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Abstract

Title: The new political channels of communication - a study in social media's importance for 
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Lenght: 40 pages
Tutor: Christian Christensen
Aim: To investigate how three of the biggest political parties in Sweden made use of social 
media in the election campaign in 2010, and to get a picture of how the parties perceive the 
role of social media in political communication today and in the future.
Method: The research is conducted through personal interviews and qualitative textual 
analysis.
Theory: The theory that the study is based on is Habermas theory of the public sphere
Main results: Social media is today an excellent channel for communication and information 
between politicians and voters, and they will probably become increasingly important in 
political communication in the future. So far, they are only an addition to the traditional media 
and are in no way substituted for them. Internet and some social media is an excellent forum 
for political debate and opinion-former.
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1. Inledning
2000-talet har blivit årtusendet då Informationssamhället fick sitt stora genombrott. Internet är 
numera en självklarhet för de allra flesta i det västerländska samhället och detta har medfört 
en rad nya möjligheter för så väl privatpersoner som organisationer och företag att synas. 
Internet har skapat en ny värld där det på bara några musklick går att nå ut till tusentals 
människor, samtidigt. Det är således även en utmärkt kanal för politisk kommunikation och 
debatt.

Tidigare var Internet främst en plats där webbsidor skapades för att endast ge besökarna 
information. I och med de sociala mediernas uppgång handlar Internet idag mer om 
interaktivitet där människor möts, informerar, diskuterar och opinionsbildning sker. 

Även om sociala medier spelade en viss roll i det svenska riksdagsvalet 2006 var det 
förmodligen när Barack Obama vann det amerikanska presidentvalet 2008 som människor 
världen över förstod vikten av Internet i samband med politisk opinionsbildning. Barack 
Obamas kampanj har kallats den mest effektiva webbkampanjen någonsin och sen dess har 
sociala medier blivit uppmärksammat som en viktig kommunikationskanal, både i USA men 
också i resten av världen. Enligt insatta källor var de flesta betydande svenska politiker på 
plats i USA under det amerikanska valet för att lära sig av Obamas effektiva kampanjande.1 

Med tanke på detta faktum är det därför oerhört intressant att titta på hur de svenska 
politikerna faktiskt anammade Barack Obamas framgångar i USA och tillämpade dessa 
strategier inför det svenska riksdagsvalet 2010.

1.2 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att genom personliga intervjuer och textanalyser undersöka 
hur stor betydelse Internet och sociala medier har inom svensk politik idag, enligt tre av 
Sveriges största partier, med fokus på 2010 års riksdagsval. Jag avser även att ta reda på vad 
dessa tre partier tror att sociala medier kommer att spela för roll för politisk kommunikation i 
framtiden. 

Jag ämnar att genomföra personliga intervjuer med representanter från tre av Sveriges största 
partier: Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna och 
Moderaterna har jag valt för att de är Sveriges i särklass största partier. Moderaterna bildar 
tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ”Alliansen” och är därmed 
största parti för det blåa blocket med Fredrik Reinfeldt som högste ledare. Socialdemokraterna 
hade tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildat en opposition och 
Socialdemokraterna var således största parti inom det röd-gröna blocket med Mona Sahlin 
som ledare. Sverigedemokraterna har enligt opinionsundersökningar under ca 1 års tid legat 
strax ovanför 4%-spärren och hotade därmed blockpolitiken då de riskerade att få en 
vågmästarroll om de kom in i riksdagen. Därmed anser jag att de här tre partierna är de tre 
mest intressanta politiska partierna i detta val och därför lägger jag mitt fokus på deras 
Internetkommunikation strax innan riksdagsvalet 2010.
Vidare vill jag också ta en titt på hur deras roll på Internet faktiskt ser ut. Detta ämnar jag att 
göra genom att genomföra en kvalitativ textanalys av respektive partis officiella Facebook-
sida och Twitter-kanal. 

1http://internetworld.idg.se/2.1006/1.222745/sa-ska-svenska-partier-gora-en-obama  
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1.3 Frågeställning
Detta övergripande syfte konkretiseras i följande frågeställning;
– Vad hade sociala medier för roll i den politiska debatten inför riksdagsvalet 2010?
– Hur använde sig tre av Sveriges största partier av sociala medier inför riksdagsvalet 
2010?
– Vad tror de att Internet och sociala medier har för roll inom politisk kommunikation 
idag och vilken roll kommer de att ha i framtiden? 

1.4 Bakgrund
I den här delen återges bakgrunden till syftet och frågeställningen. 

1.4.1 Politisk kommunikation och demokrati
För att en representativ demokrati ska kunna fungera i praktiken krävs en fungerande 
kommunikation mellan folket och de folkvalda, mellan valen. Den här kommunikationen ska 
baseras på informationsförmedling, opinionsbildning och diskussion så att alla politiska beslut 
även når folket samt kan ventileras i en kritisk debatt. De folkvalda måste vara lyhörda för 
folkets önskningar, krav och förväntningar. De måste också kunna vara beredda på att 
förklara, argumentera och övertyga.2 Allt färre av Sveriges medborgare har begränsade 
erfarenheter och kunskaper av politiskt arbete och därför ställs det särskilt höga krav på 
massmedierna och deras förmåga att förmedla relevant information samt granska makthavare 
och bereda plats för olika politiska uppfattningar.3 Människors medieanvändande är nämligen 
omfattande medan tiden som satsas på eget politiskt arbete är nästan obefintlig. De flesta har 
ingen kontakt med politiker eller partiföreträdare utan denna form av kontakt sker endast via 
tidningar, TV och radio. Således har medierna en stor roll inom den svenska politiken och 
brukar kallas för den tredje statsmakten.4 

Mediernas makt över människans tankar och åsikter har diskuterats flitigt ända sedan 
massmedierna först uppstod. De bilder vi har av omvärlden har vi allt som oftast tilldelats via 
olika medier. Medierna sätter helt enkelt dagordningen för vad som anses vara relevant eller 
inte. Denna teori gäller också inom inrikespolitiken. De svenska massmedierna är således den 
dominerande informationskällan av hur den partipolitiska debatten fortgår eller vilka 
sakfrågor som diskuteras. Denna bild kan i sin tur även påverka valresultatet.5 

Medierna har genom sin dagordningsmakt möjligheten att påverka väljarna och deras syn på 
politiska partier och kandidater. Trots detta finns det röster som säger att de traditionella 
mediernas inflytande på medborgarna har minskat under de senaste åren. Vi lever i en tid då 
det sker snabba förändringar på mediemarknaden och människors medieanvändning och detta 
skapar helt nya maktförhållanden mellan politiker, journalister och väljare.6 Ett exempel på 
förändringar som skett under de senaste decennierna är befolkningens tillgång till information 
och interaktivitet via Internet.

1.4.2. Web 2.0
Idag vet de allra flesta i västvärlden vad Internet är och vad det innebär. Enligt en 
undersökning från 2009 har 83% av Sveriges befolkning över 16 år tillgång till Internet i 
hemmet.7 De allra flesta vet också hur man skickar e-post, läser en webbtidning och använder 

2 Nord, Lars, IT och demokrati, 2002, Studentlitteratur, Lund, s 13
3 Ibid. s 13
4 Ibid. s 14
5 Nord, Strömbäck, Väljarna, partierna, medierna, 2009, 08 Tryck, Stockholm, s 257
6 Ibid. s 259 
7 http://www.wii.se/publicerat/faktabanken/301-internet-och-bredband-i-svenska-hushall-2009.html   
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Google. Detta var det ursprungliga sättet att använda Internet på. Numera går webben mot en 
mer avancerad användning där delaktighet och interaktion speglar webbsidorna. I oktober 
2004 myntades begreppet web 2.0 av Tim O'Reilly. Web 2.0 innebär att användarna ska ha 
stora möjligheter till interaktivitet. Tidigare styrde skaparen av en webbsida vad som 
publicerades och det handlade främst om att nå ut med information. Numera är även 
besökarna delaktiga i en webbsida i och med funktioner som exempelvis kommentatorsfält. 
Enligt O'Reilly finns det tre krav på en webbsida för att den ska räknas till web 2.0.8 

1. Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll.

2. Användaren ska kunna ha kontroll över sin information.

3. Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar.

Exempel på sådana sidor är Facebook, Flickr och Wikipedia.9  

I och med  denna utveckling har Internet fått en allt större betydelse för politisk 
kommunikation. Genombrottet för sociala medier på den politiska arenan kom förmodligen i 
samband med Obamas lyckade kampanj inför det amerikanska valet 2008. Hans succé 
verkade inspirera våra svenska politiker och numera har samtliga riksdagspartier varsin 
Facebook-sida, Twitter- och Youtube-kanal. 

1.4.3 Sociala medier
Vad innebär då fenomenet sociala medier? 
Kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild 
eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar många till många, på samma villkor och genom samma 
kanaler.

 -Nationalencyklopedin

Enligt författaren till boken ”sociala medier – en introduktion”, Mattias Boström, omfattar 
numera sociala medier så mycket av aktiviteten på Internet att själva definitionen av begreppet 
blir allt mindre viktig. Han menar att nästan en fjärdedel av vår totala uppkopplade tid på 
Internet består av sociala medier. Dessa webbsidor håller helt enkelt på att ta över Internet. 

Digitala kommunikationsformer genom vilka vi delar upplevelser, erfarenheter, åsikter och innehåll med 
varandra.
 - Brit Staktson, Mediestrateg

Det handlar således inte bara om att införskaffa information längre, utan att också vara 
delaktig i att utforma och förmedla denna information. Gränserna mellan resten av Internet 
och sociala medier håller på att suddas ut. Exempel på detta är att nästan vilken webbsida man 
än är inne på kan man exempelvis dela med sig av denna via sociala medier så som Facebook 
och Twitter.10

1.4.3.1 Bloggar
En blogg är en webbsida där texter, likt en dagbok, publiceras i kronologisk ordning med det 
senaste inlägget allra högst upp. Ordet blogg kommer av ”webblogg” från engelskans ”web” 
och ”blog”, weblog. En så kallad ”nätdagbok”. Vem som helst med internuppkoppling kan 
skaffa sig en egen blogg och det finns otaliga svenska gratistjänster på Internet idag.11 Bloggar 
har under se senaste åren blivit väldigt populära och fenomenet växer hela tiden. 

8 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html   
9 Ibid.
10 http://www.mattiasbostrom.se   
11 Http://www.dn.se   
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Indexeringstjänsten Technorati har följt utvecklingen sedan 2003 och uppskattar att det i april 
2009 startades 190 000 bloggar dagligen i världen.Det finns olika flera olika typer av bloggar, 
förutom den  klassiska textbaserade, beroende på innehåll. Det finns exempelvis renodlade 
fotobloggar och videobloggar. Det finns även olika kategorier på bloggarna och exempel på 
detta är politiska bloggar, företagsbloggar, modebloggar, matbloggar etc. Det vanligaste är att 
man bloggar från sin dator men det har också blivit vanligt att blogga från sin mobiltelefon.12

1.4.3.2 Facebook
Facebook är en så kallad community som skapades den 4 februari 2004 av Harvardstudenten 
Mark Zuckerberg och hans rumskamrater Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz och Chris 
Hughes. Från början var tanken att sidan skulle användas som en communitysida för 
universitetsstudenter i USA och hjälpa dem att lära känna varandra bättre, men Facebook 
spreds snabbt vidare och redan samma år i december hade sidan mer än 11 miljoner användare 
världen över. I slutet av 2006 öppnades sidan upp för alla som hade en giltig e-postadress. I 
juli 2010 hade över 500 miljoner människor blivit medlemmar på Facebook. Nätverket är 
uppbyggt på så sätt att användarna kan skapa en egen profil med bilder och information om 
sig själv. Man kan också lägga till vänner, skicka personliga eller offentliga meddelanden till 
varandra och uppdatera sin status. Det finns även tusentals applikationer att använda. 
Undersökningar från bland annat Compete.com har visat att Facebook är det mest använda 
nätverket av aktiva användare per månad i världen.13

1.4.3.3 Twitter
Twitter, som betyder kvitter eller kvittra på engelska, är en så kallad mikroblogg vilket är en 
benämning på en begränsad blogg. Den är begränsad på så sätt att varje uppdatering eller 
”tweet/s” som det också kallas får bestå av högst 140 tecken, därav definitionen mikroblogg. 
På denna nätverkssida kan man således uppdatera och läsa andras uppdateringar. De 
uppdateringar som görs visas på användarens sida samt att de också skickas till de användare 
som har anmält intresse att motta dem och på så sätt blir en ”follower”.14 I januari 2010 hade 
Twitter, enligt Computerworldartikel, 75 miljoner registrerade användare, det var dock endast 
10-15 miljoner användare som faktiskt var aktiva twittrare.15

1.4.4 Barack Obamas framgång via sociala medier 2008
Det amerikanska presidentvalet 2008 blev ett historiskt val. Dels för att Barack Obama, en 
afroamerikan, för första gången valdes till president, men också för att han förmodligen var 
den första politikern som lade ner oerhörda resurser på att nå ut till sina väljare via den nya 
webben och sociala medier.16 Det kom att i internationella medier kallas det första riktiga 
Internetvalet någonsin. Det är en rimlig beskrivning med tanke på hans framgångar. När det 
amerikanska primärvalet började i januari 2008 disponerade Obama 36 miljoner dollar i 
insamlade medel, varav 28 miljoner hade samlats in enbart via Internet. I slutet av februari 
2008 hade över en miljon amerikaner valt att ge bidrag till Obama på nätet.17 Via ca femton 
olika kanaler på Internet kunde det amerikanska folket följa och även delta i hans massiva 
valkampanj. Hans Facebook-sida har idag mer än 16 miljoner fans och under valrörelsen 
förvandlades hans kampanj till en folkrörelse via olika chatter, forum och andra mötesplatser 
på webben. Den 15 november, elva dagar efter valresultatet stod klart, satt Obama och talade 
till det amerikanska folket via en webbkamera där filmen lades ut på change.gov och Youtube. 

12  Http://www.wikipedia.org 
13 Http://www.facebook.com   
14 Http://www.twitter.com   
15 http://www.computerworld.com/s/article/9148878/Twitter_now_has_75M_users_most_asleep_at_the_mouse   
16 http://www.dn.se/nyheter/obamas-natsucce-kan-sla-tillbaka-1.482010   
17 Nord, Strömbäck (2009) s 330
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Obama satsade således på direktkommunikation via Internet med sina medborgare, istället för 
att prata i radio som den tidigare presidenten George W Bush hade gjort.18 

1.5 Eventuella avgränsningar
Fokus i min undersökning kommer att läggas på politisk kommunikation via sociala medier i 
Sverige. Jag kommer också att inrikta mig på kommunikationen inför just riksdagsvalet 2010 
och framåt. En begränsning kommer också att läggas genom att granska endast tre partier: 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Detta görs på grund av intresse, 
tidsram och utrymme. Vid den kvalitativa textanalysen av partiernas användning av sociala 
medier kommer jag endast att titta på Facebook och Twitter. Dels på grund av tidsbrist men 
också för  att dessa är två är bra exempel på sociala medier där textinnehållet är det väsentliga. 
Jag kommer också att koncentrera mig på partiernas officiella sidor på Facebook och Twitter 
och inte några andra Facebook-sidor.

1.6 Disposition
Detta avsnitt är till för att underlätta för läsaren och är därför en genomgång av hur uppsatsen 
är upplagd. Kapitel 2, som är nästkommande avsnitt innehåller relevant teoribildning för 
uppsatsen. I ett inledande avsnitt kommer tidigare och modern forskning kring ämnet att 
presenteras, för att sedan gå in på Habermas offentlighetsteori som är den teori i vilken 
uppsatsen faktiskt vilar på. I ett avslutande avsnitt på Kapitel 2 kommer jag att presentera 
kritik av Habermas teorier kring offentlighet. Kapitel 3 behandlar relevanta metoder för att 
bedriva min forskning. I ett inledande avsnitt sker en diskussion om vilken metod som passar 
bäst till valda ämnet, för att sedan presentera de metoder jag faktiskt valt att använda mig av 
och en genomgång av dessa. Varje metod har också ett avsnitt där jag berättar om det 
praktiska genomförandet av just den valda metoden. Empirin presenteras i kapitel 4 och består 
av resultatredovisning av genomförda metoder. Kapitel 5 består av en analys av resultatet som 
ställs mot den teoretiska bakgrunden. Kapitel 6 är ett avslutande kapitel innehållande 
diskussion och slutsats. 

18http://www.dn.se/nyheter/obamas-natsucce-kan-sla-tillbaka-1.482010  

8

http://www.dn.se/nyheter/obamas-natsucce-kan-sla-tillbaka-1.482010


2. Teoretisk referensram
Detta kapitel innehåller relevant teoribildning för min forskning. I det första avsnittet kommer 
tidigare forskning att presenteras. I andra avsnittet kommer den teori i vilken min uppsats vilar 
på att redovisas. 

2.1 Tidigare forskning
När det kommer till Internet och sociala medier och dess allt mer betydande roll inom den 
svenska politiken är forskningen än så länge väldigt begränsad. Det finns dock ett fåtal 
forskare i Sverige som har uppmärksammat den nya webben och sociala mediers betydelse för 
politisk kommunikation. Två av Sveriges främsta medieforskare heter Jesper Strömbäck och 
Lars Nord. Jesper Strömbäck är professor i journalistik och medie- och 
kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall.19  Lars Nord är också professor medie- och kommunikationsvetenskap vid 
Mittuniversitetet och har skrivit ett antal betydelsefulla rapporter och böcker om medier och 
politik.20 Tillsammans har de skrivit boken ”Väljarna, partierna och medierna – en studie av 
politisk kommunikation i valrörelsen 2006”.

Vad har då Internet och sociala medier för roll i den svenska politiken och hur har den 
utvecklats sen 2006? Nord och Strömbäck menar på att i takt med det förändrade 
medielandskapet förändras också medieinnehållet och de som är med och producerar 
innehållet. De politiska kommentatorerna i de traditionella medierna är förmodligen de som 
påverkas mest. Således kan man fråga sig vad de kommer att ha för roll i framtiden om 
utvecklingen fortsätter som den gör?

