördelar att utvinna för båda parterna. Om användaren inte sympatiserar 
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med förbundet är det bara den senare parten som kan få fördelar. Detta eftersom att det 
enbart är förbundets frågor och intressen som prioriteras. Bortsett från att bli medlem 
finns det inget sätt för användarna att få förbundet att intressera sig i deras frågor och 
intressen.  
 Förbundet kan involvera användarna genom att prata om sina mål i appen.  
 Det finns inget uppsåt till att ställa krav på användaren vilket medför att användaren 
inte heller kan ställa några andra krav tillbaka.  
 Appen visar inga tecken på att vilja skapa förutsättningar för en ömsesidig förståelse, 
eftersom förbundet inte uppmanar till dialog och är otydliga med vem de riktar sig till.  
 Appen innehåller en del tekniska och språkliga problem. Nyhetsfliken är helt tom. Vi 
kan inte veta om det är avsiktligt eller beror på en bugg. I vissa textpassager förekommer 
stavfel, besvärliga meningsbyggnader och i galleriet visas ibland bara delar av 
styrelseledamöternas namn. Varje gång vi har klickat på twitterfliken så har appen och 
telefonen låst sig vilket omöjliggör användandet av twitterfunktionen och även 
smartphonen. Ibland kraschar appen utan förvarning, vilket omöjliggör all typ av 
användning av appens funktioner. Dessa problem drabbar Moderatkvinnornas legitimitet 
och visar på bristande respekt gentemot användarna.  
 Att förbundet är öppet med vilka de är och vad de vill samt att de har bilder och namn 
på alla styrelseledamöter tyder på en öppenhet i appen. Samtidigt gör den tomma 
nyhetsfliken att appen uppfattas som icke-transparent.  
 I övrigt så kan det påpekas att denna app använder sig av reklam. Detta gör att syftet 
med appen kan ha ekonomiska aspekter.  

7.9.1.	  Analys	  av	  Moderatkvinnorna	  
Det finns inget sätt för användarna att tillföra någon kommunikativ aktivitet vilket gör att 
kommunikationen i appen blir ensidig och obalanserad. Användarna blir enbart mottagare 
av information. Dessa faktorer indikerar att appen använder sig av asymmetrisk 
envägskommunikation likt Grunig och Hunts public information-modell (Grunig & Hunt, 
1984:22f). Visserligen finns det möjlighet att kontakta förbundet som i ett andra steg skulle 
kunna leda till nätverkande och dialog, men det är för bristfälligt för att klassificeras som en 
tvåvägskommunikativ app.  
 Det ömsesidiga förståelsen är något som Grunig och Hunt (1984:22f) men även 
Ledingham (2003:190ff) anser är centralt för att etablera relationer. För att appen 
överhuvudtaget ska ha chans att påverka användarna krävs det att dessa redan sympatiserar 
med förbundet. Bristen på ömsesidig förståelse är det största hindret appen har för att 
lyckas skapa relationer. 
 På grund av att appen innehåller tekniska och språkliga problem och dessutom reklam 
motverkar detta att en professionell relation (Bruning & Ledingham, 1999:165) etableras. 
Det skapas istället en motsatt effekt eftersom att appen inte upplevs som affärsmässig och 
formell. Appen kan således anses upprätta en relation som är motsatsen till professionell, 
det vill säga en amatörmässig. 
 Det kan å andra sidan finnas en vilja att bygga en personlig relation (Bruning & 
Ledingham, 1999:165) med användarna, eftersom youtubeklippen som används är 
personliga, vilket kan engagera och skapa igenkänningsfaktor hos användarna. Denna 
aspekt av relationskapande hamnar tyvärr i skuggan på grund av de redan nämnda 
bristerna. 
 Utvecklingsmöjligheterna för de eventuella relationer som skapas till förbundet är inte 
gynnsamma, det finns ingen strävan till att uppnå en mer symmetrisk relation. De 
kommunikationsattribut som enligt Dimmick, Bell, Burgiss och Ragsdale (2000:133) 
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behövs för att utveckla symmetrisk relationen är i appen bristfälliga. Detta på grund av 
bristen på intensitet och frekvens i kommunikationen.  
 Sammanfattningsvis är partiet öppen med sina politiska ståndpunkter och har en stor 
och innehållsrik app, men med tanke på att den inte fungerar fullt ut får den problem att 
vara såväl tvåvägskommunikativ som relationskapande. Vi benämner denna app som en 
skyltfönsterapp.  
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7.10.	  Lyssna	  &	  förnya	  
Moderaterna i Stockholm står bakom appen Lyssna & Förnya, 
vilken riktar sig till medlemmarna i Moderaterna Stockholm. 
Denna app kräver inloggningsuppgifter, vilka man får om man 
registrerar sig och verifierar sitt medlemskap i partiet med sitt 
personnummer.  
 Detta fungerar dock inte fullt ut. Vi provade att registrera 
oss trots att vi inte är medlemmar. Vi fick ett konto, fast med 
väldigt begränsad åtkomst. Först möts vi av en sida som säger 
att vi saknar behörighet, men klickar man på menyfliken 
kommer man ändå ett steg in i appen. Där finns möjlighet att 
trycka på tre flikar. Om man trycker på fliken Hjälp och fliken 
som består av vårt namn händer dock ingenting. Men när vi 
trycker på fliken Försöksnominering kommer vi vidare. Vi 
hamnar då på fliken Överblick som talar om för oss att vi inte 
är deltagare i försöksnominering 2013. På fliken Nominera 
någon får vi veta att nomineringsperioden avslutades den 30 

