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Inledning 
 
Vilken roll spelar internet och de så kallade sociala medierna 
för det politiska deltagandet? Hur kan vi förstå politiskt 
deltagande i vår tid? Vilken betydelse har det framväxande 
digitala medie- och kommunikationslandskapet för hur vi 
väljer att delta politiskt? Den digitala teknologin och det 
samhälle vi lever i Sverige idag erbjuder både ökade 
möjligheter att uttrycka oss själva och ökade möjligheter att 
knyta vår identitet, berättelsen om oss själva och våra liv, till 
politiska åsikter och grupperingar. Påverkar detta våra 
drivkrafter till politiskt deltagande? Detta är frågor som har 
intresserat mig ända sedan min doktorandtid. Men då 
doktorsavhandlingen handlade om traditionella medborgar-
möten inom ramen för Helsingborgs stad, har mitt fokus nu 
flyttat över till internet och det som i vardagligt tal kallas för 
sociala medier (för definition se kapitel 1). I denna bok 
sammanfattas den forskning jag ägnat mig åt efter 
disputation. Detta är forskning som rört sig i skärnings-
punkterna av frågor om sociala medier, politiskt deltagande 
och dess drivkrafter i Sverige idag.  

Politik och deltagande är två teoretiskt ganska 
komplicerade begrepp. Jag återkommer till dessa i bokens 
andra kapitel. Dock vill jag redan nu nämna en tredelning av 
det politiska deltagandet då denna har väglett mig i valet av 
de studieobjekt jag forskat på och som presenteras i boken 
andra del1. Uppdelning baseras på var deltagandet initieras 
(påbörjas). På så sätt får vi följande tredelning: 

 

                                                        
1 2011 skrev jag en artikel om denna tredelning i tidskriften triple C. Artikeln 

finns att tillgå via följande länk:  
http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/195 

 

http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/195


1)Parlamentariskt initierat deltagande – initierat från 
den representativa demokratins (parlamentets med 
andra ord) institutioner och representanter. 
2)Aktivist-initierat deltagande – initierat från 
människor utanför den representativa demokratins 
institutioner, men med en tydlig önskan att påverka 
valda beslutsfattare och demokratiska processer. 
3)Populärkulturellt initierat deltagande – initierat 
från platser och människor utanför den representativa 
demokratins institutioner, och som från början inte har 
för avsikt påverka beslutsfattare. 

  
Jag har bedrivit forskning på alla tre delar av politiskt 
deltagande med en fallstudie inom ramen för varje del. 
Studien av parlamentariskt initierat deltagande genomfördes 
genom att följa den folkpartistiska riksdagsledamoten Nina 
Larsson och hennes valkampanj i Värmland 2010. Hennes 
valkampanj präglades av att medvetet använda sociala 
medier för att nå ut till, och engagera, potentiella väljare. 
Studien av aktivist-initierat deltagande genomfördes genom 
att följa boende i Stockholmsförorterna Aspudden och 
Midsommarkransen mellan åren 2009 till 2011, först i deras 
kamp för att bevara Aspuddsbadet, och sedan i bildandet 
av föreningen SöFö (förkortning för Södra Förstaden). Båda 
dessa skeenden utmärktes av användandet av sociala medier 
i kombination med traditionella protest-, och informations-
aktiviteter offline. Studien av populärkulturellt initierat 
deltagande genomfördes, genom att delta i politiska 
diskussioner på Qruiser. Qruiser är en nätgemenskap för 
HBTQ personer (homo-, bi-, transsexuella och queers). Detta 
är en sajt som främst används för att ragga på, att hitta 
potentiella partners. Men det finns flera möjligheter att delta 
i politiska diskussioner i så kallade klubbar och forum. 

Det är för att få en större bild av, bättre och bredare 
förståelse för, det digitala deltagandet i Sverige idag som jag 
har forskat på dessa tre, ganska olika nivåer. I en tid av 



politisk förändring, av många tillskriven de sociala medierna, 
är det av största vikt att förstå hur dessa medier samverkar 
med våra drivkrafter att delta politiskt. Att förstå snarare än 
att komma med lösningar har varit syftet med forskningen.  

Jag har publicerats artiklar, bokkapitel och 
konferensartiklar om dessa studier, men på engelska och i en 
akademisk språkdräkt2. Med denna bok har Internetstiftelsen 
gett mig en möjlighet att sammanfatta forskningen och göra 
den mer tillgänglig på svenska. Således hoppas jag att 
forskningen ska kunna nyttiggöras – att resonemangen ska 
kunna användas av politiker, tjänstemän, forskare, studenter 
samt även tillfredsställa en intresserad allmänhet och alla de 
som önskar bättre förstå och utveckla vår demokrati. De som 
förväntar sig att boken ska resultera i en lista med färdig-
formulerade förslag, såsom i en statlig utredning, kommer 
dock att bli besvikna. Denna bok erbjuder ingen uttrycklig 
handlingsplan för varken det demokratipolitiska arbetet eller 
för arbetet med en ökad digital delaktighet. Det är en större 
förståelse för sociala medier och politiskt deltagande som 
boken ämnar bidra med. Jag utesluter dock inte att en sådan 
förståelse kan ligga till grund för andra att utveckla mer 
konkreta tips och handlingsplaner. Det är min förhoppning 
att kunna verka inspirerande.  

Den förståelse som jag ämnar skriva fram utgår från 
tre djupgående fallstudier. Dessa fallstudier gör inte anspråk 
på att vara representativa för allt politiskt deltagande på 
sociala medier i Sverige idag. Folkpartisten Nina Larssons 
användning av sociala medier skiljde sig mycket från andra 
politikers eftersom hon medvetet använde sig av dem i sitt 
kampanjande under valåret 2010. Likaså tillhörde 
aktivisterna i södra Stockholm en urban och vältalig medel-
klass och representerar alltså inte alla typer av aktivism. 
Nätgemenskapen Qruiser är bara en av många och olika 
populärkulturella miljöer online. Representativitet har dock 
inte eftersträvats i valet av dessa fallstudier. Snarare bygger 
                                                        
2 För en lista över dessa publiceringar se tackordet 



valet av dem på det som i forskningssammanhang brukar 
benämnas som en kvalitativ och djupgående (etnografisk) 
syn på metod och kunskap. Detta innebär att jag har levt 
tillsammans med och intresserat mig för att förstå dessa fall 
på djupet. På så sätt bidrar forskningen med en mer ingående 
inblick i, och förståelse för, hur deltagandet ser ut då de 
initierats på dessa olika nivåer. Fördelen med ett sådant 
tillvägagångssätt är just en mer djupgående förståelse för 
sociala medier, politiskt deltagande och dess drivkrafter. 
Nackdelen är att det inte går att generalisera utifrån dessa 
resultat till politiskt deltagande i allmänhet.  

Den övergripande forskningsfrågan som har varit 
vägledande i alla tre studier är: Vad har drivit dessa 
användare att delta politiskt på sociala medier? Denna 
fråga kan formuleras på andra sätt. Hur kommer det sig att vi 
väljer att delta politiskt på sociala medier i Sverige idag? Vad 
är det som motiverar/driver deltagande, och för all del även 
icke-deltagande, på sociala medieplattformar online? För att 
kunna närma mig svaren på dessa frågor i de tre studierna 
måste jag ägna tid åt att klargöra vad som menas med vissa 
begrepp och hur jag har närmat mig dem. Titeln på denna bok 
– Sociala medier och politiskt deltagande i Sverige idag – 
förpliktigar till vissa klargöranden. Vad är Sverige är för 
samhälle idag? Vad kännetecknar de sociala medierna? Hur 
ska vi förstå deltagande? Och vad skiljer politiskt deltagande 
från annat deltagande? Undertiteln – Om det digitala 
deltagandets drivkrafter – förpliktigar också till en genom-
gång av hur man kan förstå drivkrafter bakom politiskt 
deltagande. Dessutom menar jag att alla dessa begrepp, och 
hur vi väljer att närma oss dem, hör ihop. De perspektiv med 
vilka vi väljer att förstå det svenska samhället idag hör ihop 
med hur vi kan närma oss drivkrafter bakom politiskt 
deltagande i detta samhälle och vice versa. 

 
 



Boken är indelad i två delar med tre kapitel var. Del 
ett tar upp bokens utgångspunkter, de resonemang och de 
förståelser som ligger till grund för de djupstudier som 
presenteras och diskuteras i bokens andra del. Del ett utgörs 
av tre kapitel. Det första kapitlet handlar om Sverige idag. 
Här har jag valt att redogöra för det digitala medie-
landskapets framväxt, vad som kännetecknar sociala medier, 
och hur detta medielandskap samspelar med det som en del 
samhällsvetare kallar för vår tids senmodernitet. I det andra 
kapitlet diskuterar jag begreppen politik, det politiska, 
deltagande och politiskt deltagande inte minst mot 
bakgrund av den digitala senmodernitet som diskuterades i 
det första kapitlet. I det tredje kapitlet går boken igenom hur 
forskare har studerat drivkrafter bakom politiskt 
deltagande. På så vis tar bokens första del upp de begrepp 
som ingår i bokens titel (här synliggjorda med fet stil).  

Med dessa diskussioner och idéer om det digitala 
deltagandets drivkrafter, som bottnar i en diskussion om vad 
som utgör politiskt deltagande och hur det kan förstås i vår 
tid, kan jag ge mig i kast med de tre djupstudierna i bokens 
andra del. Delen inleds med studien av parlamentariskt 
initierat deltagande. Här får vi följa den värmländska folk-
partisten Nina Larsson i hennes valkampanj 2010. I nästa 
kapitel presenteras studien av det aktivist-initierade 
deltagandet. Här får vi följa hur boende och tillresta 
sympatisörer i Stockholmsförorterna Aspudden och Mid-
sommarkransen kämpade för att bevara sitt badhus. När 
detta misslyckades startade en del av badhusaktivisterna 
sammanslutningen SöFö (Södra Förstaden). I det sista 
kapitlet följer vi de hätska politiska diskussionerna i nät-
gemenskapen Qruiser. Deltagande i Qruisers politiska forum 
och klubbar utgör studien av populärkulturellt initierat 
deltagande. I det avslutande kapitlet sammanfattas dessa tre 
studier och jag lyfter blicken och drar övergripande 
slutsatser om det digitala deltagandet i Sverige idag.  



Innan vi ger oss i kast med bokens första del, några 
ord om hur jag har närmat mig den populärvetenskapliga 
formen. Det som oftast anses vara svårt och otillgängligt med 
akademisk text är användandet av precisa begrepp, samt en 
meningsbyggnad som syftar till att överföra forskarens 
förståelse så exakt som möjligt. Anledningen till detta är att 
risken för missförståelse och alternativa tolkningar ska 
minimeras. Det som uppfattas som komplicerat i akademiska 
skrifter handlar (förhoppningsvis) snarare om precision än 
om dåligt språk. I denna bok har otillgängliga ord och 
begrepp aktivt valts bort eller så förklaras de på vad jag 
hoppas är ett lättförståeligt vis. Det finns dock en risk att 
precisionen går förlorad och att det öppnas upp för 
alternativa tolkningar än de som ämnas förmedlas. Genom att 
arbeta med exempel hoppas jag att detta ändå ska undvikas.  

Den akademiska genren bygger också på så kallade 
referenser, hänvisningar till andra studier. Forskning sker 
inte i ett vakuum. Vi forskare bygger vår forskning på andra 
forskares forskning. Det är på grund av hederlighet som vi 
hänvisar till de som inspirerat oss och de idéer som vi önskar 
utveckla eller kanske till och med kritisera. Inom den 
akademiska genren refereras det också för att vara tydlig 
med vad som är egna antagande, vad som är antagande som 
bygger på andras studier och vad som är forskningsresultat. 
Vidare hänvisas det också för att de som är intresserade av de 
frågor och perspektiv som diskuteras ska kunna hitta till 
andra forskare och förkovra sig ytterligare. Detta får till följd 
att akademiska texter ofta är fulla av referenser, inom 
parentes eller i fotnötter, vilket ibland kan försvåra läsbar-
heten. I denna bok har jag valt att hålla referenserna till ett 
minimum. När ett resonemang tveklöst bygger på en annan 
forskares verk, eller en rapport, kommer jag att hänvisa till 
dessa i fotnötter. De absolut mest centrala inspirations-
källorna kommer att refereras till i den löpande texten. Då 
det hänvisats till en forskare redan en gång i kapitlet kommer 
enbart efternamnet att upprepas. Det finns ingen referens-



lista i slutet av denna bok. Däremot avslutas kapitlen i bokens 
första del med tips till Vidare läsning för den som är 
intresserad. Här listas alla forskare vars namn har nämnts i 
kapitlet. Om böckerna finns utgivna på svenska refereras till 
den svenska titeln och utgivningsårtalet. 

I alla tre kapitlen i bokens andra del kommer jag kort 
redogöra för hur jag studerat de olika fallen, vilken 
information som studien bygger på. Vetenskapliga texter 
kännetecknas dock av betydligt mer grundliga genomgångar 
och motiveringar av de tillvägagångssätt, så kallade metoder, 
som ligger till grund för den insamling av den information 
(empiri) som sedan diskuteras utifrån valda och motiverade 
begrepp och teorier. Det är viktigt inom akademin att ens 
resonemang och slutsatser bygger på giltig och tillförlitlig 
empiri som motsvarar de frågor, begrepp och teorier som 
forskningen ämnar diskutera. I denna bok har metodologiska 
resonemangen fått stå tillbaka. Jag har till viss del snuddat vid 
sådana resonemang här i inledningen genom att koppla 
samman den kvalitativa förståelse som denna bok ämnar 
bidra med, till den mer kvalitativ metodologi (etnografiska 
djupstudier) som har använts i forskningsprojekten. De som 
har ytterligare intresse av metod hänvisas till de veten-
skapliga artiklar och bokkapitel som är publicerade på 
fallstudierna som boken bygger på. Att de är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, antologier samt i så kallade 
konferensproceedings innebär att de har blivit granskade för 
dess vetenskapliga kvalitet, i vilket metod ingår.  

Till sist förutsätts det i boken att läsaren är något 
bekant med dels de sociala medierna och dess funktioner, och 
dels med det svenska politiska systemet. Boken kommer inte 
att närmare gå in och förklara hur Twitter fungerar, vad 
retweet betyder och så vidare. På samma sätt förutsätter jag 
att läsaren känner till vad fyraprocentsspärren syftar på, vad 
en stadsdelsnämnd är och så vidare. Kapitlen i del två inleds 
dock av en grundlig presentation av de olika sammanhang 
som studieobjekten befann sig i. 
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En digital senmodernitet?  

Om digitala medier och samhället vi lever i 
 
 
Medier och demokrati är stark kopplade till varandra, det 
vittnar inte minst talet om medierna som en tredje statsmakt 
om. På liknande vis omtalas journalister som demokratins 
vakthundar vars främsta uppgift är granska våra folkvalda 
politiker och förse oss medborgare med väl underbyggda 
nyheter och grävande reportage. Medier är alltså en del av 
demokratin och de demokratiska institutionerna. Med 
begrepp som medielogik och mediatisering har det till och 
med ifrågasatts om medier och politik alls kan skiljas från 
varandra. Dessa begrepp pekar på att medier och politik dels 
är sammankopplade och dels att politik utövas genom 
medierna. Det sägs till exempel att om man som politiker inte 
syns i medierna så finns man inte i medborgarnas 
medvetenhet. Därav talesättet att all uppmärksamhet är bra 
uppmärksamhet. På senare år har vi sett ett ökat genomslag 
för yrkesgrupper såsom pressekreterare, informatörer och 
kommunikatörer, inte minst inom politiska organisationer. 
Att medierna har logiker som samspelar med politiken är 
således tydligt. Den svenske medieforskaren Kent Asp visade 
redan 1986 hur politiker och politiska organisationer 
påverkades av de då rådande massmedierna och hur de 
rapporterade om politik. Till exempel kunde Asp visa att 
politikerna anpassade sina uttalanden till massmedierna 
nyhetsurval. Genom att göra uttalandena mer personliga och 
mer polariserade märkte politiker att de hade en bättre chans 
att synas i medierna. Frågan är hur och politiska aktörer och 
organisationer påverkas av, och samspelar med dagens 
sociala medier och dess egenskaper? 



Det som händer idag är att det medie- och 
kommunikationslandskap som politiska aktörer och 
organisationer förväntas samverka med, genomgår en 
omvälvande förändring. Det framväxande medielandskapet 
präglas av ett ökande antal kanaler och samtidigt en 
koncentration av mediebolag i allt färre, men större 
sammanslutningar (konglomerat) vars syfte ofta är att tjäna 
så mycket pengar som möjligt. Men den förändring som 
kanske överskuggar alla andra är digitaliseringen och 
framväxandet av de sociala medierna. För att besvara frågan 
hur politik och politiska aktörer påverkas av de logiker 
(drivkrafter) som råder på dessa plattformar måste vi först 
förstå det framväxande digitala medie- och kommunikations-
landskapet och vad som kännetecknar de sociala medier som 
tar allt större plats i våra liv. Detta kapitel kommer därför att 
börja med en redogörelse för det framväxande digitala 
medielandskapet. Detta följs av en diskussion om internet, de 
sociala medierna och dess egenskaper. Efter detta kommer 
ett avsnitt om hur vår tid kan förstås och teknikens roll i 
detta samhälle, hur det framväxande medielandskap sam-
verkar med sociala och kulturella förändringar i vår tid.  
 

 

Det framväxande digitala medielandskapet 
  
Från början användes datorer för numeriska beräkningar 
samt stora mängder repetitiv datahantering. Detta ligger 
långt ifrån det vi förknippar med dagens datoranvändning 
med sociala medier. Men för att förstå de sociala medierna 
måste vi börja med internet. Grunden till det som vi idag 
förstår som internet skapades inom den amerikanska 
militären. Det var för att kunna säkerställa kommunikation 
och informationsutbyte, även om en sändare slogs ut, som 
idéer om en så kallad nätverkstransmission började ta fart. Att 
kommunicera och utbyta information linjärt ansågs sårbart. I 



ett nätverk skulle informationen kunna ta alternativa vägar 
och på så sätt nå fram även om en sändare (nod) slogs ut 
(såsom bilderna nedan visar).      
 

 
Bilderna är från YouTube-klippet History of the Internet av PICOL vides och 
finns att tillgå via följande länk: http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4 

 
 
Men det var inom akademin som dessa system kom att 
utvecklas.  ARPANET (Advanced Research Projects Agency 
Network) startades i slutet av 60talet. De första lärosätena att 
sammankopplas var MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) och SDC (Systems Development Corporation) på 
den amerikanske östkusten, samt Berkeley på västkusten. 
Senare anslöt även forskare i Frankrike. Forskare önskade 
kommunicera bättre över dessa geografiska avstånd, samt att 
snabbt kunna dela resultat med varandra. Visioner om 
möjligheter att lagra stora mängder kunskap och information 
spelade också en roll här. Den amerikanske ingenjören 
Vannevar Bush skrev redan 1945 om en slags dator som han 
kallade för Memex vars syfte skulle vara att lagra information 
för att människan skulle kunna befrias från mekaniskt 
kontorsarbete. Likaså skrev den amerikanske psykologen och 
datavetaren Joseph Carl Robnett Licklider år 1960 om 
datorer och människor i samverkan i något som liknar det 
som kom att bli interaktiv datoranvändning. Dessa 
resonemang genljuder i mer samtida diskussioner om 
kollektiv intelligens3. På 70talet utvecklades en mängd dator-

                                                        
3 Den franske filosofen Pierre Lévy har skrivit en bok med titeln Collective 

http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4


nätverk. Nätverket internet fick en rejäl skjuts när den 
brittiske forskaren Tim Berners-Lee grundlade the world 
wide web år 1990 och när den första webbläsaren Mosaic 
skapades av två amerikanska studenter. Så om det var 
militära intressen som låg bakom att internets såg dagens 
ljus, var det forskares behov av att kommunicera och dela 
information med varandra som kom att driva utvecklingen4.  

De sociala mediernas historia är mer samtida. Det 
var 2004, för ganska exakt tio år sedan som Mark Zuckerberg 
startade Facebook, men först bara för studenter på Harvard. 
Föregångare var den amerikanska sajten Friendster som 
startade 2002 och snabbt blev populärt. Redan 1997 hade 
dock SixDegrees.com sjösatts som möjliggjorde för användare 
att skapa profiler och vänlistor. 1999 skapades Friends 
Reunited i Storbritannien – en sajt för att kunna spåra gamla 
skolkompisar. År 2001 påbörjades det som kom att bli till 
online-encyklopedin Wikipedia, YouTube började lagra och 
göra videos år 2005 och mikrobloggen Twitter såg dagens 
ljus år 2006. I Sverige var det 2007 som Facebook tog fart på 
riktigt och ett år senare gick Facebook om MySpace som det 
sociala medium i världen med mest antal unika besökare.  
Facebook står fortfarande stark i år då plattformen firar 
10årsjubileum. Det påstås att Facebook har drygt 1 miljard 
användare över hela världen. Drygt fem miljoner återfinns i 
Sverige, vilket motsvarar hälften av Sveriges befolkning5.  

Att internet och sociala medier har kommit att 
dominera det framväxande medie- och kommunikations-
landskapet råder det ingen tvekan om. Under 90talet växte 
internet fram och blev allt mer populärt. År 2009 skriver den 
spanske sociologen Manuel Castells att antalet internet-

                                                                                                                                                                                     

Intelligence som gavs ut på engelska 1999  
4 På YouTube finns ett 8 minuters långt informativt klipp på engelska om 

internets historia:  http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4 

5 För en kort historik av de sociala medierna se danah boyd och Nicole 
Ellisons artikel från 2007 Social Network Sites: Definition, History, and 
Scholarship via nedansta ende la nk: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/full 

http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/full


användare växte från under 40 miljoner användare år 1995 
till ungefär 1,4 miljarder år 2008. De sociala medierna 
spelade en stor roll för denna explosionsartade ökning. Den 
brittiske medieforskaren Vian Bakir skriver att antalet 
bloggar ökade från endast 23 stycken år 1999 till ungefär 200 
miljoner 2008. Vidare berättar Bakir att åtta av de 20 största 
internetsajterna år 2009 var sociala medier. Mellan 100 
miljoner och en miljard (beroende på hur man räknar) deltar 
regelbundet i nätbaserade gemenskaper idag6. Enligt World 
Internet Projects rapport för år 2013 är det dock en stor 
skillnad beroende på ålder, inkomst och utbildning7.  