Tidigare kunde dessa kommentatorer och journalister föra fram sina åsikter utan mothugg  på 
ett bestämt ställe så som i diverse tidningar eller liknande, men tiderna har förändrats. 
Bloggosfären blev enligt Nord och Strömbäck ett känt begrepp år 2008. Bloggosfären blev en 
helt ny arena för politiska diskussioner. Här kan vem som helst uttrycka sina åsikter och 
tankar, delta och påverka. De menar också på att nättidningar och bloggande kommer att få 
allt större betydelse för den politiska journalistiken och de politiska kommentatorernas roll.21

Många politiska kommentatorer har idag en egen blogg där de regelbundet skriver om 
politiska händelser. Till skillnad från innan kan läsare kommentera texterna och medför en 
mer öppen dialog med publiken. Den politiske journalistens roll har således blivit allt mer 
mångfasetterad och komplicerad då han eller hon tvingas tänka till en extra gång innan de 
publicerar sina åsikter. Dels måste de vara ständigt uppdaterade och informerade genom flera 
olika vägar och dels måste de ha i åtanke och vara beredd på publikens reaktioner då den 
numera kommer direkt. Kommentatorn får dock också en allt mer betydelsefull roll och 
enastående möjligheter att själv delta i opinionsskapandet.22

I kapitlet ”Valrörelsen 2010 – den första nya, den sista gamla eller en i raden av nygamla?” 
skriver Lars Nord om hur de tror att valrörelsen inför riksdagsvalet 2010 kommer att se ut. 
Han menar på att under valrörelsen 2006 var det många som frågade sig om inte Internet var 
på väg att förändra villkoren för politiska opinionsbildningen totalt och ända sedan dess har 
Internets roll inom politiken diskuterats flitigt i Sverige. Denna debatt har rört sig på flera 
olika plan de senaste åren. Dels utifrån ett perspektiv som handlar om partiernas kampanjande 

19 Http://www.jesperstromback.se   
20 http://www.larsnord.se/   
21 Nord, Strömbäck (2009) s 218

22 Ibid. s 219
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och marknadsföring. Internet kan helt enkelt vara ett förfinat verktyg för kommunikation, 
speciellt under valrörelsen. Dels utifrån ett opinionsmässigt perspektiv där Internet sågs som 
en ny plattform som kunde påverka valresultatet genom att nya väljargrupper skapades och 
nya sakfrågor kom upp på tapeten.23Internet skulle helt enkelt kunna förbättra politikernas 
kommunikation på så vis att det kunde effektivisera kampanjarbetet, rikta in budskap mot 
specifika målgrupper och överlag förbättra dialogen med väljarna. Internet skulle också kunna 
hjälpa mindre politiskt intresserade medborgare att bli mer upplysta via sociala medier istället 
för broschyrer, dörrknackningar och torgmöten.24

Nord menar också på att debatten om Internets roll inom politiken kom att präglas av 
överdriven optimism och pessimism. Han anser att de svenska politiska partierna inte 
utnyttjade de möjligheter till interaktiv dialog som internet ger under valrörelsen 2006, som så 
många andra också menar, men han tror ändå inte att Internet skulle ha en unik förmåga att få 
människor som sedan tidigare är politiskt ointresserade att helt plötsligt besöka politiska 
webbsidor och bloggar. Han anser dock att det är korrekt att den svenska valrörelsen 2006 
skilde sig från tidigare då den politiska kommunikationen nått nya avancerade höjder och att 
fler tog del av denna kommunikation men det kan knappast beskrivas som någon demokratiskt 
revolution, däremot som ett fenomen som kommer att få allt större betydelse framöver.25 

Frågan om Internets politiska roll uppmärksammades stort i medierna kring valrörelsen 2006, 
både i det allmänna nyhetsflödet och genom politiska kommentatorer som gärna analyserade 
situationen. Aftonbladet hade till och med en rubrik under våren som löd: ”Bloggarna kommer 
att avgöra valet 2006”. Många menade således på att sociala medier och bloggar hade stor 
betydelse i valrörelsen 2006. Nord menar dock på att i jämförelse med andra medier så var 
bloggarna inte så betydelsefulla som många påstod.26Under valåret 2006 var det ca 10% av 
den svenska befolkningen som läste bloggar överhuvudtaget och av denna grupp antas att de 
som läste just politiska bloggar måste varit en relativt liten del. Nord menar att bloggarna fick 
sådan uppmärksamhet på grund av att det var ett så pass nytt fenomen, men som kanske allra 
främst uppmärksammades av de som faktiskt redan var politiskt intresserade. De hade med 
andra ord kanske inte någon direkt avgörande roll för valutgången.27 Nord anser också att 
sociala medier och bloggar möjligen ytterligare kan vara ett exempel på en ny företeelse i en 
valrörelse som överskattas på kort sikt men som underskattas på längre sikt. Samma sak hände 
när Televisionen fick sitt genombrott innan valet 1960. Den kom inte att genomsyra politikens 
innehåll eller demokratins kvalitet men idag är det svårt att tänka sig en valrörelse utan 
diverse tv-inslag och televisionens genombrott kom att förändra den politiska 
kommunikationen för alltid. Nord menar således på att det finns anledning att tro att Internet 
på längre sikt kommer att spela samma roll när det gäller framtida valrörelser i Sverige.28 
Internets roll kommer följaktligen att öka för varje år och faktum är att i valrörelsen 2006 var 
den allra snabbaste växande formen av direktkommunikation mellan väljare och partier den 
som ägde rum på partiernas respektive hemsidor på Internet. Mellan valrörelsen 1998 och 
2006 ökade andelen besökare på partiernas sajter från åtta till 14% av de tillfrågade. Det bör 
därför ligga i partiernas intresse att utveckla sina webbsidor ytterligare.29

Strömbäck och Nord har med andra ord valt att titta på och utgå i från valåret 2006 och 

23 Nord, Strömbäck (2009) s 327
24 Ibid. s 328
25 Ibid. 
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid. s 329
29 Ibid.
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Internet och sociala mediers betydelse då. De har även tankar kring hur Internet och sociala 
medier kommer att påverka valrörelsen 2010. Med deras forskning som stöd samt annan 
relevant teoribildning kommer jag att titta på Internet och sociala mediers betydelse inför 
riksdagsvalet 2010. Det finns  en hel del teorier kring Internets framfart och 
informationssamhället. Exempel på detta är Castells nätverksteori samt Habermas 
Offentlighetsteori. Det finns även en del moderna teorier och tankar kring massmediernas 
påverkan på det politiska maktspelet. Min uppsats kommer främst att vila på Habermas 
offentlighetsteori. Denna teori handlar om skillnaden mellan offentligt och privat och om hur 
samhället har förändrats i och med den medierade offentlighetens genombrott. 

2.2 Habermas Offentlighetsteori
I Jurgen Habermas bok ”Borgerlig offentlighet” behandlar Habermas begreppet ”offentlighet”. 
Habermas anser att den ”offentliga sfären” är en plats där samhällets olika aktörer möts och 
diskuterar kring politik utan några makthavares inblandning. Habermas utgår från antikens 
Grekland där gränserna mellan det offentliga och privata var väldigt strikta. Framåt 1700- 
1800-talet började de dock suddas ut och blev allt mer otydliga.30

Innan jag redogör för Habermas teori om borgerlig offentlighet ämnar jag att reda ut 
skillnaden mellan offentligt och privat samt förklara begreppet medierad offentlighet med 
hjälp av Thompson. 

2.2.1 Skillnaden mellan offentligt och privat 
Den äldsta romerska rätten var förmodligen först med att skilja det offentliga från det privata. 
De skiljde nämligen offentlig rätt från privat rätt. I slutet av medeltiden och under den 
tidigmoderna perioden började dock skillnaden mellan det offentliga och det privata få en ny 
innebörd. Detta berodde dels på de institutionella förändringar som ägde rum i samhället vid 
just den här tiden. Från mitten av 1500-talet var det offentliga den verksamhet eller auktoritet 
som härledde till staten medan det privata var det som skedde utan statlig inblandning.31 
Numera omfattar den privata sfären privatägda ekonomiska organisationer som verkar i en 
marknadsekonomi och i viss grad är vinstinriktade. Det privata innefattar också en rad 
personliga relationer och familjerelationer. Den offentliga sfären omfattar en rad statliga och 
halvstatliga institutioner så som lagstiftande organ, polis, militär och säkerhetstjänst men 
också statsförvaltningen, sociala organisationer och statligt ägda ekonomiska organisationer.32 
Det finns också vissa organisationer som står mellan det offentliga och det privata och dessa 
kallas för intermediära organisationer. Dessa organisationer är varken statsägda eller 
privatägda. Exempel på sådana organisationer är hjälporganisationer, klubbar eller 
branschorganisationer, politiska partier eller påtryckningsgrupper samt ekonomiska 
organisationer som ägs kooperativt.33 

Det finns också en annan grundbetydelse av skillnaden mellan det offentliga och det privata 
som har framställts i det västerländska samhället. ”Offentligt” kan här betyda samma sak som 
”öppen” eller ”tillgänglig för allmänheten”. Det som är offentligt är med andra ord det som är 
synligt och möjligt för allmänheten att iaktta. Det privata är det som sker i enrum och är dolt 
från insyn. En offentlig handling är en synlig handling medan en privat handling är osynlig.34

30 Habermas, Jurgen, Borgerlig offentlighet, Arkiv, Lund, 1984, s 30
31 Thompson, John B,  Medierna och moderniteten, Livonia Print, Riga, Lettland, 2008, s 153
32 Ibid. s 154
33 Ibid. s 155
34 Ibid. s 156
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Figur 4.1 över privat och offentlig sfär i nutida västerländska samhällen35

2.2.2 Medierad offentlighet 
Långt innan medierna kom in i bilden var händelsers offentlighet kopplad till en gemensam 
plats. En händelse blev offentlig när den skedde inför en grupp av människor som faktiskt var 
på plats när det hände. Ett exempel på en offentlig handling var medeltidens avrättningar som 
skedde inför stadens invånare som hade samlats på torget. Denna offentlighet innefattade både 
syn och ljud och var fysisk. De människor som hade samlats när händelsen skedde kunde även 
bidra till händelsen genom att tala, bua, vissla, applådera och andra former av 
åskådarbeteende. Medieutvecklingen har skapat helt andra former av offentlighet. Den stora 
skillnaden är att en offentlig handling inte behöver ske på en fysisk gemensam plats. En 
handling blir numera offentlig genom att den spelas in och skickas vidare till de som inte var 
fysiskt närvarande just då. Ett första exempel på en ny form av offentlighet i det tidigmoderna 
Europa var när boktryckarkonsten utvecklades. Detta bidrog till att det tryckta ordet kunde 
produceras och spridas. Detta var det första steget i utvecklingen mot att människor inte 
längre behövde dela en fysisk plats för att ta del av en händelse. Med hjälp av 
boktryckarkonsten kunde handlingar eller händelser bli offentliga utan att några individer 
närvarade. Denna utveckling skapade inte bara en slags frihet utan den saknade också det 
traditionella utbyte som utmärker ett samtal ansikte mot ansikte. Nu kunde människorna 
istället få kunskap om händelser genom att läsa om dem.36 Således tunnades förbindelsen 
mellan offentlighet och synlighet ut när en händelse inte längre fysiskt måste ses av de 
individer för vilka den var en offentlig händelse. Följaktligen kunde inte heller de individer 
som utförde offentliga händelser se vilka de utförde händelserna för.37 Kopplingen mellan 
offentlighet och sinnesförnimmelse förvandlades, men för att så småningom återupptas genom 
Televisionens genombrott. Det finns dock en hel del skillnader. De händelser som är synliga 

35 Thompson, (2008) s 156
36 Ibid. s 160
37 Ibid. s 162
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på TV är synliga för ett mycket större antal människor som dessutom inte behöver befinna sig 
på en och samma plats. Idag är televisionens bilder synliga för miljoner människor över hela 
världen i kontrast till de hundra- eller tusentals människor som kan bevittna en händelse i en 
kontext av en samtidig närvaro.38 En annan skillnad är att det i TV inte handlar om en 
ömsesidig synvinkel. I sammanhang där människor möter varandra ansikte mot ansikte är det 
allt som oftast synliga för varandra. I TV handlar det om enkelriktad syn. De individer som 
kan ses på TV kan i sin tur inte se tittarna.39

2.2.3 Den borgerliga offentligheten
Habermas menar på att boktryckarkonsten och den periodiska pressen spelade en stor roll för 
den borgerliga offentlighetens framväxt. Det tryckta ordet i de tidiga tidsskrifterna på 1700-
talet spelade en avgörande roll för att stimulera den politiska och moraliska debatten bland 
enskilda individer40  De bildade ett nytt forum för den offentliga debatten, den offentliga 
sfären. Dessa publikationer var först och främst inriktade på litteratur och kulturell kritik men 
med tiden fick också politiska och sociala frågor utrymme i pressen.41 I de tidigmoderna 
Europas städer växte nya platser för sällskapsliv fram så som salonger och kaffehus. Här 
kunde bildade eliter träffas tillsammans med adeln och diskutera i en jämlik miljö. I England, i 
början av 1700-talet, skapades de gynnsammaste villkoren för det som Habermas kallar 
borgerlig offentlighet och den offentliga sfären. Här var censuren och kontrollen av pressen 
mindre sträng än vad den kommit att bli i övriga Europa, och det fullkomligt vimlade av olika 
tidningar och tidsskrifter. I takt med detta spred sig kaffehusen ut över London och alla hade 
sina specifika stamkunder. På dessa kaffehus träffades borgarna följaktligen för att läsa högt ur 
och diskutera de periodiska tidsskrifternas dagliga frågor.42 Habermas var således inte 
specifikt intresserad av det tryckta mediet i sig utan mer av den debatt och de sociala 
relationer som skapades genom dessa. 

Samma diskussioner fortsätter i ett annat medium, för att sedan via lektyren återgå till det ursprungliga 
mediet, konversationen.43 

- Jurgen Habermas

Habermas menade således på att även om pressen spelade en avgörande roll för formandet av den 
borgerliga offentligheten så var det inte själva boktryckarkonsten i sig som var det väsentliga, utan 
den relation som skapades av konversationer, ansikte mot ansikte, som stimulerades av de 
böcker och tidningar som trycktes. Habermas menade på att denna offentlighet var viktig då den var 
skild från staten och intog en kritisk ståndpunkt i fråga om utövandet av statlig makt.44

Den borgerliga offentligheten finns i en social sfär mellan marknadsrelationernas samhällsliv och staten. Den  
utgörs av den sfär där privat folk samlas till publikum och diskuterar och kritiserar.45

-Jurgen Habermas

Habermas menar också på att den kritiska diskussion som stimulerades av den periodiska pressen så 
småningom även kom att förvandla den moderna staten och dess institutionella form. Allmänheten 
blev mer och mer insatta i dessa frågor och parlamentet mer och mer öppet för granskning. I och 
38 Thompson (2008) s 163
39 Ibid. 
40 Ibid. s 164
41 Ibid. s 93
42 Thompson (2008) s 93
43 Habermas (1984) s 61
44 Thompson (2008) s 93
45 Habermas (1984) s 12
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med detta övergav de så småningom också rätten att hindra publicering av deras protokoll. De tog 
också allt mer fasta på den allmänna opinionsbildning som kom av pressen.46 Borgerligheten 
började ställa allt högre krav på frigörelse från symbiosen med den absoluta staten. Kraven innebar 
församlingsfrihet, religionsfrihet och tryckfrihet men också krav på frihandel och avskaffande av de 
statliga monopolen. Till slut gick det så långt att den borgerliga diskussionen började ställa krav på 
inflytande och deltagande i den statliga maktutövningen.47 Habermas menar med andra ord på att 
den borgerliga offentligheten hade så pass stort politiskt inflytande att den spelade en stor roll för 
formandet av de västerländska staterna.48 

Det borgerliga samhället växer således fram med stor kraft i många länder i Europa under 1800-
talet. Detta samhälle innehåller dock inte bara stat (offentlig myndighet) och marknad (privat 
sektor) utan det riktigt privata utanför marknaden är familjen. Det ”privata” området kan med andra 
ord delas upp i två olika skikt. Dels det ekonomiska livet (”socialsfär) och dels familjelivet 
(”intimsfär”). Habermas menar att den borgerliga offentlighetens diskussioner från början handlade 
om ”intimsfärens” frågor om exempelvis religion och moral för att sedan växa ut så att de också 
kom att handla om ”socialsfärens” problem.49 

En förenklad figur av Habermas tankar kring det ”borgerliga samhällets” sfärer50

Den ”borgerliga offentligheten” är med andra ord för det första ett eget och säreget socialt område. 
Det består av olika sociala institutioner där ”privatfolk kan samlas till publikum” för diskussion. 
Genom diskussion i ”offentligheten” kan borgerligheten fastställa en allmän opinion och vad som är 
de allmänna bästa. Denna offentlighet utgör också en upplösning av tidigare maktförhållanden. 
Genom en diskussion där ”alla” får vara med, formas en allmän vilja som delas av alla och på så 
sätt är ”rätt”. Till ”alla” räknas således de utbildade och de som är synliga i denna borgerlighets 
sociala institutioner51 

2.2.4 Den borgerliga offentlighetens förfall
I och med 1900-talet början påbörjas emellertid en samhällsutveckling som leder till förändringar 
för offentligheten. Statliga regleringar så som tullar, järnvägar och en aktiv statlig utrikespolitik får 

46 Thompson (2008) s 94
47 Habermas (1984) s 12
48 Thompson (2008) s 94
49 Habermas (1984) s 14
50 Ibid.

51 Ibid. s 15
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sin framfart. Senare under 1900-talet sker även en tillväxt av nya statliga regleringar och 
interventioner. Detta innebär så småningom kontroll och balansering av det ekonomiska kretsloppet 
och tillväxt av ”offentliga” tjänster. ”Välfärdsstaten” utvecklas. Den tidigare skarpa gränsen mellan 
”privat” och ”offentligt” luckras upp och staten och marknaden går in i varandra och ett 
”förstatligande av samhället” men också ett ”församhälleligande av staten” då 
intresseorganisationer, branschförbund och politiska partier som tidigare varit privata institutioner 
numera får plats inom den offentliga myndigheten.52 Även den så kallade ”Intimsfären” förändras 
då de tidigare storfamiljerna blir till ”kärnfamiljer” och fler och fler funktioner flyttas ut från 
familjen exempelvis undervisning och omvårdnad av sjuka och gamla.53 ”Socialsfären” genomgår 
också en hel del förändringar då den dels är offentligt reglerad, och dels i och med att produktionen 
huvudsakligen sker i opersonliga företag och aktiebolag. Nya begrepp så som ”arbetsliv” och 
”fritid” uppstår och övertar, enligt Habermas, den tidigare ”litterära offentlighetens” roll för 
individerna. Den ”offentlighet” som tidigare fanns har inte längre någon egen sfär då det privata och 
det offentliga glidit ihop. Massmedia har istället blivit den överskuggande kanalen för den 
offentliga diskussionen.54

Habermas begrepp ”publikums” roll ändrar sig också och detta beskriver Habermas som ett förfall 
för den liberala typen av ”borgerlig offentlighet”. Publikum utgjordes tidigare av ett läsande 
privatfolk, av egendom och utbildning som formade en ”offentlig mening” och en ”allmän 
opinion”, men nu möter vi inte längre ett kulturellt och politiskt resonerande publikum. Habermas 
menar på att vi istället möter ett konsumerade publikum. Det nya publikum sitter isolerade i sin 
”intimsfär” och ser professionella debatter på TV istället för att samlas i salonger och kaffehus för 
att själva diskutera kring livets och politikens problem. Det ”nya publikum” konsumerar istället för 
att forma eller producera. Möjligen tar de ställning i efterhand men är inte aktivt med och diskuterar 
och resonerar.55

De avgörande politiska besluten fattas inte längre efter en kritisk diskussion utan fattas istället 
genom överenskommelser och kompromisser mellan statliga organisationer och statstjänstemän. 
Medborgarna är således delaktiga i denna maktprocess men inte som skapare utan som 
konsumenter. Habermas menar på att ju mer den politiska diskussionen kommer att föras genom 
massmedia och ju mer medborgarna isoleras till intimsfärens och dess vardagsrum, desto mindre 
aktiverar de sig i politiska diskussioner på egen hand. Istället tar medborgarna ställning till färdiga 
”politiska paket” eller ”åsiktstrender”.56

I den nya offentligheten blir också ”publicitet” något annat enligt Habermas. Tidigare var 
”publicitet” det som upptogs till diskussion och var en garanti för privatfolks kontroll över statlig 
makt och för att samhällets vilja skulle framföras till staten, men så är inte längre fallet.57 I och med 
sekelskiftet domineras istället nyhetsrapporteringen av kommersiella intressen. De privata 
tidningsföretagen har hunnit bli företag som lever på att sälja annonsplatser och nyheter som varor. 
Framgångsrik annonsförsäljning är en förutsättning för publicistisk verksamhet över huvud taget. 
Enligt Habermas mister pressen här sin kritiska funktion och satsar istället på sensationsjournalistik 
för att öka försäljningen. Senare under 1900-talet utvecklas tekniken och radio och TV'n får sin 
framväxt. Dessa medier kräver så stora investeringar att statlig reglering, statligt ägande och statligt 
monopol blir vanligt.58 Habermas menar på att radio och TV redan från börjar blir ”offentliga” 
medier som styrs av staten. De viktigaste kanalerna för information och diskussion förlorar i och 