augusti och på fliken Inskickade nomineringar kan vi se att vi inte 
har nominerat någon och hittar en knapp tillbaka till fliken 
Nominera någon.  
 Detta är allt vi kommer åt, men appen har enligt 
beskrivningen mer att erbjuda. Beskrivningen av appen i 
nedladdningsplattformarna förtäljer att appen är ett 
rapporteringsverktyg för en intern kampanj. I appen ska man 
som partimedlem kunna rapportera in samtal, se topplista, läsa 
intern information, bläddra i politikhandboken och värva 
medlemmar med något som de kallar ett värvarblock.  
 Hur väl denna beskrivning stämmer överens med 
verkligheten kan vi dock inte bedöma, eftersom vi inte 
kommer längre in i själva appen.  

7.10.1.	  Analys	  av	  Lyssna	  &	  Förnya	  
Det enda som kan analyseras kring denna app är det som 
partiet har beskrivit i nedladdningsplattformarna. Där framgår 
det inte att det finns någon funktion för dialog eller gemensamt 
meningsskapande. Därmed är appen inte symmetriskt tvåvägskommunikativ, enligt Grunig 
och Hunts (1984:22f) kommunikationsmodell. Hade beskrivningen inkluderat någon 
antydan om en forumfunktion eller likande skulle det vara mer aktuellt att anta att 
kommunikationen var symmetrisk. 
 Det är mer troligt att det appen använder sig av en asymmetrisk tvåvägskommunikation 
(Grunig & Hunt, 1984:22ff) eftersom att appen möjliggör för både användaren och partiet 
att publicera information, om än i olika utsträckning.  
 Det skulle även utifrån beskrivningen kunna tolkas som att appen är ett verktyg för att 
samla och stärka den egna organisationen dels med tanke på internkommunikationen men 
även de inrapporterade samtalen. Politikhandboken kan även antas bidra till konsensus 
kring partiets kärnpolitik om denna bok är en slags mall för partiets huvudsakliga 
ståndpunkter. Vi benämner denna app som ett kampanj- och värvningsverktyg. 
 
  

Bild 5: Lyssna & Förnya 	  

Bild 6: Lyssna & Förnya 	  
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8.	  SLUTSATSER	  
Syftet med denna studie var att kartlägga de svenska riksdagspartiernas mobilapplikationer 
och undersöka huruvida de är tvåvägskommunikativa och relationsskapande.  