Hur ser det ut i Sverige? År 2013 hade 92,5 procent 
av den svenska befolkningen tillgång till bredband enligt 
World Internet Stats8. År 2013 hade denna siffra gått upp till 
97 procent9. Det verkar som att internetanvändningen är en 
åldersfråga. 90 procent av 12 till 35åringarna använder 
internet dagligen, men enbart 52 procent av de som är över 
65 år. Användningen av de sociala medierna ökar snabbt, 
men är också en åldersfråga. Enligt Nordicoms Internet-
barometer för 2013 använde 37 procent av befolkningen 
sociala medier dagligen. 92 procent av 16-25åringarna 
använde någon gång Facebook medan samma siffra för 66 - 
75åringarna var 32 procent.  

Det råder alltså ingen tvekan om att de sociala 
medierna är mycket viktiga kommunikationsplattformar i 
Sverige idag, särskilt bland landets unga. I Medierådets 
rapport Unga & Medier 2010 slås fast att sociala medier har 
blivit den främsta platsen för socialt umgänge. Med andra 
ord, ungdomar umgås mer med varandra på sociala medier 
än de gör offline. Det råder alltså ingen tvekan om att de 
sociala medierna har etablerats som en central del av 
                                                        
6 Enligt den amerikanske antropologen Robert Kozinets i boken Netnografi 

från år 2011.  
7 Se http://worldinternetproject.com/_files/_//307_2013worldinternetreport.pdf 
8 Se www.internetworldstats.com/eu/se.htm hämtad den 17e april 2012 
9 Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2013 av Olle Findahl som finns 

tillgänglig via .se https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf 

http://worldinternetproject.com/_files/_/307_2013worldinternetreport.pdf
http://www.internetworldstats.com/eu/se.htm
https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf


vardagslivet och våra sociala relationer. Möjligheten att 
koppla upp sig till internet och sociala medier via mobil-
telefonen har spelat en stor roll för denna utveckling. Tiden 
som läggs på mobilt internet har mer än tredubblats på två 
år. Idag använder sig två tredjedelar av mobiltelefoner för att 
koppla upp sig på internet (se fotnot 9). Den amerikanske 
internetvisionären Howard Rheingold skrev redan år 2002 
att konstant tillgång till internet via mobiltelefonen förändrar 
de sätt som vi möter varandra, finner partners, arbetar, 
köper, säljer, styr, skapar och så vidare. Men innan kapitlet 
kommer in på hur de sociala medierna påverkar oss i vårt 
dagliga liv ska jag först redovisa vad som kännetecknar dem. 
 
 

Internet, sociala medier och dess egenskaper 

 
Det är först och främst digital teknik som ligger bakom de 
sociala medierna. Digitalisering innebär att alla signaler delas 
upp i ettor och nollor (så kallade bits) som med hjälp av 
mikroelektronik och en nätverksmodell kan transporteras 
och kopplas samman snabbt utan störningar. Här är 
uppfinnandet av mikrochipset viktigt, att hundratusentals 
sammankopplingar kan göras på en yta av bara några 
kvadratmillimeter. Detta tillsammans med en förbättring av 
överföringskapacitet i så kallade bredband och trådlös 
uppkopplings teknik, WiFi (förkortning för Wireless Fidelity), 
ligger bakom den digitala teknologins framväxt. Den ryske 
lingvisten och datavetaren Lev Manovich talar om fyra 
principer som är viktiga för det som han kallade för ”nya” 
medier: 1) Numerisk representation – att digitala medier 
och dess information består av bits (ettor och nollor). Nu när 
jag skriver denna text på min dator är det egentligen bara 
ettor och nollor som ligger bakom de bokstäver som växer 
fram på skärmen framför mig. 2) Modularitet – att digitala 
medier består av sammanslutningar av mindre enheter 



(moduler) som kan plockas i sär och sättas samman på olika 
vis. Jag kan till exempel klippa ut detta avsnitt, detta ord, eller 
en bokstav och klistra in någon annanstans i dokumentet, 
eller lägga det som en fotnot. 3) Automatisering – att till-
gången till medier är automatisk, samt att arbetet med att 
skapa och manipulera digitala medier och dess moduler blir 
automatiskt. Genom att klicka på ett tangentbord dyker 
automatiskt dessa bokstäver upp på skärmen som jag sedan 
formar till ord. Samtidigt har jag hemsidorna synonymer.se 
och Google Translate uppe som underlättar mitt skrivarbete – 
allt digitalt och automatiskt tillgängligt på samma skärm. 4) 
Variabilitet – att digitala medier och medieinnehåll sällan 
blir färdigt eller klart. Den här boken kan framställas på en 
mängd olika sätt. Att jag använder en dator för att skriva 
innebär att jag kan testa var jag vill placera bilder, flytta runt 
textstycken (moduler) på ett mycket enklare sätt än om jag 
hade använt en analog skrivmaskin. Det är lättare att variera 
sig helt enkelt. Om vi således utgår ifrån att sociala medier är 
baserade på digital teknik, mikroelektronik samt dessa fyra 
principer, vad för egenskaper kan skönjas? Egenskaper som 
ofta åberopas, ofta i jämförelse med de traditionella mass-
medierna, är: 

1) Större möjligheter för interaktivitet, flexibilitet,  kon-
vergens, kontinuitet, sökbarhet samt förmåga till 
reproduktion. 

2) Större möjligheter för mellanmänsklig kommunikation 
och mer personifierade former av medieinnehåll. 

3) Större möjligheter för enskilda användare att producera 
och lagra innehåll, i en dator eller i ”molnet”10.  

4) Principen för numerisk representation innebär att 
sociala medier är mer programmerbara. 

5) Principen för modularitet innebär sociala medier kan 
manipuleras lättare genom att plocka isär, montera, 
lägga till eller ta bort enheter, pixlar, polygoner – tänk till 

                                                        
10  Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Datormoln 
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exempel på möjligheterna till retuschering i program 
som PhotoShop. 

6) Principen för automatisering gör det enklare för vanliga 
användare att programmera och manipulera social 
medier och dess innehåll. 

7) Detta till den grad att de är ständigt pågående och med 
en oändlig variation (vilket också Manovichs fjärde 
princip belyser).  

8) Sociala medier gör det möjligt att kommunicera över 
rums- och tidsgränser. Hastigheten med vilken stora 
avstånd överbyggs i de sociala medierna leder därför till 
ökad geografisk och social räckvidd. Jag kan till exempel 
kommunicera med min kollega i Indien här och nu.  

9) Informationen som överförs blir mer träffsäker. Tänk till 
exempel på den reklam som riktas till dig på din 
Facebooksida.  

10) Vidare utmärks sociala medier med att de har en 
profilsida, vänlistor, möjlighet att kommentera innehåll 
(kommentarer som andra användare kan se), samt upp-
dateringsfunktioner som presenteras som i ett flöde.  

 
Inflytandet av digital teknik och sociala medier har lett till 
något som Manovich beskriver som ett bildskärmssamhälle. 
Bildskärmar finns överallt, i våra datorer, bankomater, 
mobiltelefoner och surfplattor. Bildskärmarna har tagit sig in 
i våra hem och kontor där de tenderar att bli allt större och 
plattare. Den holländske medieforskaren Jan van Dijk skrev 
år 2006 att i västvärlden tillbringade vi mellan fem till åtta 
timmar per dag tittandes på bildskärmar såsom TV, datorer, 
bio och telefoner. Med tanke på surfplattans genombrott har 
denna siffra troligtvis ökat på senare år. Enligt rapporten 
Svenskarna och Internet 2013 (se fotnot 9) har spridningen av 
surfplattor tagit fart de senaste två åren. Vi tillbringar således 
en stor del av vår tid genom att titta på en platt rektangulär 
yta, som existerar i vårt fysiska rum, men som agerar in i ett 
annat digitalt rum. Bildskärmar har inte enbart blivit ett 



fönster in i en digital värld, utan också som en digital 
ytterdörr. När jag slår på min surfplatta, min mobiltelefon 
eller min dator här i stugan där jag just nu fysiskt sitter, kan 
jag direkt koppla upp mig till Facebook där jag vet att vänner 
och kollegor brukar befinna sig. Jag kan berätta om mödorna 
att skriva och kanske få stöd av dem, samt att få en glimt av 
valda delar av deras liv och bilder som de väljer att dela med 
sig. Fysiologiska upplevelser ersätts alltså av digitalt för-
medlade förnimmelser där vår kropp och flera av våra sinnen 
till stor del lämnas utanför (undantaget hörsel och syn). 
Kroppsspråket ersätts av andra markörer som emotikoner11, 
vänlistor och digitala dekorationer.  

Gränssnitt blir också allt viktigare i konstruktionen 
av det digitala rum som vi agerar i via våra bildskärmar. Det 
råder ingen tvekan om att den bild av världen och vår plats i 
den som vi utforskar i de digitala rummen färgas bland annat 
av de gränssnitt vi använder. Här är vi till exempel påverkade 
av västerländsk kontorskultur genom att vi väljer att namnge 
vi platser och saker såsom skrivbord, mappar och filer.   

I dessa digitala rum spelar tiden inte lika stor roll. 
Det vill säga att saker och ting vi gör – berättelser – har en 
början och ett slut, en dåtid en nutid och en framtid. Denna 
hoptryckning av tiden online kallar Castells för tidlös tid 
(timeless time). Att det går att kommunicera över tidsgränser 
är en viktig egenskap som de digitala medierna för med sig. 
Den mer traditionella klocktiden uppfanns för att kunna 
synkronisera aktiviteter på olika ställen i och med att järn-
vägen växte fram. Då blev det viktigt att man utgick ifrån 
samma tid på de platser som tåget passerade. Digitala medier 
å andra sidan verkar ögonblickligen. Då vi använder dessa är 
vi inte lika beroende av en gemensam tidtabell såsom vi var 
innan. Tänk till exempel på 24timmarsmyndigheten och att vi 
kan göra bankärenden när ni vill via vår internetbank.  

                                                        
11 Smileys som det heter på engelska , eller emojier, det japanska ordet för 

emotikoner som börjar användas allt mer  
 



Det är inte bara tiden som får en ny betydelse i och 
med digitala medier. Även platsen omdefinieras då vi inte är 
lika beroende av att vara på samma fysiska plats för att 
kommunicera med varandra och utföra bankärenden till 
exempel. Traditionellt har vi varit bundna geografiskt. I och 
med olika kommunikationers framväxt är vi inte det i lika hög 
grad längre. En viktig del av utvecklandet av ARPANET var 
just att kunna kommunicera över stora geografiska avstånd. 
Intressegemenskaper vars medlemmar är geografiskt 
spridda, i vissa fall över hela världen, blir möjliga online. 
Detta i sin tur för med sig att vi i högre utsträckning dras till 
likasinnade än till de som är geografiskt nära. Digital 
teknologi möjliggör att vi kan socialisera med de som har 
samma intressen och som jag kan nå utan att behöva lämna 
soffan som jag sitter i. Digitala medier för alltså med sig en 
känsla av platslöshet och gör att vi människor kan känna att 
vi är tillsammans i det digitala rummet även om vi är åtskilda 
i det fysiska rummet. Castells talar i detta sammanhang om 
ett rum av flöden (space of flows) för att hänvisa till 
möjligheten till direkt kommunikation som överbrygger rum. 

Frågan är dock om dessa digitala rum fyllda med 
flöden är så platslösa som det ibland kan låta. Vi använder 
digitala och sociala medier för att hitta likasinnade, det är 
sant.  Men vi använder också dessa medier för att zooma in 
på den plats vi är på för tillfället. Jag vill därför hävda att 
platsen fortfarande är viktigt. Via internet och våra smarta 
mobiltelefoner söker vi likasinnade och försöker se vilka 
likasinnade och av våra bekanta som är i vår geografiska 
närhet. Geotaggning är ett exempel på detta, eller att vi 
”checkar in” på lunchrestauranger, barer, bibliotek via våra 
sociala medier och appar som Foursquare, Gowalla och så 
vidare. Vi vill se vilka andra som är på samma platser som vi 
är. Homosexuella kan till exempel använda applikationen 
Grindr för att lokalisera andra homosexuella i närheten (se 
http://grindr.com/). Den fysiska platsen är alltså fortsatt 
viktigt. Men i och med att vi rör på oss mer och mer idag och 



befinner oss på olika platser, blir de sociala medierna ett bra 
hjälpmedel att hitta likasinnade på just de platser vi råkar 
befinna oss just nu.  

Interaktivitet är en annan egenskap som är åter-
kommande då sociala medier diskuteras och inte minst då de 
relateras till traditionella massmedier. Interaktivitet kan 
dock betyda olika saker. En del hävdar till exempel att vara 
reaktiv är inte det samma som att vara interaktiv. Om jag 
reagerar på en bloggrubrik genom att klicka på den är det 
inte samma som att interagera. En del hävdar att det måste 
finnas en möjlighet att etablera direkt kommunikation mellan 
två eller fler parter vilka alla ska kunna skicka och ta emot 
information för att det ska utgöra interaktion. Går det till 
exempel kommentera blogginlägget eller går det inte? En del 
skiljer därför mellan: 1) Social interaktivitet – en medie-
plattforms möjlighet till socialt samspel, genom till exempel 
en kommentarsfunktion. 2) Teknisk interaktivitet – såsom 
möjligheten för användare att manipulera det teknologiska 
verktyget. Går det till exempel att gå in och ändra vilka inlägg 
som syns i mitt nyhetsflöde? 3) Textbaserad interaktivitet – 
möjligheten till interaktion mellan användare och texter. Till 
exempel markerade ordbehandlingsprogrammet som jag 
använder om ett ord är felstavat på svenska. Jag kan också gå 
in och lägga till ord som emoji (japanska för emotikon) i ord-
listan så att den inte markerar detta i fortsättningen.  

Det finns en risk att begreppet interaktivitet enbart 
förstås i relation till digitala medier och att annan form av 
interaktivitet glöms bort. Vi har till exempel nästan alltid 
kunnat skriva insändare till dagstidningar. Sociala medier 
erbjuder måhända fler och enklare möjligheter till inter-
aktivitet än traditionella massmedier. Men de kan inte uppnå 
den form av interaktivitet som återfinns då människor möts 
ansikte mot ansikte. Kanske är det därför bättre att tala om 
nätverkande än om interaktivitet eftersom nätverkande 
bättre beskriver det som skiljer sociala- från massmedier.  



En annan egenskap som kan vara värd att titta 
närmare på är konvergens. Konvergens betyder att saker eller 
processer är riktade mot en och samma punkt. De 
konvergerar eller sammanstrålar med ett annat ord. Genom 
framväxten av det digitala medie- och kommunikations-
landskapet är det numera möjligt för olika typer av medier 
och medieinnehåll att sammanstråla. Genom digital teknik 
kan tele-, data- och masskommunikation sammanstråla i en 
och samma medieplattform. Konvergens hänvisar också till 
hur medie-innehåll kan överföras mellan olika plattformar. I 
och med detta kom datorns roll kom att förändras från att ha 
varit en ganska specifik teknologi till att bli ett filter för all 
typ kultur. Flertalet andra medier sammanstrålar i datorn. 
Till exempel, trots att jag varken har TV eller tidning i stugan 
kan jag nå dessa medier via min dator. Till skillnad från 
kameran, påverkar datorn all typ av media, som till exempel 
text, stillbilder, rörliga bilder, och ljud. Och till skillnad från 
tryckpressen, påverkar datorn alla stadier i kommunikations-
processen, från produktion och bearbetning till lagring och 
distribution. Den tysk-australiensiske internetforskaren Axel 
Bruns talar i detta sammanhang om prosumtion, alltså 
produktion och konsumtion som en och samma handling.  

Den amerikanske medieforskaren Henry Jenkins har 
i detta sammanhang talat om framväxten av deltagarkultur 
eftersom även mediekonsumtion idag förutsätter aktiva 
användare. Genom att peka på hur konvergens och kollektiv 
intelligens hör ihop menar han att deltagarkulturer växer 
fram på sociala medier idag. Tidigare var det svårt och dyrt 
att förmedla bilder, ord och ljud från en medieproducent till 
en mediekonsument. Detta gynnade komplicerade medie-
industrier som utvecklade sina egna kulturer och yrkesroller. 
Deras syfte var att bevara uppdelningen mellan konsument/ 
publik, och producent. Med digital teknik har det blivit 
enklare och billigare att kommunicera i stora nätverk som 
användare själv skapar via de sociala medierna. Upp-
delningen mellan produktion, distribution och användande 



blir därför allt mer suddig och svår att upprätthålla såsom 
Bruns understryker med begreppet prosumtion. Genom att 
arbeta tillsammans via de sociala medierna – till exempel att 
gemensamt lagra information i digitala uppslagsverk som 
Wikipedia – leder detta till en deltagarkultur menar Jenkins. 
Många talar om traditionella ekonomiska modeller utmanas 
då det blir allt vanligare att dela med sig av information och 
kunskap online genom bland annat så kallad ”open source” 
mjukvara och fildelning. Att dela med sig av information och 
kunskap var också en viktig drivkraft bakom utvecklandet av 
ARPANET. Frågan är dock om att delta och att dela är samma 
sak eller om att dela snarare handlar om att sprida 
information än att kommunicera med varandra? 

I och med digitala medier och en framväxande 
deltagarkultur talar vi idag om medieanvändare snarare än 
om en mediepublik. Traditionella massmedier användes 
oftast mer passivt, i bakgrunden, matandes publik med 
information, underhållning eller bara sällskap. Man lät TVn 
stå på i bakgrunden helt enkelt. Sociala medier kräver oftast 
att användaren är mer aktiv, att användaren aktivt söker 
efter den information, den underhållning och de vänner och 
förbindelser som hen önskar. Till exempel innan man kan 
sätta på Spotify i bakgrunden måste användaren skapa en 
spellista, eller lyssna på en bekants spellista vilket i sin tur 
har krävt att hen tidigare har sökt upp och lagt till denne 
bekant. På så sätt är användaren också en del av 
produktionen av information i de sociala medierna. Aktivt 
och kontinuerligt användande har även gynnats av den tredje 
och fjärde generationens mobila digitala teknik som möjlig-
gjort bredbandshastighet till mobiltelefoner. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att möjligheten för aktivt användande 
inte är detsamma som att vi per automatik kommer att vara 
aktiva. Studier har visat att på webbsidor som Wikipedia och 
YouTube är det bara en liten del av användarna som bidrar 
med innehåll. De flesta besöker sidorna för att titta vad andra 
har bidragit med, smyger runt eller lurkar (efter det engelska 



ordet ”lurk”). Enligt World Internet Project (se fotnot 7) 
skrev till exempel enbart fem procent av de svenska internet-
användarna på en blogg år 2013, medan 28 procent 
åtminstone en gång per månad läste en blogg. Och i 
rapporten Svenskarna och Internet 2013 (se fotnot 9) 
konstateras att det är mer än dubbelt så vanligt att läsa vad 
andra skriver på Twitter är att själv skriva inlägg. 

Men hur ska vi definiera sociala medier? Sociala 
medier är en omtvistad term eftersom den utgår ifrån att 
traditionella massmedier och dess användande inte skulle 
innefatta sociala dimensioner. När det talas om sociala 
medier brukar man dock hänvisa till nätverksplattformar 
online som oftast inte är knutna till traditionella massmedier. 
Det sociala i sociala medier verkar syfta på möjligheten för 
användare att påverka innehållet, samt möjligheten att 
interagera och nätverka med andra användare. Den 
amerikanske medieentreprenören Tim O’Reilly menar att för 
en webbsida ska kunna definieras som social media, ska 
användaren själv kunna vara med och bidra till sidans 
innehåll12. Användaren ska kunna ta kontroll över den 
information hen avger och designen ska vara fyllig, interaktiv 
och användbar. På senare år har forskare börjat använda sig 
av termen sociala nätverkssajter för att beskriva det som 
oftast hänvisas till som sociala medier. De amerikanska 
internetforskarna Nicole Ellison och danah boyd (hon stavar 
sitt namn med små bokstäver) menar att det som utmärker 
sociala nätverkssajter är att användare ges möjligheten att 
skapa och synliggöra sina sociala nätverk genom till exempel 
vänlistor. Ellison och boyd definierar därför sociala nätverks-
sajter som webbaserade tjänster som tillåter användare att 
utforma en (halv)offentlig profil på en egen sida, och sedan 
knyta denna profil till andra användare, användare som man 
oftast väljer själv, vars kontakter i sin tur tillgängliggörs via 
tjänsten13. Om jag till exempel går med i Facebook kan jag 
                                                        
12 Se http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
13 Se http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf 
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utforma min profilsida och sedan ”bli vän” med andra 
användare som då syns på min profilsida genom att de 
antingen dyker upp som ikoner på den vän-sida som är 
knuten till profilen, eller genom att de gör inlägg på min vägg. 

I denna bok har jag valt att använda det mer 
generella begreppet sociala medier i stället för sociala 
nätverkssajter. Även om definition av sociala nätverkssajter 
är mer utförlig är det tveksamt om till exempel en politisk 
blogg faller inom ramen för denna definition. Dessutom 
menar jag att även om nätverkande är en central del av de 
sociala medier, så har informationsspridningsfunktionen – att 
dela information (”broadcasting” som man säger på engelska, 
att kasta brett – ”kringkastning” som det heter på norska) 
inte försvunnit i och med det som Ellison och boyd benämner 
som sociala nätverkssajter. Social medier belyser bättre att 
de sajter som ofta hänvisas till används på flera olika vis, 
både för informationsspridning och interaktion med såväl 
innehåll som med andra användare (nätverkande med andra 
ord). Mikrobloggen Twitter är ett tydligt exempel på dessa 
olika funktioner. Som vi återkommer till i bokens andra del 
används Twitter dels för att sprida information om till 
exempel demonstrationer och politiska beslut. Plattformen 
används också för att nätverka med andra användare genom 
att adressera dessa med hjälp av ett @, eller genom skicka 
vidare andra användares meddelande i sitt eget flöde 
(retweet). Slutligen används Twitter också för att interagera 
med innehållet inom en så kallad hashtag #. Med hjälp av en 
hashtag kan användare ta del av och bidra med tweets till ett 
avgränsat område – till exempel att kommentera en val-
debatt, en konferens eller en politisk skandal och så vidare. 
Interaktion med innehåll och med andra användare är de 
funktioner som jag har uppfattat vara det som hänvisar till 
det sociala i benämningen sociala medier. 

 

                                                                                                                                                                                     

 



De sociala medierna och dess tillgång via datorer och 
mobiltelefoner har alltså förändrat vårt medie- och 
kommunikationslandskap. Detta får också konsekvenser som 
sträcker sig bortom digitaliseringens teknologiska aspekter. 
Den kanadensiske teknikfilosofen Andrew Feenberg skriver 
att teknik medför nya miljöer och kulturer. Digital teknik och 
sociala medier förändrar vårt sätt att leva, umgås och de 
inverkar på hur saker blir gjorda, hur vi får tillgång till 
information, samt förser oss nya verktyg för att arrangera 
och delta i möjliga former av aktiviteter. De amerikanska 
medieforskarna James Katz och Mark Aakhus talar i detta 
sammanhang om Apparatgeist. Termen används för att 
belysa hur det teknologiska verktygets väsen (i deras fall 
mobiltelefonen) påverkas av hur den är designad och de 
innebörder användarna tillskriver det. På så sätt formas vi 
och vårt användande dels av våra teknologiska verktyg och 
dels de kulturella sammanhang i vilka vi använder den. Vi kan 
således inte förstå ett medie- och kommunikationslandskap i 
förändring om vi inte också ser till de samhälleliga för-
ändringar som pågår. Detta leder mig in på nästa avsnitt.  
 
 

Modernitet och senmoderniteten 

 
Den här boken utgår ifrån att vi lever i en digital 
senmodernitet. Innan vi går in på hur framväxten av det 
digitala medie- och kommunikationslandskapet hör i hop 
med denna senmodernitet, låt oss bena ut begreppen. Sen-
modernitet består av orden sen och modernitet, alltså att den 
moderna eran har gått in i en senare fas. Vi börjar med 
moderniteten. Hur ska den förstås? Modernitet betecknar en 
samhällsordning som baseras på Upplysningen. Upp-
lysningen var en kulturhistorisk rörelse som växte fram i 
Europa vid slutet av 1700talet. Naturvetenskaperna hade 
gjort stora framsteg och folk var trötta på de religionskrig 



som präglat Europa under tidigare sekel. De nya 
vetenskaperna tycktes oförenliga med den gamla kristna 
ordningen. En av upplysningens viktigaste idéer var alltså 
tron på människans förnuft. Något som ställdes framför Guds 
allsmäktighet. Den franska filosofen René Descartes 
proklamerade att jag tänker alltså finns jag (cogito ergo sum) 
vilket ytterligare underströk förflyttningen från Gud som 
samhällets största auktoritet till individen. Detta var en 
individ som var kapabel att tänka själv och inte okritiskt 
trodde på makthavare och andra auktoriteter (såsom Gud till 
exempel). I centrum står alltså individen och tron på hens 
förnuft. Boktryckarkonsten hade slagit igenom med möjlig-
heter till massproduktion av böcker och pamfletter. Enligt 
vissa banade detta väg för det massamhälle som kom att 
prägla slutet av 1800talet och början av 1900talet. 

Moderniteten gick under 1900talets andra hälft gått 
in i en ny fas, där dess grundläggande aspekter förstärktes. 
Den tänkande individen har kommit att bli ännu mer central 
– inte minst genom mediernas/reklamens fokus på själv-
förverkligande (ett självförverkligande som inte längre skulle 
baserades på familj och uppväxt). Med televisionens framväxt 
blev medierna centrala för hur vi uppfattade världen omkring 
oss, och oss själva i världen. Genomgående teman i sen-
moderniteten är relativiseringen av tid och rum, en ökad 
medialisering, reflexivitet och individualisering. Vad menas 
då med detta? I och med framväxten av medie- och 
kommunikationsplattformar blev tid och plats mindre viktigt 
för hur och när människor kunde kommunicera med 
varandra – därav en relativisering av tid och rum. Vi har sett 
att vi informerar oss och även umgås mer med varandra via 
medierna än ansikte mot ansikte – därav en ökad 
medialisering. Vi skapar och representerar oss själva via de 
medier vi använder och de identiteter som förmedlas där. 
Mycket tid läggs därför ned på att reflektera över hur vi 
skapar oss själva och hur vi vill bli uppfattade – därav en 
ökad reflexivitet. 



Individualisering, upplevelsen av sig själv som en 
egen individ, är en av de mest omdiskuterade trenderna i vår 
tid. I redogörelser för den senmodernitet vi anses befinna oss 
i ställs individen i förgrunden på bekostnad av familj och 
tradition och andra traditionella gemensamma referens-
ramar som dominerat samhället och dess organisering i 
moderniteten (såsom nation, klass, partitillhörighet). 
Individualisering innebär en allt större avsaknad av sociala 
tillhörigheter och kollektiva referensramar, samtidigt som en 
större känsla av personlig självständighet växer fram. Att 
vara en egen person som går sin egen väg är det nog många 
som känner igen sig i. Jag var till exempel den första i min 
familj som valde en akademisk karriär. Liksom många andra 
valde jag en karriär utifrån vad jag ville göra snarare än att gå 
mina föräldrars fotspår och ta hand om till exempel en 
familjegård eller ett familjeföretag. Hade jag levt två 
generationer bakåt i tiden hade ett sådant självständigt val 
varit ovanligt. Personlig självständighet ökar alltså samtidigt 
som vikten av traditionella sociala och kulturella till-
hörigheter minskar för upplevelsen och skapandet av oss 
själva. Självidentiteten, står i centrum eftersom den går att 
påverka och omforma genom till exempel kläder, stil och 
musiksmak (något som också kommuniceras via medierna). 
Vår identitet är görbar och detta skapar individer för vilka 
självförverkligande blir en målsättning i sig självt.     

Den svenske medieforskaren Peter Dahlgren be-
skriver hur fragmentering och nischifiering ökar i sen-
moderna samhällen som då blir mindre sammanhållna på 
grund av att vi idag kan utveckla vår egen smak och egna 
intressen och nischa in oss i allt smalare fack/ fragment. Tänk 
bara på hur många nischer det finns i de musikgenrer vi 
lyssnar på. Wikipedia listar över 200 olika musikstilar14 – om 
du föredrar så kallad metal så kan du nischa dig vidare i 
smalare fack. Är det mer death metal, doom metal, power 

                                                        
14 Se sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_musikaliska_former,_stilar_och_genrer 
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metal, black metal, speed metal, goth metal, trash, eller 
grindcore du gillar att lyssna på? Denna nischifiering, att vi 
inte nöjer oss med att definiera oss brett som metal-fans, 
pekar också på hur reflexivitet blir ett genomgående tema i 
vår tid (som ibland benämns som just reflexiv modernitet). 

Reflexivitet innebär att vi ser saker från olika håll, vi 
reflekterar över till exempel vilken typ av metal-musik vi 
gillar att lyssna på, vilka kläder vi ser bra ut i och så vidare. Vi 
tar inte något för givet och överväger våra val från flera olika 
håll. Å ena sidan ser jag ungdomlig ut i den här jackan, å 
andra sidan kommer kanske mina kollegor tycka jag är 
patetiskt som försöker se yngre ut än min ålder? Inte minst är 
det vår identitet och våra livsval som är under ständig 
uppbyggnad och således föremål för vår ständiga reflektion. 
Gjorde jag rätt som valde att bli forskare? Å ena sidan ägnar 
jag en stor del av min tid åt att forska om det jag personligen 
är intresserad av. Å andra sidan var jag inte särskilt lyckosam 
med att få min senaste artikel accepterad. Jag är kanske inte 
en så bra forskare när allt kommer omkring. Frågan är om jag 
kommer till min fulla rätt i detta yrke eller borde jag välja 
något annat? Reflexivitet och individualisering alltså ihop. 
Och vår reflexivitet sträcker sig ända in i självets kärna som 
den brittiske sociologen Anthony Giddens uttryckte det. Att 
det är möjligt att skapa sig själv idag innebär också att vi 
funderar mer över hur vi uppfattas. 

Frågan vem är jag uppstod på slutet av 1800talet. 
Idag finns det en mängd olika möjligheter för oss att utforska 
vilka vi är, inte minst via internet och de sociala medierna. 
Och vi blir alltmer bedömda för vilka vi är snarare än vad vi 
gör. Det verkar alltså som om det senmoderna självet, som 
ängsligt försöker bekräfta vem hon verkligen är, kan använda 
sig av sociala medier både för att övervaka sin identitet, 
liksom att testa den på utvalda bekantskaper ur sitt sociala 
nätverk. Den amerikanske sociologen Charles Horton Cooley 
skrev redan år 1902 om något som han benämnde som 
spegelglas-självet (the looking glass self), att hur vi ser på oss 



själva baseras på hur vi föreställer oss att andra ser på oss, 
vilket i sin tur påverkar hur vi agerar15. Cooleys teori går 
mycket väl att tillämpa på de sociala medierna. Där blir det 
allt mer tydligt att vi bygger upp våra självpresentationer 
genom att länka till andra användare. Vår individualitet både 
fostras och är beroende av våra sociala kontakter. På så sätt 
blir andra användare i våra nätverk till instrument och 
byggstenar i vår identitet. På samma sätt låter vi andra 
använda oss i deras identitetsarbete online. Detta leder mig 
till hur medier och samhället ömsesidigt påverkar varandra.   

 
 

Den digitala senmoderniteteten 
 
Min poäng i detta kapitel är att det framväxande digitala 
medielandskapet vecklas in i, och samverkar med flera av de 
trender som tillskrivs senmoderniteten. Inom medie- och 
kommunikationsvetenskapen brukar vi göra kopplingar 
mellan nya medier och samhälleliga förändringar i stort. Då 
tryckpressen uppfanns gav detta upphov, inte bara till 
massmedier, utan även till ett massamhälle. Idag menar en 
del att vi lämnat massamhället bakom oss. Med möjligheten 
till flervägskommunikation i sociala medier är vi på väg in i 
ett nätverks-samhälle. Jag kommer in på detta nätverks-
samhälle strax. Det jag vill peka på här är att de sociala 
medierna och det framväxande digitala kommunikations-
landskapet samverkar med vår tids individualism och 
reflexivitet. Jag menar att det är passande att tala om en 
digital senmodernitet Då samhällsprocesser, medier och 
kommunikationsteknologier ömsesidigt förstärker varandra. 

Tekniken spelar roll för hur samhället och vi själva 
konstrueras och förstås.  Feenberg illustrerar detta genom att 
visa hur teknologisk logik (ändamålsenlighet) blir till en 

                                                        
15 En kort YouTube video om Cooley's koncept finns via nedanstående länk 
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kulturell form, som medför att både maskiner och att vi 
människor blir mer beräknande, kontrollerande och mer 
effektivitetssträvande. Teknik är alltså inte neutralt. Dess 
design förespråkar och gör lättare viss användning som i sin 
tur påverkar användarna på olika sätt. De har en logik såsom 
begreppen medielogik och mediatisering understryker. 
Mikrobloggen Twitter möjliggör till exempel enbart 140 
tecken per inlägg (tweet). Detta menar vissa har påverkat 
politiker att uttala sig kortfattad och slagkraftigt för att deras 
uttalande lättare ska kunna spridas via de sociala medierna. 
De holländska medieforskarna José van Dijck och Thomas 
Poell talar om programmerbarhet (programmability) som 
sociala mediers förmåga att styra användares kreativitet och 
kommunikation. Med Manovich terminologi skulle man 
kunna benämna detta som att automatiseringen – att vissa 
moduler (men inte andra) möjliggör vissa former för 
variabilitet (men inte andra). Vi har till exempel bara vissa 
förinställda filter att använda då vi ska redigera våra foton i 
det fotoredigeringsprogram vi valt att ladda ner och så 
vidare. Vår kreativitet är styrd med andra ord.    

Men vi användare påverkar också tekniken genom 
vår användning. Vi tillägnar oss teknik på så vis att den 
passar in vår kultur, vårt liv och just våra behov. Jag har till 
exempel uppe tre fönster på min dator just nu, mitt ord-
behandlingsprogram i vilket denna text skrivs, synonymer.se 
för att variera mitt språk och libris.kb.se för att kontrollera de 
böcker jag hänvisar till. Det är de behov som jag har just nu. 
På så sätt kan teknologi användas och förstås på många olika 
vis i olika sammanhang, i olika kulturer och av olika 
människor. Det finns till exempel forskning på mobiltelefoner 
i Afrika som visar hur en del använder religiösa symboler och 
ringsignaler för att de tror att det ska skydda telefonen från 
att bli stulen. Men de används också för att visa att man är 
religiös och man tror att denna religiösa inramning av 
mobilanvändningen ska ge användaren större kraft. Vår 
användning av medier speglar alltså vårt samhälle, vår kultur 



och oss själva. På så sätt blir medierna en del av vår kultur, 
vårt samhälle, och även hur vi förstår dessa. Mitt argument är 
således att den digitala teknologin förstärker senmoderna 
trender och vice versa. Teknik och samhälle kan inte förstås 
var för sig utan vi bör studera dem samtidigt, som två sidor 
av ett och samma mynt16. Den digitala teknologin och vår tids 
fragmentering av livsstilar samverkar till exempel. Internet 
har gjort det möjligt för de som gillar death metal – och har 
tillgång till internet – att grotta ner sig i denna genre via nät-
gemenskaper. Det är den här ömsesidigheten mellan den 
digitala teknologin, de sociala medierna och senmoderna 
samhället som intresserar mig och som jag menar är central 
om vi ämnar förstå det digitala deltagandets drivkrafter.  

Den digitala tekniken och de sociala medierna 
samverkar framför allt med vår tids ökade individualisering 
och reflexivitet. Manovich talar i detta sammanhang om hur 
digitala mediers logik fungerar tillsammans med post-
industriella samhällens logik i det att båda föredrar 
individualism över likformighet. Den aktive användaren på 
sociala medier är en egen person, en individ i högre 
utsträckning än massmediernas publik. Tänk bara på olika 
profilsidor och möjligheter till självpresentationer på de 
sociala medierna. Individen blir på så sätt centrum för 
kommunikationen och utbytet på de sociala medierna. 
Profilsidan på Facebook representerar till exempel både 
användaren som individ och fungerar samtidigt som en plats 
för interaktion, via användarens vägg eller kommentars-
funktion. Detta är även ett bra exempel på hur individer på 
sociala medier (och även utanför sociala medier) är beroende 
av andra eftersom vi tar hänsyn till vänner och bekanta, den 
så kallade föreställda publiken då vi utformar våra profilsidor 

                                                        
16 Den amerikanska internetforskaren Nancy Baym talar i detta sammanhang 
om ”social shaping of technology” som mitt emellan de som hävdar att 
tekniken styr samhället (teknikdeterminism) och de som hävdar att teknik 
enbart anpassas de behov som redan finns i ett samhälle (social construction 
of technology) 



genom att försöka se på oss själva genom spegelglaset såsom 
Cooley skulle ha uttryckt det. Vi är alltså beroende av andra 
för att kunna vara oss själva. På de sociala medierna får det 
följden att vi går från profilsida till profilsida för att 
kommentera och hoppas få kommentarer tillbaka. Att 
använda sociala medier är således en del av ett socialt spel, 
att markera tillhörighet, att bekräfta varandra genom att 
kommentera och delta på varandras sidor, något som sedan 
andra kan se och ta del av. De amerikanska internetforskarna 
Judith Donath och danah boyd skriver om detta som offentligt 
uppvisande av samhörighet17. Vi visar alltså upp sociala 
relationer inför en större publik via de sociala medierna. 

Sociala medier är en plats för socialt umgänge och 
därför också en plats där vi reflexivt utforskar oss själva och 
vår identitet. Vi uppdaterar berättelsen om oss själva genom 
att dokumentera, lagra, förändra och registrera oss själva och 
vårt sociala umgänge. Vi iscensätter vårt vardagsliv via 
uppdateringar och bilder på våra sociala medier, något som 
en del idag börjat benämna som vardagslivets fetisch. Det är 
alltså viktigt att komma ihåg att det är noggrant utvalda delar 
som vi väljer att dela med oss av här. Bilder som bekräftar 
den person vill vara och som vi vill ska förmedlas av oss. Det 
är den fina tillrättalagda bilden på sommarstugan en solig 
dag som jag lägger upp på Facebook och berättar om den 
skriv-ro jag finner här. Det är inte bilder från regniga dagar 
som mina bekanta på Facebook får se, eller bilder på den 
skrangliga vedboden som är i stort behov av renovering. 
 
 

Nätverksamhället 

 
Inom akademin har det varit vanligt att hänvisa till 
nätverksbegreppet för att göra kopplingar mellan teknik, 

                                                        
17 Se http://www.danah.org/papers/PublicDisplays.pdf 
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samhälle och individ. Nätverk kan enkelt definieras som en 
grupp av individer (noder) och dess samverkan med/ 
relationer till (länkar) varandra. Begreppet har använts för 
att peka en typ av samordning och organisering som skiljer 
sig från hierarkisk sådan. Nätverk fungerar mer flytande, har 
inga fasta gränser, är mer flexibla och kan organiseras/ 
mobiliseras när det behövs. Det är till exempel svårt att dra 
tydliga gränser för våra sociala nätverk. Samtidigt är dessa 
nätverk högst verkliga om vi till exempel söker bekräftelse 
genom att till exempel lägga upp en bild på Instagram. Ett 
nätverk består alltså av ett flertal noder (personer) och ett 
flertal länkar (relationer) mellan dessa noder. En nod i ett 
nätverk blir oanvändbar utan länkar till andra noder. På 
samma sätt är vår individualitet beroende av relationer, 
synlighet och bekräftelse av andra i vårt sociala nätverk. Tänk 
om ingen gillar det fotografi jag la upp. Då blir den självbild 
jag försöker förhandla via bilden ganska meningslös. De 
sociala nätverken hör alltså ihop med den ökade 
individualiseringen och reflexivitet i senmoderniteten. Vi ska 
dock komma ihåg att samhällen ända sedan antikens 
Grekland har varit beroende av kontakter med andra. Sociala 
nätverk har alltid existerat. Men i och med framväxten av de 
sociala medierna framstår nätverket som vår tids centrala 
organisationsform.  

Idéer att vi gått in i ett nätverkssamhälle är ett 
exempel på samhällets och teknikens ömsesidiga beroende. 
Castells gav vid millennieskiftet ut ett uppmärksammat 
tredelat verk om informationsåldern varav den andra delen 
handlade om det framväxande nätverkssamhället18. Han 
använder nätverket som ett gränsöverskridande begrepp för 
överbrygga skiljelinjer mellan just samhälle och teknologi. 
Han beskriver en tendens att organisera processer och 
funktioner som nätverk. På så sätt blir nätverket samhällets 
                                                        
18 Då informationssamhälle användes för att hänvisa till ökade informations-

utbyten med hjälp och informations- och kommunikationsteknologier, har 
nätverkssamhället kommit att hänvisa till en organisationsform. 

 



sociala form, dess grammatik, vilket påverkar allt från 
produktionsprocesser till individuella erfarenheter, makt och 
kultur. Castells utgår från två samtida och sammanlänkade 
processer, varav båda leder mot ökat samarbete i nätverk, 
1)ekonomier som blir mer globala och beroende av varandra 
och 2)den informationsteknologisk ”revolutionen”. 

Men det är inte bara vår tids kapitalism som den 
digitala informationsteknologin samverkar med. Digitala 
medier har blivit integrerade i produktionen och 
distributionen av den mesta kultur menar Castells. En kultur 
som i sin tur anpassar sina ljud, bilder och uttryck till de 
senmodern individernas allt snabbare skiftande smak. På 
liknande sätt beskriver van Dijk nätverket som vår tids 
nervsystem – något som vi kan förvänta oss att ha avgörande 
betydelse våra sociala och personliga liv. Van Dijk definierar 
nätverkssamhället som en social organisationsform 
bestående av en infrastruktur av olika nätverk, sociala nät-
verk och medienätverk, som möjliggör denna organisations-
form på samhällets samtliga nivåer (individ-, organisations-, 
samhälls-, och en global nivå). På så vis består nätverks-
samhället av flera dimensioner eftersom det finns flera nät-
verk på olika nivåer som går in i vartannat. De flesta av oss 
idag verkar i många olika nätverk bestående av bland annat 
släkt, familj och kollegor.   

Även individualism kan förstås allt mer utifrån 
nätverket som form. En del forskare har beskrivit hur en 
form av nätverkad individualism (networked individualism) 
har blivit vår tids mest framträdande form för socialt 
umgänge. Att vara en särskild individ idag är inte möjlig utan 
synlighet och ständig uppdatering i, och av, till viss del 
självvalda/ självskapade sociala nätverk. Där knyter vi an till 
andra individer och det vi anser att de står för och som de 
signalerar. Detta har blivit mycket enklare med de sociala 
medierna. Att visa upp vänskapsband på sociala medie-
plattformar är en viktig del i hur vi väljer att förmedla och 
förstå oss själva. Som forskare vill jag till exempel gärna bli 



vän med andra forskare på Facebook, gärna kända och 
framgångsrika sådana. Genom att kommentera deras status-
uppdateringar och få kommentarer tillbaka, förhandlar jag en 
självbild som en viktig akademiker, en insider i framstående 
forskarnätverk.  