52 Habermas (1984) s 17
53 Ibid.
54 Ibid. s 19
55 Ibid.
56 Ibid. s 20
57 Ibid. s 21
58 Ibid.
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med detta sin privata karaktär och detta kallar Habermas ett verkligt ”förfall” för den liberala typen 
av ”borgerlig offentlighet”. De få medier som fortfarande är privatägda har dessutom förlorat sin 
kritiska funktion som organ för ett diskuterande publikum. Kommersiella intressen har helt enkelt 
tagit över nyhetsintresset samt intresset att faktiskt kämpa för sina åsikter. En sammanflätning 
mellan reklam och politik sker också vid denna tidpunkt enligt Habermas. ”Public relations” blir en 
fråga om politik då framgångsrik reklam inte bara ökar försäljningen utan också skapar ”good will” 
hos allmänhet och beslutsfattare då företagen opererar på en marknad med subventioner och 
restriktioner. Företagen är således politiska aktörer och därmed får också reklamen en politisk 
dimension. Politiken faller också offer för ”public relations”. Politiken saluförs numera till olika 
konsumentgrupper och marknadsundersökningar varvas med opinionsundersökningar. Folk i 
branschen menar på att det inte är någon större skillnad på att sälja en produkt och en politiker, eller 
en politisk idé. Det kritiska förnuftet har således inte någon egentlig plats i det nya toppstyrda och 
kommersialiserade massamhället.59 Habermas kritik av samtiden handlar således främst om forumet 
för diskussion. Enligt Habermas flyttas medborgaren längre och längre från att vara delaktig i 
debatten. Han menar att massmediesamhället tagit bort kanalen för feedback som är nödvändig i en 
debatt.60 

Den av massmedier skapade världen är offentlighet bara till skenet [...] publiken har splittrats upp i en minoritet 
icke-offentligt resonerade specialister och i den breda massan till offentligt mottagande konsumenter.61

- Jurgen Habermas

2.2.5 Kritik av Habermas offentlighetsteori
Trots att Habermas tankar och idéer kring offentlighet har spelat stor roll för forskningen finns det 
en hel del kritiker. En kritik som Habermas ofta fått höra är att han genom att rikta 
uppmärksamheten mot den borgerliga offentligheten bortser från betydelsen av andra former av 
offentlig verksamhet under samma tid.62 E P  Thompson och Christopher Hill är bara två av flera 
kritiker som i sina verk har framhävt betydelsen av en rad andra folkliga  sociala och politiska 
rörelser under 100-,1700- och 1800-talens Europa.63 Förhållandet mellan den borgerliga 
offentligheten och de folkliga sociala rörelserna var konfliktfyllt. Den borgerliga offentligheten 
stred mot kungamaktens traditionella auktoritet medan de växande folkliga rörelserna i sin tur stred 
mot dem. Habermas påstod att dessa grupper endast var en variant av den borgerliga offentlighetens 
liberala modell men han har i efterhand erkänt bristerna i sitt tidigare angreppssätt.64 

Vikten som Habermas la vid den periodiska pressen under 1700-talets första decennier har också 
kritiserats. Habermas fokuserade i sin teori om offentlighetsbegreppet främst på politiska tidningar 
så som Defoes Review och Swifts Examiner. Dessa tidningar var dock inte de första eller de 
vanligaste formerna av tryckt material som fanns att tillgå. Under 1600-talet och särskilt under det 
engelska inbördeskriget publicerades tryckta verk, allt från böcker och häften till nyhetsblad och 
affischer. Dessa hade funnits i stora delar av Europa i mer än två decennier innan de tidningar som 
Habermas fokuserar på grundades. Om Habermas ägnat större uppmärksamhet åt annat tryckt 
material skulle han förmodligen kunnat måla upp en annorlunda bild av det offentliga livet där han 
inte enbart fokuserade på gentlemän som satt på kaffehus och diskuterade.65

Andra argument mot Habermas gäller den borgerliga offentlighetens begränsade karaktär. Den 
59 Habermas (1984). s 22
60 Ibid. s 219
61 Ibid.
62 Thompson (2008) s 94
63 Ibid.
64 Ibid. s 95
65 Thompson (2008) s 95
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borgerliga offentligheten byggde på idén om allmänt inträde. Dock begränsande sig det i praktiken 
till de som hade utbildning och de ekonomiska möjligheter som krävdes för att kunna delta i den 
borgerliga offentligheten. Vad som inte riktigt framkommer i Habermas framställning av denna 
offentliga sfär är att det inte bara var de bildade och rika som kunde delta, det var endast 
uteslutande män. Habermas var självfallet medveten om kvinnornas utestängning från den 
borgerliga offentligheten och om dåtidens patriarkala familjeliv men detta problem beskrivs aldrig i 
hans gestaltningar. Offentligheten var förnuftets rum där männen ansågs ha goda förutsättningar för 
att delta medan kvinnorna ansågs vara bättre lämpade för ”intimsfären”, hemma- och familjelivet. 
Detta är dock inget som Habermas tar upp som ett problem med den offentliga sfären.66

2.2.6 Sammanfattning av teori
Grundtankarna i Habermas offentlighetsteori ligger således i den offentliga sfären. Med den 
offentliga sfären menade Habermas det sällskapsliv som växte fram på salonger och kaffehus i det 
tidigmoderna Europa. Med hjälp av den dagliga pressen träffades bildade eliter tillsammans med 
adeln, för att läsa högt ur, och diskutera, kring de viktigaste samhällsfrågorna utan inblandning av 
staten. Dessa grundtankar kommer jag att koppla till Internets framväxt i det västerländska 
samhället idag. Vad spelar sociala medier för roll för offentligheten? 

Två studenter från Södertörns Högskola, Cecilia Armand och Fredrik Iderström har också använt 
sig av Habermas offentlighetsteori i sin kandidatuppsats ”Bloggen och Journalisten – en studie av 
redaktionellt anslutna journalister som bloggar”. Syftet med deras uppsats var att undersöka varför 
redaktionellt anslutna journalister använder sig den alternativa medieproduktionen bloggar när de 
har möjlighet att uttrycka sig offentligt genom sin redaktion. Deras uppfattning är att bloggande och 
journalistik inte går hand i hand utan att de istället jobbar mot varandra. Journalistiken i det 
offentliga och bloggandet i det privata, vad gäller produktionen, utåt sätt verkar de båda i det 
offentliga. De jämför med andra ord Habermas syn på offentlighet med en redaktion. Bloggandet, i 
sin tur, sker i det privata där bloggaren har möjlighet att skriva vad de vill utan att ta hänsyn till 
exempelvis nyhetsvärde och urval. På bloggen kan journalisten med andra ord själv göra dessa 
värderingar utan någon form av redaktionell inblandning.67

66 Thompson (2008). s 96
67 C, Armand, F, Iderström, Bloggen och Journalisten: En studie av redaktionellt anslutna journalister som bloggar, 

Södertörns Högskola, 2005
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3. Metod
Detta avsnitt innehåller presentation av de metoder jag har valt att använda i denna uppsats samt 
vilka motiv som ligger bakom dessa val. Avsnittet innehåller också hur det praktiska genomförandet 
faktiskt gick till samt vilka problem som uppstod. 

3.1 Val av metod
Det första man bör tänka på när man ska skriva ett samhällsvetenskapligt uppsatsarbete och 
genomdriva en forskningsstudie är vilken typ av metod som ska användas, kvalitativ eller 
kvantitativ, i samband med tre olika tillvägagångssätt när man ska samla in material till sin 
forskning:

1. Att fråga människor
2. Att observera människor
3. Att observera fysiska spår och resultat av mänskliga aktiviteter68

Jag ska både fråga människor samt observera fysiska spår och resultat av mänskliga 
aktiviteter. När man ska bedriva det senare kan man både använda sig av kvalitativa och 
kvantitativa metoder, kvantitativ innehållsanalys eller kvalitativ textanalys. Då min 
undersökning dels går ut på att analysera webbsidor var det för mig tämligen självklart att 
använda mig av kvalitativa metoder för att genomföra denna uppsats. En kvantitativ 
innehållsanalys är dels en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller 
bildmässig framställning och dels en undersökning som baseras på jämförbara uppgifter om så 
pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med hjälp av 
siffror. Dessa undersökningar används främst  till att få fram hur ofta eller hur mycket olika 
kategorier förekommer.69 Då jag främst vill undersöka hur exempelvis Moderaterna faktiskt 
använder sig av Twitter för att kommunicera sin politik i textform, så valde jag istället att 
använda mig av kvalitativ textanalys. 

Jag har således för avsikt att genomföra två olika undersökningar i och med denna uppsats. 
Jag ska, som ovan nämnt, analysera webbsidor med hjälp av kvalitativ textanalys, men jag har 
även för avsikt att genomföra en intervjuundersökning.

En av samhällsvetenskapens mest använda metoder för att samla in material är att fråga 
och/eller samtala med människor. Det finns flera olika tillvägagångssätt när det gäller 
frågeundersökningar  men man brukar dela upp dessa i dels informantundersökningar och dels 
respondentundersökningar. Vid en informantundersökningar används svarspersonerna som 
vittnen som skall ge information om hur verkligheten ser ut inom ett visst ämne. Denna form 
av undersökning används för att den som bedriver forskningen ska kunna ge så bra skildring 
av verkligheten som möjligt. Vid en respondentundersökning är det svarspersonerna som står i 
fokus och deras egna tankar och åsikter kring ett visst ämne. Denna typ av forskning bedrivs 
för att forskaren sedan ska kunna finna mönster i svaren som han fick av respondenterna.70 Jag 
kan säga att min forskning är lite av en blandning mellan dessa två tillvägagångssätt. Jag vill 
dels ta reda på hur verkligheten ser ut bakom partiernas användning av sociala medier i 
valrörelsen 2010 men också hur partierna tänker kring sociala medier och dess genombrott 
inom svensk politik. 

68 P, Esaisson, M, Gilljam, H, Oscarsson, L, Wägnerud, Metodpraktikan, Elanders Gotab, Stockholm, 2005, s 215
69 Ibid.
70 Ibid. s 254
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Man kan också dela upp frågeundersökningar i två andra kategorier: intervjuundersökningar 
och enkätundersökningar. Intervjuundersökningar bygger på muntlig kommunikation medan 
enkätundersökningar bygger på skriftlig kommunikation. Intervjuundersökningar kan 
genomföras som en personlig intervju, ansikte mot ansikte, eller genom telefon. Vid 
enkätundersökningar fyller svarspersonerna själva i sina svar i ett frågeformulär skriftligt.71 

Jag har således valt att använda mig av metoden Intervjuundersökning med fokus på 
personliga intervjuer. 

3.2 Personlig intervju
Jag ämnar att göra personliga intervjuer med representanter från de tre olika politiska 
partierna som jag valt att undersöka. Om det mot all förmodan skulle vara så att de inte har 
någon möjlighet att träffas och genomföra en personlig intervju, ansikte mot ansikte, får jag i 
värsta fall bedriva intervjun genom e-post. Då en personlig intervju handlar om muntlig 
kommunikation blir det således en form av enkätundersökning om de väljer att svara på mina 
frågor via e-post. Jag kommer i vilket fall som helst att ställa samma frågor och jag hoppas att 
det inte kommer att skilja sig åt allt för mycket mellan muntliga och skriftliga svar. 

Jag har valt att använda mig av samtalsintervjuer dels för att det ger goda möjligheter att 
registrera oväntade svar och dels för att det ger bättre möjligheter för uppföljning och 
följdfrågor. En samtalsintervju innebär en helt annan möjlighet till samspel och interaktion 
mellan forskare och intervjuperson.72

Det är således lättare att skapa en relation med intervjupersonen och därmed bedriva ett mer 
förtroligt samtal när man ses ansikte mot ansikte och det är främsta anledningen till att jag 
helst vill bedriva personliga intervjuer. 

Samtalsintervjun brukar innehålla en rad frågor som struktureras utefter olika teman. Det är 
viktigt att tänka både tematiskt och dynamiskt när man bedriver en samtalsintervju. När man 
tänker tematiskt innebär det att man har undersökningens problemformulering i åtanke och 
formulerar frågorna utifrån denna. Med dynamiskt menas att man som forskare ser till att 
samtalet flyter på obehindrat så att intervjupersonen hela tiden känner sig motiverad att svara 
på frågorna. Frågorna måste således vara lätta att förstå. De ska vara korta och befriade från 
en akademisk jargong. Ett bra tecken på en lyckad intervju är den med korta frågor men långa 
svar.73 Det är också viktigt att frågorna i samtalsintervjun formuleras i deskriptiv form. 
Exempel på detta är: ”Vad hände då?”, ”Hur gick det till?” och ”Vad kände du då?”. Om de 
flesta frågorna innehåller ordet ”varför?” kan intervjupersonen lätt känna sig obekväm då 
intervjun kan kännas mer som ett förhör.74

Målet med intervjun är att framkalla spontana beskrivningar som är baserade i intervjupersonernas egen 
verklighet

- Steinar Kvale75

När man utformar en intervju brukar man allt som oftast inleda med några 
Uppvärmningsfrågor. Dessa frågor kan vara enklare frågor om intervjuobjektets 
71 Essaison (2005) s 258
72 Ibid. s 279
73 Ibid. s 290
74 Ibid. 
75 Ibid.
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personuppgifter och syftet med dessa frågor är att få kontakt och skapa god stämning.76

Efter ett antal uppvärmningsfrågor kommer de allra viktigaste frågorna som också kan kallas 
för tematiska frågor. Dessa frågor skall vara så öppna som möjligt och ge intervjuobjektet 
chansen att utan påverkan tala vitt och brett om hur han eller hon upplever det ämnet som 
forskningen berör. Om man vill få fram ännu mer innehållsrika svar från intervjuobjektet 
använder man sig av Uppföljningsfrågor. De knyter an till de tematiska frågorna och ska 
endast vara frågor som knyter an till det intervjuobjektet redan tagit upp i intervjun. Man kan 
också använda sig av direkta frågor  om man vill fråga om sådant som intervjuobjektet inte 
riktigt har svarat på ännu men som är viktiga frågor för undersökningen. Om man är osäker på 
om man uppfattade intervjuobjektets svar korrekt kan man vidare ställa tolkande frågor. 
Exempel på en sådan fråga är: ”Menar du att...?” för att helt enkelt stämma av så att man 
tolkat intervjuobjektets svar så som han eller hon menat det. Dessa frågor är dock bäst att 
ställa i slutet av intervjun, annars finns det en risk att intervjupersonens spontana synsätt 
färgas av intervjuarens tolkningsmöjligheter. När man sedan kommer till slutet av intervjun är 
det alltid bra att använda sig av avslutningsfrågan: ”Har du något som du vill tillägga  eller 
fråga om innan vi avslutar intervjun?”. Intervjupersonen får då chansen att förtydliga det hon 
sagt eller saker som han eller hon kommit på under intervjun men som han eller hon inte haft 
möjlighet att ta upp tidigare.77

3.3 Kvalitativ textanalys
I min andra undersökning avser jag att göra en analys av de tre olika partiernas officiella sidor 
på Facebook och Twitter. Detta gör jag för att sedan kunna göra en jämförelse mellan dessa 
analyser och de svar jag får i mina personliga intervjuer för att kunna få ett rättvist svar på min 
frågeställning. 

För att kunna genomföra analys av dessa webbsidor kommer jag att använda mig av kvalitativ 
textanalys. Detta gör jag för att det är den faktiska användningen, den producerade texten i 
form av statusmeddelanden och tweets, som jag vill fokusera på. Jag fokuserar med tanke på 
att både Facebook och Twitter faktiskt är två färdigkonstruerade sidor där användaren endast 
kan påverka ytterst lite. Det finns redan en färdig mall där användaren endast får möjlighet till 
en viss mån av ändringar och uppdateringar. Facebook har dock färre begränsningar än 
Twitter. På Facebook, kan användaren, som jag tidigare nämnt i denna uppsats, skapa en profil 
där man oftast fyller i en hel del information om sig själv. Användaren kan också uppdatera 
sin status (vad gör du just nu?), lägga upp obegränsat med bilder, länka musik och artiklar 
samt skapa grupper och använda sig av diverse applikationer. Twitter, däremot, är en 
mikroblogg där varje inlägg är begränsat till endast 140 tecken. Varje inlägg kan jämföras med 
en status på Facebook. Faktum är att du numera kan koppla ditt Facebook-konto till Twitter så 
att du uppdaterar din status och din Twitter med samma meddelande, samtidigt. På Twitter kan 
du lägga upp bilder och artiklar i form av länkningar. För att få fram relevant information via 
dessa hemsidor har jag valt att koncentrera mig på den text som användarna (partierna) väljer 
att använda sig av dessa redan färdigkonstruerade webbsidor. Jag vill med andra ord göra en 
kvalitativ beskrivning av hur materialet på dessa webbsidor är utformat. Vad är det partierna 
faktiskt säger? Vad är det politiska budskapet? Hur använder det sig av möjlighet till 
länkning? Hur kommunicerar de via sociala medier? Jag ska således göra en koppling mellan 
formen på webbsidan och partiernas egna innehåll.

Kvalitativ textanalys är en väldigt vanlig metod inom samhällsvetenskaplig forskning. 

76 Essaison (2005) s 290
77 Ibid. s 291
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Metoden används således av alla forskare som knyter an sin undersökning till tidigare 
forskning. Kvalitativ textanalys är med andra ord en av samhällsvetenskapens 
kärnverksamheter.78

Kvalitativ textanalys går till skillnad från kvantitativa metoder ut på att ta fram det väsentliga 
innehållet genom noggrann läsning av textens delar, dess kontext samt textens helhet. När 
man använder sig av textanalys är det textens helhet som står i fokus och inte, som i 
kvantitativa metoder, summan av delarna. Vissa budskap kan ligga dolda i texten och därför 
gäller det att i kvalitativa metoder läsa texten extra noggrant.79

Filosofen Mats Furberg har fångat de centrala tillvägagångssätten för textanalys i sin 
opublicerade promemoria ”Att läsa resonerande texter”. Furberg menar att man som forskare 
ska fokusera på att läsa aktivt, ställa frågor till texten och se efter om man själv eller texten 
kan svara på dessa frågor. Exempel på dessa frågor kan vara:

1. Vilken är författarens poäng?

2. Vad säger egentligen författaren?

3. Stöds poängen av det som sägs?

4. Vilket är egentligen argumentet och på vilka premisser vilar dessa argument?80

För att få svar på dessa frågor måste forskaren vanligtvis läsa texten ett flertalet gånger, både 
snabbt och översiktligt men också långsamt och fundersamt. Frågorna man som forskare 
ställer till texten kan följaktligen delas in i två olika kategorier. Frågor som handlar om att 
systematisera innehållet i de aktuella texterna och frågor som handlar om att kritiskt granska 
innehållet i texterna.81De systematiserade undersökningarna är en variant på så kallade 
beskrivande analyser. En typ av systematiserade undersökningar kan vara när forskaren vill 
klargöra tankestrukturen hos aktörer som på något sätt varit viktiga i den officiella 
samhällsdebatten. Denna metod går helt enkelt ut på att lyfta fram och begripliggöra det 
väsentliga innehållet i de aktuella texterna. En annat systematiserande undersökning kan vara 
när man logiskt ordnar innehållet i texten. I och med denna metod formaliserar man 
tankeinnehållet i lätt överblickbara kategorier. Denna metod kan exempelvis användas när 
forskaren vill göra en sammanställning av argumenten som framförs i en debatt. En tredje typ 
av systematiserad undersökning syftar till att klassificera innehållet. Här handlar det om att 
placera tankeinnehållet under en lämplig sammanfattande rubrik.82

De kritiskt granskande undersökningarna går oftast ett steg längre än de systematiserade. En 
idékritisk analys går ut på att ta ställning till om en given argumentation lever upp till 
rationella eller moraliska normer. Har den svenska staten tillräckliga rationella argument för 
att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato?83

En ideologikritisk idé syftar å andra sidan till att lyfta fram samhälleliga konflikter som 
återspeglas i texten. 

En annan kritisk granskande metod är diskursanalys som är ett senare tillskott i denna genre. I 
diskursanalyser, precis som i ideologikritiken, används texten som ett hjälpmedel för att 
upptäcka förhållandena inom samhället. Genom att studera texterna får forskaren en 

78 Essaison (2005) s 233
79 Ibid.
80 Ibid. s 234
81 Ibid.
82 Ibid. s 235
83 Ibid.
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uppfattning om sakernas tillstånd i ett vidare sammanhang. I diskursanalyser fokuserar 
forskaren dock på språket och menar att det är med och formar verkligheten och ställer frågor 
om vad olika texter anser om vad som är normalt i ett samhälle och vilka intressen som tjänar 
på att dessa gränser dras.84

Textanalyser börjar, precis som all annan forskning, med en övergripande problemställning. 
Lösningen på problemformuleringen skall sedan sökas i den kvalitativa textanalysen. För att 
få svar på problemformuleringen är det lättast att konkretisera denna till ett par specifika 
frågor som sedan ställs till textmaterialet. Svaren på dessa frågor är således lösningen på 
forskningsproblemet. En kvalitativ textanalys är dock mer än endast en sammanfattning av 
den aktuella texten. 

De preciserade frågorna som ställs till texten är byggstenarna i undersökningens analys. För 
att som forskare veta om man har skapat ett bra analysredskap från textanalysen bör man 
tänka i termer av validitet.85 Validitet som är ungefär samma sak som giltighet är det svåraste 
och mest centrala problemet för den empiriska samhällsvetenskapen. I en undersökning står 
frågeställningen för den teoretiska nivån medan undersökningarna genomförs på en 
operationell nivå.”Hur står det till med validiteten?” är en fråga som kan översättas till 
”Undersöker du det du påstår att du undersöker?” Validitet kan således definieras på tre olika 
sätt i litteraturen. Den första definitionen är överensstämmelse mellan teoretisk definition och 
operationell indikator. Den andra definitionen är frånvaron av systematiska fel. Den tredje 
definitionen är att vi faktiskt undersöker det vi påstår att vi undersöker.86 
Validitetsresonemanget kommer också kretsa mycket kring tidigare forskning inom området. 
Vilka frågor brukar ställas av andra forskare som intresserar sig för det aktuella 
undersökningsproblemet eller för närliggande ämnen? Kan jag ställa samma frågor? De 
tidigare forskarna kanske har misslyckats på en del områden att det finns anledning att tänka 
om?87

3.4 Praktiskt genomförande
Detta avsnitt är en redovisning av hur det gick till, praktiskt, när jag genomförde mina valda 
metoder.

3.4.1 Personlig intervju
Jag har genomfört tre stycken intervjuer med samtliga  tre partier som jag valde att ta med i 
min undersökning. Jag började med att skicka ut en förfrågan via e-post till samtliga partier; 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna där jag också bifogade mina 
frågor. Jag hittade kontaktuppgifterna på respektive partis officiella hemsida och om jag 
hittade e-postadressen till någon specifik kommunikationschef så mailade jag denne. En 
representant för Socialdemokraterna svarade nästan omedelbart och skrev att hon har 
möjlighet att delta både i en personlig intervju och en telefonintervju vilket var ett oerhört 
glädjande besked. Det visade sig att hon var ansvarig webbredaktör för socialdemokraterna.se 
och hade främsta ansvaret för webben i och med valrörelsen 2010. Vi bokade in en tid för 
personlig intervju på hennes kontor i Stockholm följande Måndag.

Jag förberedde mig inför intervjun genom att läsa igenom min Intervjuguide som jag skrivit i 
samband med seminariet om Intervjuer med Amelie Hössjer. I denna intervjuguide hade jag 

84 Essaison (2005) s 235 
85 Ibid. s 239
86 Ibid. s 61
87 Ibid. s 239

22



använt mig av samma ämne som jag nu forskar om, så frågorna passade bra. Jag använde min 
mobiltelefon som bandspelare för att spela in intervjun och jag hade även med mig ett 
kollegieblock för att kunna anteckna under intervjun. Detta för att lättare komma ihåg det jag 
kom att tänka på under intervjuns gång men också för att kunna ta en del pauser under 
intervjun utan att det blev ansträngt. 

Väl vid intervjun fick vi tillgång till ett ledigt konferensrum på Socialdemokraternas kontor på 
Sveavägen i Stockholm. Vi fick bra kontakt och det kändes som att vi hade ett givande samtal. 
Jag fick även plats med en hel del följdfrågor som jag kom på under intervjuns gång. Intervjun 
tog ca 25 minuter, vilket var snabbare än jag trodde, men då jag fått svar på det jag behövde 
kändes det ändå som ett naturligt avslut när vi sa hejdå. 

Redan nästa dag satte jag mig och sammanställde intervjun. I Metodpraktikan stod det att en 
intervju på ca en timme kunde ta ca fem timmar att sammanställa och det stämde på ett 
ungefär. Min intervju var ca 25 minuter och det tog ungefär två-tre timmar att sammanställa 
den. När jag sammanställde den gjorde jag så att jag lyssnade på inspelningen och kort och 
gott skrev ner det som sades på bandet. Jag fick pausa ganska så frekvent för att kunna hänga 
med och få ner allt i skrift. Vissa meningar som intervjuobjektet sa i samtalet gjorde sig 
kanske inte lika bra i text men jag sammanställde det på så sätt att man i text förstår hur hon 
menar, utan att ändra på någonting som hon sagt. I skrift blev intervjun ca tre sidor och jag 
fick med det mesta som Nathalie Sial sa till mig. Jag är mycket nöjd med denna intervju och 
jag känner att alla mina frågor blev ordentligt besvarade.

De andra två partierna var inte lika snabba med att svara på mina förfrågningar via e-post och 
jag fick skicka ett flertalet mail till flera olika personer inom partiet för att slutligen få svar. 
Sverigedemokraterna var andra parti att svara men kunde tyvärr inte träffas för en personlig 
intervju, varken vid ett möte eller via telefon. Jag fick således nöja mig med att hålla intervjun 
via mail. Jag kan följaktligen inte kalla denna intervju för en personlig intervju utan 
frågeundersökningen blev snarare en form av enkätundersökning, dock med samma frågor 
som jag ställt till Socialdemokraterna vid vår personliga intervju. 

Sverigedemokraternas representant heter Pavel Gomel och har flera olika befattningar inom 
partiet. Han är bland annat distriktsordförande för Sverigedemokraterna Uppland och 
pressekreterare för Sverigedemokratisk Ungdom i riksdagen. Det tog ca en vecka innan Pavel 
Gomel svarade på mina frågor. Han bad dock om ursäkt om det hade dröjt och var väldigt 
trevlig i diverse mail och bad mig återkomma om jag hade fler frågor. 

Moderaternas representant heter Martin T Karlsson och är chef för Nya medier inom 
Moderaterna. Jag skickade ett flertalet mail till honom men han svarade till sist på mina 
frågor. Dock ansåg han att många av mina frågor var allmänna och berörde områden som han 
tyvärr inte hade ansvaret för. Han svarade därför så gott han kunde på frågorna inom hans 
område som var webbkommunikation, vilket min uppsats faktiskt handlar om.

Jag känner ändå att jag fick relativt bra svar på mina intervjufrågor, trots att de blev besvarade 
via mail. Speciell Sverigedemokraternas representant, Pavel Gomel, tog sig verkligen tid att 
svara ordentligt på mina frågor. 

3.4.2 Kvalitativ textanalys
För att kunna göra en kvalitativ textanalys av dessa webbsidor var jag tvungen att fokusera på 
den fakta som faktiskt var relevant för min forskning. För att inneha en god validitet i 
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uppsatsen måste jag således undersöka det jag, i frågeställningen och syftet, påstår att jag 
undersöker. Det första jag gjorde var sålunda att studera min frågeställning innan jag tog itu 
med textanalys av webbsidorna. 

- Vad hade sociala medier för roll i den politiska debatten inför riksdagsvalet 2010?

- Hur använde sig tre av Sveriges största partier av sociala medier inför riksdagsvalet 2010

- Vad tror de att Internet och sociala medier har för roll idag inom politisk kommunikation och 
vilken roll kommer de att ha i framtiden? 

Här kan jag snabbt konstatera att det är en av två följfrågor som just denna undersökning (i 
samband med de personliga intervjuerna) ämnar att svara på. Den andra följdfrågan besvaras 
således endast via de personliga intervjuerna. Så det är med denna frågan i åtanke som jag 
börjar att titta på och göra en analys av de olika webbsidorna. Denna frågan kommer således 
att besvaras via både min textanalys samt svaren i de personliga intervjuerna och sedan 
jämföras och se hur väl det stämmer överens. Vad partierna säger och vad de faktiskt gör är en 
relevant fråga i min framtida analys. 

Jag började med att titta på nya Moderaternas officiella Facebook-sida. Det första jag gjorde 
var att titta på sidan överlag. Vad fanns det för information om partiet? Vilka var det som hade 
hand om sidan? Hur många fans hade dem? När jag sedan hade tagit reda på denna 
information gick jag vidare till statusuppdateringarna. Jag bläddrade så pass långt bak i tiden 
att jag hade tillgång till statusuppdateringarna som gjorts veckan precis innan valet. Detta 
gjorde jag för att det först och främst faktiskt är kommunikationen innan riksdagsvalet 2010 
som jag valt att fokusera på i min forskning. Jag gjorde sedan på samma sätt med de andra 
partiernas Facebook-sidor samt Twitter-kanaler.

3.5 Metodproblem 
Det största metodproblemet jag hade var förmodligen när jag försökte få intervjuer med 
representanter för varje parti. Socialdemokraterna svarade relativt omgående och vi bokade tid 
för en personlig intervju på deras huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. De andra partierna 
var något svårare att få tag i. Jag fick inget svar på Sverigedemokraternas infomail så jag 
provade istället att maila en partisekreterare som tidigare varit verksam i Uppsala. Jag fick 
svar av honom omgående men han hade tyvärr inte möjlighet att ses för en personlig intervju 
men svarade gärna på mina frågor via mail. Moderaterna fick jag däremot maila ett flertalet 
gånger innan de behagade att svara. Jag hade självfallet gärna fått tid för personlig intervju 
med representanter från alla tre partierna men jag tyckte att intervjuerna blev relativt bra ändå. 
Det blir självfallet en mycket bättre och mer utvecklad intervju om intervjuobjektet kan träffas 
ansikte mot ansikte då den som intervjuar kan uppta en bättre kontakt med objektet samt ställa 
intressanta följdfrågor. Intervjun blir således något utav ett samtal och detta kan leda till att 
intervjuobjektet oftast känner sig mer bekväm i sin sits och svarar mer utvecklande på 
intervjuarens frågor. Med andra ord blev mina intervjuer via mail inte lika personliga som den 
med socialdemokraternas representant då jag inte hade möjlighet att skapa en relation med 
objektet och ställa följdfrågor.

Jag hade också en del problem med textanalyserna. Då det finns så oerhört mycket 
information på dessa webbsidor var det svårt att begränsa sig och göra ett urval. Jag bestämde 
mig dock relativt snabbt för att koncentrera mig på partiernas uppdateringar veckan innan 
valet. Jag ansåg själv att det var ett relevant urval då det emellertid är kommunikationen innan 
riksdagsvalet som min uppsats handlar om. 
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4.Empiri 
Empiriavsnittet består av resultatredovisningar av de genomförda undersökningarna.

4.1 Sammanställning av Intervjuerna 
För att få en gemensam bild av vad jag kom fram till genom mina personliga intervjuer med 
partirepresentanterna presenterar jag här en sammanfattning av varje intervju. 

4.1.2 Moderaterna 
Denna intervju genomfördes via e-post med Moderaternas chef för Nya Medier, Martin T 
Karlsson. Han har jobbat för Moderaterna sedan år 2009 och hans avdelning ansvarar för all 
webbkommunikation från Riksorganisationen. För att se den fullständiga Intervjun, se Bilaga 
2.

Enligt Martin T Karlsson är Moderaternas mål med sociala medier att finnas på de platser där 
väljarna finns. De har valt att fokusera på enkelhet och de basala behov som väljare har och 
satsar på att förmedla information via Internet som är lätt att nå och lätt att läsa. De använder 
först och främst sociala medier för att svara på frågor och göra väljarna uppmärksamma på 
deras politik. De försöker även att följa partiets övriga kommunikation så nära som möjligt, 
även på nätet. 

Enligt Martin T Karlsson gör sociala medier så att väljare idag lättare kan komma i kontakt 
med politiker. Sociala medier för helt enkelt väljare och politiker närmare varandra. Han tror 
däremot att det är den sammantagna effekten av alla olika kanaler som i slutändan påverkar 
väljarna. 

Sociala medier har inte på något sätt ersatt traditionell media utan snarare kompletterat traditionell media.

- Martin T Karlsson, Moderaterna

Martin T Karlsson menar vidare att skillnaden mellan de nya medierna och traditionell media 
är att i traditionell media har avsändaren oftast en yrkesroll där yrket är att förmedla och 
sprida ljus i frågor som är av intressant karaktär. I sociala medier är det personliga 
perspektivet det intressanta. Han tror inte heller att sociala medier som enskild kanal gynnade 
partiet i årets riksdagsval. Han tror däremot att sociala medier kommer att få allt större 
betydelse då det kommer att öka förståelse och kunskap om politik. Han tror att effekten av 
detta kan bli att folk engagerar sig mer i politiska frågor. 

4.1.3 Socialdemokraterna 
Denna intervju genomfördes med Socialdemokraternas webbredaktör Natalie Sial på partiets 
kontor på Sveavägen i Stockholm den 22 november 2010. Hon är statsvetare i grunden och 
har jobbat som webbredaktör för Socialdemokraterna sedan februari i år. För att se den 
fullständiga intervjun, se Bilaga 3. 

Natalie Sial menar att socialdemokraternas största fokus fortfarande ligger på det traditionella 
samtalet för att marknadsföra sin politik. De använder sig dock mer och mer av Internet och 
sociala medier. Först och främst handlar det om att deras företrädare skriver artiklar som de 
hoppas kommer att synas på nätet, men de lägger också mycket fokus på sin hemsida, som de 
använder som en viktig informationskanal. Samtalet, nätet och opinionsbildning är de tre 
viktigaste faktorerna för deras politiska kommunikation menar Natalie Sial. 

Hon menar vidare att sociala medier spelar allt större roll idag fast i lite olika former. Det är 

25



inte bara sidor som Facebook och Twitter som är viktiga utan vilka artiklar och bilder som 
publiceras på nätet. Hon tror att sociala medier inte har allt för stor roll idag men att det 
kommer att få allt större betydelse framöver. 

Socialdemokraternas mål med sociala medier var att visa att de var en modern folkrörelse. De 
har satsat på att vara tillgängliga och på att folk ska förstå dem och kunna nå dem, trots alla 
möjliga sorters bakgrunder och problem. De vill helt enkelt vara framgångsrika, moderna och 
tillgängliga. 

Socialdemokraterna hade anställt ca 4-6 personer för att arbeta med just sociala medier inför 
riksdagsvalet och Natalie Sial hoppas att denna avdelning kommer att växa sig större i 
framtiden. Hon tror dock att det är de traditionella medierna som fortfarande påverkar väljarna 
mest samt sätter bilden av partirörelsen. Hon anser dock att de traditionella medierna och de 
nya medierna börjar mötas då de traditionella medierna har insett att folk vill ha saker och ting 
direkt, de vill ha det ”live”. Sociala medier så som politiska bloggar kan också vara mer 
demokratiskt då det inte finns några finansiella intressen i dem, på samma sätt som det finns i 
varumärken och journalister. 

En person kanske läser något intressant och länkar det vidare och det är ju ganska demokratiskt att se att det 
är människors egna intressen som styr och inte en tidning som säger att den här nyheter är stor.
- Natalie Sial, Socialdemokraterna

Sociala medier är också mer användargenererat än traditionella medier och kan sprida sig av 
sig självt. Natalie Sial tog ett exempel på detta som fick stor uppmärksamhet i både nya och 
traditionella medier. 

En nyhet kan numera bli stor när det är användargenererat. Ett exempel på detta är klamydiabrevet som 
handlade om en tjej som skrev om sin mamma […] Dottern skrev ett inlägg som var fantastiskt bra och 
målande av hur hennes mamma blev utförsäkrad. Den fick ju någon sjuk spridning... på bara några dagar 
hade den ca 13 000 delningar och det var ju på grund av att människor ville sprida det för att de brann för 
den här frågan. Och det blev ju en fråga i slutdebatten sedan. Den satte ju agendan för de politiska frågorna 
i slutet.
- Natalie Sial, Socialdemokraterna

Natalie Sial menar vidare att sociala medier absolut var en viktig kanal för dem inför årets 
riksdagsval men att det kanske inte var direkt gynnande. Hon tror definitivt att sociala medier 
kommer att bli större i framtiden och partiet arbetar hela tiden på att bli bättre på 
internetkommunikation. 

4.1.4 Sverigedemokraterna
Denna intervju genomfördes via e-post med Pavel Gomel som är pressekreterare och politisk 
sekreterare för Sverigedemokraterna. Han har även ett informellt ansvar för 
Sverigedemokraternas och SDU:s satsning på sociala medier. Han har haft politiska uppdrag 
för partiet sedan våren 2009. För att se den fullständiga Intervjun, se Bilaga 4.

Sverigedemokraterna marknadsför sitt parti på väldigt många olika sätt enligt Pavel Gomel. 
De delar ut flygblad, foldrar, böcker och information samt deras egen partitidning, SD-
kuriren. De ordnar även olika aktiviteter, torgmöten, manifestationer, skolbesök och debatter. 
De syns också väldigt mycket på Internet och Pavel Gomel menar också att deras budskap 
sprids väldigt mycket genom mun-mot-mun-metoden. Dock är det som har haft störts effekt, 
enligt honom, är exempelvis islamartikeln i Aftonbladet, landsdagarna 2009 samt 
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uppmärksamheten kring deras reklamfilm. Pavel Gomel säger dock att Sverigedemokraterna 
inte fick den plats de ville ha i traditionella medier.

Vi försökte ständigt få utrymme i de stora medierna men upplevde i hög utsträckning att vi blev nedtystade 
på olika sätt.
- Pavel Gomel, Sverigedemokraterna

Pavel Gomel menar också att sociala medier så som Facebook, Twitter och Youtube är viktiga 
idag, men att man inte får överskatta deras betydelse. För att bli ett statsbärande parti kan man 
inte bara synas på internet utan i hela samhället, menar han. Han menar dock på att sociala 
medier har betytt väldigt mycket för svensk politik och inte allra minst för 
Sverigedemokraterna då de har haft svårt att bli insläppta i etablerade medier. 

I denna valrörelse var sociala medier viktigare än någonsin, inte minst då många av de sociala medier vi 
talar om idag knappt användes i Sverige vid det förra valet 2006. Många fler människor idag tar Internet för 
givet och har tillgång till Internet nästan var som helst dygnet runt i Sverige idag.
 – Pavel Gomel, Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna hade däremot inte anställt någon specifik person för att arbeta med 
sociala medier. 

De sverigedemokrater som ägnar sig åt detta [sociala medier] arbetar egentligen med andra arbetsuppgifter 
eller gör det oavlönat på sin fritid. Den senare gruppen är den största, och det visar vilken oerhört stor 
potential vårt parti och vår politik har, då så många tror på våra idéer och är beredda att offra så mycket tid, 
kraft, ork och annat för att dra sitt strå till stacken.
- Pavel Gamov, Sverigedemokraterna

Han menar vidare att de har satsat mycket på Facebook, där de har lanserat flera kampanjer. 
Genom att partiet har varit så aktivt på Facebook har väljare, sympatisörer och medlemmar 
kunnat knyta kontakter med likasinnade och bryta det sociala stigma som offentliga sympatier 
för deras parti kan innebära, menar Pavel Gamov. De har även etablerat en närvaro på Twitter. 
De har även gjort om och rustat upp sina rikstäckande samt regionala/lokala hemsidor och 
ungdomsförbundets diskussionsforum på nätet har inneburit en viktig knutpunkt för många 
unga sverigedemokrater. 

Pavel Gamov menar vidare att det troligen fortfarande är TV-mediet som spelar störst roll i 
den politiska debatten. Mycket av det som produceras i sociala medier är för smalt och når 
inte ut till en bredare allmänhet på samma sätt. Sociala medier är dock bra på att ta upp 
obekväma, nedtystade och politiskt inkorrekta frågor ur ett annat perspektiv och detta gynnar 
självklart Sverigedemokraterna, menar Pavel Gamov. Nackdelen med sociala medier kan vara 
när någon skriver något ogenomtänkt som sedan genererar negativ publicitet. Det som skrivs 
på Internet försvinner ju oftast aldrig därifrån. Möjligheten till anonymitet kan också leda till 
smutskastning, förföljelse och förtal. Sociala medier och Internet är i mångt och mycket ett 
juridiskt vauum, menar Pavel Gamov.

Han tror dock att sociala medier kommer att få allt större betydelse i framtiden. De kommer 
dock inte att kunna ersatta de traditionella medierna utan snarare bli ett slags komplement. 
Fler och fler kommer dock att söka sig till sociala medier då de tröttnar på den filtrerade, 
politiskt korrekta och censurerade information de får via de traditionella medierna. 
Sverigedemokraterna anser vidare att sociala medier gynnat dem i riksdagsvalet 2010. 
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Sociala medier har varit till stor hjälp för Sverigedemokraterna i valet. Därom råder inga som helst tvivel. 
Troligen är Sverigedemokraterna det parti som gynnats mest av detta i riksdagsvalet. När vi blir utestängda 
från andra medier får vi skapa oss egna sätt att nå ut till det svenska folket och valmanskåren.
- Pavel Gamov, Sverigedemokraterna

4.2 Sammanställning av kvalitativ textanalys
När jag började med min kvalitativa textanalys av Facebook och Twitter tittade jag först och 
främst på vad för slags information de delade med sig av, vad de hade för statusuppdateringar 
innan valet och på vilket sätt de faktiskt använde sig av dessa communitys för att 
kommunicera sin politik. Jag koncentrerade mig endast på veckan innan valet, den 13-19 
september. För min egen del delade jag upp statusuppdateringarna i olika kategorier för att 
lättare kunna se vad för slags uppdateringar som partierna faktiskt använde sig av. Dessa 
kategorier är uppdateringar som innehåller: information om partiet, information om möten och 
events, kritik till andra partier, länkningar till artiklar och blogginlägg eller så kallade 
videolänkningar till exempelvis Youtube-videor eller TV-program. 

4.2.1 Moderaterna
Moderaternas officiella Facebook-sida har 16 188 fans.88Det första jag såg när jag besökte 
sidan var den lilla ruta som brukar finnas precis under profilbilden. I denna ruta brukar man 
som användare på Facebook kunna skriva vad helst man önskar och det hade nya Moderaterna 
tagit fasta på. I rutan hälsades jag välkommen till deras officiella Facebook-sida och det stod 
även vilka det var som hade hand om sidan och skötte uppdateringen. Det var bland annat 
Martin Karlsson, chefen för sociala medier, samma person som svarade på mina 
intervjufrågor. I den fasta Informationsrutan nedanför var saker som land, besöksadress, 
telefonnummer samt länk till deras officiella hemsida ifyllda. Under rutan med alla fans 
brukar det allt som oftast finnas en ruta med ”Favoritsidor”. Här fanns bland annat länkar till 
Carl Bildts egen Facebook-sida samt Beatrice Asks och Fredrik Reinfeldts. På sidan hade nya 
Moderaterna även skaffat länkar eller applikationer så att besökarna bara kunde klicka på 
fliken och komma direkt till nya Moderaternas officiella Youtube-kanal, Twitter-sida samt 
deras sida på Flickr. 

Jag gick sedan vidare till de statusuppdateringar som gjordes veckan innan valet, den 13-19 
september. Det första jag noterar när jag går igenom uppdateringarna är att nya Moderaterna 
gjort som många andra och kopplat sitt Facebook-konto till sitt Twitter-konto. Det är med 
andra ord exakt samma uppdateringar på båda sidorna. Jag märkte detta eftersom de flesta 
uppdateringarna skrevs med ”Twitterspråk”. Med detta menar jag således att de ”taggade” 
uppdateringarna inom vissa kategorier som användarna på Twitter brukar göra. Ett exempel på 
detta är: ”Ministrarna Beatrice Ask och Maria Larsson (KD) skriver om att unga brottslingar 
ska följas upp på @SvDBrannpunkt #val2010”. Här taggar det inlägget dels så att det 
hamnar på SvD Brännpunkts konto (som är SvD:s specifika avdelning för debatt och opinion.) 
Inlägget taggas också i en specifik kategori, ”val2010”. Under statusraden till följd av tid för 
uppdateringen står det också med liten grå text att statusen är uppdaterad via ”selective 
tweets”. Jag forskar således lite i detta och får reda på att det är en applikation med vilken 
användarna kan uppdatera sin Facebookstatus via Twitter, precis som jag trodde. Med 
”Selective tweets” menas dock att inte alla tweets automatiskt skrivs på Facebook utan att 
användaren själv väljer vilka som ska synas även där. När jag tittar vidare på uppdateringarna 
märker jag att näst intill alla är taggade i kategorin ”val2010”. 

När jag tittar närmare på det faktiska innehåller i uppdateringarna märker jag att de allra flesta 

88 http://www.facebook.com/moderaterna   
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innehåller länkar till artiklar om Moderaterna. Alla artiklarna är till Alliansens fördel och är 
främst skrivna av SvD, DN eller Expressen. Många länkar är också ”videolänkar” och 
rekommenderar debatter och tv-program som går på TV, främst TV 4.

 Andra uppdateringar länkar till blogginlägg, främst ”politikerbloggen” som är en oberoende 
politisk blogg som uppdaterar om politiska nyheter i kvällstidningsform.89 Exempel på en 
status som länkar till politikerbloggen är: 

”Politikerbloggen: Fredrik Reinfeldt: “Är man för sjuk för att arbeta gäller inga tidsgränser” 
http://bit.ly/bh1kRY #val2010” 

En del uppdateringar länkar till bilder från en speciell händelse eller är rena 
informationsuppdateringar om vad partiledaren och andra högt uppsatta i partiet befinner sig 
och vad de gör. Exempel på detta är: 

”Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Carl Bildt besöker Malmö idag http://bit.ly/9ljfOy 
#val2010” 

”Fredrik Reinfeldt på bussturné till Eskilstuna och Västerås imorgon http://bit.ly/9cQy49 
#val2010”.

Det fanns också, veckan innan valet, en del rödgrön-kritiska uppdateringar bland nya 
Moderaternas Facebook-statusar. Exempel på dessa är: 

”Tobias Billström skriver på @polblogg "De svaga drabbas av rödgrön politik 
http://bit.ly/9epRYQ #val2010”.

”Johan Forssell @JohanForssell skriver att "Oppositionen slarvar med statsfinanserna" på 
Politikerbloggen. http://bit.ly/aodoJY #val2010” och 

”Sydsvenskan: "S sviker invandrarkvinnor" http://bit.ly/983xxn #val2010”. 

Detta är alltså tydliga exempel på uppdateringar som Moderaterna använder sig av, en 
länkning till en blogg med röd-grönt kritiskt innehåll. 

På valdagen, den 19:e september, hade nya Moderaterna endast två statusuppdateringar och 
dessa var: 

”Reinfeldt i Gomorron Svrieg i morse http://bit.ly/bXEDkJ #val2010”

”Fredrik Reinfeldt: "Nu tar vi dem" http://bit.ly/dBeaHA #val2010”. 

Den senare statusuppdateringen hade så många som 320 personer tagit ”like” på och det var 
också denna status som fått bäst respons av alla under hela valveckan.

På nya Moderaternas officiella Twitter-sida är bakgrunden ljusblå i likhet med den färg som 
de brukar använda sig av. På höger sida finns det en liten informationsruta och precis som på 
Facebook har Moderaterna fyllt i vilka det är som sköter uppdateringarna på Twitter. En av 
dem är även här chefen för sociala medier, Martin Karlsson. Nya Moderaternas officiella 
Twitter har 3826 followers och 2003 tweets.90 

Trots att Moderaterna har installerat en applikation som gör att deras tweets även uppdaterar 
89 www.wikipedia.org  ,  
90 http://www.twitter.com/nya_moderaterna   
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deras status på Facebook innehåller deras Twitter-sida fler uppdateringar än deras Facebook-
konto. De har alltså använt sig av ”selective tweets” och valt ut vissa tweets som de även 
publicerat på Facebook. Jag försöker att hitta ett mönster i vilka de har sållat ut men kan inte 
finna något. Jag antar dock att de väljer att uppdatera sina mest viktiga tweets även på 
Facebook. Det är följaktligen ingen större skillnad på statusmeddelandena på dessa båda sidor 
förutom det jag nämnde tidigare att det är några fler på deras officiella Twitter-sida.

4.2.2 Socialdemokraterna 
Socialdemokraternas Facebook-sida har 18 149 fans.91 I den lilla rutan som jag talade om 
innan, hälsar Socialdemokraterna besökaren välkommen och sedan ber de om att man ska 
diskutera i diskussionsforumet istället för i ”loggen”. Under fliken information finns endast 
adressen till deras officiella hemsida. Socialdemokraterna har en så kallad ”favoritsida” och 
det är Mona Sahlins egen fanpage på Facebook. Socialdemokraterna har till skillnad från 
Moderaterna en del bildalbum på sin sida. De har så mycket som sex stycken fotoalbum som 
bland annat innehåller bilder från Valfinalen på Götaplatsen. De har även ett album med 
”Mobiluppladdningar” och ett med ”Loggfoton” och det tar jag som ett tecken på att de är 
duktiga på att ladda upp bilder kontinuerligt. De har även en flik med länk till 
Socialdemokraternas officiella Youtube-kanal. De har dock inga länkar till Twitter eller Flickr 
som Moderaterna hade. Något som Socialdemokraterna däremot har är ett diskussionsforum. 
När jag tittar närmare på detta forum finns det 132 olika ämnen som tagits upp. 
Socialdemokraterna har även en flik med Evenemang.

Det första jag uppmärksammar när jag sedan tittar på Socialdemokraternas 
statusuppdateringar veckan innan riksdagsvalet 2010 är att de flesta uppdateringar är länkar 
till olika Youtube-klipp. De använder sig således mest av min påhittade kategori ”videolänkar” 
i sina uppdateringar. Flera av klippen är filmer från när Mona Sahlin har talat på offentliga 
platser, exempelvis på centralstationen i Stockholm. Andra filmer är bland annat 
Socialdemokraternas reklamfilmer, ett tal av Göran Persson och hälsningar från bland annat 
Mona Sahlin och Lars Ohly. 

En annan statusuppdatering frågar besökaren om den redan har röstat. Om den har det kan 
denne byta profilbild så att det syns på dennes Facebook-profil att den röstat röd-grönt. 

En annan statusuppdatering från Socialdemokraterna är en länk till bloggen 
”Klamydiabrevet”. Denna blogg blev uppmärksammad i valrörelsen 2010 när det publicerades 
ett inlägg om bloggarens mamma som fått sin sjukförsäkring indragen. 

De flesta av Socialdemokraternas uppdateringar är således länkar som skickar besökaren 
vidare till bland annat Youtube, socialdemokraterna.se, aftonbladet och diverse bloggar. 

Det finns dock exempel på ”informationsuppdateringar” också; 

”Nu ger vi järnet!! In i kaklet så tar vi hem det hela av bara farten!”

”Det knackas dörr utav bara helvete i hela Sverige nu... Fortfarande finns tid. Slå en signal till 
socialdemokraterna i din kommun och häng med! Vi har väldigt kul!”.

Socialdemokraternas officiella Twitter-sida har 4523 followers92. I informationsrutan till höger 

91 http://www.facebook.com/socialdemokraterna   
92 http://www.twitter.com/socialdemokrat   
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finns det en länk till socialdemokraternas officiella hemsida samt lite information om själva 
kontot. Där står det att detta är Socialdemokraternas officiella twitterkanal och att det är en 
viss #johansbuzz som sköter uppdateringen. Det första jag ser är att deras Twitter-kanal har 
långt fler uppdateringar än deras Facebook-sida. Veckan innan valet är det flertalet 
uppdateringar om dagen. När jag tittar närmare på uppdateringarnas innehåll ser jag dock att 
många av dem är meddelanden till andra twitteranvändare. De flesta uppdateringar är precis 
som Moderaternas taggade i ”#VAL2010” men många är också taggade i ”#tv4val”. 

Det finns även flertalet uppdateringar innehållande länkar. Några ”videolänkar” och några 
länkar till artiklar och blogginlägg. Många tweets är också ”informationsuppdateringar” och 
innehåller också information om kommande offentliga debatter. 

Precis som Moderaterna hade socialdemokraterna också en hel del statusuppdateringar som 
handlade om att kritisera sina motståndare. Ett exempel på detta är

 ””vi har använt våra skattepengar klokt” sa Reinfeldt, till skattesänkningar för de rika...”” 

”Gillar att Mona tvålade till Reinfeldt om arbetslöshetsstatistiken, vår statsmin. Kan fan inte 
hålla koll på siffror #tv4val (via @viskot)”. 

Skolminister och vice statsminister Jan Björklund får även en hel del kängor via 
Socialdemokraternas twitterkanal. Jag såg hela fyra stycken under en och samma vecka 
(veckan innan valet) som handlade personligen om Björklund och hans politik. Ett exempel på 
detta är:

”Björklund första skolministern som inte har som ambition att höja kunskapsnivån totalt sett. 
#tv4val (via @acbrockman). 

4.2.3 Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas officiella Facebook-sida har 40 852 fans93. Profilbilden föreställer 
Sverigedemokraternas egna partisymbol och i den lilla informationsrutan under står det ”Vi 
som oavsett politisk hemvist stödjer Sverigedemokraterna i vår riksdag. Ditt land, ditt val!” 
samt adressuppgift till deras officiella hemsida. Det finns även ett fotoalbum med 
”Loggfoton”. I detta album är det främst bilder på partiets företrädare, bland annat 
partiledaren Jimmie Åkesson. I flikarna där uppe använder de sig inte av några länkar till 
andra sidor eller dylikt, likt de andra partierna.

När jag sedan går vidare för att titta på Sverigedemokraternas statusuppdateringar ser jag att 
det även  är en hel del länkar här också. Det handlar först och främst om länkar till artiklar och 
rena nyheter angående partiet. Exempel på detta är: 

”SD 3:e största parti efter M & S http://www.dn.se/nyheter/valet2010/alliansen-ar-i-majoritet-
1.1170760”

”Hotelse mot kvinnlig SD-kandidat i Malmö http://tinyurl.com/3aaklug”. 

Det är också en hel del ”informationsuppdateringar” gällande hot mot Sverigedemokraterna 
och deras partimedlemmar, som också innehåller länkar. Exempel på detta är: 

93 http://www.facebook.com/SDjatack   
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”Ännu en mörk dag för demokratin - Alla SD:s torgmöten inställda efter hot och våld från 
extremvänstern http://tinyurl.com/2etdqse”

”Fruktansvärt att en statsminister legitimerar våld http://tinyurl.com/2clp2a6”. 

I en av statusuppdateringarna, på själva valdagen, lanserar SD även en motkampanj till 
Aftonbladets ”Vi gillar olika”-kampanj. ”Vi gillar lika” heter SD:s egna kampanj och det är 10 
139 personer som stöttar detta genom Facebook.94

Det verkar inte som att Sverigedemokraterna har någon officiell Twitter-kanal men på deras 
hemsida länkar de till olika Sverigedemokratiska twittrare, där bland annat partiledaren 
Jimmie Åkesson ingår. Jag väljer dock att titta på twitter.com/sdriks som verkar vara deras 
mer allmänna Twitter-kanal med uppdateringar kring partiet. Detta konto har 577 followers.95 
Under denna information finns det även länk till Sverigedemokraternas officiella hemsida. Jag 
får dock ingen information om vem det är som uppdaterar denna sida. När jag tittar närmare 
verkar det dock som att det är samma person som sköter statusuppdateringarna på Facebook 
som twittrar på detta konto då det är samma uppdateringar här som på Facebook. Jag 
förmodar således att detta faktiskt är Sverigedemokraternas officiella Twitter-kanal. Det är 
följaktligen samma uppdateringar på båda dessa konton och därav behöver inte Twitter-
kanalen en egen resultatredovisning. 

Här har jag gjort ett stapeldiagram över de tre olika partiernas popularitet på Facebook 
respektive Twitter, det vill säga hur många ”fans” eller ”followers” respektive parti har på 
dessa sociala medium.
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95 http://www.twitter.com/sdriks   
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5. Analys 
Alla tre partierna har först och främst använt sig av sociala medier som en 
kommunikationskanal där de når ut med information till väljarna och där väljarna lättare kan 
ta kontakt med politikerna. För dessa tre partier är således sociala medier ett verktyg för att 
lättare kunna kommunicera med sina medlemmar, väljare och sympatisörer. 

Alla representanter från partierna var dock överens om att sociala medier som enskild kanal 
fortfarande har en begränsad roll inom svensk politik. Trots detta hade både Moderaterna och 
Socialdemokraterna anställt minst fyra personer för att jobba med den nya webben och sociala 
medier i och med valrörelsen 2010. Det märktes också relativt tydligt då jag granskade 
partiernas Facebook- och Twitter-sidor. Det var en och samma personer som hade uppdaterat 
både Moderaternas och Socialdemokraternas konto, flera gånger om dagen. 

Moderaternas Martin Karlsson innehar även titeln ”Chef för Nya Medier” och han är också en 
av dem som hjälper till att uppdatera Moderaternas officiella Facebook-sida samt Twitter-
kanal. Moderaterna hade även kopplat sina uppdateringar via Twitter till Facebook. Detta hade 
de antagligen gjort för att effektivisera uppdateringen. De valde dock bara ut vissa 
uppdateringar från Twitter som också publicerades på Facebook. Varför de inte uppdaterar allt 
på Facebook tror jag beror på att deras fans förmodligen bara skulle bli irriterade om de 
ständigt fick nya meddelanden från Moderaterna vilket skulle kunna ha en motsatt effekt. På 
Twitter förmodar jag att deras ”followers” faktiskt väljer att följa Moderaterna just för att 
kontinuerligt få uppdateringar om vad som händer runt partiet. På Facebook har användarna 
förmodligen blivit fans av partiet för att de främst vill visa sina vänner på Facebook att de 
faktiskt stöttar Moderaterna. De vill med andra ord göra en form av ”statement” i och med 
detta. Det är med andra ord en viss skillnad mellan användarnas syfte med att ”följa” och vara 
”ett fan av” Moderaternas Twitter- samt Facebook-sida. Detta har troligen Moderaterna tagit 
fasta på. 

I sina statusuppdateringar satsade Moderaterna först och främst på länkningar till artiklar och 
blogginlägg om partiet, samt informationsuppdateringar och kritik till andra partier. Enligt 
partiets representant Martin T Karlsson använde de sociala medier för att svara på frågor och 
ge lättillgänglig och lättläst information och detta stämmer relativt bra med vad jag kom fram 
till via min textanalys. 

Sverigedemokraterna hade enligt deras representant däremot inte anställt någon för att enbart 
fokusera på den nya webben och sociala medier. Detta är tämligen intressant då 
Sverigedemokraterna faktiskt är det största partiet på Facebook. Partiet har nästan 41 000 fans 
på sajten,vilket är mer än dubbelt så många som både Moderaterna och Socialdemokraterna. 
Partiets representant i intervjuerna, Pavel Gamov, menar på att det är många 
Sverigedemokrater som arbetar med sociala medier oavlönat på sin fritid och att detta visar på 
vilken oerhörd potential deras parti och politik har. Sverigedemokraternas representant menar 
också på att sociala medier kanske hade mest betydelse för just deras parti i riksdagsvalet då 
de vanligtvis känner sig utestängda från de traditionella medierna. Enligt medieforskaren 
Jesper Strömbäck är Sverigedemokraterna det största partiet på nätet och detta kan mycket väl 
bero på att de inte får de utrymme de egentligen vill i de traditionella medierna. När jag 
granskar Sverigedemokraternas Facebook-uppdateringar ser man att de är väldigt missnöjda 
över hur de blir behandlade av oppositionspartierna samt de traditionella medierna. Flera av 
deras uppdateringar handlade om hot de mottagit samt missnöje över hur de andra partierna 
beter sig. 
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Partiet må vara starka på Facebook men på Twitter är de det parti som både har minst 
uppdateringar och ”followers”. Där ligger istället Socialdemokraterna i toppen.
 
Socialdemokraterna är också det parti av dessa tre som har näst flest fans på Facebook. Enligt 
deras representant var det också de som hade vunnit kampen på nätet. Enligt textanalysen var 
Socialdemokraterna väldigt aktiva på både Facebook och Twitter med diverse fotoalbum, 
uppdateringar och diskussionsforum. Deras representant berättade också att de har närmare 
700 bloggar registrerade i deras egna bloggnätverk. Trots detta tyckte inte 
Socialdemokraternas representant att just sociala medier hade varit direkt gynnande för deras 
parti i valrörelsen 2010. De såg dock väldigt positivt på så kallad användargenerad 
information som sprids via nätet och tog bloggen ”klamydiabrevet” som exempel på detta. 
Om man granskar deras Facebook-sida och Twitter-kanal kan man också se att de gjorde 
mycket för att ”peppa” sina valarbetare och partisympatisörer. Många av uppdateringar var av 
denna karaktär. De hade också en kampanj via Facebook där partiets anhängare kunde visa 
andra användare på Facebook att de valde att rösta rödgrönt med hjälp av en applikation. 
Denna applikation gjorde så att texten ”För hela Sverige” syntes på användarens aktuella 
profilbild.

Ett annat resultat av textanalyserna är upptäckten av att tidningarnas politiska färg kanske 
fortfarande har en viss betydelse i valrörelsen. De artiklar som exempelvis Moderaterna hade 
länkat till var skrivna av antingen SvD, DN eller Expressen. SvD säger sig vara ”obunden 
moderat” medan DN och Expressen har beteckningen ”oberoende liberal”. 
Socialdemokraterna länkade däremot gärna till artiklar skrivna av Aftonbladet, vilken ju är en 
”oberoende socialdemokratisk” tidning. 

En sammanfattning av textanalyserna är att alla tre partier använde Facebook och Twitter på 
ungefär samma sätt och det var att nå ut med information till väljare och sympatisörer. Denna 
information innehöll allt som oftast länkar till diverse artiklar, blogginlägg och Youtube-klipp. 
Vissa uppdateringar innehöll också information om torgmöten och debatter. De tre partiernas 
användning av dessa medier skiljer sig med andra ord relativt lite åt. När man jämför resultatet 
av intervjuerna stämmer också partiernas svar relativt bra med varandra. De tre 
representanterna var överens om att sociala medier har en viss betydelse idag och att det 
fungerar utmärkt som en kommunikationskanal där väljare och politiker kan komma närmare 
varandra. Moderaterna och Sverigedemokraterna ansåg att sociala medier inte på något sätt 
ersatt traditionella medier utan att de bara har en kompletterande roll. Socialdemokraterna 
ansåg också att de traditionella medierna fortfarande spelar störst roll och att det är de som 
sätter agendan och bilden av partirörelsen. 

Sverigedemokraternas representant anser vidare att de nya medierna skiljer sig ifrån de 
traditionella på så sätt att de nya medierna slipper så kallade ”gatekeepers”. 
Socialdemokraterna är inne på samma spår och säger att det på politiska bloggar inte finns 
några finansiella intressen och att det därför blir mer demokratiskt. De anser vidare att 
kvällstidningarna riktar in sig mycket mer på sensationsjournalistik medan sociala medier är 
mer användargenererat och kan sprida sig av sig självt. Sverigedemokraterna menar också på 
att det råder åsiktsdiktatur i de traditionella medierna, vilket man slipper via Internet och 
sociala medier. 

Partierna är också överens om att sociala medier kommer att få allt mer betydelse i framtiden. 
Alla tre representanterna trodde att Internet och sociala medier kommer att ha en viktig roll 
inom politisk kommunikation framöver. Moderaterna trodde att sociala medier kommer att få 
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fler och fler intresserade av politiska frågor medan Sverigedemokraterna trodde att 
befolkningen troligtvis kommer att tröttna på de traditionella medierna så småningom, då de 
inte ger en korrekt bild av verkligheten, och då istället vända sig till sociala medier.  

Om jag applicerar dessa tankar och svar på Habermas teori om den borgerliga offentligheten 
ser jag väldigt tydliga samband. Den offentliga sfären, som Habermas kallar den, har på 
många sätt kommit tillbaka via Internet, den nya webben och sociala medier. Habermas 
menade också på att den offentliga sfären, så som han såg på den, försvann i och med de nya 
mediernas uppkomst. Habermas syftade då framför allt på televisionens framfart. I och med 
den nya uppkomsten av den nya webben och sociala medier har den demokratiska 
diskussionen och debatten har återuppstått. Dåtidens kaffehus har ersatts av sociala medier, 
både Twitter, Facebook och Youtube men framför allt bloggar och olika diskussionsforum på 
Internet, exempelvis Flashback. Visst finns det oerhört många skillnader, men det är ungefär 
på detta sätt som Sveriges stolthet, grundlagen om yttrandefrihet, uttrycker sig i dagens 
samhälle. 

När en ”offentlig händelse” skedde på exempelvis ett torg i dåtidens Europa kunde folket som 
hade samlats runt omkring visa direkt och på plats hur de kände, tyckte och tänkte om denna 
specifika händelse. De kunde bidra till händelsen genom att tala, bua, vissla eller applådera. 
Detta kan jämföras med dagens forum och kommentatorsfält på Internet. Enligt 
medieforskaren Lars Nord har sociala medier tagit över Internet och man kan idag uttrycka sin 
åsikt om allt som publiceras på nätet. Du kan kommentera och ”gilla” dina vänners statusar 
och logginlägg på Facebook. Du kan kommentera olika bloggars innehåll. Du kan också, via 
din Facebook eller Twitter, länka och rekommendera en artikel från i princip vilken nättidning 
som helst. Du kan också lägga upp en låt eller ett filmklipp som du tycker extra mycket om i 
din blogg eller logg på Facebook. Via sociala medier och Internet kan vi hela tiden visa vad vi 
tycker och känner om aktuella händelser. Skillnaderna mot dåtidens åskådarbeteende på 
Europas gator och torg är att vi, idag och på Internet, kan välja att vara anonyma. På Facebook 
kan användaren ganska tydligt visa vem han eller hon är och ta ställning i olika frågor genom 
att ”gilla” olika organisationer, partier, personer och så vidare medan besökare på bloggar och 
forum kan välja att vara anonyma när de postar ett inlägg eller en kommentar. Detta bidrar 
förmodligen till ett mer åsiktsfritt klimat och att fler och fler vågar uttrycka sin åsikt, i alla fall 
på forum och bloggar. En annan skillnad är att alla som har tillgång till Internet kan ta del av 
offentliga händelser, då de sprids över hela världen på bara några sekunder. I det tidigmoderna 
Europa var publiken tvungen att infinna sig på plats, just i samma sekund som det aktuella 
faktiskt hände, för att kunna ta del av händelsen. Idag sprids information, bilder och filmklipp 
om diverse händelser på nolltid och på så sätt kan i princip hela världen ta del av- och uttrycka 
sin åsikt angående händelsen. 

Detta kan även appliceras på den svenska politiken innan Internets framfart. Tidigare var det 
ofta komplicerat att komma i kontakt med partirepresentanter och partiledare för att ställa 
frågor eller komma med åsikter och kritik. Idag har många högt uppsatta partier en egen 
offentlig mailadress, Twitter-kanal eller Facebook-sida. Via min textanalys och mina 
personliga intervjuer märkte jag att partirepresentanterna använder Internet och sociala medier 
för att möta publiken ”halvvägs”. Politikerna är inte längre onåbara personer som 
befolkningen endast kan se på TV och läsa om i diverse artiklar i tidningar utan de är 
människor som befolkningen kan föra en någorlunda dialog med. Moderaterna var 
förmodligen det parti som först och främst använde sociala medier för att ”vara där väljarna 
är”. Enligt min analys såg Moderaterna sociala medier som ett utmärkt 
kommunikationsverktyg mellan partiet och dess väljare. Socialdemokraterna och 
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Sverigedemokraterna hade också denna åsikt men Sverigedemokraterna såg nog även en 
annan potential med Internet och sociala medier. Detta då de inte fick lika mycket utrymme i 
medierna som de andra partierna på grund av deras kontroversiella politiska åsikter. Internet är 
med andra ord en kanal för mindre partier och organisationer att nå fram till väljare, och detta 
är självfallet på både gott och ont. Det är dock också därför som Internet och sociala medier 
främjar demokrati och yttrandefrihet. Alla, oavsett åsikt, får komma till tals.  

När televisionen uppstod menade Habermas att staten kontrollerar dessa medier som sprider ut 
sin information via TV och publiken bara konsumerar och ger inte något ”svar”. Det handlade 
inte längre om någon ömsesidig synvinkel, som i den offentliga sfären, utan om en 
envägskommunikation där publiken inte fick komma till tals. I och med teknikens ytterligare 
framfart är detta numera ett minne blott. I många program som sänds live kan publiken, 
samtidigt som de tittar, maila eller sms:a frågor och synpunkter som programledarna tar upp 
direkt i sändning. Detta i sin tur gör att TV helt plötsligt blir ett medium för 
tvåvägskommunikation. Om det är ett program som inte sänds live kan tittarna allt som oftast 
ändå diskutera programmets innehåll via exempelvis programmet hemsida på Internet eller via 
kommentatorsfält under artiklar och blogginlägg om programmet. Numera kan publiken alltid 
ge gensvar och delta aktivt i medieproduktionen. Publiken kan således snabbt, fort och lätt 
komma med synpunkter och ge kritik vilket skapar ett helt annat medieklimat än det som 
fanns då televisionen först lanserades. Socialdemokraternas representant Natalie Sial pratade 
också om detta ”livetänkande”. De traditionella medierna har uppfattat att publiken numera är 
van vid att få rapporter om händelser direkt när det händer, och gör säkerligen därför allt för 
att vara lika snabba som Internet och sociala medier på att nå ut med information. Det finns 
förmodligen inte en enda TV-kanal eller produktion, tidning eller magasin som idag inte har 
en egen webbsida där de publicerar nyheter innan de når ut via de traditionella medierna. 
Detta kommer säkerligen även att öka i framtiden då västvärldens befolkning idag lever i ett 
teknik- och informationssamhälle och är vana vid ständiga uppdateringar om diverse 
händelser världen över.

Habermas menar också på att boktryckarkonsten var en viktig del i historian för den 
borgerliga offentlighetens uppkomst. Han var således inte intresserad av det tryckta mediet i 
sig utan mer av de sociala relationer som skapades genom dessa. Detta kan också jämföras 
med dagens medieklimat. TV- och radioprogram, tidningsrubriker och artiklar skapar allt som 
oftast en debatt. Innan Internets framfart satt förmodligen de allra flesta hemma med familj 
och vänner och diskuterade vad de som publik just hade upplevt. Habermas menade på att den 
nya formen av publikum konsumerade istället för att forma eller publicera. De tog möjligen 
ställning i efterhand, via artiklar som publicerades i morgondagens tidning, men de var inte 
aktivt med och diskuterade. I dagens medieklimat är det annorlunda. Numera sätter sig 
förmodligen en hel del av befolkningen framför sina datorer för att diskutera de traditionella 
mediernas produktioner. Framför allt den lite yngre generationen. De kanske skriver ett inlägg 
i sin blogg, lämnar en kommentar på den officiella hemsidan, skapar en tråd i ett forum eller 
länkar till ”händelsen” på Facebook eller Twitter. Dessa medier skapar med andra ord en 
debatt vid sidan om deras produktioner och denna debatt sker numera allt som oftast via nätet 
och sociala medier. 

I det tidigmoderna Europa började också den borgerliga diskussionen ställa krav på inflytande 
och deltagande i den statliga maktutövningen. Habermas menade med andra ord på att den 
borgerliga offentligheten hade så pass stort politiskt inflytande att den spelade en stor roll för 
formandet av de västerländska staterna. Även här kan man jämföra Internet och sociala medier 
med Habermas offentliga sfär. Diverse forum och bloggar på Internet kan ibland jämföras med 
folkrörelser då människor likasinnade människor samlas och diskuterar exempelvis politiska 
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sakfrågor. Detta kan troligtvis i sin tur bidra till att nya partier och organisationer startas upp 
och så småningom får inflytande i svensk politik. Sverigedemokraternas framgångar i valet 
2010 kan vara ett exempel på detta. Partiets representant nämnde själv att de kände att det var 
svårt för dem att få medieutrymme och att de ofta blev nedtystade av etablerade medier. De 
valde därför att också satsa mycket på kommunikation via Internet, exempelvis Facebook. 
Partiets representant menade dock också på att det faktiskt är de traditionella medierna som 
har mest genomslag och tog som exempel det gehör deras debattinlägg om islam i Aftonbladet 
fick. Förutom denna artikel fick Sverigedemokraterna inte så mycket utrymme i de etablerade 
medierna och i min forskning har deras missnöje angående detta lyst igenom. Deras 
utestängning från de traditionella medierna kan förmodligen ha bidragit till deras popularitet 
på Internet. Sverigedemokraterna är ju faktiskt det parti som har allra flest fans på Facebook. 
Deras sympatisörer möts troligen på Internet, när de inte får utrymme för debatt via de 
traditionella medierna 

Det finns självfallet också en hel del skillnader mellan Habermas teori om den offentliga 
sfären och Internet och sociala medier. Den borgerliga offentligheten var främst till för de 
utbildade och de synliga i denna borgerlighets sociala institutioner samt endast män. Trots 
detta ansåg Habermas att det genom en diskussion i denna offentlighet fastställdes en allmän 
opinion om vad som är de allmänna bästa, vilket många kritiker tycker är en smula absurt då 
det bara var en liten del av befolkningen som fick komma till tals. På Internet kan däremot alla 
som vill komma med sin åsikt och bidra till en diskussion och till den offentliga debatten. 
Internet är till för alla och är därav långt mer demokratiskt än vad Habermas borgerliga 
offentlighet någonsin var.
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6. Avslutande kapitel

6.1 Diskussion
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad sociala medier spelade för roll, för tre av 
Sveriges största partier, under valrörelsen inför riksdagsvalet 2010. Jag ämnade också ta reda 
på vad dessa tre partier anser om sociala medier och vad de tror att de kommer att ha för 
betydelse inom politisk kommunikation i framtiden.
 
Jag anser att jag besvarat dessa frågor med hjälp av min forskning. Sociala medier har, enligt 
dessa tre partier, fortfarande en begränsad roll men de är alla överens om att de kommer att få 
mer och mer betydelse för den politiska kommunikationen i Sverige i framtiden. Jag tror 
också att sociala medier fortfarande har en begränsad roll inom politiken. Facebook och 
Twitter är fortfarande bara en form av kommunikationskanal för partierna. Dessa sidor 
används först och främst för att förmedla information om partiet samt för att dela länkar till 
artiklar, blogginlägg och videoklipp.  

Partiernas representanter, speciellt Moderaternas representant, betonade däremot att sociala 
medier bidragit till ökad kontakt politiker och väljare emellan. Frågan är om detta stämmer? 
När jag försökte få kontakt med diverse politiker för intervjuer till denna uppsats var det ju 
faktiskt lättare sagt än gjort. Jag tror däremot att sociala medier bidragit till att befolkningen 
kan se en mer personlig sida av partiledare och politiker, via sociala medier som exempelvis 
Facebook och Twitter. Jag tror också att sociala medier bidragit till att eventuella väljare har 
mer ”koll” på diverse partier då de hela tiden ger information om vad de tycker och vad de gör 
via dessa kanaler. Det är också enklare för eventuella väljare att via dessa kanaler kommentera 
och ge feedback angående deras politik, än vad de var innan de faktiskt existerade.

Jag tror dock att en viss debatt och opinionsbildning kan uppstå via exempelvis Facebook, då 
användare på sajten väljer att ta ställning i vissa frågor genom att exempelvis bli ett fan av 
”Moderaterna” eller ”Jimmie Åkesson” på Facebook. På bara ett litet klick kan användarens 
alla Facebook-vänner se vad denna person har för politisk åsikt. Detta i sin tur kan självfallet 
bidra till en diskussion offline, i ”verkliga livet” (IRL). Några vänner kanske bli förvånade 
eller intresserade av den här personens politiska åsikt och nästa gång de ses kanske detta leder 
till en politisk diskussion. 

Människor eller rent av kändisar som är populära bland andra människor kan troligen också 
skapa politisk opinionsbildning via Facebook. Jag tror absolut att om någon, som är känd, 
populär eller omtyckt, tar ställning i en viss politisk fråga genom att bli ett fan av någonting på 
Facebook, eller länka till en politisk artikel eller ett blogginlägg, skapar ett politiskt intresse 
hos de personer som i sin tur ser upp till den här personen. Om en känd och omtyckt 
skådespelare i Sverige, exempelvis Mikael Persbrandt, officiellt tar ställning för 
Socialdemokraterna och Mona Sahlin, så tror jag definitivt att Mikael Persbrandts fan blir 
inspirerade av detta. Det kanske inte leder till att fler röstar på Socialdemokraterna men jag är 
ganska så säker på att det kan leda till att fler får upp ögonen för politik och framför allt då 
Socialdemokraternas politik.

Trots detta tror jag att diverse bloggar och diskussionsforum har mycket större 
genomslagskraft för opinionsbildning än exempelvis Facebook och Twitter. De politiska 
bloggar som finns och läses av många tror jag är en otrolig kraft i den politiska 
kommunikationen. De flesta webbsidor på Internet har idag även någon form av 
kommentatorsfält eller diskussionsforum och jag tror att de här kanalerna är viktiga för den 
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politiska debatten, framför allt för den yngre befolkningen. Allmänna diskussionsforum så 
som Flashback, där vem som helst kan bli medlem och skapa en tråd är en otrolig möjlighet 
till politiska diskussioner samt opinionsbildning. 

Partirepresentanterna som jag intervjuade anser också att sociala medier endast är ett 
komplement än så länge och enligt Moderaterna har de inte på något sätt ersatt de traditionella 
medierna. Detta kan jag delvis hålla med om. De traditionella mediernas produktioner och 
nyhetsartiklar diskuteras ofta vidare på Internet och sociala medier och på så sätt skapas 
debatt. En debatt som kanske inte hade blivit lika stor utan Internet och de sociala mediernas 
uppkomst men den hade inte heller uppkommit utan de traditionella mediernas produktioner. 
Diskussionen som varat på Internet och på sociala medier kan mycket väl också fortsätta IRL 
när människor möts ansikte mot ansikte. Frågor som tas upp på Internet skapar gärna även 
debatter IRL. 

Samma diskussioner fortsätter i ett annat medium, för att sedan via lektyren återgå till det ursprungliga 
mediet, konversationen. 
- Jurgen Habermas

Det var således konversationen som var det väsentliga för Habermas och om jag har tolkat 
saker och ting rätt är det den demokratiska dialogen och yttrandefriheten som var det allra 
viktigaste för Habermas. Jag tycker, utan tvekan, att Internet och sociala medier främjar detta. 
Via mina intervjuer med partierna ser jag också att dessa partirepresentanter anser detsamma. 
Socialdemokraternas representant ansåg att Internet var mer demokratiskt och 
Sverigedemokraterna ansåg att det på Internet tas upp frågor som de traditionella medierna 
inte vanligtvis ägnar sig åt. Moderaterna sa också att det är gemene man som först och främst 
styr vad som publiceras på Internet och inte några professionella yrkesroller så som 
journalister, debattörer och politiker. 

Socialdemokraterna nämnde också en hel del om att Internet är användargenererat, och hur 
kan det bli mer demokratiskt än så? Publiken, den svenska befolkningen, tar via Internet och 
sociala medier, upp det som de själva anser vara viktigt utan någon som helst inblandning från 
staten. Precis som Habermas menade på att den offentliga sfären var viktig då den var skild 
från staten och intog en kritisk ståndpunkt i fråga om utövandet av statlig makt, menar jag på 
att Internet och sociala medier har idag. Följande citat skulle följaktigen lika väl kunna handla 
om exempelvis Internetforumet Flashback eller fenomenet bloggar. 

(Den borgerliga offentligheten) finns i en social sfär mellan marknadsrelationernas samhällsliv och staten. 
Den utgörs av den sfär där privat folk samlas till publikum och diskuterar och kritiserar
-Jurgen Habermas 

Sociala medier, är med andra ord, enligt mitt tyckte, ett utmärkt verktyg för politisk 
kommunikation och jag tror, precis som de tre partirepresentanterna i min forskning att sociala 
medier kommer att få allt större betydelse i framtiden. Kanske inte främst för partierna utan 
först och främst för befolkningen. Den lite yngre generationen har numera växt upp med 
Internet och sociala medier och när de växer upp kommer det förmodligen att vara vanligt 
förekommande i den politiska debatten. Via Internet och sociala medier kan helt enkelt en 
politisk debatt ske utan inblandning av staten eller finansiella intressen. Politikerna och 
partierna borde således ta vara på detta medel och göra allt för att synas i dessa kanaler i 
framtiden. Det är här som åsikter utbyts, sprids och skapas i rekordfart och det är därför som 
de traditionella medierna bör se upp. De har inte längre samma effekt på befolkningen som 
tidigare då de inte kan hänga med i de nya mediernas tempo på samma sätt. Internet och 
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sociala medier innebär större deltagande. Idag tittar man på politikernas tal via Youtube 
istället för på stadens torg och man kan även göra det anonymt vilket bidrar till att fler och fler 
tittar på exakt vad de vill via nätet. De nya medierna gör så att demokratin förändras.

En skillnad mellan de nya medierna och de traditionella medierna är också att de traditionella 
medierna måste kunna lita till framgångsrik reklam- och annonsförsäljning för att kunna 
bedriva sin verksamhet överhuvudtaget. Enligt Habermas mister pressen här sin kritiska 
funktion och satsar istället på sensationsjournalistik för att öka försäljningen och sätter på så 
sätt agendan för vad som är relevanta nyheter eller inte. På Internet och framför allt via sociala 
medier är det däremot befolkningen själva som sätter agendan för vad de anser vara viktigt. 
Självfallet finns det också bloggar som livnär sig på annonser och reklam men för gemene 
man är Internet numera en källa till information och nyheter. Internetanvändare konsumerar 
inte på samma sätt som när de exempelvis tittar på TV. Internet är gränslöst och därav kan 
vem som helst, när som helst och hur som helst skapa en webbsida, en blogg eller en tråd på 
ett forum där de uttrycker sina tankar och åsikter om vad de själva anser vara viktigt, och vem 
som helst har tillgång till detta. Det är vad jag kallar demokrati och yttrandefrihet. 

6.2 Slutsats
De svar jag har kommit fram till i min forskning var ganska förväntade. Sociala medier är en 
viktig del i politisk kommunikation men har fortfarande en begränsad roll. Sajter som 
exempelvis Facebook och Twitter används först och främst som rena kommunikationskanaler 
mellan politiker och väljare och ersätter inte på något sätt de traditionella medierna. Ändock 
är det en väldigt viktig kanal som gör just det – förenklar kommunikationen via politiker och 
väljare och för de närmare varandra. De traditionella medierna har förmodligen fortfarande 
störst påverkan på väljarna, men jag tror absolut att Internet, den nya webben och sociala 
medier fyller en viktig funktion för en vidare fri politisk debatt och opinionsbildning. Enligt 
mitt tycke främjar denna form av kommunikationskanal inte bara den politiska debatten utan 
även demokrati och yttrandefrihet.

6.3 Förslag till vidare forskning
Min forskning är begränsad på så sätt att den bara har tittat på Facebook och Twitter som 
sociala medium. Jag tror numera att bloggar och forum har större betydelse för den politiska 
kommunikationen än vad dessa sajter har. För vidare forskning i det här ämnet skulle man 
kunna fokusera mer på andra sociala medium än dessa två. Jag har också begränsat mig till att 
titta endast på exempelvis partiernas officiella Facebook-sidor, men Facebook innehåller ju så 
mycket mer. Även om Sverigedemokraterna hade flest fans på sin officiella Facebook-sida är 
de också troligen det parti som kanske har flest ”hatgrupper” på samma sajt.

Något annat man skulle kunna titta mer på är Internets funktion i samhället och om det 
faktiskt är så att Internet och sociala medier är främjande för Sverige som ett demokratiskt 
land med ytterligare fokus på grundlagen om yttrandefrihet. 
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Bilaga 1.

Intervjuguide
Denna undersökning syftar följaktligen till att ta reda på i vilken utsträckning tre olika 
politiska partier använde sig av Internet och sociala medier för att kommunicera sitt politiska 
budskap samt marknadsföra sitt parti inför riksdagsvalet 2010. Jag vill även undersöka hur de 
ser på resultatet av riksdagsvalet utifrån deras kampanjer via Internet och sociala medier. Var 
det lyckat? Lyckades de med att nå fram sitt politiska budskap via den nya webben? Vad 
kunde gjorts bättre? För att undersöka detta hade jag tänkt att använda mig av metoden 
samtalsintervju, antingen telefonintervjuer eller personliga intervjuer, med representanter från 
de olika partierna. Det ultimata vore att få en intervju med någon från varje parti som arbetar 
med just extern kommunikation och marknadsföring inom partiet. I annat fall går det bra med 
vilken representant som helst från vardera parti. Det är dock bra om de har någon form av 
insyn i partiets marknadsföring. Jag använder mig av denna metod, att själv ta kontakt med 
representanter för varje parti, för att jag tror att det är det bästa tillvägagångssättet för att få en 
insyn i hur de faktiskt gick tillväga inför valet. Jag använder mig av metodiken 
forskningsintervju där jag har några sedan tidigare strukturerade frågor men jag ämnar också 
lämna plats för följdfrågor. Jag börjar dock med några få öppningsfrågor för att skapa 
stämning och förtroende. 

Dessa frågor/teman hade jag tänkt att få besvarade genom mina intervjuer:

Inledningsfrågor:

1.Vad har du för roll i ditt parti?
2.När blev du först intresserad av politik och när blev du politiskt aktiv? 
 
Politisk kommunikation:
3.Hur går ert parti till väga för att marknadsföra sig och sin politik? Hur når ni bästa sätt ut till 
era väljare?
4.Hur lång tid innan årets riksdagsval började ni som parti att aktivt kampanja?
5.Berätta lite om hur ert partis plan för att kommunicera er politik inför årets riksdagsval såg 
ut? Vad fokuserade ni mest på?
 
Sociala medier:
6.Vad anser ni att sociala medier har för betydelse i den svenska politiken idag?
7.Hur såg ert partis strategiska plan ut över hur ni skulle använda er av just Internet och 
sociala medier inför valet 2010?
8.Vilka medier tror du påverkar väljarna mest? TV, radio, dags- och kvällstidningar eller 
Internet och sociala medier? Varför?
9.Vad anser du vara den största skillnaden mellan ”gamla” och ”nya” medier? Vilka frågor tas 
upp var och vad gynnar ert parti mest?
10.Hur ser ert parti på er egen kommunikation via Internet och sociala medier så här efter 
riksdagsvalet? Vad kunde ni ha gjort bättre? 
11.Hur mycket tror ni att sociala medier gynnade ert parti i årets riksdagsval?
12.Vad finns det för negativa aspeker av sociala medier när det kommer till politik?
 
Avslutande frågor:
13.Vad tror du att Internet och sociala medier kommer att ha för roll inom politiken framöver?
14.Har ni någon plan för att bli ännu bättre på att nå ut till väljarna via sociala medier? 
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Bilaga 2.
Intervju med Martin T Karlsson, chef Nya Medier, Moderaterna
1 december 2010, kl 21.20

1. Vad har du för roll i ditt parti?
Jag är chef för avdelningen Nya Medier på nya moderaterna. Avdelningen ansvarar för all 
webbkommunikation från Riksorganisationen (webbsidor, webbkampanjer, sociala medier, 
intern systemutveckling (webb) och utbildning i webbtek.)

2. När blev du först intresserad av politik och när blev du politiskt aktiv? 
Jag blev politiskt aktiv i och med att jag började jobba för moderaterna 2009. 

3. Hur går ert parti till väga för att marknadsföra sig och sin politik? Hur når ni bästa 
sätt ut till era väljare?
Det bästa sättet för oss att göra väljare medvetna om vår politik är en väl genomtänkt 
webbsida i kombination med sociala medier för att finnas där väljarna finns.

4. Hur lång tid innan årets riksdagsval började ni som parti att aktivt kampanja?På 
webben pågår hela tiden kampanjande men ju närmare valdagen vi kommer så tenderar de att 
bli fler och större.

5. Berätta lite om hur ert partis plan för att kommunicera er politik inför årets 
riksdagsval såg ut? Vad fokuserade ni mest på?
På webben låg fokus på enkelhet och de basala behoven som väljare har. Det skulle vara lätt 
att hitta informationen och informationen i sig skulle vara lätt att läsa och den skulle vara väl 
uppdaterad. I sociala medier svarade vi på frågor, gjorde väljare uppmärksamma på vår politik 
och såg till att följa partiets övriga kommunikation så nära som möjligt.

6. Vad har sociala medier för betydelse i den svenska politiken idag?
En svensk väljare kan i dag komma i kontakt med partiet man sympatiserar med på ett enkelt 
sätt. Exempelvis så kan den som har synpunkter på hur moderaternas webbkommunikation ser 
ut kontakta mig direkt på Twitter eller Facebook. Så betydelsen som sociala medier har i dag 
är att föra politiken och politikerna närmare väljarna. 

7. Hur såg ert partis strategiska plan ut över hur ni skulle använda er av just Internet och 
sociala medier inför valet 2010?
Kort sammanfattning: Svara på frågor och föra dialog i den politiska debatten på nätet, att 
finnas där väljarna fanns och att spegla övriga insatser i valkampanjen så mycket som möjligt. 

8. Vilka medier tror du påverkar väljarna mest? TV, radio, dags- och kvällstidningar 
eller Internet och sociala medier? Varför?
Jag tror att det är den sammantagna effekten av alla kanaler som påverkar väljare. Vi är även 
olika i hur vi upplever de olika kanalerna. Det i sig gör att svaret på din fråga kan bli olika 
beroende på vem som är väljaren.

9. Vad anser du vara den största skillnaden mellan ”gamla” och ”nya” medier? Vilka 
frågor tas upp var och vad gynnar ert parti mest?
Den största skillnaden är avsändaren som jag ser det. I traditionell media har avsändaren oftast 
en yrkesroll där yrket är att förmedla och sprida ljus i frågor som är av intressant karaktär. I 
sociala medier är det personliga perspektivet det intressanta. Sociala medier har inte på något 
sätt ersatt traditionell media utan snarare kompletterat traditionell media. 

10. Hur ser ert parti på er egen kommunikation via Internet och sociala medier så här 
efter riksdagsvalet? Vad kunde ni ha gjort bättre? 
Jag väljer att se framåt och vi jobbar nu på att få fler av våra representanter att se fördelarna 
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med sociala medier.

11. Hur mycket tror ni att sociala medier gynnade ert parti i årets riksdagsval?
Jag tror att sociala medier som enskilda kanaler spelade en begränsad roll.

12. Vad finns det för negativa aspeker av sociala medier när det kommer till politik?
Jag väljer att inte lägga så mycket vikt vid mina dåliga erfarenheter (om än få) av sociala 
medier då jag tror att det kan förknippas med att sociala medier som vi ser dem i dag är ett 
relativt nytt sätt att kommunicera. Därmed är kommunikationskvaliteten väldigt varierande.

13. Vad tror du att Internet och sociala medier kommer att ha för roll inom politiken 
framöver?
Jag tror att sociala medier och webbkommunikation kommer att spela en stor roll genom att 
öka förståelse och kunskap om politik. Effekten av det kan bli ett större engagemang i 
politiska frågor.

14. Har ni någon plan för att bli ännu bättre på att nå ut till väljarna via sociala medier? 
Ja.
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Bilaga 3. 
Intervju med Natalie Sial, Webbredaktör, Socialdemokraterna
22 november 2010, kl 13.00

1. Vad har du för roll i ditt parti?
Jag heter Natalie Sial och jag är webbredaktör för socialdemokraterna.se och nu efter valet, 
ansvarar jag för all vår nätkommunikation, strategiskt också. Vi var ett team som jobbade 
förut (innan valet) men min formella roll är webbredaktör. Jag har arbetat här sedan i februari 
och innan dess har jag läst statsvetenskap på Södertörns högskola, så jag är statsvetare i 
grunden. 

2.När blev du först intresserad av politik och när blev du politiskt aktiv? 
Jag gick faktiskt med i SSU när jag bara var 13 år för att jag tyckte det var jätteroligt. Jag var 
däremot inte politiskt aktiv då utan jag var mest med för att det var roligt. Det var en kul klubb 
att vara med i. Jag blev politiskt medveten först när jag var 15-16 år. 

3. Hur går ert parti till väga för att marknadsföra sig och sin politik? Hur når ni på 
bästa sätt ut till era väljare?
Vi är ju en ganska gammal folkrörelse, i jämförelse med andra partier så vårt fokus är att 
framföra politik genom det traditionella samtalet. I år, innan riksdagsvalet, genomförde vi 1,3 
miljoner personliga samtal. Vårt absolut största sätt att kommunicera med väljare är genom 
det personliga samtalet. Då handlar det om dörrknackning, telemarketing, torgmöten, debatter 
och arbetsplatsbesök, då vi är en arbetarrörelse som är starkt sammankopplade med 
fackföreningsrörelsen och det har alltid varit en viktig del. Det blir också en hel del skolbesök, 
främst genom ungdomsförbundet. 
Vi försöker också att synas på nätet, som är en ganska ny faktor, men för oss handlar det om 
att företrädare skriver artiklar som vi hoppas även syns på nätet. Vi använder 
socialdemokraterna.se som en väldigt viktigt informationskanal och verktyg. Vi använder 
också sociala medier och även bildkommunikation. 

Men ert största fokus ligger på traditionella samtal?
Absolut. Men det är sammanlänkat... det är viktigt att de håller ihop. Och opinionsbildning. 
Det är samtalet, nätet och opinionsbildning som är de tre viktigaste faktorerna.

4. Hur lång tid innan riksdagsvalet börjar ni som parti att aktivt kampanja?
Det strategiska arbetet börjar flera år innan men rent fysiskt, kampanjande på gator och torg, 
började vi med i slutet på februari. Det var då vi lanserade hela samtalskampanjen. Då hade vi 
en kampanj på våren och en annan form av kampanj på sommaren. Sen hade vi slutspurten de 
sista sex veckorna. 

5. Berätta lite om hur ert partis plan för att kommunicera er politik inför årets 
riksdagsval såg ut? Vad fokuserade ni mest på?
Vi fokuserade som sagt mest på samtalet. Men sammankopplingen av samtalet och... som när 
du exempelvis står och pratar med någon på torget och den personen sen, ”vänta nu, jag ska 
kolla upp den här frågan” och söker på nätet, då är det extremt viktigt att det är 
sammankopplat. Så vår samtalskampanj och vår nätkampanj går hand i hand. Det är viktigt att 
folk känner att de kan känna igen sig... det är ju vanlig, traditionell logik egentligen... att det 
ska vara sammanlänkat. 
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6.Vad har sociala medier för betydelse i den svenska politiken idag?
Det har allt mer och mer betydelse... men i lite olika former. Det är inte bara Facebook, det är 
inte bara Twitter utan det är ju så att det spelar roll vad det är för artiklar du skriver på nätet, 
det spelar roll vad du har för bilder, bildkommunikation är viktigt. Jag tror att det spelar allt 
större roll men inte riktigt stor roll idag. Men det kommer att öka konstant. 

7.Hur såg ert partis strategiska plan ut över hur ni skulle använda er av just Internet 
och sociala medier inför valet 2010?
Ja, det hade vi, absolut. Det handlade bland annat om kopplingen online/offline. Att den ska 
vara tydlig. Vi ville helt enkelt sätta bilden av oss själva som ett modern folkrörelse, en ny 
folkrörelse... och det lyckades vi med. Vi lyckades vinna fighten på nätet men inte hela vägen 
fram. Vi ville vara först med saker och ting... vi var exempelvis det första partiet med en egen 
Iphone-app. Vi har även blivit utnämnda till Sveriges bästa partisajt två år i rad och det är ju 
för att vi har gjort medvetna satsningar på att vi vill vara först, vi vill synas mest och vi vill 
vara mest moderna. Sen har vi också  satsat på att vara tillgängliga, att folk förstår oss, trots 
alla möjliga sorters bakgrunder och problem, de ska kunna nå oss. Jo, men det har varit att 
vara framgångsrika, moderna och tillgängliga. 

Jag läste någonstans att ni har anställt ca fyra personer som just arbetar med sociala 
medier, stämmer det?
Vi hade det, inför valet. Då var vi fyra personer som arbetade konkret med webben och jag var 
då ansvarig för socialdemokraterna.se sen hade vi en kille som var ansvarig för rörlig bild och 
sociala medier, en annan som jobbade med support och en kvinna som var mer strategiskt 
ansvarig. Sen hade vi även två personer på bloggsidan. Vi hade med andra ord fyra till sex 
personer som arbetade med just nätet... men nu efter valrörelsen är det bara jag. 

Tror du att det kommer att bli en större avdelning i framtiden?
Det hoppas jag. Man har insett hur viktigt det är. Vi har många som arbetar med vår 
strategiska kommunikation på nätet. Vi har haft en väldigt, väldigt bra ledning som har satsat 
mycket pengar och tid på det här. Och det är unikt, tror jag. Det började väl förra valrörelsen 
men har slagit stort i år. Så jag tror absolut att det kommer bli fler i framtiden. 

8.Vilka medier tror du påverkar väljarna mest? TV, radio, dags- och kvällstidningar 
eller Internet och sociala medier? Varför?
Jag tror att traditionella medier fortfarande påverkar väljarna väldigt mycket... och de kan 
sätta agendan på ett sätt som man ibland kan ifrågasätta rent demokratiskt. Jag tror att 
traditionella medier fortfarande sätter bilden av partirörelsen. Det fick ju vi bland annat erfara 
när de skrev väldigt mycket om Mona Sahlin under valrörelsen, det satte väldigt mycket 
bilden. Men det är ju så att de flesta journalister och media överlag hänger vid sociala medier 
och Twitter... främst Twitter och bloggnätverk. De börjar bli bättre på att ta strömningar från 
nätet och göra artiklar av. De största bloggarna som är emot alliansen... de har ju gjort egna 
undersökningar som sedan blivit egna nyheter. Jag tror däremot att väljarna i sig påverkas 
mest av traditionella medier fortfarande.

Tänker du att nätet är mer demokratiskt, där alla kan komma till tals?
Ja, det tror jag... absolut! Vem som helst får komma till tals. Det kan ju vara en person 
någonstans som bara tänker och skriver och bloggar och det är intressant... och absolut mer 
demokratiskt. Det finns inga finansiella intressen i det politiska bloggandet på samma sätt som 
det finns i varumärken eller liknande eller journalister... om man tittar på det traditionella 
medielandskapet så är det ju egentligen bara public service som är neutralt. Resten är ju uttalat 
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liberala förutom Aftonbladet, och då styrs ju människors tankegångar på något sätt. Så det 
spelar ju roll.  

9.Vad anser du vara den största skillnaden mellan ”gamla” och ”nya” medier? Vilka 
frågor tas upp var och vad gynnar ert parti mest?
Det är en väldigt bra fråga... en väldigt svår fråga. Jag tror att skillnaden främst är att de nya 
medierna följer klimatet. Människor vill veta här och nu vad som pågår live... och det är ju 
jättelätt att förmedla via nätet och sociala medier i form av videoklipp, livesändningar och 
bloggar. Traditionella medier börjar ju allt mer och mer möta det här men de har ju trycktid 
dagen efter och de har ju sina sändningstider på kvällen. De är fortfarande väldigt viktiga... 
men nu försöker de kombinera det här livetänkandet, det som människor vill ha, med detta... 
så Aftonbladet har ju suttit och livechattat om våra pressträffar, på våra pressträffar. Även om 
pressläggningen är dagen efter så vill ju de finnas här och nu och det gör de via dels sociala 
medier. Vi har hamnat där när folk vill ha allt här och nu. Det märkte jag som webbredaktör 
väldigt snabbt. Folk förväntar sig att få det politiska underlaget när de sitter på pressträffen. 
Det är en utmaning för traditionella medier att möta det här. 
För oss så tror jag att frågorna som tas upp inte skiljer sig så mycket mellan traditionella 
medier och nya medier. Det är väl det att kvällstidningarna måste sälja så mycket som möjligt 
så där blir det mer ”blaj”, en annan vinklig. Mer sensationsnyheter då de måste sälja. 
Sociala medier är ju mycket mer användargenererat också. Det kan ju sprida sig av sig självt. 
En person kanske läser något intressant och länkar det vidare och det är ju ganska 
demokratiskt att se att det är människors egna intressen som styr och inte en tidning som säger 
att den här nyheter är stor. En nyhet kan numera bli stor när det är användargenererat. Ett 
exempel på detta är klamydiabrevet som handlade om en tjej som skrev om sin mamma som 
blev utförsäkrad och det satte ju igång sjukförsäkringsdebatten inför valet... och det var ju 
användargenererat. Dottern skrev ett inlägg som var fantastiskt bra och målande av hur hennes 
mamma blev utförsäkrad. Den fick ju någon sjuk spridning... på bara några dagar hade den ca 
13 000 delningar och det var ju pga att människor ville sprida det för att de brann för den här 
frågan. Och det blev ju en fråga i slutdebatten sedan. Den satte ju agendan för de politiska 
frågorna i slutet. Jag tror att det är jätteviktigt, framför allt för oss som är en röd folkrörelse, 
som inte har stöd av liberal media... vi måste jobba på ett annat sätt för att få fram våra frågor. 
Jag gillar den användargenererade metoden som kommer fram via nätet. Den passar oss 
jättebra och blir som en folkrörelse via nätet. Det är viktigt för oss. 

10.Hur ser ert parti på er egen kommunikation via Internet och sociala medier så här 
efter riksdagsvalet? Vad kunde ni ha gjort bättre?
Vi har gjort en utvärdering av hur det har sett ut. Vårt eget parti är väldigt, väldigt nöjda med 
våra egna webbsatsningar. Det finns vissa saker som vi gjorde riktigt, riktigt bra. Det var ju 
just folkrörelsearbetet där vi pratade med 1,3 miljoner människor. Det har nog ingen annan 
gjort, någonsin förut. Det är revolutionärt. Vi har ca 700 stycken bloggare registrerade på vår 
bloggportal och det är vanliga människor som kan skriva och blogga. Idag har vi runt 40 000 
fans av Mona Sahlin på Facebook och det var en jätteviktig kommunikationskanal för oss. Det 
händer saker och ting och det har gått väldigt bra. Under hela slutspurten, de sista veckorna i 
valrörelsen, hade vi ca 600 000 besökare på webben.

11.Hur mycket tror ni att sociala medier gynnade ert parti i årets riksdagsval?
Jag tror absolut att sociala medier var en viktig del för oss men inte direkt gynnande. Det är 
väl just den här användargenererade som kan vara till en fördel. 

12.Vad finns det för negativa aspeker av sociala medier när det kommer till politik?
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Ja, nackdelarna är väl att det kan bli lite för mycket av klubben för inbördes beundran där man 
inte når ut till andra grupper. Man fungerar ju likadant på nätet som man gör socialt. Det kan 
hända att vi hamnar så att det blir för slutna grupper... precis som samhället i stort. Det handlar 
alltid om att försöka bredda sig. 

13.Vad tror du att Internet och sociala medier kommer att ha för roll inom politiken 
framöver?
Jag tror absolut att det kommer att bli större och större med tiden. I förra valet var det endast 
4% av väljarna som besökte vår webbplats och i och med detta valet var det hela 11%, vilket 
är en ökning med 7%. Jag tror att det kommer att öka ännu mer framöver. 

14.Har ni någon plan för att bli ännu bättre på att nå ut till väljarna via sociala medier? 
Ja, vi vill som sagt vara ett modernt parti och arbetar hela tiden på att bli bättre på 
internetkommunikation. Vi har Hampus Brynolf, du kan googla honom, som arbetar 
strategiskt med Internet och sociala medier för socialdemokraterna. 
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Bilaga 4.
Intervju via mail med Pavel Gamov, pressekreterare/politisk sekreterare, 
Sverigedemokraterna. 
29 november 2010 , kl 17.30

1. Vad har du för roll i ditt parti?
Jag har en rad olika uppdrag och poster inom både moderpartiet och ungdomsförbundet. I 
Sverigedemokraterna (SD) är jag bland annat pressekreterare och politisk sekreterare på 
Sverigedemokraternas partigruppskansli i Sveriges riksdag, distriktsordförande för 
Sverigedemokraterna Uppland, sekreterare för Sverigedemokraterna Uppsala, gruppledare för 
Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, landstingsråd i Uppsala län och 
gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala läns landstingsfullmäktige. I 
Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) är jag bland annat förbundssekreterare, ledamot i SDU:s 
verkställande utskott och ledamot i Sverigedemokratisk Ungdom Bergslagen. Dessutom har 
jag ett informellt ansvar för både SD:s och SDU:s satsning på sociala medier.
 
2. När blev du först intresserad av politik och när blev du politiskt aktiv?
Mitt intresse för politik väcktes när jag insåg att många av de etablerade och politiskt korrekta 
sanningar jag fått höra och lära mig via skolan och massmedierna inte stämde överens med det 
jag upplevde och upplevt i min vardag och det jag kunde ta del av via olika alternativa och 
ocensurerade kanaler på Internet. Detta skedde i slutet av min gymnasietid omkring 2007. 
Politiskt aktiv blev jag när jag insåg att det fanns ett parti som tillvaratog mina intressen och 
beskrev verkligheten på ett sådant sätt som jag kan känna igen mig i. Jag började engagera 
mig på olika sätt för Sverigedemokraterna under 2008 men tog inte steget att bli medlem 
förrän 2009. Först våren 2009 började jag få diverse politiska uppdrag i partiet.
 
3. Hur går ert parti till väga för att marknadsföra sig och sin politik? Hur når ni bästa 
sätt ut till era väljare?
Sverigedemokraterna marknadsför sin politik på en rad olika sätt. Vi har framför allt vår 
hemsida, vi trycker och delar ut flygblad, foldrar, böcker och vår partitidning SD-Kuriren 
(som även återfinns på olika bibliotek i landet), vi syns i olika medier som tv, radio, tidningar, 
filmer, tidskrifter och böcker, vi skickar ut pressmeddelanden, vi säljer profilartiklar, vi deltar 
på olika marknader och andra stora evenemang (exempelvis knutna till idrott eller 
motorsport), vi skapar olika intresseföreningar (kultur, sport med mera), vi anordnar olika 
aktiviteter för att synas ute i samhället eller uppmärksammas i medierna (landsdagar vartannat 
år, kommunkonferens vartannat år, torgmöten, manifestationer, demonstrationer, skolbesök, 
debatter, valstugor, valturnéer med mera), vi sätter upp affischer, klistermärken och dekaler, vi 
är otroligt starka på diverse sidor på Internet (bloggar, Youtube, Facebook, diskussionsforum 
och så vidare), vi gör postutskick till hushåll och per sms/mms, vårt partis budskap sprids 
mycket genom mun-mot-mun-metoden, vi sänder närradio på några håll i landet, vi sänder 
reklam i tv och radio samt annonserar i tidningar, på nätet och i tidskrifter under valrörelsen, 
vi skriver insändare och debattartiklar, vi lägger motioner, interpellationer, enkla frågor och 
budgetförslag med mera. Det som troligen har mest effekt är stora mediehändelser, 
exempelvis nedstängningen av våra hemsidor 2006, islamartikeln i Aftonbladet och 
landsdagarna 2009 samt uppmärksamheten kring vår reklamfilm 2010, men det är också 
viktigt att ha en välfungerande hemsida så att många kan gå in och läsa vad vi egentligen 
tycker och vill göra för Sverige, inte vad allehanda proffstyckare, ofta förklädda politiska 
motståndare, anser att vi står för.
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4. Hur lång tid innan årets riksdagsval började ni som parti att aktivt kampanja?
Det beror på vilket perspektiv man har, men egentligen påbörjade vi, till skillnad från de andra 
riksdagspartierna som mest syns ute i samhället när det vankas val, en sorts 
mellanvalskampanj redan kort efter valet 2006 när alla praktiska konsekvenser och detaljer 
efter valutgången var utredda. Dock intensifierades detta förstås på landsdagarna 2009 i 
allmänhet samt på våren 2010 och i samband med Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg i 
synnerhet. Då gick det riktiga startskottet, alltså på senvåren och under sommaren i och med 
Almedalsveckan. På det stora hela har vi dock försökt synas bland allmänheten under hela 
mandatperioden och inte endast några månader före valdagen.
 
5. Berätta lite om hur ert partis plan för att kommunicera er politik inför årets 
riksdagsval såg ut? Vad fokuserade ni mest på?
I årets valrörelse fokuserade Sverigedemokraterna mest på det valmanifest som låg till grund 
för själva kampanjen och framför allt de tre viktigaste frågorna: invandringspolitik, 
kriminalpolitik och äldrepolitik. Vi försökte ständigt få utrymme i de stora medierna men 
upplevde i hög utsträckning att vi blev nedtystade på olika sätt. Däremot fick vi diverse 
genomslag ändå, bland annat valkonferensen i våras, vår skuggbudget på riksnivå, Jimmie 
Åkessons sommartal i Sölvesborg, våldtäktsrapporten och kanske främst vår reklam i tv och 
radio, som censurerades i båda fallen. Dessutom fick vi även stöd av danska och norska 
politiker och partier samt ett flertal utländska medier. Vi gjorde ett stort rikstäckande utskick 
till samtliga drygt 4 miljoner hushåll. På vissa håll gjordes extra lokala/regionala postutskick.
 
6. Vad har sociala medier för betydelse i den svenska politiken idag?
Samtidigt som sociala medier som Facebook, Twitter, Youtube med mera är viktiga för den 
svenska politiken idag skall man inte överskatta deras betydelse. De når endast ut till vissa 
väljargrupper, och för att bli ett statsbärande parti, som Sverigedemokraterna har ambition att 
bli, måste vi synas i hela samhället och inte endast på Internet. Icke desto mindre har sociala 
medier betytt mycket för svensk politik och kanske mest för vårt parti, som haft svårt att bli 
insläppt i etablerade medier. I denna valrörelse var sociala medier viktigare än någonsin, inte 
minst då många av de sociala medier vi talar om idag knappt användes i Sverige vid det förra 
valet 2006. Många fler människor idag tar Internet för givet och har tillgång till Internet 
nästan var som helst dygnet runt i Sverige idag.
 
7. Hur såg ert partis strategiska plan ut över hur ni skulle använda er av just Internet 
och sociala medier inför valet 2010?
Till skillnad från vad många tycks tro har Sverigedemokraterna inte anställt personer i partiet 
för att endast hålla på med sociala medier vare sig före, under eller efter valrörelsen. De 
sverigedemokrater som ägnar sig åt detta arbetar egentligen med andra arbetsuppgifter eller 
gör det oavlönat på sin fritid. Den senare gruppen är den största, och det visar vilken oerhört 
stor potential vårt parti och vår politik har, då så många tror på våra idéer och är beredda att 
offra så mycket tid, kraft, ork och annat för att dra sitt strå till stacken. Vi har annonserat en 
del på Facebook och Youtube. Hösten 2009 fick vi annonsera på aftonbladet.se en kortare tid. 
I allmänhet har vi dock upplevt det som svårt att få annonsera hos de större medieföretagen på 
Internet. Vi har hållit liv i, uppdaterat och underhållit våra officiella sidor på Facebook, och vi 
har lanserat flera kampanjer på nätet och Facebook. Dessutom har vi försökt rekrytera fler 
medlemmar till våra sidor och även etablerat en närvaro på Twitter, ett medium där vi tidigare 
varit relativa svaga. Vi har gjort om våra rikstäckande och lokala/regionala hemsidor och 
underlättat för distrikt och lokalavdelningar att upprätta en medborgardialog via sina 
respektive hemsidor. Genom att partiet varit så aktivt på Facebook har väljare, sympatisörer 
och medlemmar kunnat knyta kontakter med likasinnade i sin omgivning eller i andra delar av 
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landet, vilket underlättat att bryta det sociala stigma som offentliga sympatier för vårt parti 
kan innebära. Även transparensen och dialogen i partiet har förbättrats. Ungdomsförbundets 
tidigare diskussionsforum på nätet innebar en naturlig knytpunkt för många unga 
sverigedemokrater. I valrörelsens slutskede gjorde vi ett massutskick per sms till alla i vårt 
medlemsregister och uppmanade att man skulle sprida vidare meddelandet.
 
8. Vilka medier tror du påverkar väljarna mest? TV, radio, dags- och kvällstidningar 
eller Internet och sociala medier? Varför?
Olika medier påverkar olika väljargrupper. Undersökningar visar att framför allt yngre väljare 
likställer gammelmedier som tv, radio och tidningar med nya medier som Internet. 
Medelålders och äldre väljare har större tilltro till tidningar, radio och tv. För 
Sverigedemokraternas del är det viktigt att synas och höras i alla dessa medier. Min åsikt är att 
vi i högre utsträckning måste ta steget till att bli mer synliga i etablerade medier och utmana 
den rådande åsiktshegemonin däri, för på nätet har vi i mångt och mycket redan vunnit. Störst 
genomslag har nog troligen fortfarande tv-mediet. Mycket av det som produceras i sociala 
medier är för smalt och når inte ut till en bredare allmänhet, om man inte talar om välbesökta 
sidor. Just defragmenteringen och bredden på nätet kan vara såväl en för- som en nackdel 
medan gammelmedier är koncentrerade och avgränsade.
 
9. Vad anser du vara den största skillnaden mellan ”gamla” och ”nya” medier? Vilka 
frågor tas upp var och vad gynnar ert parti mest?
I många bloggar och på många forum på nätet tas obekväma, nedtystade och politiskt 
inkorrekta frågor om invandringspolitik, kriminalpolitik, EU-politik, familjepolitik med mera 
ur ett annat perspektiv, frågor där det råder åsiktsdiktatur i vanliga medier, vilket självklart 
gynnar vårt parti. Om vi slipper de gatekeepers som finns i vanliga medier och kan presentera 
vår egen version av skeenden i samhället kan vi också tar över problemformuleringsprivilegiet 
och sätta agendan och slå tillbaka mot de lögner som sprids om Sverigedemokraterna och vår 
politik. Med de nya medier kan man också få ut information till många mottagare på väldigt 
kort tid, och man kan nå ut till väljare som annars inte skulle ha läst tidningen, tittat på tv och 
så vidare.
 
10. Hur ser ert parti på er egen kommunikation via Internet och sociala medier så här 
efter rikdagsvalet? Vad kunde ni ha gjort bättre?
Inget system är perfekt, och allt kan alltid förbättras. Tyvärr uppstod en viss incident kring vår 
tv-kanal på nätet i valrörelsens slutskede, vilket gjorde att den inte kunde brukas och får börja 
om på ny kula. Mycket av parti- och valfunktionärernas tid gick åt till annat än att uppdatera 
sociala medier under valrörelsen, så eventuellt borde man ha haft viss avlastning där. Detta är 
problem som är överkomliga och som vi kommer att kunna lösa nu när vi är ett riksdagsparti. 
Fler distrikt och lokalavdelningar samt Sverigedemokratiska politiker i allmänhet kunde också 
ha varit mer aktiva och uppdaterar hemsidor, bloggar och andra kommunikationskanaler.
 
11. Hur mycket tror ni att sociala medier gynnade ert parti i årets riksdagsval?
Sociala medier har varit till stor hjälp för Sverigedemokraterna i valet. Därom råder inga som 
helst tvivel. Troligen är Sverigedemokraterna det parti som gynnats mest av detta i 
riksdagsvalet. När vi blir utestängda från andra medier får vi skapa oss egna sätt att nå ut till 
det svenska folket och valmanskåren.
 
12. Vad finns det för negativa aspeker av sociala medier när det kommer till politik?
Några av de få negativa sidor som kan finnas med sociala medier är att det går undan ibland 
och att någon skriver något ogenomtänkt som sedan generar negativ publicitet, vilket också 
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får beaktas tillsammans med att det som publiceras på Internet oftast aldrig försvinner 
därifrån. Andra aspekter kan vara att det saknas en naturlig avgränsning, att det ofta är för 
smalt och inte når ut till större mängder väljare, att den eftertraktade direktkommunikationen 
mellan politiker och väljare uteblir och att den förvisso mycket positiva möjligheten till 
anonymitet kan leda till smutskastning, förföljelse och förtal av enskilda personer. Sociala 
medier och Internet är ännu i mångt och mycket ett juridiskt vakuum, och man bör inte ha en 
övetro på dessa.
 
13. Vad tror du att Internet och sociala medier kommer att ha för roll inom politiken 
framöver?
Internet och sociala medier kommer troligen att spela en allt större roll för väljarna och svensk 
politik i framtiden, inte minst för att nå unga väljare och för att få ut information snabbt, 
enkelt och billigt. Det kommer också att bli ännu mer lättillängligt i framtiden. Dock kan det 
inte ersätta gamla medier helt och hållet utan kommer att förbli ett slags komplement. 
Eftersom många konsumenter inte kommer att nöja sig med den filtrerade, politiskt korrekta 
och censurerade information de får sig till livs i etablerade medier kommer man troligen att 
söka sig till alternativa medier på Internet och tappa förtroende för de gamla medierna, om 
inte dessa anpassar sig till den rådande marknaden och det aktuella utbudet. Ett orosmoment 
är eventuell censur av olika medier på Internet, varför det är av största vikt att slå vakt om 
yttrande- och tryckfriheten.
 
14. Har ni någon plan för att bli ännu bättre på att nå ut till väljarna via sociala medier?
Sverigedemokraterna försöker ständigt förbättra partiorganisationen, och just nu håller 
partistyrelsen och verkställande utskottet på att konkreta omarbeta hela strukturen hos partiet. 
Vad detta landar i konkret återstår ännu att se, men vi kommer att lansera en ny hemsida för 
vår partitidning och återuppta arbetet med vår tv-kanal. Dessutom är det troligt att vi kommer 
att utveckla och intensifiera vår närvaro på Internet ytterligare. Bland annat kommer en central 
knytpunkt för sverigedemokratiska sympatisörer på nätet att lanseras, och hemsidorna för 
moderpartiet och ungdomsförbundet omarbetas. Vårt riksdagsarbete kommer också att 
förmedlas på ett bättre sätt, inte minst i och med den riksdagsblogg som nyligen lanserats. 
Även internt förbättrar vi vår säkerhet och bygger ut våra informationskanaler.
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