8.1.	  Apparnas	  representation	  	  
Vi kom fram till att fyra av åtta riksdagspartier hade appar. Närmare bestämt hade 
Socialdemokraterna enligt oss tre appar och enligt dem själva fyra appar, Miljöpartiet två 
appar, Centerpartiet en app och Moderaterna åtta appar. Därmed var Vänsterpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna utan appar. I vår studie ingick alla 
de appar som kom från riksdagspartierna och dess lokala organisationer och förbund, 
bortsett från de som enskilda politiker låg bakom.  

8.2.	  Apparnas	  funktioner	  
Totalt har vi analyserat tio appar från de fyra ovan nämnda partierna. Överlag kan vi 
konstatera att apparna är väldigt olika i utformning, syfte och karaktär. Detta stämmer med 
Carey & Eltons (2010:325f) teori om att nya kanaler ofta medför osäkerhet kring hur de 
bör användas och till vilket syfte. Något som till en början anses krångligt och onödigt kan 
i ett senare skede bli en stor del av vår vardag. Vi menar att appen fortfarande är ung och 
åtminstone i politiska sammanhang letar sig själv och sin egen identitet, men att den har 
möjlighet att bli viktig inom politiken.  
 Fyra appar riktar sig tydligt externt till olika grupper av medborgare. Fem andra appar 
är riktade internt till medlemmar. En app riktar sig till sympatisörer, vilka antagligen kan 
vara både interna och externa, även om de troligtvis oftare är interna.  
 Några appar vill vara verktyg för att prata med och värva nya medlemmar, andra vill 
vara ett slags formulär för att samla in åsikter och feedback. En del appar vill mest 
informera om den egna organisationen och/eller diskutera dess politik. En app är främst en 
anslagstavla för ett specifikt event och en annan app är en reklamkampanj för ett specifikt 
politiskt förslag.  
 

App Appens funktion Appens målgrupp 
Patientmakt (S) Tips- och frågelåda Extern 
Framtidens Kronoberg (S) Tips- och frågelåda Extern 
En jobbigare morgon (S) Reklamkampanj Extern 
Miljöpartiet Hallsberg (MP) Forum Extern 
Samtalsappen (MP) Kampanj- och värvningsverktyg Intern 
C-stämma (C) Event Intern 
Moderaterna i Skåne (M) Skyltfönster Intern/Extern* 
MUF (M) Kampanj- och värvningsverktyg Intern 
Moderatkvinnorna (M) Skyltfönster Intern 
Lyssna & Förnya (M) Kampanj- och värvningsverktyg Intern 

 

Tabell 3: Sammanfattning av apparnas huvudsakliga funktion.  
*Denna app riktar sig mot sympatisörer, vilka kan vara externa men är troligtvis oftare interna intressenter.  
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8.3.	  Apparnas	  kommunikation	  
Överlag kan vi konstatera att det är svårt att klassificera apparnas kommunikation strikt 
efter Grunig och Hunts (1984) kommunikationsmodeller. När vi har klassificerat apparna 
utifrån dessa teorier har vi utgått från vilken typ av kommunikation som är mest 
framträdande. Men den egentliga sanningen är långt ifrån svart och vit, eftersom många 
appar har egenskaper och funktioner som både stödjer och talar emot flera 
kommunikationsmodeller.  
 Fem av apparna är tvåvägskommunikativa i någon form. Endast en av dessa är 
symmetrisk (Miljöpartiet i Hallsberg) vilket är den optimala kommunikationen enligt 
Grunig och Hunt (1984). En annan app (C-stämma) hade tendenser till att klassificeras 
som symmetrisk tvåvägskommunikativ, men det fanns ändå en starkare tyngdpunkt på de 
envägskommunitiva delarna i appen.  
 Resterande tre appar som var tvåvägskommuniaktiva hade asymmetrisk karaktär, på så 
sätt att kommunikationen var obalanserad och organisationerna på ett eller annat sätt hade 
större inflytande än användarna (Patientmakt, Framtidens Kronoberg, Samtalsappen). 
Detta stödjer Ropers argument att kommunikation aldrig kan vara helt balanserad 
(2005:82).  
 Fyra appar var övervägande envägskommunikativa där enbart organisationen hade 
makt att kommunicera, likt Shannons (1948:3ff) syn på kommunikation (En jobbigare 
morgon, MUF, Moderatkvinnorna, Moderaterna i Skåne). Apparna talar till användarna 
istället för med dem, där det senare är att föredra för att skapa relationer enligt Strömbäck 
(2009:205ff). Dessa envägskommunikativa appar stämmer mer överens med hur politisk 
kommunikation sett ut historiskt (Karlsson et al., 2013:91). Wei (2013:51) menar också att 
sociala medier har skapat ett socialt samhälle som kräver andra sätt att kommunicera än 
den ansiktslösa masskommunikationen. Detta innebär att de envägskommunikativa 
apparna försöker kombinera en ny kanal med en föråldrad kommunikationsstrategi.  
 Slutligen finns det en app (Lyssna & Förnya) som vi inte kan avgöra vilken typ av 
kommunikation den består av.  

8.4.	  Apparnas	  relationskapande	  möjligheter	  	  
Vi har främst utgått från Ledingham och Bruning (1998; 1999; 2003; 2006) samt Grunig 
och Huangs (2000) teorier om relationship management för att avgöra huruvida apparna är 
relationskapande. Teorierna är dock omfattande och trots att de har mycket gemensamt 
finns det små nyanseringar som skiljer dem åt. Detta medför att många appar uppfyller en 
del krav, men inte alla, för att kunna räknas som relationsskapande. I detta fall, liksom med 
kommunikationen, har vi utgått från huruvida appen övervägande kan anses skapa 
relationer eller inte.  
 Tre appar (Miljöpartiet Hallsberg, Samtalsappen, C-stämma) anser vi kunna skapa 
relationer mellan organisationen och användarna, vilket ger dem förutsättningar för att 
behålla medlemmar och väljare i det nya politiska klimatet (Strömbäck, 2009:200ff). Dessa 
tre appar var också tvåvägskommunikativa på ett eller annat sätt, vissa mer symmetriska 
och andra mer asymmetriska.  
 Wellman, Quan Haase, Witte och Hampton (2001:450f) menar att ju fler människor 
som engagerar sig i organisationer och politik online, desto fler kommer sedan att engagera 
sig i samma frågor även offline. De appar som är tvåvägskommunikativa och 
relationsskapande har goda möjligheter att få människor engagerade i appen, eftersom de är 
dialogskapande. Detta gör att de senare också kan få användarna engagerade offline, vilket 
kan stärka partiet.  
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 Det finns fyra appar som vi har klassificerat som bitvis relationskapande (Patientmakt, 
Framtidens Kronoberg, En jobbigare morgon, Moderaterna i Skåne). De uppfyller således 
en del av de relationsskapande aspekterna, men inte tillräckligt många för att vara 
övertygande som relationskapande appar. För många saknades möjligheten till att skapa en 
ömsesidig förståelse på grund av bristen på dialogmöjligheter.  
 Det fanns två appar som vi bedömde som ej relationsskapande då de i princip inte 
uppfyllde några av teoriernas krav på relationskapande aspekter (MUF, Moderatkvinnorna). 
Dessa var inte helt oväntat appar som också hade klassificerats som envägskommunikativa. 
Värt att notera är att dessa två appar var en av de som var mest omfattande och en av dem 
som hade minst innehåll. 
 Återigen kan vi inte avgöra hur pass relationskapande Lyssna och Förnya är.  
 
 
App Appens kommunikation Appens 

relationsmöjligheter 
Patientmakt (S) Asymmetrisk 

tvåvägskommunikation 
Begränsade möjligheter 

Framtidens Kronoberg (S) Asymmetrisk 
tvåvägskommunikation 

Begränsade möjligheter 

En jobbigare morgon (S) Envägskommunikation Begränsade möjligheter 
Miljöpartiet Hallsberg 
(MP) 

Symmetrisk tvåvägskommunikation Goda möjligheter 

Samtalsappen (MP) Asymmetrisk 
tvåvägskommunikation 

Goda möjligheter 

C-stämma (C) Envägskommunikation/Symmetrisk 
tvåvägskommunikation* 

Goda möjligheter 

Moderaterna i Skåne (M) Envägskommunikation Begränsade möjligheter 
MUF (M) Envägskommunikation Dåliga möjligheter 
Moderatkvinnorna (M) Envägskommunikation Dåliga möjligheter 
Lyssna & Förnya (M) - - 
Tabell 4: Sammanfattning av apparnas kommunikations- och relationsmöjligheter.  
*Denna app är i stort envägskommunikativ men twitterflödet är symmetriskt tvåvägskommunikativ.  

8.5.	  Sammanfattning	  
Vi har inga anspråk att generalisera till en större population i denna studie, men vi kan säga 
att dessa tio appar visar på att de partier som idag har appar tillhör Rogers (1995:262ff) 
gruppindelning innovators eller early adopters som i ett tidigt skede har börjat inse fördelarna 
med ny teknik. Under det amerikanska valet 2008 insåg man potentialen med den 
handhållna teknologin som ett effektivt verktyg för kampanjverksamhet, enligt Burleson 
Mackay (2010:29). Denna kampanj skulle kunna vara den som inspirerat de svenska 
partierna till att likt early adopters följa i den amerikanska valkampanjens fotspår.  
 Solop (2010:47) menar att sociala medier bidrar till att användaren känner sig som en 
del av något större, vilket kan öka engagemanget. Detta skulle kunna spridas in i apparnas 
värld, för att kunna öka engagemanget hos dagens partipolitiskt avtrubbade och rörliga 
väljare. Gilmor (2011:617) menar att webbnärvaro ökar ett partis eller en politikers 
attraktionskraft, vilket gör att alla partier som idag har appar ändå kan utvinna något av sin 
app, även om den inte är relationskapande.  
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 Vår studie visar att under december 2013 är de svenska riksdagspartiernas appar få, 
spretande innehållsmässigt och olika i utformning. Kommunikationen och de 
relationsskapande aspekterna är varierade och överlag begränsade. Detta kan bero på att de 
politiska apparna fortfarande är ett så pass nytt fenomen. Om apparna ska kunna vara en 
ny väg för att engagera och skapa relationer till rörliga väljare, måste partierna använda 
apparna på ett mer effektivt sätt än de gör idag. 
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9.	  SLUTDISKUSSION	  
Partierna har helt olika angreppsätt på appar och det ännu är oklart för dem hur denna nya 
kanal kommer att kunna användas effektivt. Men det finns ändå två läger bland dagens 
appar. Det ena lägret är de som vänder sig utåt mot allmänheten eller vissa specifika 
grupper, såsom exempelvis patienter. Det andra lägret är de som vänder sig inåt mot sina 
egna medlemmar som redan har en relation till partiet, eller till väljare som sympatiserar 
med partiet.  
 Utifrån det vi kan se av appen Lyssna & Förnya kan vi se likheter med Samtalsappen, 
då båda innehåller samtalsregistrering som går ut på att tala med medborgare. Den stora 
skillnaden är att Lyssna & Förnya kräver medlemskap i partiet medan Samtalsappen är 
öppen för alla. Detta trots att de båda riktar sig internt till sina egna medlemmar. Vilket 
alternativ som är bäst eller mest genomtänkt är inte helt uppenbart. Det finns en poäng i 
att vara helt öppen samtidigt som det kan skapa problem om någon har intresse av att 
förstöra för partiet.   
 Apparna Patientmakt och Framtidens Kronoberg är i grund och botten väldigt lika 
varandra, både i syfte och funktion. Trots detta skiljer de sig relativt mycket i kvalitet, 
kommunikation och relation. Båda har dessutom samma apputvecklare, det vill säga att de 
båda lokala partierna har anlitat samma företag för att skapa appen. Därför är det 
anmärkningsvärt att de ändå skiljer sig. Möjligtvis kan det bero på att den ena 
organisationen har haft en tydligare strategiskt planering än den andra.  
 Apparna Miljöpartiet Hallsberg, Moderaterna i Skåne och Moderatkvinnorna liknar mer 
eller mindre hemsidor i sin struktur. Av dem är Miljöpartiet Hallsberg och Moderaterna i 
Skåne emellertid mer kompatibla i appformatet än Moderatkvinnorna, som snarare blir en 
dysfunktionell hemsida än en välutvecklad app. Ingen av dessa appar har ett specifikt 
ändamål eller tillhör någon specifik kampanj, utan tillhandahåller mer allmänna funktioner 
och information. Därför kan dessa appar finnas kvar en längre tid och är på så sätt mer 
långsiktiga än de som tillhör en specifik kampanj.  
 En jobbigare morgon är den enda app som är en tydlig extern reklamkampanj och är 
den app som kommer närmast masskommunikation. Detta är intressant eftersom denna 
app är en nationell app som kommer från riksorganisationen och troligtvis har mer resurser 
för denna typ av aktiviteter. Det är anmärkningsvärt att lägga resurser på att utveckla en 
app med föråldrade egenskaper. Vi trodde att vi skulle få se fler appar i 
reklamkampanjsform men med bättre förhållanden när det kommer till det kommunikativa 
och det relationskapande.  
 MUF är den enda app som egentligen inte innehåller något, utan enbart slussar vidare 
användaren. Detta är också den enda app som har lanserats utan att den är färdigutvecklad. 
Åtminstone är detta den enda app som är tydlig med att så är fallet.  
 C-stämma är den enda app som bara är aktuell under en långhelg och en partistämma, 
vilket är ett intressant och annorlunda angreppsätt på en app. 
 Vi hade uppfattningen att vi kunde vänta oss många externa reklamkampanjappar från 
riksorganisationerna. Istället möttes vi av många appar som var interna, kom från lokala 
partiorganisationer eller kvinno- och ungdomsförbund. Vi trodde också att fler partier 
skulle ha appar och att dessa appar skulle vara mer välutvecklande och genomtänkta när det 
gäller relationsskapande möjligheter och dialogfrämjande kommunikationsinsatser.  
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9.1.	  Framtidsutsikter	  
I dag är ”applandskapet” väldigt varierat och det finns ingen röd tråd som går genom alla 
appar. En del partier verkar inte alls veta hur de ska hantera denna kanal medan andra är 
inne på rätt spår. Ingen app är perfekt, men många appar gör åtminstone något ”rätt” och 
skulle vi kunna plocka de bästa delarna från varje app skulle vi få fram en riktigt bra app. 
Här kan partierna dra fördel av att läsa av sin omgivning och titta på varandras appar för 
att förbättra sin egen. 
 Den app som vi anser har kommit längst när det gäller de kommunikativa och 
relationskapande idealen är Miljöpartiet Hallsberg. Den drar mest nytta av appens potential, 
jämfört med de andra apparna. Om man tänker sig att detta är det som inspirerar 
framtidens appar är det alltså troligt att vi i framtiden kommer att få se appar i forumform 
som riktar sig externt. Flertalet av dagens appar pekar dock åt ett annat håll. Om det är det 
hållet som inspirerar framtidens appar kommer vi troligen få se appar som riktar sig internt 
och tillhör kategorin kampanj- och värvningsverktyg.  
 Vi har genom denna studie utgått från att appar är en ny kanal inom politiken. Vi har 
utgått från att de som har appar i dagsläget är tidigt ute och att resterande partier kommer 
att haka på när de är redo. Vi menar fortfarande att så är läget, men vill ändå ifrågasätta hur 
pass nytt fenomenet egentligen är. Obama nådde stora framgångar genom att satsa på den 
handhållna teknologin med en mobilsajt under valperioden 2008 (Burleson Mackay, 
2010:25). Borde inte de svenska partierna ha dragit lärdom av detta och gjort liknande 
satsningar på den handhållna teknologin med hjälp av appar till 2013. Detta kan bero på 
kulturella skillnader inom politiken. Men det kan också vara så att vi i Sverige tillhör Rogers 
late majority eller laggards (Rogers, 1995:262ff), och att bättre appar kommer att utvecklas i 
framtiden. Därför tror vi att fler svenska partier kommer att satsa på denna kanal i 
framtiden.  

9.2.	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  	  
För att bygga vidare på denna studie i framtiden skulle vi gärna se att man gör en 
uppföljning närmare valet för att se om partierna prioriterar appar mer eller har mer 
utvecklade appar i samband med val. Det går att gräva ännu djupare i den frågan genom att 
komplettera vår typ av studie genom samtalsintervjuer med de som ligger bakom apparna. 
Detta skulle kunna ge svar på om det ligger en strategisk plan bakom appen eller vilka 
tankegångar som låg till grund för appen. I en sådan studie skulle vi kunna jämföra 
tankarna bakom apparna med resultaten och dra slutsatser kring om en strategisk plan har 
gjort apparna bättre och om partierna lyckats med sina planer. Intervjuar man även de 
apputvecklare som partierna har använt sig av kan vi få en starkare bild av hur partierna 
använder denna kanal i förhållande till hur de skulle kunna göra och hur kanalen används i 
stort. För att få ett större sammanhang till de politiska apparna skulle man också kunna 
göra en enkätundersökning hos allmänheten och partimedlemmar för att ta reda på hur 
många som använder apparna och vilka attityder och åsikter de har kring partiernas appar. 
Det skulle också vara intressant att genomföra samma typ av studie i flera länder och se 
likheter och skillnader. Man skulle då kunna dra slutsatser om vilka länder som ligger i 
framkant och vilka som har hamnat på efterkälken och dessutom ta reda på vad som 
fungerar i ett land men inte i ett annat.  
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11.	  BILAGA	  1:	  FRÅGEMALL	  
	  
Vilka av de svenska riksdagspartierna har appar och hur många har respektive parti? 

• Vilka partier har appar? 
• Hur många appar har varje parti?  

 
Vilken funktion har apparna? 
	  
 Översiktsfrågor 

• Vilken del av organisationen är det som står bakom appen? 
• Finns appen i Google Play? 
• Finns appen i App Store? 
• Finns appen i Windows Phone Store? 
• Är appen kostnadsfri? 
• Krävs medlemskap i partiet för att få tillträde till appen? 
• Krävs inloggningsuppgifter för att få tillträde till appen? 
• Har partiet synliggjort appen på partihemsidans startsida? 

 
 Fördjupningsfrågor 

• Vad är appens huvudsakliga funktion och syfte? 
• Till vilken/vilka målgrupper riktar sig appen? 
• Hur beskrivs appens funktioner i nedladdningsplattformarnas beskrivningsfält? 
• Hur ser appen ut och vilka funktioner finns i den? 
• Stämmer beskrivningen av appens funktioner med vad appen faktiskt gör? Om 

inte, vad är skillnaden? 
• Länkar appen vidare till någon annan av organisationens plattformar och i så fall 

vilken/vilka? 
• Ligger fokus på informationsutbyte och dialog eller på att sprida information?  
• Möjliggör appen nätverkande? 
• Är kommunikationen statisk, om inte hur intensiv och frekvent är den?  
• Hur är maktfördelningen balanserad när det kommer till 

kommunikationsmöjligheterna i appen? 
• Har användarna och organisationen lika stora möjligheter att uttrycka sig? 
• Hur kan användaren och organisationen påverka varandra? 
• Bidrar appen till ömsesidiga fördelar för båda parter?  
• Hjälper partiet och användarna varandra i gemensamma frågor? 
• Tar appen hänsyn till att användarna kan ha olika intressen i organisationen? 
• Ställer någon av parterna orimliga krav på den andre? 
• Fokuserar appen på att involvera användaren i gemensamma mål? 
• Fokuserar appen på att skapa ömsesidig förståelse? 
• Ger appen både organisationen och användarna legitimitet och respekt? 
• Är appen öppen och genomskinlig? 

 