Som vi varit inne på tidigare är det oftast i relation 
till andra vi får betydelse och mening. Den amerikanske 
internetforskaren Nancy Baym har därför talat om nätverkad 
kollektivism istället för individualism. Individualism och 
kollektivism behöver alltså inte stå i motsats till varandra. 
Redan tidigare har studier visat att för punkare till exempel 
är det viktigt att tillhöra ett kollektiv (punkare) men 
samtidigt att vara unik – att man är punkare på sitt speciella 
vis (därav nischifiering som diskuterades på tidigare). På 
sociala medier är det enkelt för användare uttrycka sådan 
unikhet och koppling till andra på samma gång.  Här är också 
det viktigt att ens självförhandling backas upp och upp-
märksammas genom kommentarer från andra. Genom att bli 
medvetna om hur vi uppfattas av andra får vi ökad 
självkänsla. Vi är varken slutna människor eller vi-lösa jag 
som den tysk-brittiske sociologen Norbert Elias skriver. Som 
individer är vi beroende av varandra. Att nätverka med andra 
är alltså ett socialt behov, även i ett individualistiskt sam-
hälle. Därför leder en ökad individualisering i en digital sen-
modernitet till att vi knyter oss själva till andra människor. 
Och vi kopplar ihop oss själva inte bara med andra individer, 
utan också med politiska sakfrågor och grupperingar som 
förser oss själva, vårt liv och vår livsberättelse med mening.  
 
 

Synlighet och makt i den digitala senmoderniteten 
 
Detta får mig att tänka på diskussioner om synlighet och 
makt. Enligt den franske sociologen Michel Foucault har 
synlighet och makt alltid varit sammankopplade, men på 
olika sätt i olika tider. I antiken var det synligheten av få 



ledare bland stora folkmängder ett tecken på makt. Tänk till 
exempel på Hans Christian Andersens saga om kejsarens nya 
kläder där kejsaren går ut på staden för att visa upp sig bland 
sina undersåtar. Han blir betraktad av folket vilket var ett 
tecken på makt. I moderniteten förändrades detta. Att bli 
betraktad handlade om en underordnad position, att man 
blev disciplinerad av subtila men normerande blickar som 
Foucault skriver. Ett exempel är kejsaren i Andersens saga. 
Då han blir medveten om att han är naken genom den lilla 
pojken som påpekar detta, så förändras även blicken på 
honom. Kejsaren inser att han bryter mot en norm (att inte gå 
naken) och börjar därför skämmas. Genom hans reaktion 
förstärks också normen att man inte ska gå runt naken på 
stadens gator och torg. Därför menar Foucault att det är en 
normerande makt som utövas genom blickens disciplinering.  

Makt innebär en relation mellan människor, att vi 
blir disciplinerade att agera på vissa sätt som i sin tur 
begränsar vårt handlingsutrymme. Att disciplineras handlar 
därför om att anpassa vårt beteende efter andras blickar, 
liksom vår egen blick. Detta illustrerar på ett bra sätt vad 
reflexivitet innebär, att vi tittar på oss själv utifrån och ändrar 
vårt beteende därefter (se Cooleys idé om spegelglassjälvet). 
Det är tydligt att dessa disciplinerande blickar möjliggörs i de 
sociala medierna, att vi anpassar våra självpresentationer 
efter hur andra och vi själva ser på oss. Foucaults diskussion 
om makt kan således tillämpas på de sociala medierna. Han 
beskriver en form av makt som binder oss individer till vår 
identitet. Med andra ord utgör det senmoderna reflekterande 
självet en form av maktutövande över sig själv där vi 
anpassar oss till/ disciplineras av normerande blickar. 

På sociala medier deltar vi i denna disciplinering av 
fri vilja för att försäkra oss en plats på den sociala arenan. Det 
är dock inte tydligt om att bli uttittad/bevakad på de sociala 
medierna, om det är att utöva makt eller om det är att bli 
utsatt för makt. Foucault förser oss ett svar på den frågan. 
Individer över vilka makt utövas är de vars information de 



själva synliggör används för att kontrollera dem skriver han. 
Det har talats mycket om sociala medier och det så kallade 
övervakningssamhälle som de anses ge upphov till. Att vi 
avger information, digitala fotavtryck, som sedan kan 
användas emot oss har blivit allt mer uppenbart i efter-
dyningarna av Edward Snowdens avslöjande om NSAs 
(National Security Agency) signalspaning. Den centrala 
frågan för oss användare av sociala medier blir vad som vi 
ska göra synligt och till vem. Detta är en balansakt. För 
samtidigt som vi vill undvika att bli övervakade, vill vi avge 
en så bra bild av oss själva som möjligt. Vi vill bevara en 
position i våra sociala nätverk, nätverk vilka blivit till några 
av de viktigaste sociala arenorna idag. Att använda sociala 
medier innebär att vi behöver en ny slags kompetens att 
kunna hantera ens synlighet utan att för den sakens skull bli 
föremål för övervakning.  

Mitt argument är att en central aspekt av dagens 
samhälle är att vi disciplineras att vara ständigt uppdaterade, 
uppdaterade dels av vad som händer i vår bekantskapskrets, 
och uppdatera våra bekanta om vad vi gör, var vi är, våra 
tankar och känslor. Sociala medier driver oss till att dela med 
oss av våra aktiviteter och åsikter. Detta bekräftas i en studie 
av danska ungdomar. 47 procent kollade sina profilsidor 
dagligen och 20 procent uppdaterade dem dagligen19. Sociala 
medier användes här som en form av sjätte sinne, ett sätt att 
hålla koll på vänner och bekantskaper. För att hänga med om 
vad som händer, behövde de vara uppdaterade i de sociala 
medierna. På samma sätt visar tidigare studier av mobil-
telefonen att man använde dem främst för att man inte ville 
förlora möjligheten till omedelbar kontakt och tillgänglighet. 
Mobiltelefonen användes också för att bekräfta sociala band 
och för att bygga upp tillit snarare än att förmedla 
information. Då är det tvunget att ständigt visa upp och för-

                                                        
19 Se J. Hoff & L. Klastrup (2011). Unge. Sociale Medier og Politik. Rapport til 

Dansk Ungdoms Faellesråd. Augusti 2011. 
 



handla sådan tillit. Den brittiske medieforskaren Sonia 
Livingstone skriver om brittiska tonåringars online här. För 
dem var uppdatering viktigt. Om någon kommenterade på 
någons vägg skulle de troligtvis bli kommenterade tillbaka på 
sin vägg och så vidare. Detta ledde till att tonåringarna 
spenderade timmar på att gå från profil till profil för att 
kommentera varandras uppdateringar. Livingstone uppfattar 
detta som en nödvändighet för dessa tonåringar för att de ska 
bekräfta sin position inom deras sociala nätverk.  

Att vi ibland föreställer oss den publik som kommer 
att ta del av våra noggrant utvalda statusuppdateringar och 
bilder som vi lägger upp på våra profilsidor innebär alltså att 
vi anpassar vår självpresentation och berättelsen om oss själv 
till de normer som gäller på det sociala medium eller den 
(nät)gemenskap vi önskar tillhöra. Att känna till sin publik, är 
således viktigt för att veta vad som är passande att uttrycka 
och hur ens självpresentation kan komma att uppfattas av 
besökare på ens profilsida. Vad som är passande i ett 
sammanhang bland vissa vänner är dock inte alltid passande 
i ett annat sammanhang eller bland andra bekanta. Offline är 
detta enklare. Jag är till exempel på det klara med om jag 
talar till mina studenter eller mina vänner och anpassar 
således mitt beteende därefter. Detta är svårare på sociala 
medier där min profilsida kan komma att besökas av allt från 
släktingar, kollegor eller överordnade. Ett exempel från 2010 
är en barnskötare som varslades om uppsägning från sitt 
arbete efter att han skämtsamt lagt upp en bild på Facebook 
med en mössa där det stod Porn Star på. Den bilden var nog 
inte menad för chefer och föräldrarna till de barn han tog 
hand om, utan mer som en kul grej för sina vänner. 

 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Det är uppenbart att sociala medier möjliggör både 
nätverkad individualism och reflexiv identitetsförhandling i 
en digital senmodernitet. I en sådan digital senmodernitet 
förändras våra kommunikationsmönster, från enkelriktad 
kommunikation till dubbelriktad flervägskommunikation. 
Detta medför nya former av deltagande. Jag tänker framför 
allt på ökade möjligheter att förhandla sig själv och sina 
åsikter i och med internet och de sociala medieplattformar 
som finns idag. Med andra ord identifikationsprocesser blir 
allt mer uppenbara i de sociala och politiska deltagande-
landskap som växer fram på nätet. En utgångspunkt jag har 
arbetat med i min forskning är att sådana processer blir mer 
centrala i och med den digitala senmoderniteten och således 
också för att förstå samtida politiskt deltagande. Genom 
begreppet digital senmodernitet kopplas teorier om 
reflexivitet och individualiseringsprocesser med det fram-
växande digitala kommunikationslandskapet samman.  
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kan man a ven la s om Vannevar Bushs Memex och Joseph Carl Robnett 
Lickliders idéer om datorer och människor i samverkan. För en definition av 

sociala medier se Tim O’Reillys artikel What is Web 2.0. Design Patterns and 

Business Models for the Next Generation of Software  från 2005 som finns 

tillgänglig via http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html För en 

definition och historik av sociala nätverkssajter se Nicole Ellison & danah boyds 

artikel Social Network Sites: Definition, History and Scholarship från 2007 som 

finns att tillgå via http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf För statistik se 
rapporterna Svenskarna och Internet 2013 av Olle Findahl via 
https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf och World Internet Projects 2013 
www.internetworldstats.com/eu/se.htm Vian Bakirs bok Sousveillance, Media 
and Strategic Political Communication från 2010 tar upp blogger och sociala 
mediers framväxt. Se även Manuel Castells bok  Communication Power. För en 
diskussion om det framväxande digitala medielandskapet och dess egenskaper 
se Marcus Leanings bok från 2009 The Internet, Power and Society: Rethinking 
the Power of the Internet to Change Lives.  Likasa  a r Lev Manovichs bok The 
language of New Media fra n 2001 en klassiker. Se även Howard Rheingolds bok 
Smart Mobs från år 2002 Axel Bruns Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond. 
From Production to Produsage från 2008 och Henry Jenkins Konvergenskulturen 
som kom ut på svenska 2012 
 
Digital senmodernitet och nätverksamhälle  
Senmoderniteten diskuteras bra av Anthony Giddens i Modernitet och 
självidentitet fra n 1999. Se även Norbert Elias essä Homo Clausus från 1987 och  
Charles Horton Cooleys bok Human Nature and the Social Order från 1902. Hur 
senmoderniteten ho r ihop med medier och teknologier se James Katz & Mark 
Aakhus Perpetual Contact från 2002 (om mobiltelefoner);  Peter Dalgrens 
Media and Political Engagement från år 2009; Nancy Bayms Personal 
Connections in the Digital age från år 2010; Andrew Feenbergs bok Between 
Reason and Experience från 2010 samt artiklarna Public Displays of Connection,  
från 2004 av Judith Donath & danah boyd 
http://www.danah.org/papers/PublicDisplays.pdf 
samt Sonia Livingstones Taking risky opportunities in youthful content creation 
publicerad 2008 i New Media and Society. Nätverkssamhället har diskuterats 
ingående av Jan van Dijk i hans bok om Nätverksamhället (The Network Society) 
som både finns på svenska och i en ny upplaga från 2012 på engelska.  
Även Manuel Castells tredelade verk Informationsåldern finns på svenska, där 
den andra delen Nätverkssamhällets framväxt kom ut a r 2000. 
 
Synlighet och makt  
För en introduktion om Michel Foucualts teori om makt är James D. Faubions 
antologi från 1994 bra: Power - Essential works of Foucault 1954-1984 volume 3  

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf
https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf
http://www.internetworldstats.com/eu/se.htm
http://www.danah.org/papers/PublicDisplays.pdf


 

Dystopi eller utopi?  

Om politik och deltagande  
 
 
I förra kapitlet kom vi in på den tid vi lever och hur man kan 
förstå sociala medier, dess egenskaper, betydelser och hur 
dessa samverkar i en digital senmodernitet. Således har de 
första och sista delarna av titeln Sociala medier och politisk 
deltagande i Sverige idag avhandlats. I detta kapitel ska vi 
titta närmare på politiskt deltagande. En del ser med 
tillförsikt fram emot hur deltagandet kommer att öka och bli 
bättre i och med de sociala medierna. Andra anser att digital 
demokrati är en myt och att sociala medier enbart förstärker 
de som redan är starka i samhället. Jag menar att de sociala 
medierna varken är bra eller dåliga i sig själva. Det beror på 
vem som använder dem, hur de används och inte minst vad vi 
menar med bra och dåligt. Diskussion om sociala medier och 
deltagande förbiser ofta också de ökade möjligheter, eller 
risker, att uttrycka oss själva och knyta vår identitet till 
politiska åsikter och grupperingar i den digitala sen-
moderniteten. Oavsett om detta är bra eller dåligt är sociala 
medier annorlunda och de medverkar till ett samhälle i 
förändring vilket föregående kapitel klargjorde. Således 
menar jag att vi bör ställa oss skeptiska till både de som 
onyanserat målar upp en utopisk bild av sociala medier och 
politiskt deltagande, liksom de som förebådar en dystopi. 
Kapitlet börjar med en diskussion om politik. Detta följs av en 
redogörelse för deltagande innan vi kommer in på sociala 
medier och politiskt deltagande och hur detta har studerats 
och förståtts. 
 
 



Om politik  

Politik betyder bokstavligen stadens angelägenheter på 
grekiska. Inom statsvetenskapen hänvisar politik till de 
processer och den taktik en gruppering använder för att fatta 
beslut, ofta inom den offentliga makten. Enligt svenska 
akademins ordbok betyder politik å ena sidan makthavares 
principer och målsättningar, å andra sidan åsyftas de 
aktiviteter som angår statens styrning. Fokus för politiken är 
olika gruppers förhållanden och konflikter mellan varandra. 

Den holländske medieforskaren Jan van Dijk 
definierar politik som summan av de handlingar som utförs i 
ett samhälle med syfte att organisera och styra det. Men det 
politiska har också en normerande betydelse eftersom det 
handlar om hur samhället borde organiseras och styras. 
Genom att fundera på detta skapas politiska normer. 
Föreställningar om det goda samhället och den goda 
samhällsstyrningen är dock i ständig förändring. Politik 
konstrueras därför hela tiden genom hur vi lever tillsammans 
och genom hur vi talar om samhällets organisering och 
styrning. I min forskning har jag arbetat utifrån en definition 
av politik som de frågor rör organiseringen av samhället och 
hur vi lever tillsammans i detta samhälle. På så vis går politik 
inte att undvika, om vi inte ska leva som självförsörjande 
enstöringar det vill säga. Den amerikanske filosofen John 
Dewey konstaterade detta redan år 1927 då han skrev han 
att om man uppfinner järnvägen, telegrafen, massproduktion 
och koncentrerar befolkningen till att bo i städer – då blir 
någon form av politisk styrning oundviklig. Den tysk-
amerikanska filosofen Hannah Arendt skriver på liknande 
sätt om bios politicos som en handlingssfär. Enligt Arendt 
utgör politik handling genom tal och ord med syfte att 
organisera samhället. Likaså skriver den franske sociologen 
Michel Foucault om politik/polis20 som människors sam-

                                                        
20 Foucault gör en distinktion mellan politik och polis där politik handlar om 

statens negativa uppgifter såsom att bekämpa inre och yttre fiender, medan 



existens. Som vi diskuterade i föregående kapitel är 
tendensen idag att förstå samhällsorganisation och vår sam-
existens utifrån en nätverksmetafor. Nätverket är det som 
alltmer organiserar och formar samhället och vår sam-
existens. Nätverket som form, och även de sociala medierna, 
blir därför en del av det politiska i dag. 

Vidare baseras en demokratisk organisering av 
samhället ofta på en jämlikhetsprincip. I samhället finns 
gemensamma resurser, och dessa ska fördelas jämlikt. Redan 
de gamla grekerna skiljde staden (polis) från hushållet (oikos) 
i det att staden enbart erkände likar (fria män). Jämlikhet 
spelar fortfarande en central roll för politiken om än på ett 
annat vis idag. Olika grupper och gemenskaper kan ha olika 
åsikter om hur samhällets resurser ska fördelas och detta 
menar vissa får oss att delta politiskt, för att se till att alla 
grupper får del av samhällets resurser. De svenska politiska 
partierna har som bekant en bakgrund i att främst ha 
representerat olika grupper i relation till hur samhället ska 
organiseras och dess resurser fördelas. Centerpartiet hette 
tidigare bondeförbundet och representerade alltså bönderna. 
Socialdemokraterna heter fortfarande officiellt Sveriges 
Socialdemokratiska Arbetareparti och ska representera 
arbetare och så vidare. Det kan bli konflikter mellan olika 
grupperingar hur de anser att resurser ska fördelas. Redan 
Dewey identifierade detta som ett politiskt problem. Idag 
lever uppfattningen kvar att politik handlar om frågor och 
konflikter mellan olika grupperingar som har med 
fördelningen av samhällets gemensamma resurser att göra.  

Idén om att vi är/ borde vara jämlika har spelat en 
viktig roll för hur vi betraktar medborgerliga skyldigheter, 
såsom att betala skatt, följa lagar och regler och så vidare. Här 
är det viktigt att vi som lever i ett samhälle bidrar på ett 
likartat sätt för att samhället ska fungera och upprätthållas. 

                                                                                                                                                                                     

polis hade den mer positiva rollen att (upp)fostra medborgare och statens 
styrka. Denna distinktion mellan politik och polis att försvinna.  

 



Om flertalet slutar betala skatt eller följa lagar och regler så 
kollapsar samhället. Dewey har använt metaforen av en 
orkester för att beskriva hur olika instrument som spelas 
individuellt och på olika sätt tillsammans bildar en orkester 
som kan skapa en helhet av harmonisk musik. På samma sätt 
handlar politik om hur vi som individer ska agera (spela vårt 
instrument) i samklang med resten av samhället (andra 
instrument i orkestern). Jämlikhet är viktigt här som det kitt 
som binder medborgare samman i ett samhälle (det som 
dirigerar orkestern). Vid sidan om jämlikhet är även rättvisa, 
idén om att alla blir någorlunda lika och rättvist behandlade, 
viktigt för att binda oss medborgare samman i ett samhälle 
och få oss att agera i samklang. 

En princip om jämlikhet behöver inte nödvändigtvis 
innebära jämlikhet i praktiken. Politiken är en plats där 
konflikter spelas upp och spelas ut, och där de grupperingar 
som är större och starkare kan genomdriva sin vilja enklare 
än mindre och svagare grupper. Detta har den belgiska 
politiska teoretikern Chantal Mouffe skrivit om. Hon menar 
att politik primärt handlar om sådana konflikter. Enligt henne 
är det är vår skyldighet att se till att dessa konflikter synlig-
görs, kommer upp till ytan, för att medborgare ska bli 
medvetna om olika alternativ i organiseringen av samhället. 
Men synliggörandet av dessa konflikter ska ske på ett 
civiliserat vis menar Mouffe 21 . Genom att fokusera på 
konflikter blir också identitetsförhandling centralt för 
Mouffe. Konflikter handlar enligt henne om ett Vi i motsats till 
ett Dem. På så vis blir förståelsen av oss själva i relation till en 
större grupp, ett Vi som gör anspråk på samhällets resurser 
och hur de ska fördelas och organiseras, politiskt.  

Sammanfattningsvis, vad menar jag med politik? Jag 
utgår ifrån en bred definition av politik som rör 
organiseringen av samhället och vår samexistens i det 

                                                        
21 Här utvecklar Mouffe begreppet agonism i motsättning till antagonism för att 

särskilja civiliserade konflikter från mer ociviliserade sådana. 
 



samma. Idén om jämlikhet och rättvisa är viktigt här som ett 
kitt som håller ihop oss i ett samhälle och för att agera 
politiskt. Dessutom innebär konflikter mellan olika grupper 
över hur samhällets gemensamma resurser ska fördelas att 
identitetsprocesser blir viktiga för det politiska deltagandet, 
att deltagare ser sig som en del av en större grupp. 
 
 

Om politiskt deltagande 

 
Från denna korta exposé över ett komplext begrepp till ett 
annat, nämligen deltagande. Det finns massvis med forskning 
och olika sätt att närma sig politiskt deltagande. I 
inledningskapitlet gick jag igenom hur jag ser på deltagande 
och den uppdelning som jag har byggt min forskning på de 
senaste åren och som ligger till grund för de studier som jag 
presenterar i bokens andra del. Jag delar upp deltagande 
beroende vart det initieras och ifall de krav som formuleras 
riktas mot parlamentet eller inte. På så sätt får jag fram tre 
olika former för politiskt deltagande: parlamentariskt, 
aktivist- och populärkulturellt initierat deltagande.  

I diskussioner om politiskt deltagande är det vanligt 
att främst skilja på deltagande i snäv respektive vid be-
märkelse. Politiskt deltagande i snäv bemärkelse brukar hän-
visa till deltagande i allmänna val och ibland även medlem-
skap i politiska partier. De amerikanske statsvetarna Sidney 
Verba och Norman Nie vidgade begreppet genom att knyta 
deltagande till påverkansförsök gentemot offentliga besluts-
fattare i allmänhet. Idag har det snarare kommit att hänvisa 
till aktiviteter med avsikt att påverka samhället i stort. 
Utifrån den definition av politik som diskuterades tidigare 
menar jag att politiskt deltagande hänvisar till allt det som rör 
organiseringen av samhället och vår samexistens i detsamma. 
Således kan politiskt deltagande inbegripa allt från att lämna 
sin valsedel till civil olydnad och protester av olika slag.  



Att göra en skillnad mellan deltagande i vid och snäv 
bemärkelse kan härledas till den tu-delning mellan elitiska 
och deltagardemokratiska ideal som ofta görs i studier om 
politiskt deltagande. Den elitistiska synen, som utgår från den 
österrikisk-amerikanske ekonomen Joseph Schumpeter har 
en pessimistisk syn på de politiska kunskaperna hos med-
borgaren. Deras deltagande bör begränsas till att välja och 
avsätta politiska företrädare. Den brittiske feministen Carole 
Pateman argumenterar å andra sidan för flera former av 
deltagande, inom såväl familj, arbete och föreningar – det vill 
säga aktiviteter som skolar medborgare demokratiskt och gör 
dem kapabla att styra över sig själva. Det har alltså skett en 
förskjutning från en snäv och elitistisk syn på politiskt 
deltagande till en allt bredare och mer deltagardemokratisk 
syn. Som vi ska se längre fram menar jag att även populär-
kulturella arenor kan bidra med det engagemang och de 
identiteter som är viktiga för att delta politiskt. 
 

Det minskade parlamentariskt initierade deltagandet   

 
I vår tid konstateras att snävt elitistiskt deltagande initierat 
inom den representativa demokratins institutioner minskar 
till förmån för mer brett deltagardemokratiskt deltagande 
initierat utanför parlamentet. I Sverige kunde detta skönjas 
redan på 80talet. Framför allt märktes en nedgång i 
aktiviteter som att gå och rösta och att bli medlem i politiska 
partier. I Sverige har valdeltagandet minskat från 90 procent 
1976 till 80 procent 2002. Valdeltagandet ökade dock något 
till 84,6 procent vid valet 2010. Men även om dessa siffror 
ökar och internationellt sett är mycket höga, bekymrar dessa 
siffror politiker och tjänstemän. I EU-valet 2014 gick enbart 
43,9 procent av EU-befolkningen till valurnorna, vilket gjorde 
valdeltagandet till det näst lägsta i EUs 30åriga historia22.  

                                                        
22 2009 var det 43 % som gick och röstade: För valdeltagande i EU-valen 

genom tiderna, se: http://www.resultat-val2014.eu/sv/turnout.html 



Det är inte bara valdeltagandet som bekymrar 
politikerna. När det gäller politiker och de politiska partierna 
blir medborgarna allt mer skeptiska. Engagemang i politiska 
partier tillhör inte vanligheterna. I Sverige halverades antalet 
medlemmar i politiska partier mellan 1987 och 1997, och 
sedan dess har det fortsatt utför. 1979 hade Social-
demokraterna 1200 000 medlemmar. År 2013 var den siffran 
nere på 100 00023. Samma siffror för Moderaterna är 150 000 
medlemmar år 1979 och 40 000 idag.  

Det verkar dock som att medborgare föraktar 
politiker i större utsträckning och litar inte på sina folkvalda 
idag. Man anser inte att politiker representerar folkets vilja. 
Det talas således om medborgarnas allt mer växande 
avståndstagande gentemot deltagande initierat inom de 
representativa demokratiska institutionerna. Utvecklingen 
har gått mot ett ifrågasättande av dessa institutioner, ökade 
krav på delaktighet i desamma, samt en ökad känsla av 
vanmakt inför det som det parlamentariska politiska 
systemet inte klarar av. Medborgarna vänder således 
partierna och ryggen.  

Det har också blivit vanligt att beklaga denna 
nedgång av parlamentariskt deltagande. Dystopiska be-
skrivningar av en allt mer folktom agora (torg) och alltmer 
skeptiska och misstroende medborgare bekräftas med dystra 
siffror från västerländska demokratier över valdeltagande 
och medlemskap i politiska partier. Dock har den senaste 
tidens ekonomiska kris och de uppror i Mellanöstern och 
Nordafrika på något vis återupplivat de parlamentariska 
institutionerna som platser för att bedriva förändringsarbete 
för vanliga medborgare. Men det råder ingen tvekan om att 
politiskt deltagande som initieras inom de parlamentariska 
institutionerna generellt sett minskar. 

                                                        
23 Se Wikipedia via länken nedan: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_politiska_partier_i_Sverige_efter_an
tal_medlemmar 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_ˆver_politiska_partier_i_Sverige_efter_antal_medlemmar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_ˆver_politiska_partier_i_Sverige_efter_antal_medlemmar


Minskat parlamentariskt initierat deltagande är 
bakgrunden till det som har diskuteras som en legitimitets-
kris för den representativa demokratin. Denna utveckling 
oroar politiker, tjänstemän och även forskare. Eftersom 
banden mellan partier och väljare har blivit svagare de 
senaste åren har det också diskuteras om politiska partier 
och dess företrädare kommit i större behov av att 
kommunicera utanför en traditionell masspartimodell.  Det är 
därför inte konstigt att framväxten av internet har intresserat 
politiker, tjänstemän och forskare på grund av dess möjlighet 
att engagera medborgare i diskussioner initierat från de 
parlamentariska institutionerna. Internet ses som en 
universalmedicin som kan bota de flesta av de problem den 
representativa demokratin står inför, inte minst det 
minskade parlamentariskt initierat deltagandet.  

Att internet tidigt uppvisade möjligheter att 
engagera medborgare, förändra politisk kommunikation och 
valkampanjer verkar dock inte ha lett till att fler medborgare 
engagerats inom de parlamentariska institutionerna. Fram-
växten av de sociala medierna med dess aktiva användare 
och nätverksorganisation fortsätter ändå att skapa för-
väntningar om internet att bota problem med vad som 
uppfattas som bristande legitimitet och medborgerligt 
deltagande. Den amerikanske presidenten Barack Obamas 
framgångsrika valkampanj från 2008 har också bidragit till 
högt ställda förväntningar på hur sociala medier kan 
användas för att engagera medborgare. I Europa framhävs 
Ségolène Royals presidentvalskampanj i Frankrike 2007, 
även om hon inte vann. Och i Norden menar vissa att sociala 
medier spelade stor roll för Arbeiderpartiets seger i det 
norska valet 2009. Inom fältet för strategisk politisk 
kommunikation understryks internets potential för att 
snabbt cirkulera stora mängder information som kan riktas 
selektivt mot speciellt intressanta och viktiga väljargrupper 
för att vinna deras sympatier. Bloggar anses kunna användas 
som ett alternativ till traditionella massmedier och för att 



komma runt dess grindvaktsfunktion och således att nå ut till 
potentiella väljare. Politiker behöver alltså inte gå via mass-
medierna och anpassa sig till deras logiker för att nå ut med 
sina budskap. De kan använda sina egna sociala mediekanaler 
istället. Det är tydligt att internet är attraktivt för 
kommunikationsstrateger och kampanjande politiker. Som vi 
ska komma in på i nästa kapitel är detta ett ganska 
instrumentellt sätt att närma sig de sociala medierna. Det är 
grundat i en enkelriktad kommunikationsmodell med tydliga 
sändare och mottagare samt klart målinriktade budskap.   

Att det finns en hype kring sociala medier när det 
gäller valkampanjer råder det inget tvivel om. Se bara på alla 
dessa politiker med sina sociala medieprofiler. Ändå vet vi 
ganska lite om drivkrafterna bakom politikernas närvaro på 
de sociala medierna, förutom att vinna val förstås och komma 
runt massmediernas grindvaktsfunktion. Nu visar dock 
forskning att politikers användning av sociala medier har en 
liten inverkan på väljarnas deltagande och åsiktsbildning. Det 
kanske finns andra drivkrafter bakom politikernas närvaro 
online? Inom forskningen om politiker och sociala medier 
kan man urskilja tre förklaringsmodeller: 1) för strategisk 
kommunikation – att designa olika budskap för olika väljar-
grupper som man kan rikta in sig på via de sociala medierna 
(se ovan) 2) för deliberation – att genom dialog nå väljarna 
och i samtal komma överens om vad som är viktiga frågor 
och hur de ska lösas 3) för Image-management – att 
förhandla bilden av sig själv som politiker. 

Strategisk kommunikation berörde jag kort ovan. Till 
deliberation återkommer jag i nästa kapitel. Det kan ändå 
vara värt att kort omnämna redan här eftersom detta 
perspektiv och teoribildning har legat bakom mycket av de 
mer positiva förväntningar som har väcks när det gäller 
digitala medier och politiskt deltagande. Tidigt uppmärk-
sammades internets möjlighet att engagera medborgare i så 
kallade deliberationer (kommunikativa samtal). Internets 
framväxt sammanföll inte enbart med ett minskat 



parlamentariskt initierat deltagande, utan också och med en 
deliberativ vändning inom politisk teori och offentlig 
förvaltning. Senare tids forskning har dock ifrågasatt 
internets potential att orientera medborgarnas tillbaka till de 
representativa institutionerna, samt ifrågasatt om an-
vändandet av sociala medierna verkligen drivs av en vilja till 
dialog och att komma överens. Forskning har bland annat 
visat att internets interaktiva karaktär verkar ha inverkan att 
användare snarare söker bekräfta sina åsikter än att utsätta 
sig för nya. Alltså menar en del att vi snarare umgås med lika-
sinnade online än att vi för dialoger med oliktänkare. Detta 
beror nog på vilken plattform och i vilken nätgemenskap man 
befinner sig på (som inte minst bokens andra del kommer att 
illustrera). Det som jag vill belysa här är att föreställningar 
om internets deliberativa potential lever kvar, inte minst mot 
bakgrund av de sociala mediernas framväxt.  

Image-management har det forskats på när det gäller 
hur politiker använder sig av sociala medier. Att ge en så bra 
bild av sig själv till väljarna har alltid intresserat politiker. 
Hur ska politiker uppträda och använda sig av medier för att 
nå ut med den bild av sig själva som de eftersträvar? Den 
kanadensisk-amerikanske sociologen Erving Goffmans väl-
kända arbete om hur individer söker hantera och kontrollera 
vad för typ av in- och avtryck de skickar ut har varit 
inflytelserik för forskning om image-management. Studier 
har visat att internet fungerar som en slags estrad för 
politiker som önskar presentera sig, förhandla olika bilder av 
sig själv och marknadsföra sig inför väljarna. Bara genom att 
vara online och på de sociala medierna förhandlar politiker 
en image att de följer med sin tid. I och med en ökad 
individualism och personfixering inom politiken hävdas det 
att politiker idag snarare granskas för sin autenticitet och sin 
stil av en valmanskår som blir allt bättre på att läsa av bilder 
och de känslor som förmedlas (även online). Politiker 
behöver alltså kunna hantera sociala medier för att förmedla 
en attraktiv bild av sig själva. Studier från Storbritannien har 



visat att politiker som twittrar gör det mest för att 
marknadsföra sig själva. Det verkar som att på sociala medier 
försöker politiker förhandla en bild av sig själva som 
antingen professionella politiker (insiders), eller som vanliga 
individer med ett liv och intressen som vilken annan vanlig 
väljare som helst (outsiders). En insider är någon som har 
inflytande, känner rätt personer och kan få saker och ting 
gjorda i parlamentet och så vidare. En outsider är precis som 
väljarna, en av dem, en politiker som inte tappat kontakten 
med gräsrötterna. Sådan förhandling görs genom noga 
utvalda avslöjande om deras politiska liv och privatliv. I USA 
har forskare dragit slutsatsen att Twitter används mest för 
att sprida information. Speciellt sprids länkar till nyhets-
artiklar om sig själva och till sina egna bloggar. Vanligt var 
också att twittra om vart man befinner sig och vilka 
aktiviteter man deltar i – alltså möten, middagar och så 
vidare. Sociala medier används även för att basunera ut det 
som man som politiker har lyckats med, om man har lyckats 
driva igenom något förslag och så vidare. Men politiker 
betonar också familjerelationer och försöker generellt att 
framstå som empatiska och att de har goda kontakter med 
vanliga väljare. Bilden de vill förmedla är som personliga, 
lättillgängliga, kunniga och vänliga. De presenterar en bild av 
sig själva som aktiva och hårt arbetande, hängivna sitt jobb 
och sin valkrets.  
      

Senmodern individualisering och politiskt deltagande  

 
Vi kommer i detalj studera en politikers närvaro i de sociala 
medierna i bokens andra del. Här kan vi konstatera att den 
parlamentariska demokratin har sina rötter i tid färgad av 
moderniseringsprocesser och industrialisering. Således kan 
tillbakadragande härifrån ses som en konsekvens av de nya 
former för individualisering som senmoderniteten medför. I 
sin bok Det individualiserade samhället argumenterar den 



polske sociologen Zygmunt Bauman att den ökade upptagen-
heten av självet som ett reflexivt projekt ligger bakom 
tillbakadragandet från parlamentariskt initierat deltagande. 
Då vi allt mer fokuserar på att förverkliga och underhålla 
berättelsen om oss själva, blir deltagande för samhällets 
bästa mindre relevant menar Bauman.  
BakgrundI diskussionen om individualisering och med-
borgarnas tillbakadragande intar de sociala medierna en 
dubbel roll. Å ena sidan kan det argumenteras att individuella 
politikerbloggar och facebooksidor förstärker de processer 
som underminerar ett demokratiskt system som bygger på 
identifikation med traditionellt starka folkrörelsepartier. Å 
andra sidan har sociala medier lyfts fram som ett strategiskt 
instrument för partiers valkampanjer.  
BakgrundAllt är inte negativt dock. Minskat parlamentariskt 
initierat deltagande innebär inte att allt politiskt deltagande 
minskar. Det politiska deltagandet är bredare än så. Och idag 
finns det en uppsjö av andra sätt att delta politiskt på än inom 
de parlamentariska institutionerna. I senmoderniteten är det 
uppenbart att vi försöker hitta alternativa politiska arenor 
där det är möjligt att engagera oss utan att för den sakens 
skull gå in i den traditionella politiken som vi antingen inte 
tror på eller anser oss kunna vara verksamma i. Det uppstår 
också demokratiska uttryck som mer understryker den 
senmoderna upptagenheten av självet och ens identitet. Den 
tyske sociologen Ulrich Beck illustrerar detta genom 
begreppet subpolitik. Med detta begrepp knyter han politiskt 
deltagande till förhandlingen av sig själv och den livsstil man 
vill bli förknippad med. Exempel är hur kvinnor, hippies och 
homosexuella har engagerat sig för sina rättigheter och det 
de tror på. Subpolitik pekar också på att vardagslivet 
politiseras, demokratiseras utifrån medborgarna själva och 
deras individuella vardagserfarenheter. Den bulgarisk-
kanadensiska medieforskaren Maria Bakardjieva talar om 
vardagligt medborgarskap (mundane citizenship) i detta 
sammanhang. Bakardjieva menar att de sociala medierna har 



möjliggjort för vanliga medborgare att komma ur sin privata 
boning och delta politiskt genom att svara på, tala om och 
agera i frågor i relation till deras vardagsliv. 
BakgrundDen brittiska sociologen Anthony Giddens talar i sin 
tur om livspolitik. Livspolitik handlar om våra livsval snarare 
än om friheten att kunna välja. Under individualismen väcks 
det förväntningar på ett eget liv. Och i en individualiserad 
värld, där traditioner är mindre viktiga, uppstår det nya, 
sökande och alternativa subkulturer. I bokens andra del följer 
vi till exempel deltagare som diskuterar politik på en nät-
gemenskap för homosexuella. Det vardagliga och ens livsstil 
har fått en politisk laddning som tänjer ut gränserna mellan 
det privata och offentliga. Politikens gränser utvidgas och 
förskjuts. På så sätt förändras synen på vad som utgör 
politiskt deltagande, från att ha varit knutet till politiska 
partier till att idag även omfatta våra konsumtionsvanor, 
personliga relationer och till exempel miljöengagemang i 
vardagen såsom sopsortering eller att handla ekologiskt. Då 
individen i större utsträckning har kommit att berätta och 
definiera sin egen livshistoria, finner vi allt oftare de politiska 
identiteter vi söker utanför parlamentet. På så sätt kan vi 
förstå tillbakadragandet från parlamentariskt initierat 
deltagande och en uppgång av mer individualiserade och 
reflexiva sätt att delta politiskt på idag.  
 
 

Aktivist-initierat politiskt deltagande  

 
Om det märks en nedgång i parlamentariskt initierat 
deltagande ser det desto ljusare ut för mer politiskt 
deltagande initierat utanför parlamentet. De moderna stads-
miljöerna i kombination med digitala medier har skapat en 
rad olika möjligheter för individer att söka sig till lika-
sinnade och bilda intressegemenskaper, även politiska. 



Internet har bidragit till en politisk globalisering 
med en ökad framväxt av politiska nätverk som sträcker sig 
över flera nationsgränser. Dessa så kallade nya sociala 
rörelser verkar både inom och utanför för nationsgränser och 
de tenderar också att fokusera på en, eller några få, frågor 
istället för allomfattande partiprogram. Exempel är Green-
peace, Amnesty, Pussy Riot och så vidare. Ideologiska platt-
formar och informella nätverk byggs upp och fogas samman i 
tillfälliga konstellationer vars syfte är att nå vissa politiska 
mål. Vi ser alltså hur enfrågerörelser, som till exempel 
Jägareförbundet och Naturskyddsföreningen, har växt fram 
och trätt in på den politiska arenan. Aktivist-initierat 
deltagande handlar både om enfrågerörelser och nya sociala 
rörelser. Den argentinske politiske teoretikern Ernesto 
Laclau delar upp aktivistgrupperingar i mindre enheter som 
han kallar för krav (demand). Både sociala och enfråge-
rörelser ställer krav på att samhällets organisering ska 
förändras på ett eller annat sätt. På så vis belyser hans 
terminologi hur aktivist-initierat deltagande kan omfatta 
flera typer av grupperingar så länge de verkar utanför 
parlamentet men önskar påverka beslut som fattas i dessa 
instanser. Vi talar alltså om vidare former av politiskt del-
tagande som att skriva under namnlistor, skriva insändare, 
demonstrera, starta eller gå med i grupperingar som 
formulerar krav på de folkvalda representanterna. Jämfört 
med politiska parter är sådana sammanslutningar mer kort-
livade och mer enfrågeinriktade. Ett exempel från min 
doktorandtid hur jag fick se helsingborgare mobilisera 
ganska många invånare för att rädda den lokala rockklubben 
Tivoli som lokalpolitikerna ville riva för att bygga ett 
konferens-center. Genom namninsamlingar, internetsidor 
och protestaktioner lyckades deltagare samla in många 
underskrifter från unga, musikälskare liksom äldre invånare 
och arkitektintresserade som ville bevara den gamla järn-
vägsstationen i vilken klubben var inhyst. Detta illustrerar en 
typ av aktivist-initierat deltagande som växer fram i den 



digitala senmoderniteten där internet och de sociala 
medierna underlättar för organisering, mobilisering och 
anknytning till sådana enfrågerörelser.  

De amerikanske statsvetarna Sidney Verba, Key 
Lehman Schlozman och Henry Brady skriver om frågor som 
motiverar medborgare att delta politiskt som issue 
engagement. De pekar på att medborgare främst deltar i 
frågor som de själva berörs av samt i frågor de är djupt 
engagagerade i. Jag kan till exempel drivas av att delta i med-
borgarmöten angående exploateringsplaner i Ronneby 
kommun eftersom jag har min sommarstuga där. Men jag 
drivs kanske också av att delta i sådana möten eftersom jag är 
särskilt intresserad av miljöfrågor och vill bevara den unika 
ekskogen i området. Verba, Schlozman & Brady pekar också 
på att djupt rotade åsikter i kontroversiella och polariserade 
frågor leder till deltagande, deltagande som då främst är mer 
passionerat än pragmatiskt. Författarna tar upp abort och 
skattefrågor som exempel på sådant mer passionerat del-
tagande. Det är ingen djärv gissning att passionerat del-
tagande i sin tur bottnar i ens politiska självbild. 

Den representativa demokratin kan inte idag omfatta 
alla politiska krav. Dessutom betyder ett majoritetsstyre, som 
de flesta parlamentariska demokratier utgör, att någon 
gruppering gynnas över någon annan. På så sätt kan aktivism 
även omfatta de krav och grupper som inte längre 
representeras på den parlamentariska arenan. Flertalet 
studier har visat att internet och sociala medier har varit 
gynnsamt för aktivistgrupperingar i och med att dessa 
kommunikationsplattformar gör det lättare att organisera sig 
över tids och rumsgränser. Således bidrar sociala medier till 
att minska tröskeln att delta politiskt, även för grupper som 
tidigare varit utestängda från politiken. En markör för 
samtida aktivist-initierat deltagande är alltså den ökade 
användningen av sociala medier. Det är tydligt att internet 
och de sociala medierna möjliggör aktivist-initierat 
deltagande. Flertalet studier visar på hur aktivister använder 



sociala medier för att uppbåda stöd, för att organisera sig 
själva och kampanjer både on- och offline. I boken SmartMobs 
från 2002 uppmärksammade den amerikanske internet-
visionären Howard Rheingold hur digitala medier och 
mobiltelefoner kunde användas för att organisera protest-
rörelser. Idag diskuteras hur protestbudskap som kan 
personifieras och spridas enkelt, också når en stor skara 
användare snabbt via de sociala medierna24. Ett exempel på 
ett sådant budskap är We are the 99 % (vi är de 99 
procenten) som Occupy-Wall-Steet-rörelsen har använt sig av 
för att synliggöra de människor som drabbats av den 
ekonomiska krisen. Dessa budskap har blivit virala, det vill 
säg att de har spridits snabbt i sociala nätverk från användare 
till användare. 

Det är också enkelt för oss idag att knyta oss till krav 
och politisk åsikter genom de sociala medierna. Sociala 
medier har alltså öppnat kanaler för allt fler och 
divergerande röster att höras i offentligheten genom att de 
underlättar för aktivist-initierat deltagande. Det är mindre 
krävande att delta i namninsamlingar online, att ge 
ekonomiska bidrag eller bojkotta varor i affären än att 
demonstrera eller gå med i ett politiskt parti. Det har därför 
blivit vanligt att beklaga sådant aktivist-initierat deltagande 
med de något nedvärderande begreppen slacktivism och 
klicktivism. Det ligger en viss sanning i att graden av 
engagemang som aktivist-initierat deltagande kräver ibland 
är lägre online än offline, eller för den delen i parlamentariskt 
initierat deltagande. Men vi ska inte glömma bort de politiska 
aspekterna som sådant deltagande inrymmer. Att se sig själv 
som en individ med ett politiskt intresse, med en åsikt som 
man på ett eller annat sätt vill torgföra, är viktigt för det 
demokratiska samhällets fortlevnad. Bara att synliggöra 
konflikter i vår samexistens och hur vi vill att samhället ska 
                                                        
24 Den amerikanske medieforskaren Lance Bennett och den svenska 

statsvetaren Alexandra Segerberg skrev an artikel om detta 2012 som hette 
The Logic of Connective Action 

 



organiseras är viktigt för en levande demokrati. Becks idé om 
subpolitik kan vara värt att återkomma till i detta 
sammanhang. Han menar att individualismen i sen-
moderniteten lätt misstolkas som egoism och narcissism. 
Enligt honom missförstår man då kärnan med det nya – att 
medborgare lär känna sig själva, gör sig fria och söker nya 
sociala tillhörigheter. Det politiska utgörs inte enbart av 
parlamentariska institutioner utan återfinns även allt mer i 
vardagliga praktiker, som i sin tur kan riktas som krav 
gentemot den representativa demokratins företrädare.   
 
 

Populärkulturellt initierat deltagande  

 
Att det politiska deltagande också har kommit att handla om 
vårt vardagsliv och vår identitet leder mig till den sista delen 
av det politiska deltagande: det populärkulturellt initierade 
politiska deltagandet. Det blir allt mer tydligt att det som 
människor gör, oavsett om de är hemma på arbetsplatsen 
eller i en politisk nämnd, får politiska följder. Om vi ska förstå 
politiskt deltagande är det viktigt att inte enbart fokusera på 
institutionaliserad politik eller deltagande riktat mot den 
representativa demokratin institutioner. Det politiska kan 
uppstå var som helst inom det populärkulturella landskapet 
som till exempel inom musik, reklam och sport. Diskussioner 
om köpta spelare från andra länder inom supporterklubbar 
kan till exempel väcka intressanta diskussioner om migration 
och hur vi behandlar invandrare. För sådant deltagande 
spelar de sociala medierna en stor roll.  Webbsidor och 
sammanslutningar som inte främst inte är riktade mot 
beslutsfattare, såsom till exempel supportersamman-
slutningar och nätgemenskaper, kan bli platser för politiskt 
deltagande. Den brittiske medieforskaren Stephen Coleman 
har till exempel visat att fler personer röstade i TV-
dokusåpan Big Brother än i de brittiska valen. Och även om 



sådana omröstningar inte är särskilt demokratiska, kan de ge 
en känsla för hur det är att leva i en demokrati. 

Den holländska medieforskaren Joke Hermes talar i 
dessa sammanhang om en kulturell offentlig sfär (Cultural 
Public Sphere) för att belysa att politiskt deltagande kan äga 
rum på många olika ställen. Populärkulturen utgör viktiga 
delar av våra liv där politik kan formeras och uttryckas. 
Politik kan alltså även artikuleras genom estetiska och 
emotionella kommunikationssätt. Hermes pekar också på ett 
kulturellt medborgarskap för att tydliggöra att medborgare 
också formas i den kulturella sfären, såsom till exempel i 
dokusåpan Big Brother eller på fotbollslaget Manchester 
Uniteds supporterforum. Populärkulturella arenor utgör 
således platser för kunskapsproduktion och förhandling av 
värderingar, identiteter och även politiska åsikter. Musik, 
sport, opera och dans var bland de första kommunikations-
formerna som gav upphov till offentligt liv. Därför bör även 
de betraktas som platser där politik äger rum.  

Det är alltså viktigt att även studera populär-
kulturella arenor från ett politiskt perspektiv, inte minst 
eftersom det är här som människor verkar tillbringa sin tid. 
När politiskt deltagande uppstår på populärkulturella arenor 
handlar det ofta om kommunikation och interaktion som tar 
en politisk vändning utan att det från början var tänkt så. Det 
finns till exempel studier av politiska diskussioner bland 
anhängare av dokusåpor, ishockeyklubbars supportersidor 
och så vidare. Men populärkulturellt deltagande kan också 
initieras på särskilda sidor, ämnade för politisk diskussion, i 
en större ickepolitisk nätgemenskap. Den svenske pedagogen 
Erik Andersson studerade uttalat politiska diskussioner i en 
nätgemenskap som framförallt riktade in sig på ungdomar 
med en speciell kläd- och musikstil. Han fann bland annat att 
användarna här utsattes för många olika politiska åsikter, 
något som han menar socialiserade dem till politiskt 
konfrontativa medspelare.  



Här är det också viktigt att peka på skillnaderna 
mellan engagemang och deltagande, även om de hör i hop. 
Den svenske medieforskaren Peter Dahlgren menar att 
engagemang är den subjektiva/ individuella förutsättningen 
för deltagande. Med andra ord, utan att känna sig involverad 
och intresserad av politiska frågor blir det inget deltagande. 
Den italienske sociologen Alberto Melucci skriver att 
deltagande behöver ett visst mått av känslomässig 
investering för att individer ska känna sig som en del av en 
större enhet. Det är på detta vis Dahlgren definierar 
engagemang och skiljer det från deltagande. Således kan 
engagemang i mer populärkulturella arenor kopplas till 
politiskt deltagande eftersom dessa kan förse deltagandet 
med en meningsfullhet, en känslomässighet, som sen-
moderna individer kanske har svårt att hitta inom de 
parlamentariskt initierade arenorna.  
 
 

Utopi, dystopi eller mitt emellan? 
 

Sociala medier underlättar deltagande och spontana politiska 
initiativ genom sin ickehierarkiska, informella och öppna 
struktur. Det är utan tvekan så att det politiska deltagandet 
förändras i relation till de framväxande sociala medierna. De 
har möjliggjort att för vem som helst med en uppkoppling att 
skapa, gå med i och delta i politiska gemenskaper, aktioner 
och diskussioner. Den tidiga forskningen på området 
utmärktes av utopiska profetior om hur deltagandet skulle 
komma att öka i alla möjliga sammanhang och att demokratin 
avsevärt skulle förbättras. Det kom en hel drös forskning från 
ett sådant teknikoptimistiskt perspektiv där internet och 
sociala medier sågs som en möjlig frälsare för alla möjliga 
problem som demokratin står inför. Internet har hyllats för 
att bemyndiga (empower) medborgare, förse dem med mer, 
och bättre, kommunal och statlig information, göra politiska 



diskussioner och debatter enklare, och se till att fler deltog i 
de beslut som fattades. Det har alltså redan skrivits 
spaltmetrar om internet och dess demokratiska betydelse, 
men också dess ickebetydelse. Det är till exempel tveksamt 
om nya röster har tillkommit den offentliga debatten i och 
med de sociala medierna eller om de enbart har blivit 
ytterligare kanaler för de som de redan är starka, har en röst, 
har deltagit tidigare, är välutbildade och så vidare. Makt-
strukturerna i samhället verkar bestå. Politiskt deltagande är 
fortfarande lika beroende av socioekonomisk status och ålder 
som tidigare. Alltså, bara för att medie- och kommunikations-
landskapet har förändrats betyder inte det att den politiska 
makten också förändras. Därför menar vissa att digital 
demokrati är en myt och att idéer om internets förstärkning 
av demokratin är en illusion. Den vitrysk–amerikanske 
forskaren Evgeny Morozov understryker till exempel den 
ökade övervakning och in-formationskontroll som kommer i 
kölvattnet av internet och de sociala mediernas framväxt.  

Huruvida internet och sociala medier kommer 
förstärka och förbättra demokratin beror mycket på vilken 
demokratisk syn man utgår ifrån. Olika politiska kulturer 
närmar sig också sociala medier på olika vis. Likaså bygger 
mycket teknikoptimistisk och pessimistisk forskning på 
studier vars syfte är att lägga fram egna teorier och 
slutsatser, stundtals i utopiska halleluja-ordalag, stundtals i 
en anda av ”inget nytt under solen”-skepticism, och ibland 
beklagandes försvagad personlig integritet och oklara 
distinktioner mellan privatliv och offentlighet. I sådana 
debatter är det viktigt att gå tillbaka till redogörelserna för 
det samhälle vi lever i, och det medie- och kommunikations-
landskap som har växt fram och vad som faktiskt förändras i 
dagens samhälle. Som föregående kapitel visade på, blir 
individualismen och reflexiviteten allt viktigare i en digitala 
senmoderniteten. Detta är något att ta i beaktan då vi närmar 
oss politiskt deltagande i Sverige idag.  



Startpunkten i mina studier har varit att den 
identitetsförhandling och den reflexiva individualism som 
växer fram via de sociala medierna i den digitala 
senmoderniteten är centrala, också om vi ska förstå de 
förändrade formerna för politiskt deltagande och vad som 
driver detta deltagande. Jag har alltså utgått från att politiskt 
deltagande också kan vara kopplat till reflexivitet och 
individualism, berättelsen om sig själv i relation till andra 
genom de normer och värderingar som råder i de samman-
hang och på de kommunikationsplattformar som deltagandet 
äger rum. Politiskt deltagande på de sociala medierna 
handlar om möjligheter för medverkan i en (halv)offentlig 
debatt och möjligheter till att förhandla sig själv i den myriad 
av (halv)offentliga platser som kännetecknar det sociala 
online. Polis som Arendt påpekade redan för 50 år sedan 
handlar inte om stadsstaten i dess fysiska plats, utan om de 
aktiviteter som uppstår när människor kommunicerar med 
varandra. På så vis teoretiserar Arendt tal och handling som 
två sidor av samma mynt, samt relaterar det till den politiska 
sfären. Att kommunikation är handling och deltagande 
stämmer väl in på dagens digitala senmodernitet.  I vårt upp-
kopplade samhälle vävs vårt handlande in med de sociala 
medier vi använder för att uppdatera oss själva och 
kommunicera med andra. Att delta är att kommunicera, och 
på så sätt samtidigt uttrycka och förhandla ens identitet.  

Dock verkar politiker och tjänstemän treva i mörkret 
online. Ofta avslöjar närvaron av den representativa 
demokratins institutioner och företrädare på internet att 
man hoppat på ett tåg som man inte vet vart det går och hur 
man ska uppträda på. Politiskt deltagande på de sociala 
medierna är annorlunda från deltagande i mer traditionella 
arenor. Det går inte att bara överföra gamla praktiker till det 
nya medie- och kommunikationslandskapet. En oreflekterad 
närvaro på internet av politiker och tjänstemän kommer inte 
att lösa den representativa demokratins problem. Sociala 
medier innebär nya sätt att kommunicera och delta politiskt 



på. Om den representativa demokratins institutioner och 
företrädare förstår det digitala deltagande, kommer de vara 
bättre rustade att använda dem för demokratiska ändamål.  

Vidare menar jag att då samhället och teknologin 
utvecklas tillsammans blir orsaksbundna förklaringsmodeller 
– där internet antingen anses orsaka förändringar, eller för 
den delen att det politiska deltagandet förblir detsamma – 
otillfredsställande. Sådana tillnärmningar bortser från den 
inneboende dynamik och de mer sociala aspekter som 
karaktäriserar all kommunikation och som borde vara 
särskilt framträdande i studier av sociala medier. Med andra 
ord saknas det en koppling till större sociologiska för-
ändringsprocesser i den digitala senmoderniteten.  
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Ett medel, ett mål eller en förhandling?  

Om perspektiv på deltagandets drivkrafter 
 
 
Efter att ha redogjort för vad som kännetecknar sociala 
medier, samhället idag och hur man kan närma sig begreppen 
politik och politiskt deltagande har vi kommit till dess 
drivkrafter. Bokens undertitel – det digitala deltagandets 
drivkrafter – är det vi ska ägna oss åt här. Kapitlet utgör det 
sista i bokens första del efter vilket vi ska ha en tillräcklig 
förståelse och bakgrund för att kunna ge oss i kast med de tre 
studierna i den andra delen. I dessa studier av deltagande 
initierat på tre olika nivåer ställs frågan vilka drivkrafterna 
som ligger bakom det digitala deltagandet. Därför behöver vi 
gå igenom hur man har sett på drivkrafter tidigare samt olika 
sätt att förklara deltagandets drivkrafter på. Kapitlet börjar 
med en genomgång av de instrumentella drivkrafter som 
dominerat liberal teoribildning. Detta följs av kommunikativa 
drivkrafter som ligger bakom den deliberativa teori-
bildningen som i sin tur i mångt och mycket ligger bakom de 
höga demokratiska förväntningar som finns på internet och 
de sociala medierna när det gäller politisk deltagande. Till 
slut kommer jag in på identitetsförhandling som drivkraft och 
mer expressiva drivkrafter. Detta resonemang genljuder i den 
reflexiva individualism som jag diskuterade i det första 
kapitlet. Detta kapitel baseras till stor del på resonemang som 
återfinns i min doktorsavhandling från 200825. 
 

                                                        
25 Avhandlingen finns att tillgå på Google books via nedanstående länk: 

http://books.google.se/books/about/Kommunikation_medborgarskap_och_
deltagar.html?id=cZEgyzZ6whMC&redir_esc=y 
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Instrumentella drivkrafter 

 
Om man ser sitt politiska deltagande som ett medel att nå 
något annat kan man säga att det är en instrumentell 
drivkraft som ligger bakom ens deltagande. Deltagande blir 
ett instrument, ett medel, att nå redan förutbestämda 
målsättningar. Ett exempel är om jag vill att kommunen där 
jag bor ska hugga ner träd runt min tomt för att jag ska få 
bättre utsikt från mitt köksfönster och detta är drivkraften till 
varför jag väljer att delta i ett av kommunen initierat 
medborgarmöte. Ett annat exempel är om jag startar en 
aktionsgrupp tillsammans med mina grannar för att påverka 
kommunen att avverka skog i området. Instrumentella 
drivkrafter innebär alltså en syn på oss människor som 
målinriktade individer, som vet vad vi vill uppnå, som vet att 
vi har möjlighet att välja mellan olika handlingsalternativ och 
som är kapabla att utvärdera dessa för att välja det bästa för 
att uppnå våra målsättningar.  

Instrumentella drivkrafter har sin bakgrund inom 
den liberala teoribildningen och den så kallade Rational 
Choice traditionen. Här förstås politik som konsten att förena, 
och sammanföra, olika förutbestämda individuella mål-
sättningar – vilka ses som drivande bakom människors del-
tagande. Denna liberala syn på politiskt deltagande har haft 
stort inflytande. I och med Berlinmurens fall 1989 
deklarerades till och med historiens slut av den amerikanske 
statsvetaren Francis Fukuyama. Vi hade kommit till 
historiens ände, med liberala representativa demokratiska 
institutioner26 och liberal marknadsekonomi som det sista 
stadiet i mänsklighetens utveckling. Detta är dock en 
omtvistad ståndpunkt. Som diskuterades i förra kapitlet 
                                                        
26 Med liberalism och liberal demokratiska institutioner menas olika saker. 

Liberal demokrati är en form av styre, med flerpartisystem där de valda 
representanterna är underkastade en lag som betonar individens fri- och 
rättigheter. Liberalism i sin tur refererar till en politisk ideologi. Båda 
begreppen understryker dock frihet och individens suveränitet. 

 



breder en skepticism ut sig mot deltagande inom de liberala 
demokratiska (parlamentariska) institutionerna. Det verkar 
som om den antagna segern för den liberala demokratin har 
fört med sig en medborgerlig reträtt från dess institutioner.  

Det offentliga institutioner förväntas stå till tjänst 
med i en liberal demokrati är att låta var och en gå sin egen 
väg och göra det möjligt för var och en att leva ifred och i 
frihet. Den polske sociologen Zygmunt Bauman målar upp en 
dystopisk bild av sådana liberala samhället där individens 
frihet är obegränsad. Han menar att baksidan av den 
obegränsade valfriheten är valets betydelselöshet, likgiltighet 
kommer som ett brev på posten. Vi har blivit individuella öar 
utan någon större förbindelse med varandra. Det är knappast 
någon som lägger märke till våra handlingar, skriver Bauman. 

Hur vi ser på målsättningar spelar stor roll i dessa 
diskussioner. Drivs vårt deltagande av egenintresset eller av 
altruistiska (osjälviska) målsättningar? I föregående kapitel 
diskuterade vi issue engagement, att medborgare främst 
deltar i frågor som de själv berörs av samt i frågor man har 
ett särskilt djupt engagemang i. Inom den liberala teori-
traditionen förstås deltagande utifrån att man har ett egen-
intresse av att delta. Den amerikanske ekonomen Anthony 
Downs konstaterade redan år 1957 att rationella individer 
var själviska. Nästan 50 år senare skriver den svenska stats-
vetaren Stig Montin att egenintresset troligtvis är en av-
görande drivkraft för att medborgaren ska delta politiskt. Det 
politiska deltagandet förstås här som ett instrument – ett 
medel – som individer kan använda för att uppnå mål-
sättningar som är viktiga för dem på ett personligt plan. Även 
osjälviskt deltagande kan verka tillfredsställande för 
individer. Ändå skriver Bauman att vår tids individer har en 
tendens att förhålla sig skeptisk till det allmänna bästa, för 
vad är meningen med gemensamma intressen om dessa inte 
tillåter varje individ att tillfredsställa sina egna behov? Vidare 
skriver Bauman att vi har förlorat föreställningen om att det 
går att agera tillsammans mot ett gemensamt mål och 



påverka samhället i den riktning vi önskar. Detta uttalande 
kan ifrågasättas mot bakgrund av de senaste årens folkliga 
uppror i norra Nordafrika och i Mellanöstern. Dock kan vi 
förstå den likgiltighet som har drabbat parlamentariskt 
initierat deltagande utifrån Baumans resonemang. Då vi 
fokuserar allt mer på oss som individer och våra egna 
målsättningar, då blir engagemang i större och mer 
ideologiska sammanslutningar kanske inte lika intressant.  

Att instrumentella drivkrafter skulle ligga bakom 
politiskt deltagande har kritiserats. Denna kritik baseras ofta 
i ett så kallat utilitaristiskt argument om kostnader och nytta. 
Att handla instrumentellt kräver att vi i förväg känner till, 
dels vilka våra målsättningar är, och dels hur de kan uppnås. 
Men många forskare har pekat på att så ofta inte alltid är 
fallet. Vet vi till exempel inte alltid vad som är bäst för till 
exempel vårt boendeområde innan vi har tagit del av våra 
grannars idéer och synpunkter? Dessutom, att välja mellan 
olika deltagandealternativ för att uppnå våra förutbestämda 
målsättningar kräver att vi är mycket välinformerade om 
möjliga vägar att gå och vilka konsekvenser dessa medför. 
Vad blir till exempel konsekvenserna av att protestera mot 
ett beslut stadsdelsnämnden? Kommer vi att lyssnas till eller 
kommer vi att ses som besvärliga? Kanske kommer politiker 
och tjänstemän att undvika att redogöra för förändringar för 
boendeområdet i framtiden på grund av våra protester? Att 
räkna ut följderna av olika handlingar är alltså både svårt och 
tidskrävande och kanske kostar mer i tid och ansträngning än 
vad deltagare får ut. Är det då rationellt att delta? Kanske det 
är mer rationellt att inte delta. Den så kallade free-rider- 
problematiken illustrerar detta. Den amerikanske ekonomen 
Mancur Olson skrev att politiska program, som i sig är utslag 
av medborgerligt deltagande, oftast kommer alla invånare till 
gagn, även de som inte deltar. Därför blir det mer rationellt 
för människor att inte delta. Dessutom är sannolikheten för 
att en enskild insats ska komma att spela en avgörande roll 
mycket låg. Istället kan vi rida på vågen av andras 



engagemang. Med andra ord, om egenintresset är drivkraften 
bakom politiskt deltagande blir det ibland mer rationellt att 
stanna hemma. På så sätt leder instrumentella drivkrafter 
inte till politiskt deltagande. Detta har beskrivits med 
begrepp som rationell likgiltighet, och en deltagandeparadox. 

Låt oss ta som exempel att gå och rösta. Denna 
handling är svår att förklara genom att hänvisa till 
instrumentellt deltagande. Forskning visar att vi väljare ofta 
är mycket dåligt insatta i politik och vad olika politiker står 
för.  Med tanke på hur mycket tid en väljare skulle få lägga 
ned för att sätta sig in i alla partiers politik, och vilken falang 
olika kandidater representerar, samt med tanke på hur liten 
sannolikheten är att denna enda röst skulle spela någon 
större roll, är det helt enkelt rationellt att inte rösta från ett 
instrumentellt kostnader-och-nytta argument. Varför väljer 
då över 84 procent i Sverige att gå och rösta när vår 
individuella röst oftast spelar en mycket liten roll? En del 
menar att eftersom en röst sällan avgör ett val baserar vi 
snarare vårt röstdeltagande på en samhällelig norm, att det 
är viktigt att gå och rösta. Det är alltså troligt att vi röstar 
därför att vi delar en uppfattning om att det helt enkelt är 
viktigt att gå och rösta. Genom att rösta vill vi visa för oss 
själva och omgivningen att vi inte är politiskt likgiltiga. Som 
jag återkommer till menar dessutom vissa att då vår 
individuella röst troligtvis har mycket liten roll för att avgöra 
val, röstar vi på det som vi skulle vilja stå för snarare än det 
som kanske egentligen gynnar oss mest personligen.  

Trots kritiken är idén om instrumentella drivkrafter 
viktig att ha med oss då vi ska ge oss i kast med att förstå 
politiskt deltagande på sociala medier. Mycket deltagande, 
inte minst aktivist-initierat deltagande, drivs av att vilja 
förändra något specifikt som man tycker är fel. Det finns ofta 
politiska sakfrågor som engagerar oss eftersom dess utfall 
berör oss personligen. Förutom egenintresset verkar 
kontroversiella och polariserade frågor vara det som triggar 
igång deltagande (enligt Verba, Scholzman & Brady’s idé om 



issue-engagement). Beror sådant engagemang på egen-
intresse, mer osjälviska målsättningar eller kanske på sociala 
drivkrafter – att vi vill få sällskap och fördriva tiden? Oavsett 
vilket är det tydligt att deltagande även drivs av mål-
sättningar som vi har mer eller mindre färdigformulerade 
inom oss. Då kan deltagandet förstås som ett medel för att 
uppnå dessa målsättningar. Men mycket politiskt deltagande 
är svårt att förklara med hänvisning till instrumentella 
drivkrafter. Det är inte alltid lätt att veta vad man vill, vad 
som är bäst och vi kan faktiskt ändra våra målsättningar efter 
samtal med andra vilket leder mig vidare till nästa avsnitt. 
                    
 

Kommunikativa drivkrafter  

 
Att förklara politiskt deltagande som ett instrument att 
uppnå färdigformulerade målsättningar är inte det enda 
sättet att förstå deltagandets drivkrafter på. Den tyske 
filosofen Jürgen Habermas har varit tongivande i att 
formulera ett alternativ till instrumentella drivkrafter. Hans 
analys av den offentliga sfärens uppgång och fall har varit 
central för denna debatt. Framför allt är det idéer om vilka 
procedurer som borde råda på demokratiska forum och 
vilken kvalitet kommunikationen där borde ha, som har varit 
tongivande. Habermas kritiserar den offentliga sfärens 
kommersialisering (till exempel att det blir allt mer reklam 
på stan och på offentliga platser). Istället argumenterar han 
för kommunikativa drivkrafter, drivkrafter som bygger på en 
vilja till kommunikation att lyssna på varandra och ändra 
uppfattning utefter det bästa argument. På så sätt menar 
Habermas att konsensus (samstämmighet) ska kunna uppnås. 
Detta står i motsats till instrumentella drivkrafter där det 
politiska deltagande drivs av att uppnå färdigformulerade 
målsättningar. Utgångspunkten i kommunikativa drivkrafter 
är att vi inte har dessa målsättningar färdigformulerade inom 



oss, utan att de formuleras i kommunikation med andra. 
Kommunikation och deltagande blir ett mål i sig självt, viktigt 
då ska bilda en åsikt och bidra till samhällets organisering.   

Istället för att vara drivna av egenintresse borde vi 
drivas av en vilja att förstå varandra. Habermas talar i detta 
sammanhang om kommunikativa handlingar som handlingar 
som inte drivs av egoistiska beräkningar. På så sätt kritiserar 
han den liberala teoribildningen och dess syn på politiskt 
deltagande som drivet av instrumentella beräkningar. 
Politiskt deltagande, om det drivs av instrumentella driv-
krafter, blir ett mått på hur effektivt deltagare anpassar sig 
till sin omgivning för att kunna förverkliga sina egna mål-
sättningar. Konsekvensen blir att relationer som borde 
grunda sig på mellanmänskliga förpliktelser och gemen-
samma uppfattningar istället regleras av egenintresset. Enligt 
Habermas medför detta förfrämligande, nedbrytning av 
sociala ansvarsförhållanden och inte minst den deltagande-
kris de parlamentariska (liberala) institutionerna idag anses 
stå inför. Instrumentella drivkrafter hör hemma på 
marknaden och bör hållas borta från den politiska sfären. 
Lägg märke till ordet bör här. Då Habermas kritiserar 
instrumentella drivkrafter är det inte dess existens som han 
ifrågasätter, utan om de borde få råda i en ideal demokrati.  

Enligt Habermas bör vi vara öppna för att våra 
åsikter och antaganden kan ifrågasättas och kritiseras. Våra 
erfarenheter, vår kunskap och inte minst våra egenintressen 
är färgade av den situation och den värld som vi lever i, vår 
livsvärld som Habermas benämner det. Även våra åsikter och 
antaganden om världen utanför är baserade i denna livsvärld. 
När vi tolkar omvärlden sker detta mot bakgrund av de 
övertygelser vår livsvärld förser oss med. Kommunikation är 
det sätt som vi bäst kan hantera att våra åsikter och mål-
sättningar har fått färg från vår livsvärld. Alltså bör våra 
åsikter läggas fram på ett sådant vis att de är öppna att 
diskuteras. Ett sådant kommunikativt förhållningssätt bör 
karaktärisera vårt politiska deltagande menar Habermas. 



Genom att kommunicera med varandra kan vi närma 
oss en gemensam syn på vårt samhälle, de problem som vi 
står inför och hur de bäst kan lösas. Att vara kommunikativt 
driven innebär alltså en vilja att kommunicera med andra, en 
vilja att förstå andra och en vilja att nå överenskommelser 
snarare än att tillfredsställa färdigformulerade målsättningar. 
Samtalet bör därför vara jämlikt och inriktat mot förståelse, 
fritt från tvång, bedrägeri och manipulation. Vidare bör del-
tagare kommunicera på ett sådant sätt att det kan accepteras 
av andra – att man bygger sina målsättningar på goda 
argument. Att komma överens med varandra, liksom tron på 
samtalets förmåga att förändra individers ståndpunkter och 
målsättningar, kännetecknar kommunikativt drivna samtal.  

Idén om att vi kan uppnå konsensus är en central del 
av teorin om kommunikativt handlande. Konsensus är dock 
omtvistat eftersom det anses dölja maktstrukturer och 
hierarkier. Många har pekat på att det är lättare för de starka 
i samhället att lägga fram sina krav på ett sätt som accepteras 
av andra. Särskilt feminister har visat på hur kvinnor 
underordnas här. På senare år har kravet på konsensus lösts 
upp något och fokus ligger på att deltagare ska respektera 
varandras ståndpunkter snarare som legitima än att 
nödvändigtvis nå fram till en överenskommelse. Således har 
Habermas anhängare förflyttat sig bortom konsensus-
fokuseringen i den tidiga teoribildningen på ett sätt som 
liknar det som den belgiska politiska teoretikern Chantal 
Mouffe betecknar som agonism, det vill säga ett civiliserat 
meningsutbyte mellan olika ståndpunkter (till skillnad från 
antagonism som skulle kunna beskriva som mer hätskt 
meningsutbyte mellan olika ståndpunkter). Habermas gör i 
detta sammanhang en skillnad mellan kommunikativ 
handling i stark eller svag betydelse, där endast 
kommunikativt handlande i stark mening innebär att man 
når konsensus och således är en fullvärdig form för det som 
han kallar för kommunikativ rationalitet.  



Sammanfattningsvis för Habermas teoribildning om 
kommunikativt handlande med sig en idé om deltagare som 
drivs av en vilja att gemensamt förstå och lösa de frågor 
samhällets står inför. Sådan förståelse uppnås i situationer 
där goda välgrundade argument ges företräde. Habermas 
idéer har haft stort genomslag i hur forskare har analyserat 
demokratier och hur de fungerar. Särskilt inom den 
deliberativa teoribildningen har utgått ifrån hans idéer. Det är 
också inom detta perspektiv som internet och sociala medier 
har lyfts fram på grund av den potential dessa plattformar 
anses ha för möjligheterna till interaktion och samtal av mer 
kommunikativ karaktär. Detta leder mig in till nästa avsnitt.  
 
 

Deliberativ demokrati och löftet om ökat deltagande  

 
På 90talet skedde en deliberativ vändning inom demokrati-
teori. I hjärtat av teorin finner vi idén om det kommunikativa 
deltagandet. Den deliberativa teorin har tagit fasta på 
Habermas tankegångar kring en ideal offentlighet där alla 
kommer till tals, lyssnas till och man kommer överens om hur 
samhället ska organiseras och hur vi ska leva tillsammans. De 
bästa argumenten ska ha företräde. Konsensusinriktad 
kommunikation, så kallad deliberation, förväntas ha en 
demokratiserande effekt genom att vi blir mer inriktade mot 
samhällets gemensamma bästa snarare än att köpslå mellan 
förutbestämda målsättningar såsom i den liberala före-
ställningen om politik. Argumentation och resonemang 
mellan fria och jämlika individer i syfte att skapa ömsesidig 
förståelse är centrala för den deliberativa demokratiteorin. 
Samtal ska vara fria från tvång, bedrägeri och manipulation, 
och individers olika positioner ska kunna förändras under 
samtalets gång. Egna målsättningar bör sättas åt sidan och 
människor bör vara villiga att bli övertygade av det bästa 
argumentet. På så vis menar förespråkare för deliberativ 



demokrati att kvaliteten i det politiska deltagandet blir bättre 
och demokratin mer legitim. Således blir sådana samtal 
(deliberationer) ett mål i sig självt. 

Deliberativ demokratiteori bidrar med en idé om hur 
kollektivt beslutsfattande bör gå till för att besluten ska 
kunna anses vara legitima. Beslut måste diskuteras av de som 
berörs av dem för att de ska kunna anses vara rättmätiga. Det 
finns inte i förväg något recept på vilka lösningar som är de 
bästa, utan detta måste avgöras genom en samtalsprocess i 
vilken alla berörda ska ha samma möjlighet att hävda sin 
uppfattning för att sedan komma överens. En sådan samtals-
process är legitim först då alla deltagare har fått framföra sin 
mening på lika villkor, och när diskussionen har pågått så 
länge att enighet uppstått som alla deltagarna kan ansluta sig 
till av för varandra godtagbara skäl. Sådana konsensus-
inriktade samtal anses skapar den politiska rättmätighet som 
den representativa demokratin säga vara i behov av idag.  

Då en syn deltagare som instrumentellt drivna anses 
ligga bakom invånarnas tillbakadragande från de etablerade 
politiska arenorna (den så kallade deltagandeparadoxen), 
som i sin tur uppfattas som en legitimitetskris för den 
representativa demokratin, blir den deliberativa teorins 
inriktning mot att skapa förutsättningar för ett mer 
rättmätigt beslutsfattande attraktivt. Det är inte konstigt att 
parlamentariska institutioner som handskas med en allt mer 
avståndstagande och likgiltig medborgarskara blir tilltalade 
av en syn på medborgare som kommunikativt drivna. Att 
anta att vi har denna kommunikativa orientering i vårt 
engagemang, och faktiskt vill delta i konsensusinriktade 
samtal, innebär att nedgången för parlamentariskt initierat 
deltagande inte är oundviklig.  

Den deliberativa demokratins attraktionskraft kan 
alltså förstås som en konsekvens av hur det politiska del-
tagandet har förändrats, att medborgarna har dragit sig 
tillbaka från parlamentariskt deltagande som diskuterades i 
föregående kapitel. I senmoderniteten har också otryggheten 



växt fram som en konsekvens av att traditionella auktoriteter, 
såsom familj, kyrka och stat, har blivit mindre viktiga. Idag 
ligger det istället på individen att skapa sitt eget liv och sin 
egen lycka. En del menar därför att otryggheten har blivit ett 
signum för senmoderna samhällen. Men istället för att 
bekämpa ovisshet och otrygghet har vi anslutit oss till den 
nyliberala kör som hyllar de obundna marknadskrafterna 
skriver Bauman. Bauman kan onekligen kritiseras för att vara 
alltför negativ. Men det jag vill lyfta fram här är att utifrån 
sådana dystopier kan vi förstå den deliberativa vändningen 
och varför kommunikativa drivkrafter har blivit tilltalande 
för hur politiskt deltagande har förståtts och analyserats de 
senaste femton åren. Deliberativ demokrati och dess syn på 
deltagare som kommunikativt drivna snarare än drivna av 
egna målsättningar vittnar om att en annan värld är möjlig.  

Den deliberativa vändningen är således ett svar på 
den liberala demokratins misslyckande att engagera med-
borgarna inom sina institutioner. Därför har instrumentella 
drivkrafter, med dess fokus på att tillfredsställa egna 
målsättningar, fått skulden då ett minskat parlamentariskt 
initierat deltagande ska förstås och analyseras. Visionen om 
aktivt deltagande, drivet av kommunikativt handlande 
individer, är mer tilltalande. Mot de bilder av antikens agora 
(torg) som deliberativa teoretiker målar upp, fullt av liv och 
medborgerligt deltagande, bleknar vår tids representativa 
demokrati med ett (i visst hänseende) lågt valdeltagande och 
sjunkande medlemskap i politiska partier.  

Som vi var inne på i föregående kapitel sammanföll 
denna nedgång med internets framväxt. På så sätt 
återupplivade internet och de sociala medierna Habermas 
diskussioner om en offentlig sfär bortom marknads-
kapitalism och egenintressen. Det råder ingen tvekan om att 
internet har förbättrat möjligheterna till information från, 
och kommunikation med, statliga myndigheter. Forskning 
har dock ifrågasatt om deltagandet på digitala medie-
plattformar verkligen är kommunikativt drivet. Forskningen 



har visat att de som är starka offline är också de som syns och 
hörs mest online. Mycket av kommunikationen äger rum 
mellan likasinnade snarare än med de som kanske tycker 
annorlunda än en själv. Och då olika åsikter möts och bryts 
online tenderar det snarare att bli mycket otrevligt och till 
och med hatiskt mellan för det mesta anonyma deltagare, det 
som man på engelska beskriver med begreppen flaming och 
trolling (jag återkommer till dessa begrepp i kapitel sex). Det 
är alltså tveksamt om det är konsensusinriktade samtal som 
karaktäriserar det politiska deltagandet på internet idag. 

Den deliberativa teorin är alltså inte utan sina 
kritiker. Frågan som forskare ställer sig är om 
kommunikativa drivkrafter kan fungera för en analys av 
faktiskt politiskt deltagande. Deliberativa teoretiker måste 
anta att vi är beredda att ta till oss åsikter som står i konflikt 
med våra egna målsättningar eftersom att vara 
kommunikativt drivna innebär att vi också är kapabla och 
intresserade av att lyssna till argument och ståndpunkter 
som står i vägen för våra egna målsättningar. Det är sökandet 
efter överenskommelser om vad som är samhällets bästa som 
bör driva oss i sådana deliberativa samtal, inte för att ge 
utlopp för hatiska känslor eller driva igenom egna mål-
sättningar. Detta kräver att deltagare ska kunna lägga band 
på sig själva. Deltagare måste vara självreflexiva och själv-
kritiska, ha en förmåga att lyssna och ta till sig andras åsikter, 
samt att vara öppna för att omvärdera sina egna stånd-
punkter. När deltagare samtalar med andra ska de åsikter och 
krav som läggs fram kunna accepteras av andra för att 
överenskommelse ska vara möjlig. Kommunikativt drivna 
deltagare antas lämna sina egen-intressen på hyllan i jakten 
på konsensus. Det är tveksamt om vi besitter den höga nivå 
av kommunikativ kompetens som efterfrågas här.  

En annan kritisk fråga som har ställts är ifall 
deltagare i konsensusinriktade samtal verkligen är jämlika. 
Feministiska forskare har pekat på de kulturella skillnader 
och de maktrelationer som ligger inbäddade i mötes- och 



diskussionsstrukturer. De menar att det främst är redan 
starka grupperna i samhället som kan utnyttja språk och 
möten på ett sätt som gynnar deras intressen. Det går att 
lägga fram förslag som gynnar ens egenintresse och motivera 
dem med argument som framstår som allmänna och 
opartiska. Man kan ”tvätta” av sina argument för att uppnå 
samförstånd, vilket inte är detsamma som att lämna 
egenintresset utanför det konsensusinriktade samtalet. 
Särskilt Mouffe har kritiserat Habermas här i något som blivit 
en central konflikt inom fältet27. 
 
 

Att förstå både deltagande och tillbakadragande   

 
Innan vi deltar politiskt måste vi motiveras att delta. 
Motivation är dock ett relativt outforskat område inom 
deliberativ demokratiteori. Den deliberativa teorin ställer 
sällan frågan varför människor väljer att delta till att börja 
med. Det finns ett outtalat antagande om att människor drivs 
av en vilja tala med varandra och komma överens, att detta är 
ett mål i sig självt. Tillbakadragande från parlamentariskt 
initierat deltagande blir därför svårt att förstå utifrån detta 
perspektiv. Om medborgare skulle vara kommunikativt 
drivna på det sätt som föreslås borde det inte finnas ett 
problem med ett medborgerligt tillbakadragande från de 
parlamentariska institutionerna. Förklaringsmodellen med 
instrumentella drivkrafter är mer övertygande i sina 
argument. Tillbakadragandet kan förklaras genom att hänvisa 
till medborgare som drivna av att tillfredsställa egna 
målsättningar, tillsammans med ett instrumentellt argument 
att det kostar mer än det smakar att delta i processer vars 
resultat man ändå kommer ta del av.    

                                                        
27 Dessa resonemang utvecklas i artikeln Habermas, Mouffe and political 

communication. A case for theoretical eclecticism i tidskriften Javnost 2008 – 
se http://javnost-thepublic.org/article/2008/3/1/ 

http://javnost-thepublic.org/article/2008/3/1/


Om instrumentella drivkrafter fungerar bra för att 
förstå medborgarnas ointresse för parlamentariskt initierat 
deltagande, har detta perspektiv svårt att förklara varför 
många medborgare ändå faktiskt deltar. Varför valde till 
exempel mer än 84 procent att faktiskt gå och rösta i 
riksdagsvalet 2010? En kombination av de två förklarings-
modellerna skulle kunna vara en elegant väg ut ur dilemmat. 
Det har funnits försök att gifta ihop idéer om kommunikativa 
drivkrafter med instrumentella sådana. Till exempel har det 
diskuterats om konsensusinriktade samtal också kan omfatta 
människor som förhandlar och köpslår mellan olika 
individuella intressen. Även om deltagare från början är 
motiverade att delta utifrån att tillfredsställa egna mål-
sättningar, kan dessa målsättningar förändras under det 
konsensusinriktade samtalets gång. Till exempel drivs jag 
kanske instrumentellt av att få kommunen att hugga ner träd 
för att jag ska få en bättre utsikt från min veranda, och därför 
deltar jag på ett medborgarmöte. Men i samtal med andra 
deltagare kanske jag förstår värdet av skogen och ändrar 
därför min ståndpunkt efter detta kommunikativt drivna 
samtal. Det krävs dock ganska mycket av deltagare som från 
början motiverats att delta på grund av driva igenom egna 
målsättningar att ändra sin uppfattning i en fråga. Dessutom, 
att tilltala deltagare som instrumentella aktörer kommer inte 
att medföra konsensusinriktade samtal, fria från strategiskt 
handlande deltagare. Medborgarutskotten i Helsingborg, som 
jag studerade i min doktorsavhandling, försökte med detta. 
Kom och berätta för politikerna din åsikt! Hur du vill att ditt 
område ska förändras? På så sätt bjöds deltagare in till 
medborgarmöten. Sedan blev politiker och tjänstemän 
förvånade över att deltagarna inte var så sugna att resonera 
med områdets bästa i åtanke och att ta till sig av andras 
argument. Deltagare kom snarare kom för att ställa krav på 
politikerna. Deras deltagande var instrumentellt drivet, även 
om många deltagares målsättningar var långt ifrån själviska. 



Även den amerikanske statsvetaren Katherine 
Cramer kritiserar de instrumentella och kommunikativa driv-
krafter som otillräckliga förklaringsmodeller för att förstå 
politiskt deltagande28. Cramer menar att en syn på politiskt 
deltagande som betonar att människor samtalar med 
varandra för att komma fram till vad som är bäst för området 
de bor i, ett samtal som förväntas överskrida deras 
individuella intressen, missar vad som faktiskt sker då 
medborgare träffas. Det gör man också om man antar att 
deltagares intressen och målsättningar är förutbestämda. 
Ingen av dessa förklaringsmodeller menar Cramer förstår att 
människor genom samtal förhandlar de perspektiv och 
identiteter, med vilka de sedan kommer att förstå politiska 
frågor och sitt politiska deltagande. Och även om 
diskuterande deltagare sällan lever upp till ideal om 
konsensus och deliberation i kommunikativa samtal, så 
diskuterar deltagare med varandra. De skapar mening med 
sitt deltagande och använder sig av identiteter, gemenskaper 
och den allmänna viljan, på ett sätt som forskare ännu inte 
har förstått fullt ut skriver Cramer. 
 
 

Identitet som drivkraft  

 
Vi behöver alltså komplettera de instrumentella och 
kommunikativa förklaringsmodellerna. Här föreslår jag en 
förklaringsmodell som genljuder i resonemangen om en 
framväxande individualism och reflexivitet i den digitala 
senmoderniteten. En sådan förklaringsmodell bör fokusera 
på deltagares självförhandlingar och meningsskapande 
tillsammans med andra i vardagslivet. En del forskare har 
pekat på identitetsförhandling, att berätta historien om sig 

                                                        
28 Även om hon i sin bok använder termerna liberalism och medborgerlig 

republikanism istället för instrumentella och kommunikativa drivkrafter. 
 



själv, som en drivkraft bakom politiskt deltagande. I detta 
perspektiv förstås deltagande som sätt att förhandla bilden 
av sig själv, sin identitet som politiskt intresserad. Ett sådant 
perspektiv menar jag är ett bra komplement till de 
instrumentella och kommunikativa förklaringsmodeller som 
har varit dominerande i diskussioner om det politiska 
deltagandets drivkrafter. 

Identitet härstammar från det latinska ordet 
identitas som betyder densamme. Identitet har med andra ord 
att göra med att vara samma person från dag till dag. Knutet 
till identitetsbegreppet finns en mängd teorier och idéer 
inom flera olika samhällsvetenskapliga ämnen. Identitet 
betraktades först som något beständigt, för att sedan ses som 
flytande, till att idag uppfattas som trögrörlig. Det går att 
förändra synen på sig själv, men det görs inte på en dag. Jag 
blir inte hiphoppare över en natt, även om det är enkelt att 
sätta på sig ett par för stora byxor och stora glimrande 
guldhalsband. Vi handskas dagligen med mindre delar av vår 
identitet, såsom kläder och stil. Dessa är aspekter som är 
enklare att förhandla om. Dock, en relativt stabil och 
sammanhängande identitet över tid gör oss till någorlunda 
säkra individer och möjliggör en så kallad existentiell trygghet 
– en förutsägbarhet om oss själva och vårt liv. Det skulle vara 
förvirrande för mina vänner, kollegor och min familj om jag 
ändrade självbild och stil varje dag. De flesta av oss behöver 
inte varje morgon fundera på vilka vi egentligen är. Däremot 
kan detta förändras över tid och med tiden. De flesta av oss 
minns troligtvis med skräckblandad förtjusning hur vi var när 
vi var yngre. I min generation vill många inte kännas vid sin 
80-tals persona med tuperat hår och skidbyxor. Vår identitet 
rör på sig och vi handskas dagligen med delar av vår självbild. 
Och beroende på situationer och kontexter blir olika aspekter 
av vår identitet mer eller mindre relevanta.  

Inom den kommunikativa förklaringsmodellen finns 
en idé om en övergripande medborgaridentitet. Det krävs en 
övergripande medborgaridentitet för att motivera politiskt 



deltagande i kommunikativa samtal om till exempel sitt 
boendeområdes framtid. Sedan är tanken att om bara 
människor deltar, kommer detta generera ytterligare 
engagemang. Även den svenske medieforskaren Peter 
Dahlgren skriver att vi behöver en övergripande medborgar-
identitet för att se oss själva som deltagare i politiska 
diskussioner och kampanjer. Vikten av en medborgar-
identitet har också visat sig vara en viktig drivkraft bakom 
såväl röstdeltagande som kommunikation på hemsidor 
initierade inom de parlamentariska institutionerna. Alltså, en 
övergripande medborgaridentitet medför deltagande, ett 
deltagande som i sin tur förväntas bidra till de politiska 
identiteter som knyts till bilden av sig själv som politiskt 
intresserad individ.  

Frågan är om vi ska fokusera alltför snävt på denna 
övergripande medborgaridentitet istället för att närma oss 
identiteter som mer flyktiga och mindre beständiga. Då en 
övergripande politisk identitet skulle ge stabilitet i vårt 
politiska deltagande över en längre tid, kan också idéer om 
identiteter och självbilder som mindre statiska och mer 
formbara vara användbart för att förstå politiskt deltagande i 
den digitala senmoderniteten. Med begreppet nätverkad 
individualism (som diskuterades i det första kapitlet) pekade 
jag på självet som ett reflexivt projekt och i ständigt 
förändring genom ett socialt samspel med andra i de sociala 
nätverk som växer fram, inte minst online. Självbilden är 
aldrig fullbordad, alltid på väg att formas, underhållas eller 
förändras. Att tala om identitet och självbilder som processer 
och som görböra menar jag är fruktbart för att förstå politiskt 
deltagande idag. Här är det återigen viktigt att understryka 
att individuell och kollektiv identitet inte utesluter varandra. 
Såsom begreppet nätverkad individualism pekar på är 
kollektivet (nätverket) viktigt för att vi ska kunna förhandla 
oss själva. Grupptillhörigheter spelar roll för vår självbild. 
Den italienske sociologen Alberto Melucci skriver att 
kollektiv identitet handlar om hur individuella aktörer 



tillsammans skapar ett kollektiv som de kan känna sig 
individuellt delaktiga i. Vi behöver förbindelser till andra, inte 
enbart för att vi kanske delar intressen, utanför också för att 
vi behöver förse våra handlingar med mening. 

Mouffe är en viktig röst i denna diskussion om 
identiteter och politiskt deltagande. Hon skriver att våra 
självbilder är under ständig reflektion och omarbetning. 
Enligt henne är politiska deltagare beroende av att kunna 
identifiera sig kollektivt med olika gruppers demokratiska 
krav. På detta sätt hör deltagande ihop med gruppidentiteter. 
Nya sociala rörelser har medfört att nya typer av politiska 
identiteter blivit viktiga i kampen för olika gruppers rättig-
heter. Kvinnor och homosexuellas kamp är några exempel på 
detta. Här kritiserar Mouffe sociologer som Anthony Giddens 
och Ulrich Beck och deras idéer om livs- och subpolitik att de 
alltför mycket har kommit att fokusera på individualism och 
individuella identiteter och på så sätt förminskat de 
konflikter som finns mellan olika grupper i samhället. Som 
jag har diskuterat genomgående i denna bok tror jag inte på 
en skarp uppdelning mellan individuella självbilder och 
gruppidentiteter. Liksom Melucci (och många andra) menar 
jag att de bör förstås ihop som två sidor av samma mynt, ett 
identitetsmynt som är komplext och mångfacetterat. Giddens 
skriver själv att självidentitet inte är ett specifikt drag, utan 
en samling specifika drag som individen besitter. Här menar 
jag att kollektiva gruppidentiteter spelar en stor roll. Att vara 
reflexiv i ett individualistiskt samhälle innebär inte minst att 
fundera över sig själv i förhållande till andra. 

Självidentiteten är alltså självet såsom det reflexivt 
uppfattas av oss själva och utifrån hur andra ser på oss, 
utifrån de grupperingar vi knyter an till, men också utifrån 
vår egen biografi. Vårt själv förutsätter en berättelse om vilka 
vi är och vad vi vill. För en sådan biografi spelar andras bild 
av oss en stor roll. Är berättelsen om oss själva den som en 
framgångsrik forskare? Eller får vi ständigt höra berättelsen 
om oss som annorlunda, utanför och kriminella (som det har 



varit för romer i Europa till exempel)? Vår självidentitet 
hänger samman med vår existentiella trygghet, det vill säga 
en känsla av kontinuitet och ordning i tillvaron, att vi inte 
ändrar självbild varje dag och att andra bekräftar denna 
självbild. Att hålla igång en specifik berättelse om sig själv är 
alltså viktigt för en persons självbild och existentiella 
trygghet, och således blir det rationellt att förmedla denna 
berättelse. Men det går inte att en gång för alla ge uttryck för 
sin berättelse. Den måste hela tiden förhandlas, uttryckas på 
nya sätt i nya sammanhang. Giddens kallar detta för en 
självreflexivt organiserad strävan. För att vara framgångsrik i 
denna strävan krävs en förmåga att konstruera, dekonstruera 
och rekonstruera den egna självbilden och självbiografin. För 
dessa ändamål är de sociala medierna perfekta verktyg. Där 
kan användare aktivt skapa och upprätthålla en pågående 
biografi, en berättelse om sig själv.  

Mitt argument är att detta också kan driva oss till att 
delta politiskt. En del menar att vi drabbas av ångest om vi 
inte kan lita på de svar vi ger på frågan vem vi är, vilket i så 
fall skulle vara negativt för våra drivkrafter. Motsatsen är en 
individ som är nöjd över sig själv och känner att ens biografi 
är berättigad, korrekt och enhetlig. Viljan att skapa och 
underhålla en enhetlig berättelse om oss själva blir därför 
något som kan driva oss att delta, eller inte delta, i olika 
politiska aktiviteter. Att uttrycka, underhålla och utveckla 
självbilder, som alltså har sina grunder i vår livsberättelse, 
kan vara något som driver deltagande. Jag menar att en sådan 
identitetsbaserad förklaringsmodell både kan kasta ljus på 
det minskade parlamentariskt initierade deltagandet och det 
ökat aktivist- och populär-kulturellt initierade deltagandet i 
den digitala sen-moderniteten. Tillbakadragande kan vara en 
konsekvens av de parlamentariska institutionernas brist på 
adekvata berättelser och politiska frågor att knyta 
berättelsen om sig själv till. Det ökade mer livspolitiska 
deltagandet inom aktivist- och populärkulturella sfärer kan i 
sin tur förstås som ett nytt och mer relevant sätt att uttrycka, 



underhålla och leva ut berättelsen om sig själv. De 
utomparlamentariska institutionerna lyckas bättre med att 
förse deltagarna med frågor och identiteter att bygga upp sitt 
deltagande och således även berättelsen om sig själv. 
                  
 

Expressiva drivkrafter  

 
Låt oss återvända till exemplet med valdeltagande och se om 
vi kan förstå det bättre utifrån argumentet om identiteter 
som drivkrafter. Om egenintresset dominerar individers 
handlande i en marknadskontext, kan knappast egenintresse 
förklara varför folk går och röstar. En konsument har ett 
avgörande inflytande på utgången av sina handlingar då hon 
agerar på marknaden, men så är inte fallet för väljaren vid 
valurnan. Om jag väljer att köpa ett äpple kommer jag med all 
säkerhet snart att ha äpplet min hand. Om jag väljer att rösta 
på Moderaterna kan jag inte vara säker på att Moderaterna 
vinner valet. Alltså, överväganden som vi gör då vi handlar på 
marknaden gäller inte då vi går och röstar. Valhandlingen 
återspeglar inte vårt egenintresse utan våra expressiva 
preferenser, skriver den australiensiske filosofen Geoffrey 
Brennan och den amerikanske politiske filosofen Loren 
Lomasky. Att uttrycka sin sympati för Moderaterna är något 
annat än att köpa äpplen istället för päron.  

Argument för expressiva drivkrafter går att applicera 
på bredare medborgerligt engagemang än bara val-
deltagande. Även konsumtion är expressivt. I och med att 
reklam sammankopplar produkter med särskilda livsstilar 
blir det svårt att motstå slutsatsen att det som väger in då 
konsumenten gör sina val är berätta för sig själv och för 
andra att hon är den typen av person som till exempel 
föredrar en iPhone framför en Samsung Galaxy. På samma sätt 
skapar vi mening, identiteter, gemenskaper då vi deltar 
politiskt, och vi uttrycker preferenser. Ett fokus på identitets-



processer handlar därför om att uttrycka, underhålla eller 
omdefiniera berättelser om oss själva för att göra deltagande 
meningsfullt. Vi deltar utifrån en vilja att uttrycka, spela upp, 
skapa och återskapa bilder och berättelser om oss själva. 
Detta är deltagande som förhandling snarare än deltagande 
som ett medel eller ett mål i sig.  

I den digitala senmoderniteten möjliggör sociala 
medier konstant självpresentation i samspel med andra. Som 
diskuterades i första kapitlet ser vi hur vardagslivet 
fetischeras genom ett konstant uppladdande av fördelaktiga 
bilder av vårt liv och vårt leverne online. Därför menar jag att 
en förklaringsmodell som handlar om uttryckande av 
preferenser som baseras i den bild som man vill ge av sig 
själv, den identitet man vill förhandla, blir relevant som ett 
komplement till instrumentella och kommunikativa driv-
krafter. Jag har valt att benämna sådana drivkrafter som 
expressiva. Att uttrycka och uppdatera sin självbild och 
berättelsen om sig själv har underlättats avsevärt i och med 
de sociala medierna. Här tenderar identitetsuttryck och 
berättelsen om oss själv att bli mer nätverkad till sin 
karaktär. Vi kopplar berättelserna om oss själva till andra 
deltagare, men också till politiska sakfrågor, politiker och 
politiska grupperingar – också på de sociala medierna. 
Forskning har till exempel visat att vi vet mer om våra 
bekanta i våra sociala nätverk online idag och var de står 
politiskt än tidigare. Att knyta sig själv, sin profil och sin 
berättelse till politiska frågor är inte något som vi verkar 
undvika online. Jag tänker själv på de Facebookgrupper mot 
Sverigedemokrater som många skyltade med under val-
rörelsen 2010, eller för den delen alliansfritt Sverige, eller 
mot Socialdemokraternas Mona Sahlin som statsminister. 

En expressiv förklaringsmodell utgår ifrån att del-
tagare är drivna av att presentera sig själva, att forma, 
uttrycka, förhandla och underhålla bilden av själv som 
politiskt intresserade. Expressivt drivna deltagare kopplar 
sitt engagemang till sitt självprojekt i vilket alla möjlig former 



av kommunikation tillåts. Här kan även individuella mål-
sättningar liksom samhällets bästa, vara berättelser runt 
vilka meningsfulla identiteter kan förhandlas, vilket i sin kan 
motivera deltagande. Cramer hävdar att då människor deltar 
tillsammans, diskuterar eller protesterar, då utvecklar de 
identiteter som hjälper dem att förstå vilken typ av personer 
de är. Dessa förståelser ligger i sin tur till grund för deras 
framtida politiska deltagande. Hennes slutsats är att vad som 
verkligen sker då dessa informella grupper av människor 
samlas för att diskutera politik är att de ägnar sig åt också 
kan kallas för identitetsutveckling (eller så kallad image-
management). De konservativa politiska åsikterna som 
uttrycktes av de äldre männen som samlades på det lokala 
caféet som Cramer studerade, hade inte som funktion att 
övertala andra diskussionsdeltagare att bli konservativa. Det 
som hände var att diskussionsdeltagarna snarare redde ut 
vad det innebar att vara konservativ.  
 
 

Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis har olika forskning visat på olika driv-
krafter bakom politiskt deltagande. Olika teoretiska 
traditioner närmar sig politiskt deltagande och vad som 
driver oss att delta på olika vis. Det finns instrumentella driv-
krafter och det har visat sig att deltagare ibland anser sig ha 
möjligheter att påverka politiken genom sitt deltagande i den 
riktning hen önskar. Forskningen har också talat om selektiva 
drivkrafter, det vill säga de fördelar som den deltagande 
medborgaren kan ta del av och som inte är beroende av 
utfallet. Sådana drivkrafter kan utgöras av deltagarens 
tillfredsställelse av att träffa andra och umgås, eller att 
tillgodose en samhällelig norm, som till exempel att gå och 
rösta. Att tillfredsställa egna målsättningar, som ibland är 
formade i det samhälle vi lever, är viktigt om vi ska försöka 



förstå vad som driver politiskt deltagande. Om detta sedan 
beror på egenintresse, osjälviska målsättningar eller sociala 
drivkrafter (att vi vill få sällskap) så drivs vi ofta av mål-
sättningar som vi har mer eller mindre färdigformulerade 
inom oss. Men det finns också de som inte vet vad de vill och 
som vill höra vad andra tycker innan de bildar en åsikt i en 
fråga. En del drivs också av att vilja samtala med andra och 
höra hur de ser på samhället och hur det ska organiseras. 
Sedan finns det också de som drivs av att uttrycka åsikter, 
åsikter som stämmer överens med den bild av sig själv de vill 
förhandla, alltså mer expressiva drivkrafter. Olika former av 
deltagande kan alltså vara drivna av olika förklarings-
modeller och ibland kan också samverka med, eller mot-
verka, varandra. Detta ska jag studera i boken andra del. 

Internet har nu funnits så länge att det talas om 
dagens ungdomar som digitala infödingar. Nu är det möjligt 
att genomföra grundliga, systematiska och breda empiriska 
undersökningar om internet och dess faktiska betydelse för 
det politiska deltagandet. Det börjar komma sådan forskning 
som empiriskt undersöker deltagandepraktiker i digitala 
miljöer. I bokens andra del bidrar jag till detta fält med tre 
empiriska som undersöker svenska förhållanden på tre olika 
nivåer. Eftersom forskning om drivkrafter till politiskt 
deltagande i allt mer digitaliserade offentligheter i allmänhet, 
och i en svensk kontext i synnerhet, har varit sparsmakad, 
bidrar denna bok med kunskap inom detta område.  
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2000: Deliberative Democracy and Beyond; Liberals, Critics, Contestations 
räknas också som en klassiker inom fältet. 
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Vikten av identitet Anthony Giddens skriver i boken Modernitet och 
självidentitet utgiven på svenska 1999. Vikten av en medborgerlig identitet 
skriver Peter Dahlgren i boken Media and Political Engagement från 2009. För 
vikten av gruppidentitet för deltagande se Chantal Mouffes artikel Democracy, 
Power and the Political i boken Democracy and Difference från år 1996 av S. 
Benhabib. Hur individuella och gruppidentitet hör ihop skriver Alberto Melucci 
i kapitlet The Process of Collectitve Identity från 1995 i boken Social Movements 
and Culture av H. Johnston & B. Klandermans. 
 
Expressiv förklaringsmodell  
För en expressiv förklaringsmodell och röstdeltagande se Geoffrey Brennan & 
Loren Lomaskys bok Democracy and Decision från år 1993. Se även Bart 
Engelens artikel Solving the paradox: The Expressive Rationality of the Decision 
to Vote i tidskriften Rationality and Society från 2006. För mer informella 
politiska samtal se Katherine Cramers bok från 2004 Talking about Politics: 
Informal Groups and Social Identity in American Life eller Jakob Svenssons 
artikel i tidskriften Communication Culture and Critique från 2008 Expressive 
Rationality. A Different Approach for Understanding Participation in Municipal 
Deliberative Practices.  

 



 
 
 
 

 

Del två - 

Deltagande på tre nivåer 
 
 
I del två av boken kommer vi stifta bekantskap med tre fall-
studier av det politiska deltagandets drivkrafter på sociala 
medier, tre studier som studerar deltagande initierat på tre 
olika nivåer. Redovisningen av studierna kommer att läggas 
upp på liknande vis. Jag börjar med en mycket kort samman-
fattning. I akademiska publikationer brukar man kalla en 
sådan sammanfattning Abstract. Detta följs av att jag 
presenterar fallet, det politiska deltagande som har studerats, 
och i vilket/vilka sammanhang som deltagandet ägde rum, 
något som jag kallar för Presentation och sammanhang. Detta 
följs av rubriken Studien under vilken en kort beskrivning av 
hur jag har studerat fallet återfinns. Efter det kommer själva 
kärnan av kapitlen där jag presenterar själva forskningen. Att 
förstå drivkrafterna bakom det politiska deltagandets driv-
krafter är det övergripande syftet med alla tre fallstudierna. 
Med utgångspunkt i de förklaringsmodeller som presenterats 
i föregående kapitel, söker jag sedan bilda mig en uppfattning 
vad som drev det politiska deltagandet i de olika fallen. 
 



Nina på Nätet 

Nina på Nätet 

Om parlamentariskt initierat deltagande  
 
 
Valrörelsen 2010 blev den första i Sverige där en ny kanal för 
politisk kommunikation lyftes fram, de sociala medierna. I 
detta kapitel följer vi den värmländska riksdagsledamoten 
Nina Larsson (Folkpartiet), som med hjälp av 
kommunikationsbyrån Hello Clarice, bedrev politiskt 
kampanjarbete i de sociala medierna. Jag har studerat 
deltagandet på hennes sociala medieplattformar. Störst fokus 
ligger dock på hur Nina använde sig av sociala medier och 
vilka drivkrafter som låg bakom hennes användande. Min 
studie visar att hon hänvisade till både kommunikativa och 
instrumentella drivkrafter då hon talade om sin användning. 
Vid närmare analys visade det sig att hon främst använde 
sociala medier expressivt, för att sprida sina framträdande i 
traditionella massmedier samt att kontrollera och förhandla 
bilden av sig själv som en liberal politiker.   
     
 

Presentation och sammanhang 

 
Sverige är en representativ demokrati med ett flerparti-
system som inför valet 2010 hade sju partier över fyra-
procentsspärren och som således var representerade i 
Riksdagen. Inför valet 2010 såg det ut att ett nytt parti skulle 
komma in, det främlingsfientliga partiet Sverige-
demokraterna. Flerpartisystemet har gjort att allians-
skapande och överenskommelser över partigränserna är 
vanliga ingredienser i svensk politik. Detta har i sin tur banat 



väg för en samarbetskultur och en vilja att komma överens 
snarare än öppen konflikt. Valåret 2010 hade den moderat-
ledda alliansregeringen, bestående av samtliga borgerliga 
partier, styrt landet under en mandatperiod. Inför valet såg 
de ut att möta ett rödgrönt initiativ bestående av först 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och sedan även av 
Vänsterpartiet sedan Mona Sahlin (socialdemokraternas 
partiledare) blivit överkörd av LO och vänsterfalangen i sitt 
eget parti. Inför valet var blockpolitiken cementerad.   

Viktigt för att förstå Nina Larssons användande av de 
sociala medierna är de möjligheter till personval som finns. 
Personval betyder att den enskilda väljaren har möjlighet att 
påverka vilken person som blir vald. I Sverige har väljaren 
haft rätt att stryka eller lägga till namn på partiernas anmälda 
valsedlar sedan lång tid tillbaka. Möjligheter till personval 
utökades efter en försöksverksamhet i vissa kommunalval 
1994. Från och med valet 1998 har väljaren möjlighet att 
sätta ett kryss för den person på valsedeln som väljaren 
önskar blir invald före de andra kandidaterna på valsedeln.  
En viktig begränsning är dock att minst fem procent av ett 
partis väljare i en valkrets måste sätta kryss för en viss 
kandidat för att hen ska kunna bli invald genom personval29. 

I Värmland, den valkrets som Nina representerade 
och kampanjade i, var Socialdemokraterna det största partiet 
efter valet 2006 med 42 procent av rösterna. Nina Larssons 
Folkparti hade sex procent av rösterna 30 . Larsson 
kampanjade alltså för att bli återvald till Riksdagen på ett 
mandat från Värmländska väljare. För detta ändamål 
kontaktade Nina kommunikations-byrån Hello Clarice i 
Karlstad för att framför allt hjälpa till med hennes närvaro på 
de sociala medierna samt att lansera en interaktiv kampanj-

                                                        
29 Läs mer om personval på valmyndighetens hemsida via nedanstående länk: 

http://cgi.val.se/det_svenska_valsystemet/valsedlar_och_personrostning/pe
rsonrosta/index.html 

30 För valresultatet i Värmland se valmyndighetens hemsida via nedanstående 
länk: http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rvalkrets/21/ 

http://cgi.val.se/det_svenska_valsystemet/valsedlar_och_personrostning/personrosta/index.html
http://cgi.val.se/det_svenska_valsystemet/valsedlar_och_personrostning/personrosta/index.html
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rvalkrets/21/


hemsida. Nina stod överst på Folkpartiets lista i Värmland 
och hade således en del pengar centralt för sin kampanj. Nina 
Larsson är en ung politiker i 30årsåldern. Nina utbildade sig 
till yrkesofficer men var ledig från sin tjänst som löjtnant 
inom signaltrupperna för att sitta i Riksdagen. Under sin tid 
som militär tjänstgjorde hon bland annat i Kosovo. Nina har 
även jobbat på McDonalds och är ett fan av serietidningen 
Fantomen. Då jag följde Nina gillade hon att promenera som 
hon inledde varje dag enligt sin kampanjsida. 

Om vi tittar på sociala medier och internet-
användandet i Värmland under valåret 2010 ser vi att det 
motsvarar siffrorna för Sverige i stort. 70 procent av väljarna 
i Värmland angav att de använde internet dagligen eller flera 
gånger i veckan och 35 procent att de använde sociala medier 
dagligen eller flera gånger i veckan31. Men användes sociala 
medier för politiskt deltagande? En svensk panelstudie som 
genomfördes år 2010 fann att åtta procent av 
respondenterna läste bloggar om politik, fyra procent följde 
en politiker på Facebook och enbart en procent använde 
Twitter för att följa en politiker eller politiskt parti32. