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I Sammanfattning 

Sociala medier blir alltmer förekommande i alltfler sammanhang. Denna studies syfte är att 

undersöka relationen mellan sociala medier och lokal politik. Studiens syfte mer ingående är att 

undersöka hur fenomenet med att använda sociala medier som politiskt redskap har etablerats och 

påverkat politiken på lokal nivå. Studien har avgränsats till att undersökningen skett på lokal 

politisk nivå i Uppsala, samt att undersökningen enbart omfattat de två största politiska partierna, 

d.v.s. Moderaterna och Socialdemokraterna. 

 Undersökningsmetoden har vart av kvalitativ karaktär, och i detta fall rör det sig om 

samtalsintervjuer med tio utvalda respondenter. Fem stycken respondenter har valts från varje 

parti, och dessa har valts med parvisa varierande positioner inom respektive partiförbund. 

Studiens teoretiska ram består av Habermas offentlighetsteori och Lazarfelds tvåstegshypotes. 

Intervjuerna gav ett stort och rikligt material, och genom att analysera det erhållna materialet med 

hjälp av de valda teorierna kunde studiens syfte uppfyllas och dess frågeställningar besvaras.  

Det visade sig att respondenterna använder sociala medier regelbundet. Bloggar visade sig 

ha en stor betydelse, och detta ledde till en modifiering av studiens tillämpning av 

tvåstegshypotesen. Lokala medier har en viktig roll som informationsförmedlare genom att de 

bevakar bloggar och ibland väljer att lyfta fram citat eller enskilda inlägg från dessa. På detta sätt 

kan blogganvändaren nå ut till inte bara dem i sitt eget nätverk, utan också till människor med 

andra politiska uppfattningar. Sociala medier har också påverkat den offentliga sfären genom att 

det idag finns en större närhet mellan väljare och förtroendevalda i samhället.  

Samtidigt, ur de lokala politikernas perspektiv, har svårigheter framträtt. Främst kan denna 

svårighet ses på Facebook, där det finns en problematik med diffusa gränser angående vad som är 

offentligt respektive privat innehåll. Medvetenheten om detta existerar och respondenterna finns 

representerade på Facebook i egenskap av offentliga personer, och försöker därför också vara 

selektiva i vad de som skriver och sedan publicerar.  

Debatten är idag fortfarande begränsad, men begränsningen är annorlunda idag än mot 

tidigare. Det är inte längre en begränsad debatt som utesluter exempelvis fattiga eller kvinnor, 

utan en debatt som snarare utesluter de som inte tillhör ett visst nätverk. Den största upplevda 

fördelen är att det är lättare att förmedla information, och att det dessutom är möjligt att förmedla 

sin egen version. En annan stor fördel är möjligheten att effektivt kunna mobilisera sympatisörer. 

Den största upplevda nackdelen är att de som mottar information ofta redan har likartade åsikter 

som avsändaren. 

Nyckelord: sociala medier, tvåstegshypotesen, Habermas offentlighetsteori, Facebook, bloggar, 

Twitter, politisk kommunikation, Socialdemokraterna, Moderata Samlingspartiet  
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II Abstract 

Title: Social media in local politics - A study on how social media is perceived and used in local 

politics in Uppsala (Sociala medier i lokal politik - En undersökning om hur sociala medier uppfattas 

och används inom den lokala politiken i Uppsala) 

Number of pages: 52 (57 with enclosures)  

Author: Joel Hartman  

Tutor: Christian Christensen  

Course: Media and Communication studies C  

Period: Autumn semester 2010  

University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala 

University  

Purpose/Aim: The purpose of this study has been to examine how local politics in Uppsala perceive 

and make use of social media. 

Method/Material: The method of this study has been interviews with ten respondents, that all were 

relevant to the issue of the study. A delimitation has been made to the two main political parties in 

Uppsala, the Social Democrats and the Moderates. Five respondents have been chosen from both of 

these political parties. The results from the interviews have been the material of the study. 

Main Results: The interviews generated a substantive and diversified material, and the analysis of 

the material gave a response to the purpose of the study. Representatives of local politics use social 

media regularly. The way blogs were used lead to a reorganization of my application of the two-step-

flow-hypothesis. Local media turned out to have an important role as information intermediaries. In 

this way the blog users could reach not only those in their own network, but also voters with other 

political beliefs. Social media seems to have strengthened the public sphere; there is a greater 

proximity between voters and elected officials. At the same time from the local politicians' 

perspective difficulties surfaced. Mainly this problem emerges on Facebook, where a problem exists 

with the distinction between what is public and private. Awareness of this reality and the fact that the 

respondents are more or less public persons, make them selective in what they publish. The debate is 

still limited, but today in a different form. It is no longer a limited debate that excludes for example 

poor people and women, but rather those who do not belong to a particular network. The main 

perceived advantage is that it is easier to convey information, and moreover it is possible to convey 

the respondents´ own versions. What also is seen as one of the major advantages is the ability to 

mobilize supporters for various purposes. The biggest perceived disadvantage is that those who 

receive information preferably have similar views and opinions. 

Keywords: social media, two-step flow, Habermas public sphere theory, Facebook, blogs, Twitter, 

political communication, Social Democrates, Moderates 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Sociala medier är idag ett etablerat medium bland en stor del av Sveriges befolkning. Därav 

borde följaktligen olika politiska organisationer och dess företrädare tagit chansen och etablerat 

sig inom dessa medier för att kunna kommunicera med sina medlemmar, potentiella sympatisörer 

och väljare, eller förmedla sitt budskap helt enkelt. Fördelen är att enskilda politiker enkelt och 

kostnadseffektivt kan förmedla information till sin målgrupp när de väl förankrat en stabil kanal.  

Ett bra exempel är Barack Obama som utnyttjade sociala medier i sin 

presidentsvalskampanj, bland annat genom att engagera väljare via Facebook
1
. Även sett till det 

finansiella utnyttjade han fenomenet, och små individuella donationer, som var möjliga och fick 

genomslagskraft tack vare Internet, från en bred massa bidrog till hans ekonomiska möjligheter 

att konkurrera i valet gentemot de övriga kandidaterna.
2
 Men hur stor sociala mediers påverkan 

var i det senare utfallet vid valet har diskuteras från olika håll, och bland annat Strömbäck 

(professor i journalistik samt professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning 

mot politisk kommunikation
3
) ifrågasätter på sin blogg betydelsen av sociala medier i Obamas 

kampanj och menar att det viktigaste var hur Obama utnyttjade sociala medier; för att aktivera, 

mobilisera och organisera sina anhängare och sympatisörer. Tyngdpunkten bör ligga på hur man 

strategiskt utnyttjar sociala medier kvalitativt för nätverksskapande och samordning. Strömbäck 

framför att det är på detta sätt sociala medier bäst utnyttjas politiskt, snarare än att försöka nå ut 

brett i syfte att vinna nya väljare.
4
  

Tillvägagångssättet visade sig hur som helst vara ett framgångskoncept politiskt sett med 

tanke på dess möjligheter, och då borde följaktligen svenska partier följa upp och använda sociala 

medier i liknande syfte. De flesta partier tillämpar också metoden och har etablerat sig bland 

sociala medier, i princip de flesta partier finns representerade via Facebook, bloggar, Twitter etc., 

om än kanske inte på det sätt som bl.a. Strömbäck hävdar är effektivast. I en artikel som DN 

publicerade i april 2009 kan följande läsas: 

Barack Obama gjorde braksuccé vid amerikanska valet i fjol – mycket tack vare sociala 

medier. Nu tar svenska partier efter modellen för att vinna mark i EU-valet. Vägen går 

över sajter som Facebook, Twitter och YouTube. – Man måste sänka tröskeln och vara 

där folk är, konstaterar flera kampanjledare.
5
 

                                                 
1
 Castells, 2009, Communication Power, s. 372. 

2
 Ibid. s. 381. 

3
 http://jesperstromback.wordpress.com/om-mig/ (2010-10-29). 

4
 http://jesperstromback.wordpress.com/category/kommentarer/internet-sociala-medier/ (2010-10-29). 

5
 http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/svenska-partier-harmar-obamas-webbkampanj-1.850428 (2010-11-04) 

http://jesperstromback.wordpress.com/om-mig/
http://jesperstromback.wordpress.com/category/kommentarer/internet-sociala-medier/
http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/svenska-partier-harmar-obamas-webbkampanj-1.850428
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Detta belyser det faktum att svenska politiker tagit vägen i Barack Obamas fotspår, och framför 

allt att de förstår betydelsen att finnas representerad bland sociala medier då en betydande del av 

väljarkåren befinner sig i miljön.   

 I början av år 2010 publicerade tidningen Svenska Dagbladet på sin internetsida en artikel 

som lyfte fram riksdagspolitikernas användande av sociala medier. SvD menade att få politiker 

egentligen förstår hur sociala medier fungerar och bäst används, och istället nyttjar Facebook, 

Twitter och bloggar som verktyg för att nå den breda massan, som ”traditionella megafoner” 

skriver tidningen.
6
 Även tidningen Metro kunde konstatera under 2010 i en publicerad artikel att 

de svenska partierna misslyckats med sociala medier.
7
  

En medvetenhet om riskerna med den allt mer diffusa gränsdragningen mellan politikers 

privata förehavanden och den offentliga samhälleliga sfären borde rimligen också satt sina spår 

inom den politiska sfären.  

Vad som kan konstateras är att sociala medier är en stor möjlighet och ett potentiellt 

kraftfullt verktyg inom politisk kommunikation, men att det inte är helt lätt att effektivt använda 

och utnyttja dem till deras fulla potential. Politiska organisationer i Sverige är medvetna om 

fenomenet och använder sociala medier som ett led i deras kommunikativa verksamhet, men 

frågan jag ställer mig är om detta fenomen nått ner på lokal nivå inom politiken? Eftersom sociala 

medier inom politisk kommunikation haft en sådan genomslagskraft internationellt och redan 

etablerat sig på nationell nivå i Sverige borde rimligtvis partier på lokal nivå även de anammat 

tillvägagångssättet och implementerat sociala medier som ett kommunikationsverktyg i deras 

arbete att kommunicera med medlemmar, sympatisörer och potentiella väljare. Frågan är hur de 

företroendevalda tolkar och definierar sociala medier som begrepp? Hur ser man på sociala 

medier och det faktum att sociala medier utvidgat den offentliga sfären? Dessa tankegångar och 

frågor leder fram till studiens syfte och dess tillhörande frågeställningar. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur fenomenet med att använda sociala medier som politiskt 

redskap, på lokal politisk nivå i Uppsala, har etablerats och påverkat politiken. Syftet är mer 

konkret att se på vilket sätt den lokala politiken och deras förtroendevalda ser på begreppet 

sociala medier och hur de valt att tillämpa dem som politiska redskap. Syftet mynnar ut i 

nedanstående frågeställningar.  

                                                 
6
 http://www.svd.se/naringsliv/it/sociala-medier-ny-pr-kanal_4030785.svd (2010-10-29) 

7
 http://www.metro.se/2010/09/20/68065/partierna-misslyckades-med-sociala-me/ (2010-10-29) 

http://www.svd.se/naringsliv/it/sociala-medier-ny-pr-kanal_4030785.svd
http://www.metro.se/2010/09/20/68065/partierna-misslyckades-med-sociala-me/
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1.3 Frågeställningar 

Genom att konkretisera studiens syfte har jag definierat följande frågeställningar, och som jag 

genom att besvara i min undersökning därmed också kan uppfylla syftet: 

 Hur uppfattas sociala mediers och dess påverkan av lokala politiker?  

 På vilka sätt och i vilka sammanhang använder sig lokalpolitiken av sociala medier som 

politiskt redskap?  

 Hur anser lokalpolitiker att den privata/offentliga gränsdragningen påverkats? 

 Vilka för- respektive nackdelar anses sociala medier ha som politiskt redskap? 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer att begränsas till att enbart studera fenomenet i Uppsala. Studien hade 

givetvis kunnat göras mer omfattande, men på grund av de tids- och storleksmässiga ramar som 

finns som förutsättningar för undersökningen kommer denna avgränsning att göras.  

Vidare kommer studien enbart att omfatta det ena perspektivet, det vill säga i detta fall 

politikernas synvinkel. Mottagarna och målgruppens perspektiv kommer inte att studeras. 

Jag har valt att fokusera geografiskt sett på Uppsala, och kommer låta två partier 

representera den politiska sfären i Uppsala. Då jag måste genomföra minst några intervjuer hos 

varje parti (för att eliminera individens tyckande och kunna ha möjlighet att dra slutsatser) så 

skulle arbetet bli för omfattande om respondenter från fler partiförbund skulle intervjuas. Jag har 

således valt att avgränsa mig till två partier, och valt dessa till Moderata Samlingspartiet och 

Socialdemokraterna. Detta då de är de största partierna i Uppsala, och också därmed de som är 

mest representativa för den politiska sfären. Problemet om mindre partier valts hade dessutom 

kunnat bli exempelvis svårigheter att få tag i lämpliga respondenter som skulle kunnats intervjuas 

i undersökningen. 

1.5 Forskningsfältet 

Inom detta område har studier som liknar denna tidigare gjorts. Syftet med min studie är att bidra 

och vidareutveckla den bild som redan finns i frågan. Till att börja med har Lundström & Ohlén i 

sin C-uppsats Politik i sociala medier – En studie om hur politiska ungdomsförbund använder sig 

av sociala medier
8
 undersökt och diskuterat förekomsten av sociala medier bland 

ungdomsförbund. De kommer fram till att sociala medier används, men att det krävs mer 

strategisk planering i användandet. Vidare har AlMouti i sin C-uppsats Politik i sociala medier - 

                                                 
8
 Lundström & Ohlén, 2008, Politik i sociala medier – En studie om hur politiska ungdomsförbund använder sig av 

sociala medier. 
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En studie om hur Uddevallas socialdemokrater använder sociala medier
9
 beskrivit hur 

Socialdemokraterna på lokal nivå, i Uddevalla, arbetar med sociala medier. Min undersökning 

har likheter med båda dessa, men undersöker mer generellt hur politiska partier på lokal nivå i 

Uppsala använder och definierar sociala medier, inte ett enskilt parti eller en viss del inom en 

politisk organisation. 

 En annan studie som kan sägas tillhöra forskningsfältet är Rothmans C-uppsats 

Valkampanjer, sociala medier och unga väljare – En studie av hur Moderaterna och 

Socialdemokraterna ska nå de unga väljarna i valet 2010
10

 vilken berör just de partier jag 

avgränsat mig till samt sociala medier. Men det är inte med samma synvinkel och perspektiv som 

min studie utgår från, utan mer hur partierna ska lyckas nå ut till den yngre väljarkåren. 

Jag bygger vidare på dessa tidigare studier med ett annat perspektiv för att kunna bidra och 

generera ny kunskap till detta specifika område, om hur den lokala politiken i Uppsala ser på 

sociala medier, vilket gör min enskilda studie betydelsefull och relevant. 

1.6 Fortsatt disposition 

I studiens fortsatta disposition kommer först att en bakgrundsbeskrivning ges för att läsaren 

lättare ska kunna få en mer ingående förståelse och lättare kunna följa arbetet. Definition ges av 

sociala medier och olika former av dessa, och i detta fall de vanligaste och mest vedertagna sett 

till det givna perspektivet.  

 Nästa del i undersökningen går igenom och beskriver de teoretiska ramar jag arbetat efter. 

Den delen ska ge läsaren en inblick i det teoretiska sammanhanget och en förståelse för hur jag 

bl.a. valt att formulera intervjuguiden, men kanske främst för att kunna göra en egen bedömning 

över analysen, där teoretiska återkopplingar görs, och de slutsatser densamma kommer fram till. 

Därefter beskriver jag hur undersökningen gått till, själva undersökningsmetoden, i syfte att 

visa att min undersökning gått rätt till och att den är tillförlitlig och trovärdig. Läsaren ska också 

ges möjlighet att sätta sig in i själva förfarandet och kunna följa studiens processuella 

genomförande.  

Vidare presenteras undersökningens resultat, följt av nästa kapitel som innehåller analysen 

av det erhållna materialet. Efter analyskapitlet presenteras en kortare diskussion av analysen samt 

slutligen de slutsatser som studien genererat. Detta efterföljs av en källförteckning och studiens 

bilagor. Bland bilagorna finns intervjuguiderna (se Bilaga 2, Bilaga 3) men även en bilaga med 

förklaringar över ord och begrepp (se Bilaga 1) som för läsaren kanske inte alltid är självklara, 

                                                 
9
 AlMouti, 2010, Politik i sociala medier - En studie om hur Uddevallas Socialdemokrater använder sociala medier. 

10
 Rothman, 2009, Valkampanjer, sociala medier och unga väljare – En studie om hur Moderaterna och 

Socialdemokraterna ska nå de unga väljarna i valet 2010. 
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men samtidigt inte väsentliga av den grad att de behöver förklaras i definitionskapitlet (se kapitel 

2 Definitions- och begreppsförklaring). 

1.7 Inget politiskt ställningstagande 

Vad som är viktigt tidigt i undersökningen att poängtera för läsaren är att inget politiskt 

ställningstagande förekommer från min – undersökarens – sida. Detta är en grundläggande aspekt 

i undersökningen för att resultatet skall kunna anses som trovärdigt och tillförlitligt. Ett opartiskt 

ställningstagande är en grundförutsättning för att undersökningen överhuvudtaget skall kunna ses 

som genomförbar och ha möjlighet att utfalla i ett resultat, en analys och tillhörande slutsatser 

som kan ses som kunskapsgenererande samt bidragande till det aktuella forskningsfältet.  
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2 Definitions- och begreppsförklaring 

Då en förståelse av sociala medier är en förutsättning för att läsaren ska kunna följa 

undersökningen presenteras de mest vedertagna formerna som för min studie är relevanta i detta 

kapitel. Men först ges en förklaring till en av de mer betydelsefulla förutsättningarna för 

utvecklingen av sociala medier, transformeringen från Web 1.0 till Web 2.0, för att ge läsaren en 

större förförståelse.  

2.1 Webb 1.0 och utvecklingen till Webb 2.0 

Web 1.0 är en fas av Internet med informationsskapande och mottagande av information, medan 

Web 2.0 är en fas av Internet som domineras av mänskligt kommunicerande och interagerande. 

Kommunikationen som en dominant form växte fram i och med utvecklingen av Web 2.0, och 

Web 1.0 kan ses som en inkapslad del av Web 2.0.  Internets utveckling karaktäriseras av en 

evolutionistisk hierarki beroende på nya egenskaper och attribut som hela tiden utvecklas.
11

 

Sedan 2000-talet början har webbens karaktär skiftat där kommunikation och samarbete 

successivt fått allt större betydelse, med nya plattformar och hemsidor som YouTube, MySpace, 

Facebook, Wikipedia etc. Fuchs menar att Internet övergick ungefär år 2005 till den nya eran, det 

nya steget i utvecklingen, Web 2.0.
12

 

2.2 Definition av sociala medier 

Sociala medier är kommunikationskanaler som ger användarna möjlighet att kommunicera med 

andra användare. Den största direkta skillnaden som finns gentemot traditionell media, som 

förslagsvis TV och radio, är de interaktiva möjligheter som finns. En mottagare kan besvara 

avsändaren på samma sätt genom samma kanaler, till skillnad från de traditionella 

mediekanalerna som mer präglas av envägskommunikation. Vad som mer skiljer sociala medier 

från traditionell media är att användarna står för innehållet, ofta står ett företag för plattformen 

eller webbtjänsten, som användare fyller med innehåll och kommunicerar via.
13

  

2.2.1 Facebook  

Facebook sammanfattas som en nätbaserad gemenskap och möjligheter till nätverksbyggande. 

Det huvudsakliga innehållet utgörs av användarna själva och deras profiler med tillhörande och 

relaterat innehåll. Innehålls knyts samman mellan användare och häri ligger den huvudsakliga 

interaktionen. Användarprofilen presenterar valt material från användaren själv, från bilder, 

kontaktuppgifter, personlig fakta etc. Kommunikation mellan användare sker genom synliga eller 

                                                 
11

 Fuchs, 2008, Internet and Society: Social Theory in the Information Age, s. 17. 
12

 Ibid. s. 125f. 
13

 http://www.ne.se/lang/sociala-medier (2010-11-02) 
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icke synliga meddelanden, eller i kommentarfält. Möjlighet att starta grupper eller s.k. events är 

också en möjlighet för användarna, som sedan i sin tur kan bjuda in andra medlemmar att delta. 

Politisk sett finns m.a.o. många möjligheter. Sedan starten har Facebook växt till en av världens 

tio största webbplatser sett till antalet användare.
14

  

2.2.2 Bloggar  

Bloggen uppkom redan på mitten av 90-talet i form av nätdagböcker. Alltsedan dess har bloggen 

ökat stort i popularitet och nya former har skapats genom diversifiering. Den personliga bloggen 

sköts av en privatperson som skriver om vardagliga företeelser, intressen eller liknande. Den 

totala mängden bloggar, nätverket i sig, har kommits att kallas bloggsfären.
15

 Bloggarnas allt 

större inflytande beror bl.a. på att olika bloggar länkas till varandra i s.k. kedjor vilket leder till att 

en kommentar eller nyhet snabbt kan få en stor spridning. Dessutom bevakar de traditionella 

medierna bloggarna, vilket innebär att bloggnyheter snabbt når de traditionella medierna, och 

följden blir en ännu större spridning.
16

 Med en politisk blogg är syftet att föra fram eller skapa 

diskussion kring ett visst politiskt relaterat ämne, eller att lyfta fram en enskilds politikers åsikter 

och insatser.
17

 Politiker och opinionsbildare är frekventa nyttjare av bloggen, och många 

organisationer använder bloggare för att t.ex. locka besökare till sina hemsidor.
18

 Många 

riksdagsledamöter som bloggar tilltalas av möjligheten att kunna publicera snabba kommentarer 

samtidigt som det är ett enkelt och bra sätt att kunna presentera sina tankar. Vad som mer anses 

från riksdagsledamöters sida är att bloggen är personlig, men samtidigt långtifrån privat.
19

 

2.2.3 Twitter 

Twitter kan sägas vara en vidareutveckling av bloggfenomenet, och är en webbaserad tjänst för 

socialt nätverksbyggande. Den största skillnaden gentemot vanliga bloggar är inläggens storlek. 

Det finns t.o.m. en begränsning av meddelandets längd; max 140 tecken. Att skriva ett inlägg i 

Twitter (att twittra som det ofta kallas) kan betecknas som ”speed-blogging”. Här handlar det om 

att förmedla till sina läsare om vad som sker i nuet. Användaren delar med sig av vad denne 

sysslar med till de som läser m.a.o.
20

 Twitter har fått genomslag i egenskap som dess roll som 

nyhetsförmedlare, inte minst vid t.ex. dramatiska händelser och situationer.
21

  

                                                 
14

 http://www.ne.se/lang/facebook (2010-10-29) 
15

 http://www.ne.se/blogg/olika-typer-av-bloggar?i_h_word=bloggar (2010-10-29)   
16
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 Larsson, 2008, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 213. 
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3 Teoretisk ram 

3.1 Val av teorier 

Som teoretisk ram i arbetet kommer jag att främst använda Habermas offentlighetsteori, men 

också Lazarsfelds tvåstegshypotes. Val av teorier har gjorts utifrån problemformuleringen. 

Habermas offentlighetsteori är lämplig då den belyser hur sociala medier påverkat den offentliga 

sfären samt hur de påverkar t.ex. enskilda politiker, bl.a. genom att gränslinjen mellan privat och 

offentligt blir mer diffus, vilket kan medföra problematik. Tvåstegshypotesen är lämplig på så 

sätt att förutsätter att vissa i populationen inte tar till sig av de traditionella medierna, utan 

påverkas via opinionsbildare. Med detta synsätt förutsätts att politiker använder sig av andra 

kommunikationsvägar, t.ex. sociala medier, för att nå ut till målgrupper och väljare. 

Jag kommer även att lyfta fram kritik som framförts mot de båda teorierna, för att visa på 

att problematik kan förekomma när teorierna tillämpas. Syftet med detta är att läsaren ska kunna 

vara medveten om teoribildningarnas eventuella brister, och kunna vara uppmärksam på detta i de 

teoretiska kopplingar som görs i analysen av undersökningens resultat.  

3.2 Habermas offentlighetsteori 

3.2.1 Redogörelse för offentlighetsteorin 

Från början var det med boken Borgerlig offentlighet som Habermas lyfte fram och analyserade 

hur offentlighetens framväxt artat sig under historiens gång. Habermas för i sin bok en diskussion 

kring offentligheten, och hur den successivt under 1700- och 1800-talet började ta form bland 

salonger, kaffehus etc.
22

 Med begreppet ”offentlighet” menas här att likvärdiga medborgare i 

samhället samlas till en publik och med fri kommunikation själva bestämmer en gemensam 

dagordning, vilken är statsfri, sekulär samt rationell.
23

  

Distinktionen mellan det privata och offentliga ter sig något filosofiskt och kan framstå som 

aningen abstrakt. Det är en diskussion med långtgående anor bakåt i tiden, till det klassiska 

Grekland. Den första betydelsen som dikotomin med det privata och det offentliga hade i de 

västerländska samhällena var relationen mellan det statliga institutionaliserade å ena sidan, och å 

andra sidan den ekonomiska verksamheten och personliga relationer, som inte staten omfattade.
24

 

I dagens västerländska samhällen utgörs den privata sfären av personliga relationer och 

familjerelationer, samt vinstdrivande privata ekonomiska verksamheter lokaliserade inom en 

marknadsekonomi. Dess motsats, den offentliga sfären, är statliga ägda ekonomiska 

organisationer samt statliga och halvstatliga organisationer inkluderat sociala organisationer. 

                                                 
22

 Habermas, 2003, Borgerlig Offentlighet: kategorierna "privat" och "offentligt" i det moderna samhället, s. 39. 
23

 Eriksen & Weigård, 2000, Habermas politiska teori, s. 223. 
24

 Thompson, 2008, Medierna och moderniteten, s. 152f. 
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Utöver dessa två definitioner finns dessutom intermediära organisationer däremellan, som 

exempelvis kan vara politiska partier, påtryckningsgrupper, kooperativa verksamheter etc.
25

 En 

viktig grundbetydelse i dikotomin är innebörden av de båda begreppen. Offentlig innebär öppen 

och tillgänglig för allmänheten, något som alla i samhället har möjlighet att ta del av. Det privata 

präglas istället av att det är hemligt – eller begränsat till en viss krets av människor – och att det 

är dolt för insyn för allmänheten.
26

 Tanken med tillgängligheten är något av en grundpelare i 

Habermas offentlighetsteori, vilken han också poängterar i sin bok Borgerlig offentlighet. 

Habermas menar att en offentlighet inte är någon offentlighet då vissa samhällsgrupper 

avskärmas och stängs ute.
27

 

Det hittills genomgångna förhållandet mellan det privata och offentliga kan betraktas som 

det traditionella och klassiska förhållandet, men i och med de moderna mediernas successiva 

framväxt har förhållandet ändrat karaktär. En förändring som skett är att debatten var mindre 

riktad förr, menar Habermas i sin bok och tillhörande diskussion. Ungefär 1830 sker en 

förändring och det offentliga samtalet reduceras sett till kvalité.  Detta beror på, menar Habermas, 

främst att ekonomiska intressen får allt större inflytande i samhället.
28

 Många har dessutom länge 

hävdat att dikotomin mellan det offentliga och det privata håller på att lösas upp och bli allt mer 

diffus. En process som faktiskt påbörjades redan under 1900-talet i och med den starka statens 

framväxt.
29

 Nya former av offentlighet har skapats, och den mest grundläggande aspekten är 

faktumet att individers, handlingars eller händelsers offentlighet inte längre är kopplade till en 

gemensam fysisk plats. Dessa nya former av offentlighet har fått benämningen medierad 

offentlighet.
30

 Offentligheten menas numera vara ett komplext nätverk av en mängd olika 

deloffentligheter, där deloffentligheterna som möjliggjorts via elektroniska medier också är en del 

av nätverket.
31

 

Offentligheten är en arena för nya idéer såväl som åsikter, olika uppfattningar skapas och 

problem uppdagas som måste lösas. Politiker som vistas i offentligheten bemöter dessa aspekter 

av offentligheten varje dag. En fri offentlig debatt och ett fritt offentligt meningsutbyte skapar 

utrymme för bättre underbyggda övertygelser och rationella förhållningssätt.
32
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3.2.2 Offentlighetsteorin idag med Internet och sociala medier 

En av Internet och sociala mediers stora betydelser för offentligheten är att människor i dagens 

samhälle alla kan delta i diskussioner och debatter, oberoende av social tillhörighet eller status. 

Samhällets medborgare kan aktivt delta i debatter, och detta oberoende från tid och rum som en 

följd av Internet och sociala medier. Det är således en stor skillnad i förhållande till den tidigare 

klassiska offentligheten. Sociala medier har utvidgat den offentliga sfären och förstärkt 

tillgängligheten. Dessutom har sociala medier förstärkt den upplösande effekten med allt 

diffusare gränser mellan det offentliga och det privata. Politiker som rör sig i ”sociala medier-

arenan” gör det ofta i egenskap av både som privatperson samt representant för sitt parti och dess 

politiska ställningstaganden. 

Det aktiva deltagandet och gemenskapen i det politiska livet äger rum i offentligheten, och 

politikens medialisering sker även den i offentlighetens sfär.
33

 Internet, och i förlängd mening 

således sociala medier, ses som ett förstärkande av den klassiska offentligheten, p.g.a. bl.a. 

följande aspekter: 

 Internet har en inneboende förmåga att snabbt och enkelt skapa tillgång till information, 

som i sin tur gör det lättare för medborgare att orientera sig i samhället. Informationen kan 

vara av politiskt karaktär, såsom åsikter eller fakta, och kan också göras tillgänglig via 

sociala medier, som t.ex. bloggar eller Facebook-grupper. 

 Medborgare tillåts aktivt delta i politiken i egenskap av s.k. ”tyckare”, och har möjlighet 

att vara detta överallt, med tanke på Internets utbredda tillgänglighet. Här har sociala 

medier en stor betydelse som en följd av deras interaktionsvänliga och uppmuntrande 

gränssnitt. 

 Tekniken skapar möjlighet att på ett lättare sätt samordna politiska aktioner och ger 

möjlighet till att skapa nya politiska kontaktytor och nya arenor för diskussion och 

debatt.
34

 En sådan nya arena för diskussion och debatt är förslagsvis sociala medier. 

Med detta perspektiv har sociala medier förstärkt och utvidgat den offentliga sfären, vilket 

medfört en ökad tillgänglighet till de politiska debatt- och diskussionsforumen; för alla samhällets 

medborgare. Det är inte en ny politiskt debatt som uppstått, utan snarare att den redan befintliga 

debatten har utvidgats och existerar numera också i den digitala världen; exempelvis i sociala 

medier. 

                                                 
33

 Dahlgren, 2002, Internet, medier och kommunikation, s. 213. 
34

 Ibid. s. 215. 



17 

3.2.3 Kritik mot offentlighetsteorin 

Först och främst kritiseras den klassiska offentlighetsteorin då den anses innefatta enbart en del 

av befolkningen. Kvinnor och fattiga omfattas t.ex. inte. Den borgerliga offentligheten omfattade 

endast ett fåtal samhällsgrupper, och bortsåg följaktligen från andra. Vidare så diskuterades 

endast tidningar där s.k. bildad kritik förekom vilket sorterade ut de delar av befolkningen som 

hade en lägre grad av utbildning.
35

 Den borgerliga offentligheten ansåg Habermas byggde på att 

alla hade möjligheten att ta del i en debatt. Som tidigare nämnts var det inte så, men vad som 

även krävdes var ekonomiska resurser, och detta ledde till att det huvudsakligen var bildade och 

bemedlade män som hade åtkomst till offentlighetens forum där debatt och diskussion fördes.
36

 

Vad som kan utläsas ur denna ovanstående kritik är att det inte alls var så som 

offentlighetsteorin hävdade, alla var inte berättigade samma tillträde att kunna göra sin röst hörd 

och påverka. Det var snarare de som redan hade makt, pengar eller utbildning som kunde 

debattera i en ny mening, än kvinnor, fattiga o.s.v. Det var m.a.o. en begränsad sfär. I boken 

Habermas and the Public Sphere förekommer kritik mot Habermas offentlighetsteori. Författaren 

menar att det finns fyra krav för att en offentlighet ska kunna överensstämma med Habermas 

offentlighet. Dessa menas enligt författaren vara: 

1. Samtliga av den offentliga debatten/diskussionens deltagare ska medverka utefter samma 

förutsättningar samt villkor oberoende av vilken klasstillhörighet de har, eller social status 

generellt sett. Utöver det gäller även att samtliga medverkande förutsätta inneha 

gemensamt intresse att debattera fria från förutfattade meningar med tillhörande 

förhållningssätt. 

2. Argumentationen skall vara av rationell karaktär, vilket innebär att resultatet från 

diskussionen ej skall påverkas av social status, t.ex. ska rationell argumentation bestämma 

debattens utgång, oberoende av den enskilde debattörens sociala status.  

3. Även frågor som är ”känsliga” eller ”förbjudna” måste kunna debatteras på den offentliga 

arenan.  

4. Som tidigare nämnts skall debatten vara öppen. Alla ska kunna göra sin röst hörd, 

oberoende bakgrund och social tillhörighet. 

Detta innebär att en offentlighet förutsätts uppfylla dessa krav, vilket inte var troligt i den 

klassiska offentligheten.
37
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3.3 Lazarfelds tvåstegshypotes 

3.3.1 Redogörelse för tvåstegshypotesen 

När man vill förstå hur valpropaganda, politiska budskap etc. förmedlas ut i samhällets olika 

delar, då är av yttersta vikt att kunna veta hur spridningsvägarna ser ut
38

. Detta gäller givetvis 

även om man t.ex. vill förstå eller analysera hur framgångsrik politisk kommunikation generellt 

sett är, eller i en given situation. 

Lazarsfeld gjorde en undersökning år 1940 i USA:s presidentsvalkampanj, och kontentan 

av resultatet som erhölls var ”…ideas often flow from radio and print to the opinion leaders and 

from them to the less active sections of the population”. 
39

 Så vad Lazarfeld menade var att det är 

opinionsledarna i en population som för vidare medieinnehåll till de stora massorna. Det finns två 

förutsättningar som är avgörande, den första är att en population är uppdelad beroende på grad av 

intresse och engagemang i förhållande till media och dess nyhetsrapportering. Den andra 

egenskapen är att det föreligger en tvåstegsprocess sett till mediepåverkan, snarare än 

direktkommunikation mellan avsändare och mottagare.
40

 

 Detta var undersökningen som lade grunden för tvåstegshypotesen som utvecklades av Katz 

och Lazarfeld tillsammans. Deras studier visade på motsatsen än vad man tidigare trott, att 

masskommunikation hade direkta effekter på mottagare. Nu tog massmedierna istället en indirekt 

roll, där budskap förmedlades genom olika former av nätverk med opinionsbildare som en central 

del. Detta baseras också på att individer i de moderna samhällena aldrig är socialt avskilda eller 

isolerade utan är alltid medlemmar av olika grupper, antingen medvetet eller omedvetet. Den 

interpersonella kommunikationen har således starkare påverkan är masskommunikationen.
41

 Den 

interpersonella kommunikationen som skedde mellan vänner, familjemedlemmar och 

arbetskamrater, personer i den inre kretsen
42

. Windahl skriver i sin bok följande: 

The two-step model often is described as a portent of the decline of the so-called 

hypodermic view of mass media effects […], which maintains that the media tend to 

influence individuals directly and as isolated individuals.
43

 

Tvåstegshypotesen ersatte m.a.o. de tidigare kommunikationsmodellerna, som menade att media 

påverkar direkt samhällets medlemmar, som i sin tur var isolerade individer. Nedanstående bild 

belyser kontrasterna mellan de två modellerna: 
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Figur 1. En figur som visar på skillnader mellan tvåstegshypotesen och de tidigare 

kommunikationsmodellerna.
44

 

Opinionsbildaren själv karaktäriseras av en högre medieanvändning, social kompetens, 

stark självuppfattning och engagemang.
45

 Windahl kompletterar denna bild av opinionsbildaren 

och menar att vad som även karaktäriserar är strategisk social placering, vilka känner 

opinionsbildaren, vilka ingår i dennes nätverk etc.
46

  

I och med att tvåstegshypotesen således bygger på förutsättningen att det finns en del av 

befolkningen som inte är engagerad politiskt eller kritiskt själv tolkar medias budskap gäller det 

för politiker att nå ut via opinionsbildare eller på annan sätt. Opinionsbildaren kan t.ex. 

konversera om politiska frågor med individer i sitt nätverk för att förmedla medialt budskap och 

på så sätt påverka. Opinionsbildaren är dock inte begränsad till den fysiska kontakten och 

konversationen för att förmedla sitt budskap och sina tankar till andra människor, utan kan 

interagera genom exempelvis sociala medier. När opinionsbildaren förmedlar information och 

idéer vidare till sitt nätverk så sker en filtrering, och dennes egna tolkningar modifierar 
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budskapet.
47

 Orsakerna till varför opinionsbildare bildar opinion bättre än när informationen 

mottas i medierad form är många. Strömbäck lyfter fram tre orsaker till varför: 

 Kommunikationen sker ansikte mot ansikte (i denna studie ligger fokus på den 

kommunikation som sker genom sociala medier, och därför faller denna förklaring till 

opinionsbildningens styrka bort).  

 Att opinionsbildarna är bekanta och således ses som mer trovärdiga. 

 Att via opinionsbildare ses inga propagandistiska skäl från mottagaren av information, än 

i förhållande då informationen kommer från t.ex. politiker.
48

  

Lowery m.fl. lyfter dessutom fram en fjärde punkt om varför opinionsbildare lyckats bättre, och 

det är för att de lättare kommunicerar med ointresserade och obeslutsamma väljare, som när 

media kommunicerar med dem enbart avvärjer politiska budskap
49

. Vidare lyfter Lowery m.fl. 

fram en viktig aspekt av tvåstegshypotesen, den som agerar opinionsbildare kan göra det 

ofrivilligt eller omedvetet. Och de som får sin politiska uppfattning modifierad behöver inte 

heller vara medvetna om processen.
50

 

3.3.2 Tvåstegshypotesen i samband med politiska organisationer och sociala medier 

Tvåstegshypotesen traditionellt ses som en modell med en tydlig avsändare som genom en 

etablerad kanal når opinionsbildare som därefter påverkar människor i sitt eget nätverk. Min 

tillämpning av teorin i sammanhanget beskrivs med nedanstående bild: 

 

Figur 2. Min tillämpningstolkning av tvåstegshypotesen i denna undersökning. 
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Figuren visar att det politiska partiet försöker förmedla sin politik, och i det här fallet genom att 

budskapet förmedlas via de enskilda politikerna som representerar partiet. Exempelvis sker denna 

förmedlande kommunikation via sociala medier i form av förslagsvis bloggar, twittrande eller 

användande av Facebook för att påverka de som ingår i deras nätverk. De enskilda politikerna tar 

till sig partiets ställning i enskilda politiska frågor, som sedan förmedlas vidare av de enskilda 

politikerna. Innan budskapet förmedlas vidare av den enskilde politikern färgas dock budskapet 

av dennes egna åsikter, erfarenheter, tyckande etc., men självklart i varierande mån mellan olika 

politiker beroende på den enskilde. Problematiken med tolkningen är den gjorda distinktionen 

mellan partiet och dess enskilda politiker, som i mitt fall är opinionsbildare. Men, görs denna 

distinktion där partiet är avsändare, steg 1, och enskilda politiker med klar anknytning till partiet 

är opinionsbildare, steg 2, som i sin tur kommunicerar och påverkar de i sin närhet och sitt 

nätverk, steg 3 och mottagare, så formuleras en intressant och tydlig relation.  

3.3.3 Kritik mot tvåstegshypotesen 

Det existerar kritik mot tvåstegshypotesen som modell, bl.a. McQuail hävdar att trots bekräftelser 

om betydelsen av personlig kontakt i processen att influera via massmedier, har senare forskning 

ännu inte klart kunnat påvisa att personligt inflytande från opinionsledare, eller som motverkande 

källa och influens, har den betydelsen i frågor som massmedia lyfter fram och rapporterar om.
51

 

Gripsrud menar att det finns en naiv optimism i tankarna om tvåstegshypotesen, människor bor i 

lokalsamhällen där det finns ett fåtal ”smarta och intelligenta” individer som kan filtrera och tolka 

medias budskap till resterande innevånare.
52

 

Även Strömbäck riktar kritik, då han lyfter fram att det visats att stora nyheter sprider sig 

snabbare och mer direkt till människor i allmänhet än i förhållande till interpersonell 

kommunikation. Han poängterar även det faktum att det visats i studier att dagens människor är 

mindre auktoritetsbundna än tidigare, vilket rimligen borde lett till att människor i mindre 

utsträckning förlitar sig på olika former av opinionsbildare.
53

 

3.4 Sammanfattning av teorikapitlet 

De teorier som jag valt att utgå från och som presenterats har format intervjuguiderna, som 

beskrivs mer utförligt i nästkommande kapitel, och ska bidra till att kunna besvara 

frågeställningarna. Teorierna har beskrivits med ett perspektiv format efter studiens syfte och 

utifrån sociala medier. I nästa kapitel kommer studiens undersökningsmetod att beskrivas, 

motiveras och problematiseras, samt olika aspekter av själva undersökningen.  
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4 Metod och material 

4.1 Tillvägagångssätt 

Jag har i denna studie valt att använda mig av samtalsintervjuer som undersökningsmetod. Denna 

kommer jag mer ingående beskriva i efterföljande stycke. Detta är den enda metoden som 

kommer tillämpas beroende på de tids- och storleksmässiga ramar undersökningen har som 

förutsättningar. Genom att då enbart tillämpa en undersökningsmetod kan denna bli mer 

förberedd, bättre genomförd och följaktligen också generera ett tillförlitligare material. 

4.2 Kvalitativ undersökning 

4.2.1 Undersökningsmetod – samtalsintervjuer 

Vid samtalsintervjuer rör det sig ofta om att göra en kartläggning över hur människor tänker, 

känner och uppfattar saker o.s.v. inom ett specifikt område för att därigenom kunna definiera 

kategorier. Denna metod är lämplig då det handlar om att ”gå djupare” inom ett område för att 

besvara en fråga, som en ytligare frågeundersökning inte kan ge svar på.
54

 

Samtalsintervjun ger god möjlighet för undersökaren att göra uppföljningar, d.v.s. följdfrågor, 

vilket är lämpligt vid t.ex. oväntade svar.
55

 Dessutom ger samtalsintervjun som 

undersökningsmetod fördelen att kunna ställa frågor av mer komplex karaktär än vad som är 

möjligt vid t.ex. en telefonintervju eller enkätundersökning.
56

 

Varför är just samtalsintervjun så väl lämpad i denna studie som undersökningsmetod? Den 

är väl lämpad när det rör sig om ”ett outforskat fält”.
57

 Som i tidigare kapitel nämnts (1.2 

Forskningsfältet), har liknande studier skett inom området, men ingen som studerat med mitt 

angivna perspektiv, att närma sig problemet med min synvinkel applicerat på Uppsalas politiker 

som empiriskt material.    

I egenskap av intervjuare krävs uppmärksamhet från denne på hur vissa frågor mottas, och 

kanske navigera vidare om frågan verkar för respondenten känslig, för att på så sätt undvika att 

det uppstår en obekväm eller spänd situation, självklart beroende på hur pass prioriterad frågan 

är. En dålig stämning kan påverka efterkommande svar negativt så materialets grad av kvalitet 

reduceras. Vidare har miljön och det fysiska vital innebörd för huruvida det ska bli en lyckad 

intervju eller inte. Med detta som bakgrund har intervjuerna utförts i miljöer respondenterna 

känner sig bekväma i – bl.a. i deras egna lokaler i Uppsala.  
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Vad som även bör vara i åtanke hos intervjuaren är att själv försöka inge en lugn och 

säker bild av sig själv. En stressad eller osäker intervjuare ger självfallet en negativ inverkan på 

intervjuresultatet, och respondenten själv skulle även denne med största sannolikhet känna sig 

stressad eller besvärad i en sådan situation. 

Intervjuerna har tagit mellan 30 och 60 minuter ungefär, och detta beroende på t.ex. vilken 

respondent som har intervjuats. Detta tidsintervall anses som lämpligt då respondenten inte 

hinner tröttna på ämnet eller förlora fokus. Variationen i intervjulängd har helt berott på vem som 

intervjuats och hur mycket denne haft att dela med sig. Angivelser för hur lång tid varje enskild 

intervju tog kan ses under 9.3 Muntligt material, i författarens ägo, och detta för att läsaren ska få 

en uppfattning om undersökningens omfattning och att samtliga intervjuer utfördes inom ett 

rimligt tidsintervall.  

Vidare valde jag utföra s.k. halvstrukturerade intervjuer. Den stora fördelen med att använda 

sig av halvstrukturerade intervjuer är att intervjuaren inte blir lika beroende av intervjuguiden, som 

denne blir i en strukturerad intervju. Den halvstrukturerade metoden skiljer dessutom från den 

ostrukturerade intervjun, då intervjuguiden fortfarande har en stor betydelse. Den halvstrukturerade 

intervjumetoden använder sig av intervjuguiden för att intervjun ska hålla en viss riktning och 

fokusera kring vissa valda ämnen och specifika frågor. Fördelen är att intervjuaren ges möjlighet att 

styra samtalet och komma upp med spontana följdfrågor, oberoende från intervjuguiden. Det är en 

viktig frihet som intervjuare att kunna frångå sina från början nedskrivna frågor, om det dyker upp 

oväntad information som kräver följdfrågor. Det är också ett lämpligt tillvägagångssätt då det rör sig 

om en kartläggande studie.
58

 Fördelarna med halvstrukturerade intervjuer lyfts också fram av 

annan, mer generell, metodlitteratur. Holme & Solvang poängterar att intervjuguiden inte måste 

följas nitiskt, intervjuaren måste kunna ta hänsyn till att det kan komma upp information som 

ersätter eller fördjupar intervjuguidens punkter.
59

 

4.2.2 Utformning av intervjuguiden 

För att intervjuerna skall kunna utföras på ett effektivt sätt och säkra möjligheterna att kunna 

jämföra resultaten från dessa, har intervjuguider utformats. Dessa har formats och anpassats efter 

studiens frågeställningar och dess teoretiska ram. I och med att respondenterna som ska intervjuas 

har olika politiska uppdrag och positioner kan inte en enhetlig intervjuguide användas, utan jag 

har skapat två intervjuguider.
60

 Detta har bl.a. yttrat sig genom att jag till ombudsmännen ställt 

relativt fler frågor av mer organisatorisk karaktär, medan jag till de övriga respondenterna 

fokuserat relativt sett mer kring sociala medier. Dock är skillnaderna i intervjuguidernas frågor 
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marginella. Det handlar mer om hur pass mycket vikt som lagts vid de olika teman och frågor 

frågeguiderna innehåller. Bland bilagorna finns således två intervjuguider bifogade, en för 

ombudsmännen och en för övriga respondenter.  

Vid utformandet har jag tagit i beaktande att frågorna ska vara enkla att förstå och 

kortfattade, och fria från olika termer och begrepp. Respondenten ska inte behöva känna sig 

obekväm under intervjun på grund av sådana aspekter. En bra intervjusituation karaktäriseras av 

korta frågor och långa svar. Jag har därför valt att formulera frågeguidens tematiska frågor så de 

är av en mer deskriptiv karaktär. Respondenten uppmuntras att beskriva sammanhang, processer, 

förhållanden o.s.v.
61

 Intervjuguiden har utformats så att den inleder med lite mer allmänna frågor 

av mer bakgrunds- och historisk karaktär, för att därefter övergå i mer beskrivande och 

komplicerade frågor
62

. Mer formellt så följer intervjuerna mallen med stegen 

uppvärmningsfrågor, tematiska frågor, uppföljningsfrågor och slutligen tolkande frågor. I det 

inledande steget är meningen att skapa en avslappnad stämning, en mer avdramatiserad situation, och 

att respondenten skall känna sig säker i sin roll. Därefter kommer de mer väsentliga frågorna, och där 

är meningen att jag som intervjuare ska ha en så pass minimal påverkan som möjligt, frågorna skall 

ställas så att svaren blir av deskriptiv karaktär. Efterföljande steg är uppföljningsfrågor och tolkande 

frågor. Den förstnämnda av dessa syftar till att få fram mer specifik information, som intervjuare 

ställer man frågor om saker man vill ha svar på men som kanske inte kommit upp än under intervjun. 

Den senare handlar om saker som uppkommit under intervjun som intervjuaren vill säkerställa att 

denne uppfattat korrekt t.ex.  

 Ett annat problemområde inom intervjuguider och dess innehåll är förekomsten av ledande 

frågor, som i sig kan skapa konsekvenser med bristande tillförlitlighet till studien. Kvale diskuterar 

kring att ledande frågor kan vara effektivt och används nästan för lite – de kan t.o.m. öka en studies 

reliabilitet.63 Jag har dock valt att försöka undvika ledande frågor, då mina frågor främst är av 

deskriptiv karaktär i syfte att kartlägga. I en sådan relativt okomplicerad frågeguide är riskerna 

troligen större för en negativ påverkan på studiens reliabilitet, än att faktiskt öka den. 

 För att försäkra mig om att intervjuguiden är lämplig, både till form och till omfång, har en 

provintervju gjorts, som ledde till några redigeringar. Genom detta test vidareutvecklade och 

förbättrade jag intervjuguiden och därmed studiens validitet. Att göra provintervju är något som 

Ekström lyfter fram som en väsentlig del av en undersöknings förberedelser.
64
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4.2.3 Urval av respondenter  

Vid en undersökning likt denna förekommer begreppet centralitet, som innebär att undersökaren 

eftersträvar respondenter som kan betecknas som ”centralt placerade källor”. Tre råd är att välja 

respondenter som för undersökaren är främlingar, ett litet antal och att undvika s.k. ”subjektiva 

experter”. På detta vis hålls relationen till respondenterna lättare med en vetenskaplig distans. 

Kutymen om vad som anses vara ett litet antal respondenter är runtomkring tio stycken.
65

 I mitt 

fall rör det sig om totalt tio intervjuer, fem stycken respondenter från respektive parti vilket alltså 

ses som en lämplig mängd respondenter att intervjua för att erhålla ett tillräckligt material. 

 I urvalsprocessen frågade jag mig: Hur ser populationen ut som jag har för avsikt att 

generalisera? Hur ser urvalsramen ut; vilka möjliga respondenter finns det? Teknikerna är här 

olika vid kvantitativa och kvalitativa studier
66

. Men populationen kan sägas bestå av aktivt 

politiskt inblandade i Uppsalas distrikt, vilket om än ger en ganska vag bild om 

populationssammansättningen. Därför har jag valt att intervjua respondenter med lite olika 

positioner inom den lokala politiska sfären. Dock har jag valt parvis, så respondenterna har olika 

positioner inom respektive parti, men jämförbara positioner mellan partierna. Viss approximation 

har här vart nödvändig, vissa positioner kanske inte har exakt samma betydelse inom respektive 

parti, men får således ändå ses som jämförbara i den bemärkelsen. Detta är väsentligt då en 

respondentundersökning handlar om att kunna se mönster, likheter, skillnader etc., vilket ställer 

krav på jämförelsebarhet.
67

 Jag har valt att välja respondenter med olika positioner från olika 

delar inom hierarkin för att kunna få en så representativ bild som möjligt, för att undvika att 

resultatet enbart speglar en politisk position eller ett enskilt politiskt uppdrag.  

 Men läsaren kanske frågar sig; varför har just dessa respondenter intervjuats, och inte 

andra? Därav förklarar jag nedan varje val av position. 

Ombudsmännen har jag med i undersökningen då denne kan beskriva organisationens 

sammansättning och hur olika enheter samverkar tillsammans med andra vilket är viktigt att veta 

för att kunna skapa sig en förståelse för hur partiets kontinuerliga arbete ser ut. Fortsättningsvis är 

ombudsmannen insatt i partiets lokala kommunikativa arbete. 

Kommunalråden är väl insatta i det politiskt lokala/kommunala arbetet och således intressanta 

för min undersökning. 

Riksdagspolitikerna är partiets och medlemmarnas representanter och följaktligen är deras 

åsikter och värderingar kring ämnet viktiga för undersökningen och en väsentlig del. Deras 

användande av sociala medier visar på hur enskilda politiker nyttjar dessa.  
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Ungdomsförbundsrepresentanterna ger undersökningen en ytterligare dimension då 

ungdomsförbundet är en viktig del inom organisationen, som för övrigt är intressant ur mitt givna 

perspektiv. 

Landstingspolitiker är den sista kategorin i urvalet, och är en vid definition bestämd av mig. 

Anledningen är att de båda intervjuade landstingspolitikerna inte har exakt samma position inom 

landstinget, varav den vidare definitionen av respondenterna. Motivet till att intervjua dessa 

respondenter är att de bidrar till att fylla ut bilden av den population jag avsett att undersöka. 

Landstinget är en del av den lokala politiken och därmed av intresse för denna undersökning. 

 Tillsammans representerar detta urval den politiska sfären väl enligt mig, utifrån de 

förutsättningar undersökning genomförs (vilket är begränsat med tid och utrymme, som medför 

begränsat antal respondentintervjuer).  

Vad som kan vara viktigt för mig att som undersökare poängtera här för att undvika 

eventuella missförstånd hos läsaren är att samtliga respondenter har Uppsalaanknytning, och 

specifikt syftar jag på de förtroendevalda som är valda från Uppsala.  

4.2.4 Inspelning och transkribering av intervjuerna 

Respondenterna gav samtliga sitt godkännande till att intervjuerna spelades in. Inspelningen 

skedde med en Iphone. Detta gjorde enligt min egen uppfattning att de skapades en mer 

avslappnad intervjusituation, än vad som hade blivit om traditionell inspelningsutrustning hade 

använts. Inte heller förekom några problem med inspelningskvalitén, allting hördes tydligt och 

bra, vilket kanske också beror på valet av intervjumiljö (det förekom inget buller eller besvärande 

bakgrundsljud). Det finns naturligtvis ändå en viss påverkan i en intervjusituation som en följd av 

inspelningens faktum, om än enligt mig reducerad i detta fall. 

Vidare är det viktigt att poängtera att resultatet av transkriberingen, den s.k. transkriptionen, 

är en förenkling av den faktiska intervjun. Oavsett hur många gånger och hur noggrant 

undersökaren lyssnar på inspelningen under transkriberingsarbetet går det aldrig att till fullo 

återskapa och i transkriptionen återspegla alla moment och nyanseringar som förekom i den 

fysiska intervjun.
68

  

4.2.5 Hänsyn till etiska aspekter av intervjuundersökningen 

Den etiska aspekten är viktig i denna typ av studie. Det är en förutsättning att varje respondent 

ger sitt s.k. informerade samtycke. De ska vara medvetna om att de ingår i en vetenskaplig studie. 

Undersökaren måste respektera en respondents önskan om att intervjumaterialet inte får 

användas, trots att kanske intervjun redan är genomförd. Viktigt att ha i åtanke är huruvida man 
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verkligen kan utlova respondenten anonymitet eller inte. Vissa studier förlorar i trovärdighet om 

inte källan kan anges, som t.ex. denna
69

. Därför har jag förklarat den bristande möjligheten till 

anonymitet för respondenterna. Men då respondenternas namn i fråga är irrelevant för 

undersökning, kan viss anonymitet erhållas då respondenterna i den löpande texten betecknas 

med deras politiska titel istället, som är det viktiga. Denna aspekt är en av de fyra grundläggande 

forskningskrav som HSFR
70

 formulerat. Kravet om konfidentialitet handlar om att deltagarna i en 

studie ska få högsta möjliga konfidentialitet.
71

 

 Även Kvale diskuterar kring konsekvenserna som kan uppstå vid kvalitativa studier, och 

menar att risken för att en undersökningsperson lider skada i något slag p.g.a. sitt medverkande 

ska vara så liten som möjligt.
72

 Detta har jag tagit i beaktande, och genom att vara noggrann att 

informera respondenterna om intervjuns olika aspekter, hur information behandlas etc., har jag 

reducerat risker av denna karaktär.  

4.3 Studiens tillförlitlighet 

För att studien ska kunna ses som tillförlitlig finns krav på en hög reliabilitet och validitet i 

undersökningen. Därav har jag valt att kort definiera för läsaren begreppen och också beskrivit 

hur jag sett på problematiken och försökt erhålla en hög grad av reliabilitet och validitet. 

4.3.1 Reliabilitet 

En hög reliabilitet utmärks av frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel. Den främsta 

förekomsten ligger i slarvfel under datainsamling och den senare bearbetningen av densamma. I 

mitt fall låg den största risken för bristande reliabilitet vid själva transkriberingen av materialet, 

vilket är ett stort och tidskrävande arbete där faktorer som t.ex. stress lätt spelar in.
73

 Genom att 

vara noggrann och systematisk vid transkribering och arbete med datamaterialet har jag försökt 

undvika förekomsten av bristande reliabilitet. Ett exempel på en aspekt av intervjuerna som 

vidtogs för att undvika problem vid transkriberingen var att intervjuerna ägde rum i en lugn och 

tyst omgivning som gav en god inspelningskvalitet, vilket definitivt underlättade själva 

transkriberingen av intervjuerna.
74
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4.3.2 Validitet 

Begreppet validitet kan kortfattat beskrivas som frågeställningen om vi faktiskt mäter det vi 

påstår att vi mäter. Intern validitet handlar om att kunna dra välgrundade och giltiga slutsatser 

utifrån det begränsade antalet analysenheter undersökningen bygger på.
75

 

Extern validitet handlar om möjligheterna att kunna generalisera resultat som erhålls till en 

större population eller ett större sammanhang. Det handlar om hur väl en enskild studies resultat 

kan sägas vara representativ för andra liknande fall och grupper, förutom det urval som det 

specifika urval som undersökningen ifråga bygger på.
76

 Både den interna och externa validiteten 

är viktig i en undersökning för att den ska kunna bidra. Hänsyn har tagits till detta och jag har 

vart medveten med problematiken kring vad bristande validitet kan medföra för konsekvenser. I 

min studie är den externa validiteten viktig om den skall kunna bidra till forskningsfältet, min 

studie skall kunna ses som representativ för en viss population. Därför har jag lagt ner mycket tid 

på att bestämma och motivera det urval av respondenter som undersökningen bygger på. 

4.4 Val av litteratur och källkritik 

I de teoretiska delarna av uppsatsen har jag valt att använda flertalet litterära verk, för att få en så 

bred uppfattning som möjligt av teorin. I metodavsnittet har främst Metodpraktikan, konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Den kvalitativa forskningsintervjun samt Metoder i 

kommunikationsvetenskap använts. Dessa ger en god bild över en undersöknings mer väsentliga 

delar, och belyser lite olika aspekter. Genom att använda mer än enbart en metodkälla reduceras 

risken för misstag, eller missa något som är av börd för studiens reliabilitet. Jag har även valt att 

använda komplettera metoddelens litteratur med exempelvis Att fånga nätet: Kvalitativa metoder 

för internetforskning för att få en fullständig bild över undersökningsmetodens olika aspekter och 

krav som måste tagas i beaktande för att studien ska kunna ses som trovärdig och tillförlitlig. 

 Sett till uppsatsen formalia så har Uppsatshandboken: råd och regler för utformning av 

examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
77

 använts, vilket bekräftar för läsaren att uppsatsen 

är korrekt strukturerad, citat återgivna på rätt sätt o.s.v.  

Det krävs ett kritiskt ställningstagande då källhänvisningar till Internet görs. I denna studie 

förekommer hänvisningar till bl.a. Nationalencyklopedins hemsida. Dessa hänvisningar bör ses 

som acceptabla då det finns en redaktion som arbetar med sidan och ämnesexperter som skriver 

artiklarna
78
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4.5 Metoddiskussion 

När en kvalitativ undersökningsmetod används uppstår alltid en selektiv process där undersöker 

väljer det material denne anser passa in i undersökningen. Det förekommer en mycket högre grav 

av subjektivitet än när t.ex. kvantitativ undersökning görs. Problemet är att material måste 

selekteras ut, det är inte rimligt att allt material som erhållits under undersökningen skall 

presenteras i studien. Det skulle bli stora mängder data, och det skulle vara svårt att kunna dra 

några slutsatser utifrån materialet.  

 Att genomföra samtalsintervjuer är ett arbete som kräver noggrannhet och förberedelser, 

och väl när intervjuerna är genomförda väntar transkribering som även det även där är viktigt att 

undersökaren är noggrann och systematisk, i syfte att undvika reliabilitetsbrister. Vad som följer 

av detta är att undersökaren är begränsad till att göra ett visst antal intervjuer, vilket jag tidigare 

diskuterade kring (se avsnitt 4.2.3 Urval av respondenter). Men det förändrar inte det faktum att 

antalet intervjuer kan ses som tunt i förhållande till vad som faktiskt undersöks. Men i och med 

att avgränsningen gjorts till Uppsalapolitiker representerar undersökningen dessa, varvid jag 

anser att det är en fullgod mängd intervjuer som studien bygger på.  

 Vidare hade möjligen studiens metod kunnat förbättras genom en kompletterande 

undersökningsmetod, förslagsvis någon kvantitativ undersökning, men beroende på de ramar 

studien gjorts utifrån har inte detta vart möjligt. Om än så är det viktigt att poängtera i 

sammanhanget. 

4.6 Sammanfattning av metodkapitlet 

Jag har i metodkapitlet beskrivit under vilka förutsättningar undersökningen har skett, men också 

själva genomförandet och dess tillhörande metodologiskt viktiga aspekter, som t.ex. de etiska 

aspekterna av en samtalsintervju samt hur jag har tagit ställning till dessa.  

Vidare har även valet av metod problematiserats och diskuterats, för att läsaren ska få en 

inblick i de eventuella svårigheter eller komplikationer som kan förekomma med den valda 

undersökningsmetoden. 

 Jag kommer i nästa kapitel att tematiskt beskriva empirin, det resultat som studiens 

intervjuundersökning genererat.   
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5 Resultat av undersökningen 

I detta kapitel redovisas resultatet av den genomförda undersökningen. Som tidigare diskuterats i 

metodkapitlet sker här en selektionsprocess från min – undersökarens – sida. Jag har fokuserat på 

att återge delar ur intervjuerna som har starkast anknytning till den teoretiska ramen och de 

angivna frågeställningarna för att underlätta möjligheterna att på ett korrekt och tillförlitligt sätt 

kunna uppfylla studiens syfte.  

Jag har valt att redovisa resultatet tematiskt, vilket enligt min mening gör det mer 

lättöverskådligt och lättare för läsaren att orientera sig, istället för att redogöra varje intervju för 

sig som skapar svårigheter att kunna se mönster, likheter, skillnader, eller frånvaron från dessa.  

Värt att återigen poängtera för läsaren är att alla respondenters titlar har lokal betydelse. 

Ombudsman, ungdomsförbundsrepresentant etc. innebär inte titulering i regional eller nationell 

bemärkelse, utan i den geografiska lokala bemärkelsen Uppsala. För att underlätta läsningen har 

jag valt att göra förkortningar på dessa tituleringar, vilka kan ses i nedanstående tabell: 

Position Förkortning 

Riksdagsledamot RL 

Ombudsman OM 

Ungdomsförbundsrepresentant UFR 

Kommunalråd KR 

Landstingspolitiker LP 

Figur 3. Förkortningar för respondenternas positioner som hädanefter kommer användas i 

resultat- och analyskapitlen. T.ex. ombudsman för Moderaterna blir OM M. 

5.1 Former av sociala medier som används 

Sett till vilka former av sociala medier som används kan tre tjänster identifieras enkelt. Facebook, 

Twitter och bloggar är väl spridet och används av en stor del av respondenterna. Facebook 

används av nio respondenter, bloggskrivande av sex respondenter och Twitter likaså sex stycken. 

Hela fem av tio respondenter använde sig av samtliga dessa tre former av sociala medier (KR M, 

KR S, RL M, RL S
79

, LP M). Ett tydligt mönster som kan urskiljas här ses beroende på position 

och inte parti. Båda riksdagsledamöterna och båda kommunalråden nyttjade samtliga dessa tre 

former. Förutom dessa tre former av sociala medier som nämnts uppgav en respondent (UFR M) 

en annan form som användes, nämligen tjänsten Flickr. 

 Ett annat mönster som kan identifieras är att i de sex fall som respondenten hade en blogg, 

så hade fem av dessa respondenter även ett Twitterkonto. Steget från att skaffa blogg till att 
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skaffa ett Twitterkonto kan därav inte ses som speciellt långt. En respondent (UFR M) hade 

Twitter men inte någon blogg, och det förklaras på följande vis: 

Vi tog beslutet att inte ha en officiell MUF-Uppsala Twitter, utan jag hade min Twitter. 

[…] Det beslutet vi tog var att vi inte skulle ha en MUF-Twitter, och då var det många 

som tyckte att det var bra att du skaffar Twitter, så att vi har någon Twitter vi kan 

hänvisa till.
80

  

Som citatet ovan beskriver var detta Twitterkonto inte anskaffat av direkt personliga skäl, utan 

skaffades av mer organisatoriska fördelaktiga orsaker. De som använde sig av Twitter var båda 

RL, båda KR samt UFR M och LP M. Mönster sett till vilka som förekommer på flest ställen 

inom sociala medier ses till position, och inte politisk tillhörighet. Det verkar onekligen som att 

riksdagsledamöterna och kommunalråden är de som finns representerade på flest ställen. Även 

LP M och UFR M finns representerade på flertalet sociala medier, och inkluderas de till 

sammanhanget så har Moderaterna en större variation i användandet av sociala medier. Notera 

dock att detta inte säger något om hur ofta de använder medierna, utan bara hur brett användandet 

är. 

Vad som för övrigt kan nämnas är undantaget bland respondenterna, d.v.s. att en respondent 

inte själv använde någon form av sociala medier (OM S). Respondenten svarar följande i 

intervjun: 

Det beror på vad du menar med sociala medier. Själv har jag avstått från Facebook, även 

om jag måste göra det någon gång. […] däremot tittar jag en del på bloggar och så där. 

Men själv skriver jag inte.
81

 

Trots att respondenten inte använder någon form av sociala medier för tillfället poängteras att 

denne inte är helt främmande för tanken. Det, samt att respondenten tar del av bloggar t.ex., visar 

på en medvetenhet om sociala medier.  

5.2 Frekvens av användandet av sociala medier 

Bland de nio respondenter som är registrerade på Facebook är de flesta av dessa frekventa 

användare.  

Det som kan noteras bland respondenterna med Twitterkonto, är att användandet är 

varierat. Tre stycken (RL S, KR M, KR S) av dessa sex respondenter använder inte sitt 

Twitterkonto speciellt frekvent, medan de tre övriga uppger att de nyttjar mediet (RL M, LP M, 

UFR M). Vad som kan noteras är att av de som har ett Twitterkonto och faktiskt också använder 

det är samtliga från Moderaterna. En av respondenterna som inte aktivt använder sig av sin 

Twitter kommenterar sin syn på mediet likt följande: 

Jag twittrar aldrig, men folk följer mig på Twitter i alla fall. Jag har gått in några gånger. 

Jag var kanske för ett år sen och skrev, och det står att den och den följer dig på Twitter. 

Jag har verkligen inte skrivit någonting.
82
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Denna syn av Twitter kommenterades även på ett liknande sätt: 

Twitter tycker jag inte fyller någon funktion alls, så jag har väl inte skrivit på Twitter 

sedan valrörelsen. Det var väl inte så ofta i valrörelsen heller. Jag tycker att det har 

utvecklats till en ganska ointressant form.
83

 

Dessa båda citat visar på en aspekt som bör poängteras i sammanhanget, enbart att vara 

kontoinnehavare eller användare av ett socialt medium, innebär inte det att man faktiskt nyttjar 

det. Det går m.a.o. bland Twitterinnehavarna att skilja på kontoinnehavare och aktiva användare.  

Bland de sex respondenter som uppger att de använder bloggar så använder fem stycken av 

dessa bloggen aktivt. Den respondent (RL S) som inte aktivt använde sin blogg för tillfället sa 

följande under intervjun: 

Ja, jag bloggade mycket förut. Men nu efter valet stängde jag ner den bloggen. Jag hade 

en del läsare, men i huvudsak så tyckte jag väl att det inte fick det genomslaget det skulle 

kunna få.
84

 

Av de övriga fem som använde sina bloggar sades bl.a. likt följande: 

Däremot bloggen, och där skriver jag av mig. Dels när jag vill förmedla en åsikt som jag 

inte kunnat förmedla på annat sätt, eller om jag vill göra reklam för något.
85

 

Detta belyser inte bara det faktum att bloggen aktivt används, utan också vad den används till. 

Det berör nästa område som kommer tas upp; hur och på vilket sätt som sociala medier används 

av respondenterna. 

5.3 Tillämpningen av sociala medier 

Bloggen används för att lyfta fram budskap till läsarna, det är samtliga sex blogganvändare 

överens om. Till viss del även gällande Twitter och dess användare, men det är de aktiva 

användarna som poängterar detta.   

Men vad som bör poängteras i sammanhanget är att bl.a. OM S lyfte fram det faktum att det 

krävs en viss skicklighet av avsändaren, d.v.s. bloggaren i detta fall. Ett målande exempel är 

nedanstående citat som beskriver detta: 

De här bloggarna som vanliga medelsvenssons som är politiskt företroendevalda har, det 

är inte så många som läser dem. Är det värt mödan? Det är väl snarare det som är den 

stora frågeställningen. Är det värt mödan att lägga ner tid på att skriva något som väldigt 

få läser, och som ofta redan är ens kompisar som redan röstar på partiet. Så det påverkar 

inte särskilt många nya eller osäkra väljare. 

Även RL S konstaterar att för med framgång kunna kommunicera politiskt med sin blogg krävs 

det att avsändaren profilerar sig eller skriver om något intressant:  

Att bara vara en allmän tyckare, det är så mainstream. Det finns mycket bloggare som 

kommer in med knivskarpa analyser, och ibland bara med tunna analyser som bara 
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återspeglar vad gemene man tycker eller inte tycker i vissa frågor. Dem kan jag 

personligen vara helt utan för det är helt ointressant för läsaren faktiskt.
86

 

Att det krävs en viss förmåga av bloggaren, såväl som vid användning av andra sociala medier 

med politiskt ändamål, blir än viktigt i samband med nästkommande reflektioner. 

En likhet mellan fyra av respondenterna (KR S, KR M, LP S, LP M) är att de 

kommunicerar med lokala journalister genom sina sociala medier. Deras användande av sociala 

medier kanske inte direkt når ut till väljare, men indirekt via journalister:  

Det som är uppenbart är att när man skriver relativt regelbundet här i Uppsala når man ut 

till de politiska journalisterna. De är ofta inne och läser och kommenterar på sina egna 

bloggar att man inte är inne och bloggar om man inte gör det. Så de uppmärksammar om 

man vart inaktiv. Det är uppenbart att både TV4 och UNT ändå bevakar det vi skriver.
87

 

KR S beskriver i ovanstående citat denna relation mellan politiker, journalister och sociala 

medier, och LP M har en liknande reflektion, om än i mer generella ordalag: 

Och de politiker som har bloggar kommer ju då upp och de blir då kontaktade av 

journalisterna, och sen skriver journalisterna om de här till mottagarna i andra ändan.
88

 

Och även LP S beskriver sambandet med just bloggen som socialt medium: 

Men de hade en väsentligt större påverkan indirekt. För att det här är sådant som bär 

vidare. Rätt mycket av det som citerades om mig i vanliga papperstidningar kom från 

mitt månadsbrev, min blogg […]
89

 

KR M lyfter däremot fram i intervjun att bl.a. lokala TV4 följer denne på Twitter. Noterbart i 

detta mönster är att det verkar vara en viss typ av respondent som ser denna relation, nämligen 

kommunalråden och landstingspolitikerna. 

5.4 Skillnaden mellan privat och politiskt användande 

En viktig skillnad som kan ses är skillnaden i användandets syfte. Enbart för att en person har ett 

politiskt engagemang behöver detta inte innebära att all användning av sociala medier sker i 

egenskap av att politiskt sprida och förmedla sina åsikter. Av de nio intervjuade som använder 

Facebook uppger två (KR S, LP S) att de från början skaffade Facebook helt p.g.a. politiska 

orsaker. En respondent (KR M) säger att denne inte använder sin Facebook politiskt. Det som är 

speciellt med Facebook och som stämmer överens med samtliga av dessa respondenter, förutom 

den sistnämnde, är att de använder sin Facebook både privat och politiskt. Antingen aktivt genom 

att försöka dela upp sin Facebook som RL M anger: 

Jag har två delar av Facebook, ett Facebook-konto. En del är min privata Facebook, som 

egentligen är till för vänner, men det blir ändå som så att det är människor som jag inte 

känner som hittar till den. Sen har jag en politikersida där jag har färre vänner.
90
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Eller också kan det politiska engagemanget färga av sig på det privata användandet av Facebook, 

och därigenom också bli politiskt:  

Men i och med att jag är en väldigt politiskt engagerad person så använder jag ju, i alla 

fall under valrörelsen, så använde jag Facebook i valkampanjen.
91

 

Detta visar på att trots att Facebook kanske inte i första hand skaffades i ett privat syfte, så 

framträder ändå huruvida användaren är politiskt engagerad eller inte, och Facebook blir således 

ett verktyg som användaren kan använda för att förmedla ett politiskt budskap. Det är detta 

sistnämnda sätt som är det mest förekommande, att ens politiska engagemang släpps fram genom 

t.ex. statusuppdateringar, eller som UFR S uppger: 

Om man går in på min profil så ser man ganska tydligt att jag är socialdemokrat. Jag 

skriver ju inlägg, och man delar ju artiklar och sådant på Facebook.
92

 

Detta visar på skillnaden mellan privat och politiskt användande. Denna skillnad finns även till 

viss del, om än i lika stor grad, bland blogganvändarna. Bloggen är företrädesvis ett politiskt 

kommunikationsmedel, men KR M och RL S medger att de även skriver om privata intressen 

vilket blir en del av bloggen, i dessa fall ett hund- respektive sportintresse.  

Dock medger samtliga Twitteranvändare att Twittern anskaffades i politiska ändamål och 

det budskap man förmedlar är generellt sett endast är politiskt. T.ex. säger RL M att: 

Twittersidan använder jag bara till politik. […]Nu är det även som så att Facebook är 

kopplat till Twitter så att det blir ofta samma uppdateringar.
93

 

Vilket inte enbart belyser att Twitter enbart är ett politiskt redskap, utan också dess starka 

koppling till Facebookanvändandet. En annan respondent (KR M) uppger också faktumet att 

Twitter är ett politiskt kommunikationsverktyg, men lyfter fram Facebook på ett annat sätt, och 

menar att Facebook från början anskaffades av privata skäl, men att det förändrats: 

Twitter skaffade jag av politiska skäl. Men inte Facebook. Tvärtom kan jag tycka det är 

lite tråkigt att Facebook inte längre är för mina kompisar, utan plötsligt har jag blivit 

kompis med människor som jag inte har just någonting gemensamt med.
94

 

Respondenten fortsätter med att poängtera det faktum att Facebook ses som ett personligt forum, 

och istället att börja nyttja Facebook i politiska ändamål så har användandet istället minskat: 

Nej, jag använder den inte politiskt, men jag använder den mindre än vad jag gjorde från 

början. Jag tycker inte om att vara personlig i ett alltför stort gäng. Och jag upplever 

fortfarande Facebook som något personligt.
95

 

Detta belyser återigen problematiken med Facebook, den diffusa uppfattningen om vad som är 

offentligt respektive privat. RL M beskriver i nedanstående denna viktiga distinktion i 

användandet av sociala medier, skillnaden mellan att använda sociala medier i privat eller 

politiskt syfte: 

                                                 
91

 Intervju med landstingspolitiker för Moderaterna, utförd den 23/11-2010. 
92

 Intervju med ungdomsförbundsrepresentant för Socialdemokraterna, utförd den 9/11-2010. 
93

 Intervju med riksdagsledamot för Moderaterna, utförd den 22/11-2010. 
94

 Intervju med kommunalråd för Moderaterna, utförd den 1/12-2010. 
95

 Intervju med kommunalråd för Moderaterna, utförd den 1/12-2010. 



35 

Och sen har jag ett Twitterkonto. Den här Gillasidan på Facebook och Twittersidan 

använder jag bara till politik. Medan den andra sidan egentligen är min privata, men ju 

mer offentlig jag har blivit, desto mer förstår jag att jag måste vara ännu mer selektiv i 

vad jag skriver […] 

Och visar här på ett sätt att försöka göra gränsdragningen klarare, men betonar också det ändå 

från respondentens sida krävs extra eftertanke vid användandet, i egenskap av offentlig person. 

5.5 Sociala mediers upplevda påverkan på politiken 

Den från respondenternas sida upplevda påverkan sociala medier haft på politiken varierade 

mellan respondenterna. Vad som kan ses är att samtliga respondenter reflekterade mest hur de 

själva påverkats av sociala medier. 

[… ]men de här mer djuplodande, mer analyserande inläggen, de når ju inte fram. Utan 

det är att ha ett enkelt paketerat budskap att sälja in. Det är ju då jag når fram. Jag är väl 

ingen stor vän av det, men samtidigt så inser jag att jag kan välja att nå fram med ett 

förkortat och förenklat budskap eller att inte nå fram med ett djuplodat analyserat 

budskap. Och då är valet enkelt.
96

 

Det här visar på en mer generell förändring inom politiken där respondenten anser sociala medier 

påverkat. Denna förändring har inneburit för respondenten förändrat tankesätt i hur denne 

förmedlar budskap och information.  

Men sett till form av sociala medier, så går det att urskilja att bloggen anses av 

respondenterna vara det som påverkat politiken mest relativt sett. Det har blivit lättare att lyfta 

fram specifika frågor för den enskilde politikern, och KR M säger att: 

Ja, faktiskt mycket mindre. Om jag skiljer på dem, Facebook tycker jag inte påverkat 

alls, inte överhuvudtaget. Bloggen däremot påverkar faktiskt såtillvida att man kan lyfta 

frågor som diskuteras av andra.
97

 

KR S hade liknande tankegångar och kommenterar följande under intervjun: 

Inte påverkat politiken i den meningen att det kanske påverkat politikens innehåll, men 

det påverkar arbetssättet i politiken […] Det finns de inom alla partier som verkligen har 

bloggar som är extremt väl lästa. De är inne och påverkar debatten på ett helt annat sätt 

än vad de hade möjlighet till tidigare. Om man var begränsad till att skriva en 

debattartikel som publicerades i någon tidning, så är det klart att idag har man en helt 

annan möjlighet att göra inlägg i debatten som sprids och snappas upp.
98

 

Bloggen ses således som det medium som främst påverkat politiken. Politiken har påverkats 

genom att det är lättare för enskilda politiskt engagerade att lyfta fram särskilda frågor och 

diskutera dessa.  

 Vidare lyfter LP M fram en intressant aspekt i hur sociala medier påverkar politiken: 

Men å andra sidan kommer det att bli större närhet mellan väljare och valda, det är helt 

sant.
99
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Vilken menar att sociala medier tenderar att skapa ett närmre band mellan medborgare och 

förtroendevalda. En annan reflektion, som RL M var ensam om att göra i samband med denna 

fråga under intervjuerna, som bör ses i sammanhang med föregående citat, är följande: Eller jag 

märker i alla fall att gränserna suddas ut.
100

 Med detta menar respondenten en upplevd känsla av 

att det är svårare att hålla isär vad som är privat och vad som är offentligt för denne, vilket sociala 

medier här anses ha bidragit till. Detta lyfts fram mer ingående i nästa kapitel. 

5.6 Upplevd problematik med diffusa offentlighetsgränser 

Det som många respondenter lyfter fram gällande detta är framförallt Facebook. RL M, UFR S, 

LP M, LP S, KR M samt KR S lyfter samtliga fram och reflekterar över problematiken att 

Facebook inte är privat för den enskilde användaren och de konsekvenser detta kan medföra för 

användaren om denne inte inser detta. Detta poängteras av LP M likt följande: 

Facebook är som ett torg i den verkliga världen, man går ut och pratar med människor 

helt öppet och andra kan se och höra vad man gör för någonting. Vill du göra det privat, 

då får du gå någon annanstans. Facebook är inte privat.
101

 

Och RL M utvecklar resonemanget och belyser de större svårigheterna i egenskap av 

heltidspolitiker och en offentlig person: 

Riskerna är gränserna mellan det privata och det offentliga, det här jag sa till dig med 

vänner som inte förstår att jag är en offentlig person. Trots att jag försöker styra mina 

inlägg till att bli mindre privata, så kan folk kan ändå svara med saker som jag inte vill 

att alla ska läsa.
102

 

Sex av tio respondenter belyser detta faktum, och RL M betonar svårigheten att själv kunna 

kontrollera flödet. Å andra sidan anser ingen respondent att samma problematik förekommer på 

något annat medium. Inte heller betonas i vidare utsträckning annan problematik som sociala 

medier medfört till den specifika frågan, diffusa gränser mellan privat och offentlighet. Men det 

som mer framkom i intervjuerna, i denna fråga, konstaterades av KR S: 

Men det som man spontant kan gissa åtminstone är att för dem som är intresserade så är 

det möjligt idag egentligen att ta reda på väldigt mycket om politiker, vilka de är och vad 

de tycker, på ett mycket enklare sätt än förut.
103

 

Vad som kan läsas i ovanstående citat är att väljare idag har en större möjlighet att kunna söka 

upp och ta del av information om politiker. På så vis har offentliga personer blivit mer 

exponerade. 
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5.7 Upplevda för- och nackdelar med sociala medier 

5.7.1 Fördelar 

När det gäller upplevda fördelar med sociala medier, så genererade frågan under intervjuerna 

varierade svar. KR M, UFR S, LP S menar att en stor fördel i att använda sociala medier som 

politiskt verktyg är att det snabbt går att förmedla information: 

Fördelen är att man snabbt kan föra ut information som många kan se. Det är en fördel, 

och att det sprids på ett helt annat sätt än när man ska ringa runt till människor, man 

kanske inte har allas nummer och så.
 104

  

Vilket också som sagt konstateras från KR M som säger följande under intervjun:  

Nej fördelen är att få ut det snabbt och få ut min version i oklippt version. Det är absolut 

de två sakerna som gäller.
105

 

KR M lyfter fram en annan fördel, som hon inte var ensam om att reflektera över. Även RL M 

lyfter fram detta: du kan inte styra tidningar exakt med vad du får in.
106

 Sociala medier anses 

m.a.o. hysa en inneboende egenskap vilken tillåter användaren att publicera samt förmedla 

information som inte redigerats eller förvrängts.  

 En intressant fördel, sett till politiskt användande av sociala medier, som framkom under 

intervjuerna var möjligheterna att kommunicera internt med medlemmar och sympatisörer, vilket 

innebär en möjlighet att kunna mobilisera: 

[…] det som är fördelen med den typen av sociala medier, det skulle jag framförallt säga 

är internkommunikation. Du kan sprida vidare bra argument till dem som egentligen 

redan är övertygade. Du kan mobilisera inför möten och evenemang av olika slag.
107  

Och detta betonades även av UFR M som uttalade sig likt följande: 

[…]så man kunde ju på det sättet snabbt mobilisera och det var också för att skapa en 

bild, en stämning.
108

 

Dessa är de fördelar som påtalades under olika intervjuer, men andra intressanta fördelar 

uppmärksammades även. I nedanstående citat lyfter RL S fram fördelen med klimatet på 

Facebook: 

Jag tror att fördelen med Facebook är att det blir en ganska familjär stämning oftast. Det 

är ett hyggligt tillåtande klimat på Facebook tycker jag generellt. Det är okej att ”dissa” 

en kompis uppfattning utan att det blir känsligt eller kränkande. Man får igång en ganska 

bra dialog oftast.
109

 

Facebook ses av respondenten som ett forum med ett öppet och relativt tillåtande klimat. En 

annan fördel som uttrycks av bl.a. LP S är att det är en enkel kommunikationsform. 
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5.7.2 Nackdelar 

Gällande upplevda nackdelar med sociala medier var resultatet det samma som med upplevda 

fördelar, inget direkt mönster eller förekommande likheter mellan olika intervjuer. Det som 

kunde urskiljas var att båda UFR lyfte fram samma nackdel. Dels sade UFR S följande: 

Nackdelen kanske blir att man inte tar det så seriöst när man skickar massa olika länkar 

och skriver massa grejer. Det blir inte lika seriöst.
110

 

Och i intervjun med UFR M konstaterades följande av respondenten: 

Ja, en nackdel är ju alltid att det kan bli för mycket. Att det blir så många uppdateringar 

på Facebook, särskilt om man är flera personer som kan gå in och lägga upp saker så att 

folk trycker bort det för att de tycker… Det kan bli inflation på saker, att ”Jaja, nu 

skriver han igen om det här”.
111

 

Återigen är det sett till positioner som liknande uppfattningar kan urskiljas.  

 Något som framhävdes av två respondenter var nackdelen med att mottagaren av den 

förmedla informationen kanske redan är av samma politiska uppfattning som avsändaren:  

Nackdelen är ju som jag kanske nämnde att ibland är det ju mycket att frälsa redan 

frälsta. Det ger inte det här genomslaget om du inte har en fantastiskt engagerande fråga 

[…] Nackdelen är att det finns för många som läser som redan tycker som jag, och det 

gör att det blir ett ganska snävt debattklimat, för jag får ju inget mothugg.
112

 

Och OM S hade en liknande uppfattning som RL S i frågan och sade följande under intervjun: 

Du når inte ut så väldigt brett till nya grupper, utan du når ut till de redan engagerade, till 

de som befinner sig inom gruppen eller lite i periferin når man också ut till kanske. Men 

huvudsakligen de redan engagerade.
113

 

Dessa respondenter poängterar att information som kommuniceras via sociala medier tenderar att 

mottas av de som redan är sympatisörer eller redan har en liknande uppfattning i frågan som 

avsändaren. Vad som är gemensamt i detta fall är att båda respondenterna representerar 

Socialdemokraterna.  

RL S lyfter även fram en liknande aspekt under intervjun rörande just potentiella nackdelar 

med sociala medier, som den nyligen presenterade, men utvecklar reflektionen ett steg genom att 

konstatera följande: 

Nackdelen är att det finns för många som läser som redan tycker som jag, och det gör att 

det blir ett ganska snävt debattklimat, för jag får ju inget mothugg.
114

 

Vad respondenten här betonar är att den politiska debatt som förekommer bl.a. på Facebook 

tenderar att kunna bli för snäv då det vanligen ofta är en debatt förd av dem med likartade åsikter. 

5.8 Sammanfattning av resultatkapitlet 

Det största mönstret som kan urskiljas i materialet är frånvaron av dessa. I vissa frågor har 

respondenter liknande uppfattningar, och i andra frågor kan mer direkta likheter skönjas. Men det 
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finns ingen fråga där respondenterna till fullo överensstämmer i sina svar och åsikter. Det är 

snarare i vissa aspekter som respondenter överensstämmer, och då kan det ofta relateras till en 

viss position eller politisk tillhörighet. Men samtidigt i en liknande aspekt av samma fråga kan 

respondenterna ha helt skiljda åsikter. Detta bör ses som ett resultat i sig, då det visar på att 

åsikter och uppfattningar skiljer stort mellan olika typer av respondenter. 

Sammantaget kan det konstateras att de sociala medier som används är Facebook, bloggar 

och Twitter, samt även Flickr av en respondent. De tydliga mönstren som kan urskiljas här är att 

Facebook har flest användare, medan bland bloggar och Twitter är sex av tio respondenter 

användare. Riksdagsledamöterna och kommunalråden visade sig vara användare av både 

Facebook, bloggar och Twitter.  

 Vidare gällande upplevda för- och nackdelar kunde likheter i åsikter och uppfattningar 

identifieras. Men sammantaget var det aldrig mer än några stycken av respondenterna som 

poängterade liknande för- och nackdelar. Men något som framkommer i resultatet är att 

respondenterna anser att det finns fler fördelar än nackdelar med att använda sig av sociala 

medier. 

 Undersökningen har genererat ett material med stor variation sett till åsikter och 

uppfattningar, vilket belyser det faktum att ämnet kanske inte är självklart, och att det finns stora 

åsiktsskillnader mellan respondenterna. 

 I nästa kapitel kommer det presenterade resultatet att analyseras med stöd från den 

teoretiska ram som studien bygger på, offentlighetsteorin och tvåstegshypotesen. 

Återanknytningar kommer att göras till de båda teorierna i syfte att kunna analysera resultatet och 

besvara de uppställda frågeställningar som undersökningen avser att besvara. 
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6 Analys 

I analysen kommer studiens givna frågeställningar att besvaras med hjälp av den teoretiska ram 

och empiri som presenterats tidigare. Jag har valt att analysera varje frågeställning för sig, vilket 

gör att det blir lättare för läsaren att kunna följa, orientera sig och sätta sig in i den argumentation 

som förs.  

6.1 Analys av frågeställning 1: Hur uppfattas sociala medier och dess påverkan? 

De flesta av intervjuerna kretsade mycket kring Facebook, utan att jag som intervjuare 

introducerade Facebook specifikt, utan jag försökte istället gå in brett utan att nämna en enskild 

form av sociala medier. När frågan om vad sociala medier associerades med svarade samtliga 

respondenter Facebook och bloggar, och därutöver varierade svaren. Med detta som bakgrund 

kan sägas att respondenterna ser den starkaste formerna av sociala medier som Facebook och 

bloggar. 

Vad som mer uppfattas är att det skapats en större närhet mellan förtroendevalda och 

väljare, vilket kan kopplas till offentlighetsteorin såtillvida att det innebär ett förstärkande av 

offentligheten. En närmare koppling mellan dessa ger en större möjlighet till debatt och 

diskussion, vilket enligt Habermas kännetecknar en offentlighet. Genom denna starkare relation 

blir det således lättare för medborgare att göra sin röst hörd. Vad som inte direkt framkommer i 

denna citering är huruvida det är en förstärkt relation för samtliga samhällsgrupper relativt alla 

förtroendevalda, men vad som logiskt sett kan konstateras är att det är en förbättrad relation 

mellan dem som aktivt befinner sig i den aktuella miljön; sociala medier. 

 Föga förvånande kan ett tydligt mönster ses, och det är att de mesta användarna av sociala 

medier är heltidspolitiker. Riksdagsledamöterna och kommunalråden är de som använder flest 

former av sociala medier, och de arbetar med politiken på heltid. De har ett större behov att 

kommunicera med väljare, sympatisörer och medborgare i allmänhet.  

Det menas även från en av respondenterna att sociala medier inneburit att mycket 

information som förmedlas gått från att vara mer analytisk till att vara mer enklare och paketerad. 

Här ses således en relativt konkret förändring som sociala medier anses ha bidragit till. Ett 

informationsflöde som är snabbare och mer paketerat, än i förhållande till en ett mer djuplodande 

(respondentens ord) och analyserande budskap. Under kritiken mot offentlighetsteorin, punkt två, 

lyfter jag fram att debatten ska byggas på rationell argumentation. I detta fall riskerar 

argumentationen att förlora graden av rationalitet då informationsflödet blir allt snabbare och 

kravet på enkelhet ökar. Det mer djuplodande argumentet bör rimligen vara mer underbyggt och 

följaktligen mer rationellt. 



41 

Den respondent som inte valt att nyttja någon form av sociala medier är å andra sidan inte 

negativ till tanken. Även här finns en medvetenhet om fördelarna med sociala medier, men också 

en viss kritik till att det kan bli för mycket. Det anses t.ex. inte finnas mervärde i att alla 

förtroendevalda använder sig av bloggar, utan snarare de som har en fallenhet för det skall 

använda sig av bloggar för att förmedla åsikter och lyfta fram budskap. 

6.2 Analys av frågeställning 2: På vilka sätt och i vilka sammanhang använder sig 

lokalpolitiken av sociala medier som politiskt redskap?  

I resultatkapitlet framkommer att minst någon form av sociala medier används av nio av tio 

respondenter. Men då är den främsta formen Facebook som används, vilket vissa respondenter 

uppger anskaffades i privat syfte, för socialt nätverkande. Dock kan nätverkande ses som ett 

politiskt ändamål även det. Genom nätverkade användaren ”bevaka” andra användare och hålla 

sig uppdaterad. Just aspekten att hålla sig uppdaterad nämns av ett antal respondenter under 

intervjuerna, och på så sätt kan även detta mer privata användande betraktas som ett politiskt 

användande, beroende på hur det definieras. Men ser man förbi detta mönster använder sex 

respondenter bloggar och sex respondenter Twitter (det var fem stycken som hade både blogg och 

Twitter, så det var en som bara hade blogg respektive en som bara hade Twitter). Dessa både 

former användes nästan uteslutande i politiska ändamål, vilket gör att det går att konstatera att 

mer än hälften av respondenterna nyttjar sociala medier politiskt, och överlag finns det en 

generell medvetenhet om politiskt användande av sociala medier. 

Det går att se en skillnad mellan olika former av sociala medier sett till hur frekvent de 

används. Bloggar och Twitter används av lika många respondenter, men av användarna av 

Twitter uppger hälften att de inte använder mediet speciellt regelbundet eller frekvent. Indirekt 

kan detta uppfattas som att bloggar ses som mer effektiva än Twitter. Faktum är att de som inte 

använder Twitter uppger att de ser mediet som en sämre form med något otydligt syfte. De 

föredrar att använda sig av bloggen istället, som inte har t.ex. den storleksmässiga 

teckenbegränsningen på inlägg som skrivs.  

I teorikapitlet (se 3.2.2 Offentlighetsteorin idag med Internet och sociala medier) 

poängteras att tekniken möjliggjort att lättare kunna samordna politiska aktioner och evenemang, 

genom nyuppkomna arenor som förslagsvis sociala medier. I studiens empiri stöter vi på att detta 

är en av de upplevda stora fördelarna med sociala medier, även om inte samtliga respondenter är 

överens om dess betydelse i denna bemärkelse. Möjligheten att kunna mobilisera medlemmar 

genom t.ex. kommunikation genom Facebook lyfts fram som en möjlighet. Respondenterna 

använder också sociala medier på detta vis, och framförallt UFR M lyfter fram att detta är ett sätt 
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denne arbetar på. OM S lyfter också fram detta, men snarare sina egna åsikter i frågan och pekar 

på det fördelaktiga som ligger i denna tillämpningsform.  

Men respondenterna använder sig inte av sociala medier på detta vis i särdeles stor 

omfattning, baserat på intervjuerna som utförts, och detta trots att det finns dem som hävdar att de 

större fördelarna ligger häri, och i problemformuleringen betonar jag att t.ex. Strömbäck 

framhäver att sociala medier främst är effektiva som ett verktyg för samordning och koordination 

internt för politiska organisationer. 

Vad som framkommit i studien är att sociala medier, och i synnerhet då bloggen, används 

för att kunna förmedla budskap och lyfta specifika frågor. Indirekt kan bloggaren förmedla sitt 

budskap till väljare, genom att denne följs och uppmärksammas av lokala journalister. Som det i 

resultatkapitlet presenterades så framhävdes detta av flertalet respondenter, vilket innebär att min 

tolkning av tvåstegshypotesen i sammanhanget kräver en viss modifikation. Viktigt att poängtera 

för läsaren från min sida är att den modifierade modellen inte säger något om t.ex. betydelsen av 

modifikationen eller hur pass stor förekomsten är, utan syftet är att visa på det alternativa flöde 

som framkommit av studien, i förhållande till den tidigare presenterade modellen. 

 

Fig. 4. Modifikation över min tillämpningstolkning av tvåstegshypotesen (se Fig. 2). 

I den ovan modifierade modellen tar lokala journalister plats som en del i 

informationsförmedlingsprocessen. Den enskilde politikern bloggar exempelvis, och agerar 

opinionsbildare för dem som ingår i dennes nätverk, och försöker lyfta fram frågor och debattera 



43 

ämnen som ses som relevanta ur dennes perspektiv. Vad som händer är att lokala journalister 

bevakar politikernas aktivitet inom de sociala medier, och när något intressant skrivs kan de välja 

att lyfta ut eller citera valda delar av detta budskap, för att sedan förmedla sitt budskap till sina 

mediekonsumenter. I det nya ledet nås en helt annan publik, en större publik med varierade 

åsikter. Problemet för politikern är att denne inte kan styra vad som journalisterna citerar, och kan 

således inte heller styra debatten på samma sätt. Bloggaren når ut till fler i förlängningen, men 

kanske inte med det denne vill eller i det sammanhang som önskas. Vad som måste poängteras 

för läsaren i detta sammanhang är att denna redigering av modellen inte kan ses som en 

generalisering, utan gäller i min enskilda studie. Studien påvisar inte att denna redigerade modell 

kan tillämpas i vidare sammanhang annat än detta specifika. 

Vad som av somliga respondenter lyftes fram som en nackdel var tendensen att de som tog 

del av informationsförmedlingen redan hade liknande åsikter i frågan. Men genom den 

modifierade modellen med journalister som ett alternativt extra led och informationsbärare, finns 

möjligheten att nå ut till även de som har andra åsikter och uppfattningar. 

Men i och med detta alternativa informationsflöde förlorar också en av sociala mediers, sett 

som politiskt kommunikativt verktyg, fördelar i kraft. Nämligen möjligheten att för den enskilde 

politikern att kunna få ut min version i oklippt version, som KR M betonar i tidigare presenterat 

citat i resultatkapitlet. Som också lyfts fram i resultatkapitlet är det svårt att påverka vad tidningar 

skriver, och därav är sociala medier fördelaktiga då man kan förmedla sitt eget budskap till 

människor. Men vad som också bör involveras i sammanhanget är tveksamheterna som lyfts fram 

kring vilken effekt exempelvis bloggar har som informationsspridare. Inkluderas detta 

kompliceras resonemanget ytterligare. Bloggen kan ses ha två huvudsakliga vägar den 

kommunicerar via inom lokalpolitiken. Antingen genom att bloggaren skriver inlägg som sedan 

dem inom dennes nätverk, såväl politiska som sociala, tar del av, eller antingen att lokalmedia 

lyfter ut valda delar som politikern publicerat, och skapar en egen medieproduktion utifrån detta 

som förmedlas vidare. 

6.3 Analys av frågeställning 3: Hur uppfattar lokalpolitiker den privata/offentliga 

gränsdragningen inom sociala medier? 

Facebook är inte privat, det menar sex av respondenterna. Medvetenheten om detta är stor och 

även de respondenter som försöker använda Facebook enbart till socialt nätverkande medger att 

de t.ex. under valrörelsen nyttjat Facebook politiskt och släpper fram politiska budskap, vilket tar 

sig uttryck genom statusuppdateringar, kommentarer och liknande. 

Men problemet menas vara att det är många som inte förstår att Facebook inte är privat och 

inte anpassar sig till detta. Exemplet med RL M som försöker styra sina inlägg till att vara mindre 
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privata, men fortfarande får privat respons, beskriver detta faktum väl. Facebook är det sociala 

mediet där de diffusa gränserna mellan det offentliga och det privata är mest tydliga. På bloggen 

och Twitter styr användaren själv innehållet mestadels (det finns kommentarfält även på dessa 

sidor oftast som tillåter besökare att kommentera) medan på Facebook är användaren mer 

involverad i en interaktion med andra användare. Skillnaden beror såklart mycket på de olika 

mediernas syften och strukturer, men bör ändå poängteras i sammanhanget. Respondenterna är 

medvetna om denna aspekt av Facebookanvändandet. Det har dock påverkat på olika sätt. RL M 

konstaterar att denne försöker styra det politiska innehållet till en specifik sida, medan KR M 

menar att denne använder Facebook i mindre utsträckning. Det upplevs som tråkigt att Facebook 

inte längre enbart är ett nätverk för ens vänner. Med denna synvinkel har Facebook en klar 

politisk betydelse och gränsen offentligt/privat något som upplevs som en svårighet. RL M pekar 

också på detta när denne säger att man måste tänka på att vara mer selektiv när man skriver, 

speciellt i egenskap av offentlig person. 

Som anges i teorikapitlet har gemene man möjligheten att agera ”tyckare” i större 

utsträckning tack vare Internet och sociala medier. Ett bra exempel på detta som framkommer i 

resultatkapitlet är att Facebook har ett relativt tillåtande debattklimat. Men att debattklimatet är 

tillåtande borde då rimligen vara en följd av den begränsade offentlighet som råder. Om det nu är 

en offentlighet, då det är uppenbart att det är företrädesvis användare med en given politisk 

uppfattning som deltar i debatten. Om debatt sker inom en stängd grupp eller på en persons 

startsida är det sannerligen en stängd debatt, då det är personer inom ett visst nätverk eller med en 

viss tillhörighet som har möjlighet att kunna delta. Vad som kan identifieras är att när sociala 

medier etablerats, t.ex. Facebook, har den politiska debatten tagit steget även dit. Men bara för att 

debatten transformerats till en ny arena, i egenskap av sociala medier, betyder det inte att denna 

är normativ ur ett offentlighetsteoriperspektiv. Kritiken mot offentlighetsteorin som presenterats i 

teorikapitlet belyser detta väl; att en offentlighet sällan är utan brister. 

Och samtidigt är det i klassikt bemärkelse ingen offentlighet enligt Habermas, vilket lyfts 

fram i teorikapitlet, då en offentlighet inte är någon offentlighet då vissa grupper avskärmas och 

stängs ute. I detta fall är det väl kanske ingen direkt utestängning, men det är onekligen en form 

av avskärmning. I min mening är det inte så enkelt som teorin föreskriver, där läsaren lätt kan få 

uppfattningen att sociala medier förstärkt offentligheten väsentligt. Här menar jag att bilden 

kompliceras av de faktorer jag diskuterat. Offentligheten har utvidgats, och även förstärkts, men 

kanske inte i den omfattning som det lätt kan uppfattas som.  

Debatten har således blivit öppnare, men den är fortfarande begränsad. Många av 

respondenterna med uppdrag medger att det företrädesvis är egna sympatisörer som kommenterar 
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och för diskussionen kring specifika inlägg. Detta visar på att offentligheten utökats med sociala 

medier, men att debatten inte på något sätt är så öppen som den kan uppfattas i den teoretiska 

ramen. På Facebook begränsas ofta debatten till de som är vänner, vilket betonades i 

resultatkapitlet. Detta beroende helt enkelt på att de som inte är vänner med den person var sida 

diskussionen äger rum oftast inte har tillträde. Det rör sig således ibland om mer tekniska frågor 

till varför debatter tenderar att isoleras till en viss krets av individer. 

6.4 Analys av frågeställning 4: Vilka för- respektive nackdelar anses sociala medier 

ha som politiskt redskap? 

Under intervjuerna med respondenterna framkom såväl för- som nackdelar. Då de flesta av de 

för- och nackdelar som lyfts fram redan analyserats med teoretisk koppling under tidigare 

frågeställningar, kommer jag disponera denna sista frågeställning annorlunda. Jag kommer därav 

att kortfattat sammanfatta de fördelar respektive nackdelar som av respondenterna under 

intervjuerna angetts. På så vis besvaras frågeställningen, samt att de möjliga teoretiska 

återanknytningar som kan göras återfinns i de föregående delkapitlen i analysen. De för- och 

nackdelar som upplevs av respondenterna med att använda sociala medier som politiskt verktyg 

presenteras nedan: 

Fördelar: 

 Snabbt kunna föra ut information. 

 Möjligheten att kommunicera med medlemmar internt. 

 Möjligheten att kunna engagera och mobilisera medlemmar och sympatisörer. 

 Kunna förmedla sig egna skrivna version. 

 Att debattklimatet är mer i en mer avslappnad och tillåtande form. 

 Enkelheten i att kunna kommunicera. 

Nackdelar: 

 Risk att överutnyttja informationsutskick, vilket innebär att mottagaren inte tar till sig 

förmedlad information i samma utsträckning. 

 Att information som förmedlas huvudsakligen mottas av de som redan har likartade 

åsikter i frågan. 

 Debatten på exempelvis Facebook tenderar att bli isolerad med deltagare som hyser 

liknande sympatier och uppfattningar. 

Överlag fås intrycket att fördelar och möjligheter väger tyngre, vilket också är det logiska, ingen 

skulle fortsätta med ett användande där nackdelar och negativa konsekvenser är större och fler än 
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fördelarna. Som läsaren kan notera har sex olika fördelar kunnat urskiljas medan siffran för 

nackdelar å andra sidan är tre. 

 Sammanfattande för det positiva är tillgängligheten och det enkla, vilket är något som 

direkt kan kopplas till teorin, och i synnerhet t.ex. första punkten i kapitel 3.2.2 

Offentlighetsteorin idag med Internet och sociala medier som lyfter fram möjligheten att 

förmedla och skapa tillgång till information. Det är enkelt att skriva inlägg och kommentera hos 

andra användare. Att debatten förts ut i sociala medier innebär att det inte finns samma krav på 

formalitet, vilket också inneburit en enklare form av debatt och diskussion. Och denna aspekt kan 

direkt härröras till punkt två i 3.2.2 Offentlighetsteorin idag med Internet och sociala medier, 

möjligheten att för medborgare lättare kunna delta i debatter. Men det kan också ses som att det 

är lättare att debattera frågor som kanske är mer ”känsliga” eller ”förbjudna”, vilket lyfts fram 

som kritik mot offentlighetsteorin i kapitel 3.2.3 Kritik mot offentlighetsteorin. 

 Sammanfattande för det negativa kan ses som en motvikt till det positiva. Enkelheten 

medför nackdelen att det lätt riskerar att bli för mycket. Samtidigt som debatten transformerats 

till sociala medier finns tendensen att det är en debatt mellan likasinnade företrädesvis. Här är 

något av en brist således, och under punkt fyra i kritiken mot offentlighetsteorin tas detta upp, det 

faktum att debatten ska vara öppen och tillgänglig för alla. Med detta i åtanke kan utvidgningen 

av offentligheten genom sociala medier inte ses som en utvidgning helt utan komplikationer. 

6.5 Sammanfattning av analyskapitlet 

I analyskapitlet har det material undersökningen lett fram till analyserats med hjälp av den 

presenterade teorin. Analysen strukturerades efter frågeställningarna vilket gör analysen mer 

lättöverskådlig.  

Frågeställning ett byggde på delar av materialet där respondenternas åsikter gick isär 

mycket, men det som framkom med säkerhet är att sociala medier används regelbundet av 

nästintill samtliga respondenter. Frågeställning två resulterade i en omstrukturering av min 

tidigare presenterade modell över tvåstegshypotesen. Frågeställning tre har en klar teoretisk 

koppling till offentlighetsteorin och en diskussion fördes om exempelvis huruvida sociala medier 

stärkt offentligheten. Den sista frågeställningen handlade om upplevda för- och nackdelar med att 

använda sociala medier politiskt, och här valde jag att i punktform redovisa dessa, för att 

tydliggöra och underlätta för läsaren. 

 Nästa kapitel inleds med en diskussion och därefter presenteras de slutsatser som studien 

lett fram till. När slutsatserna presenterats lyfter jag fram förslag till vidare undersökningar inom 

ämnet. Det avslutande kapitlet efterföljs av studiens källförteckning samt dess bilagor.  
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion 

Alla frågeställningar genererade inte ett entydigt och enhetligt svar, men det är möjligen ett svar i 

sig. Antagligen beror detta exempelvis på respondenternas varierande åsikter i vissa frågor.  

Vidare finns i analysen alltid en risk att undersökarens egna uppfattningar påverkar vilket 

riskerar att skapa ett mer subjektivt resonemang. Förekomsten av subjektivitet från undersökarens 

sida är ofrånkomligt i en studie likt denna, men genom att vara medveten om denna aspekt i 

materialhanteringen, det selektiva urvalet och analyseringen av materialet så har jag försökt att 

reducera förekomsten av subjektiva värderingar och liknande.  

 Ett exempel på påverkan det subjektiva kan ha förekommer under analysen av 

frågeställning två. Här har jag valt att låta min modifierade modell över tvåstegshypotesen ta upp 

en stor plats i besvarandet av frågeställningen, vilket den gör för att jag tyckte att det var relevant, 

intressant och har en stor betydelse för den avsedda frågan. 

Vad som i övrigt är intressant att diskutera kring är vilken politisk betydelse det har att 

enbart vara medlem i förslagsvis Facebook. Vissa av respondenterna medger att de använder 

Facebook privat, och att syftet när de skaffade Facebook likaså var privat, och inte politiskt. Men 

det hindrar ju inte att det har en politisk funktion indirekt. Vad som framkommer i intervjuerna är 

att det finns en ytterligare aspekt i användandet av sociala medier, och det är den bevakande 

funktionen (som jag väljer att kalla det). Personen i frågas ursprungliga tanke var att kanske 

enbart nyttja mediet privat, men indirekt, och kanske t.o.m. aningen omedvetet bevakas andra 

med politiskt engagemang. Men detta är inget jag konstaterar, utan snarare ser som intressant att 

föra fram, betänka och föra en diskussion kring.  

7.2 Slutsatser 

Undersökningen har haft som syfte att besvara fyra frågeställningar, och dessa analyserades i 

föregående kapitel. Studiens resultat genererade ett innehållsrikt material, från samtalsintervjuer 

med relevanta respondenter. 

 Representanter för den lokala politiken använder sociala medier regelbundet, och det går att 

se ett tydligt mönster. Facebook används av nästan samtliga, men här sker det politiska 

användandet mer indirekt genom att respondenterna t.ex. låter sina politiska uppfattningar 

framträda på användarens profilsida. Huvudsakligen och ursprungligen är det för de flesta ett 

socialt nätverk (som också kan ses som ett politiskt redskap). Främst används bloggar för att lyfta 

intressanta ämnen och förmedla dels personliga reflektioner, men också det företrädda partiets 

ståndpunkter. Blogganvändningen visade sig i undersökningen medföra en omstrukturering av 
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min tillämpning av tvåstegshypotesen. Lokal media visade sig ha en viktig roll som 

informationsförmedlare som t.ex. förde vidare vissa av dem valda delar av vad som publicerats i 

bloggsfären. På det här viset kunde blogganvändare nå ut till inte bara dem i sitt nätverk, utan 

också andra människor med andra politiska uppfattningar. Dock sker denna förmedling utan att 

bloggaren har kontroll över vad som skrivs eller hur det framställs, som denne annars har när det 

gäller bloggen och dess läsare. 

 Sociala medier har stärkt offentligheten, det finns en större närhet mellan väljare och 

förtroendevalda. Samtidigt från de lokala politikernas perspektiv har svårigheter uppstått. Främst 

ses dessa svårigheter på Facebook, där problem med gränsdragningen mellan vad som är 

offentligt och privat påverkat användandet. Medvetenheten om detta existerar och respondenterna 

finns på Facebook i egenskap av offentlig person, och är selektiva i vad som publiceras.  

 Dock har offentligheten kanske inte stärkts av sociala medier fullt så mycket som det kan 

uppfattas. Med Facebook som exempel är debatten som förs fortfarande begränsad, på samma 

sätt som presenteras i teorikritiken att debatten var begränsad tidigare, men nu i en annorlunda 

form. Det är inte längre en begränsad debatt där t.ex. fattiga och kvinnor utesluts, utan snarare de 

som inte tillhör ett visst nätverk som utesluts. 

Den största upplevda fördelen med sociala medier är att det snabbt och enkelt går att 

förmedla information, och dessutom går det att förmedla sin egen version eller uppfattning. Det 

som också ses som en av de större fördelarna är möjligheten att kunna mobilisera sympatisörer i 

olika syften. Den största upplevda nackdelen är att de som tar del av den från avsändaren 

förmedlade informationen företrädesvis har likartade uppfattningar. Det är inte så enkelt att 

påverka väljare med sociala medier, som det ibland antas vara.  
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8 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med studien har det dykt upp frågor som fallit utanför ramen för den här 

undersökningen. De frågor som jag anser vara intressanta lämnar jag som förslag inför framtida 

undersökningar inom forskningsfältet.  

 Till att börja med ledde den andra frågeställningen till en modifiering av studiens 

tillämpning av tvåstegshypotesen. Det konstateras i analysen att denna modifiering inte kan ses 

som en generalisering, utan bör snarare ses gälla enbart för denna enskilda undersökning. Det 

skulle således vara intressant att testa denna modifiering i ett vidare sammanhang, möjligen i en 

annan ort på lokal politisk nivå, eller möjligen i större sammanhang inom politiken.  

 Vad som mer skulle vara intressant är att vidare undersöka relationen mellan politikers 

representation på sociala medier och journalisters bevakning på dessa forum. Hur ofta och i vilka 

sammanhang är det mest förekommande att journalister uppmärksammar t.ex. en politikers 

blogginlägg. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt i enligt mig en intressant studie, som också 

går att relatera till problemet, som jag bl.a. har lyft fram och problematiserat i min undersökning, 

med diffusa gränsdragningar mellan vad som är privat och vad som är offentligt. 

 Min studie visar på hur förhållandet ser ut i dagsläget, med de sociala medier som finns 

idag och det för nuvarande rådande politiska klimatet. Sociala medier kommer även 

fortsättningsvis att vara ett intressant undersökningsämne, då inte minst p.g.a. att den fortsatta 

teknologiska utvecklingen leder till nya möjligheter och nya användningsområden. Det innebär 

att en liknande studie som denna skulle vara relevant att åter göra i framtiden. 
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Bilaga 1 – Ord- och begreppsförklaringar 

I denna bilaga ges ord- och begreppsförklaringar till termer och begrepp som för läsaren kanske 

inte alltid är självklara, och som inte förklaras löpande i själva texten. 

 Community: är en engelsk term som på svenska kan översättas till förslagsvis 

nätmötesplats. Det är en sammanslutning av människor och/eller grupper på Internet som 

delar ett gemensamt intresse eller söker gemenskap av olika orsaker. Communities 

varierar i storlek, tillgänglighet och syfte. Vissa communities är t.ex. inte öppna för alla, 

och olika communities har olika syften. Bra exempel är Facebook och MySpace.
115

 

 IKT-samhälle: förkortningen IKT står för Informations- och kommunikationsteknik och 

är en av de viktigaste infrastrukturella faktorerna och har haft stort inflytande på kultur- 

och samhällsutvecklingen.
116

 Den största effekten som utvecklingen av IKT-samhället 

inneburit är en tilltagande upplösning av tid och rum. Denna nya teknik i sig tvingar 

samhället, organisationer, företag och individer till förändring. De som lär sig att utnyttja 

de nya möjligheterna skaffar sig betydliga konkurrensfördelar gentemot de som av olika 

orsaker försöker hålla kvar vid det äldre.
117

 

 Internet/World Wide Web: Begreppen kan vara svåra att särskilja och därför ges en 

förklaring. Internet är i strikt mening ett nätverk som vanligen består av datorer som är 

sammankopplade runtom olika delar av världen. World Wide Web å andra sidan består av 

webbsidor som läses med hjälp av en webbläsare som exempelvis Internet Explorer eller 

Mozilla Firefox.
118

 

 MUF: MUF är en förkortning för Moderata ungdomsförbundet och bildat 1934 (då 

ursprungligen med namnet Ungsvenskarna).
119

 

 SSU: SSU är en förkortning av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och bildat 

1917.
120

 

 Wikis: Wikis är en viss typ av webbsidor. Wiki är en form av teknik som möjliggör att 

snabbt och enkelt kunna ändra eller addera information på en webbsida. Med hjälp av en 

webbläsare (som tidigare exemplifierades) kan användaren skriva och/eller redigera text 

på en hemsida av wiki-karaktär, antingen på Internet eller i ett s.k. intranät. Wiki-

hemsidans innehåll är ständigt i förändring. Problemet kan ofta vara att den information 
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som finns tillgänglig kanske inte alltid är kontrollerat och korrekt. Wiki-tekniken är 

antagligen mest allmänt känd i tillsammans med det internetbaserade uppslagsverket 

Wikipedia.
121

  

 Flickr: Flickr är en webbplats vars huvudfunktion är möjlighet till uppladdning av bilder, 

men också videoklipp. Detta gäller både för privat och publik visande av sitt material. 

Flickr är också en s.k. community där användaren kan bli vän med andra användare, ladda 

upp bilder, kommentera andras bilder, följa deras uppladdningar etc. Genom att märka 

(kallas ofta språkligt ”att tagga”) sitt material, som sina bilder t.ex., kan användaren 

koppla sitt material till andras och länka dem samman. Vad som mer är utmärkande för 

Flickr är att det stöder s.k. widgets. Wigdets förekommer mest på bloggar och webbsidor, 

och innebär att det går att visa bildspel från Flickr.
122

  

Flickr handlar egentligen inte bara om att lägga upp fotoalbum och bilder, som man som 

läsare lätt kan få uppfattningen om, utan snarare också om att ge sitt ”perspektiv” på 

livet.
123

 

 YouTube: YouTube är en webbplats som startades 2005, och med huvudsyfte att ge 

privatpersoner chansen att distribuera sina egenproducerade filmer. Idag består dock 

huvudsakligen materialet på YouTube av mer professionell natur, som exempelvis 

musikvideor. Materialmängden på webbplatsen, som är mycket stor, har lett fram till 

diskussioner om upphovsrätt. Först krävde medieföretagen att material som 

upphovsrättsskyddat skulle försvinna från webbplatsen, men allteftersom har fler och fler 

börjat se annonserings- och marknadsföringsmässiga fördelar med hemsidan. I Sverige 

använder t.ex. politiska partier och organisationer YouTube som ett medium för 

informationsspridning.
124
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Bilaga 2 – Intervjuguide till ombudsman 

Uppvärmningsfrågor: 

 Berätta litegrann om dig själv. Vad jobbar du med, din roll inom partiet etc. 

 Hur länge har du vart aktiv inom politiken? Berätta hur det kom sig att du började 

engagera dig inom politiken? 

 Hur länge har du jobbat i Uppsala och vad har du haft för olika uppgifter under tiden? 

Vad gjorde du innan du började arbeta i Uppsala? 

 Kan du berätta om hur en typisk arbetsdag ser ut för dig?  

 

Tematiska frågor:  
 Skulle du kunna börja med att beskriva hur er lokala organisation ser ut? Alltifrån hur det 

är strukturerat till vem som gör vad? 

 Skulle du vilja beskriva hur kommunikationen ser ut med nivåer högre upp inom partiet? 

Hur sker kommunikationen ut med andra lokala organisationer?  

 Hur ser du på begreppet sociala medier? Hur skulle du välja att beskriva det? Vad innebär 

det rent personligen för dig? 

 Använder du själv sociala medier i någon mån? 

 Om JA, kan du beskriva vilka, hur, syfte (privat/arbete) och varför du använder 

dessa (för- och nackdelar)? 

 Om NEJ, förklara orsakerna till varför inte. 

 Hur arbetar ni kommunikativt och marknadsföringsmässigt? Kan du beskriva på vilka 

olika sätt och hur detta går till? Hela processen från början med idé/beslut. 

 Vilka verktyg är använder ni mest? Av vilka orsaker (t.ex. ekonomiska)? 

 Kan du beskriva hur ni inom partiet på olika sätt använder er av sociala medier?  

 Finns det någon utarbetad plan? Finns det uttalade riktlinjer för hur man skall 

agera, sett till just sociala medier? 

 Kan du berätta vad du tror vara de största fördelarna respektive nackdelarna med sociala 

medier för er som politiskt parti?  

 

Uppföljningsfrågor: 

 Vilka sätt tror du är de viktigaste för att nå ut till människor, både informativt till 

medlemmar (internt) och marknadsföringsmässigt till väljare (externt)? 

 Finns det någon mall eller uttalad regel för hur ni anställda skall hantera sociala medier? 

T.ex. vad ni får dela med er av och inte på Facebook, bloggar och Twitter? 

 Tror du att det finns risker eller hot med sociala medier (t.ex. att sociala medier gör 

gränsen mellan privat/offentlig mer diffus)? 

 Hur ser du på det, som vid föregående fråga, men sett till möjligheter och fördelar då? 

 Hur tror du det kommer att utvecklas i framtiden? Kommer sociala medier få en större 

betydelse i den lokala politiken? Varför tror du att det kommer bli just så? 

 

Tolkande frågor: 

 Jag förstod det som att…? 

 Menade du att det var såhär…? 

 Stämmer det att…? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till övriga respondenter 

Uppvärmningsfrågor: 

 Berätta litegrann om dig själv (t.ex. ålder, utbildning o.s.v.). Vad jobbar du med, din roll 

inom partiet etc. 

 Hur länge har du vart aktiv inom politiken? Berätta hur det kom sig att du började 

engagera dig inom politiken? 

 Hur länge jobbade du i Uppsala och vad har du haft för olika uppgifter under tiden? Vad 

gjorde du innan du började arbeta i Uppsala? 

 Kan du berätta om hur en typisk arbetsdag ser ut för dig nu som riksdagsledamot? 

 Kan du berätta hur en typisk arbetsdag såg ut under föregående uppdrag? Skillnader? 

 

Tematiska frågor:  

 Skulle du kunna börja med att beskriva hur er lokala organisation ser ut? Alltifrån hur det 

är strukturerat till vem som gör vad? 

 Hur ser din kommunikation ut med Uppsaladistriktet? 

 Skulle du vilja beskriva hur kommunikationen ser ut med nivåer högre upp inom partiet? 

Hur sker kommunikationen med andra lokala organisationer?  

 Hur ser du på begreppet sociala medier?  

 Hur skulle du välja att beskriva det?  

 Vad innebär det rent personligen för dig? 

 Vilka anser du av dessa är mest användbara inom politiken? 

 Använder du själv sociala medier i någon mån? 

 Om JA, kan du beskriva vilka, hur, syfte (privat/arbete, skiljer det sig?) och varför 

du använder dessa (för- och nackdelar)? 

 Vilka vänder du dig till när personligen använder sociala medier (vänner, 

opinionsbildare, okända etc.?) 

 Om NEJ, förklara orsakerna till varför inte. 

 Finns det någon utarbetad strategi och/eller policy gällande sociala medier internt? 

(kommunicerar när, hur, till vilka etc.?) 

 Hur arbetar ni kommunikativt och marknadsföringsmässigt lokalt? Kan du beskriva på 

vilka olika sätt och hur detta går till? Hela processen från början med idé/beslut. 

 Vilka kommunikationsverktyg och kanaler använder ni mest? Av vilka orsaker 

(t.ex. ekonomiska)? 

 Kan du beskriva hur ni inom partiet på olika sätt använder er av sociala medier?  

 Finns det någon utarbetad plan? Finns det uttalade riktlinjer för hur man skall 

agera, sett till just sociala medier? 

 Om ni använder sociala medier, vilka vänder ni er till när ni använder sociala 

medier (vänner, opinionsbildare, okända etc. eller specifik åldersgrupp, typ av 

väljare) 

 Hur skulle du beskriva att andra inom partiet, lokalt respektive riksdagen, använder 

sociala medier? 

 Kan du berätta vad du tror vara de största fördelarna respektive nackdelarna med sociala 

medier för er som politiskt parti?  

 

Uppföljningsfrågor: 

 Vilka sätt tror du är de viktigaste för att nå ut till människor, både informativt till 

medlemmar (internt) och marknadsföringsmässigt till väljare (externt)? 

 Finns det någon mall eller uttalad regel för hur ni anställda skall hantera sociala medier? 

T.ex. vad ni får dela med er av och inte på Facebook, bloggar och Twitter? 
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 Tror du att det finns risker eller hot med sociala medier (t.ex. att sociala medier gör 

gränsen mellan privat/offentlig mer diffus)? 

 Hur ser du på det, som vid föregående fråga, men sett till möjligheter och fördelar då? 

 Vilken typ av information tror du bäst förmedlas med mer traditionella 

kommunikationsvägar respektive med sociala medier? 

 Hur tror du det kommer att utvecklas i framtiden? Kommer sociala medier få en större 

betydelse i den lokala politiken?  

 

Tolkande frågor: 

 Jag förstod det som att…? 

 Menade du att det var såhär…? 

 Stämmer det att…? 


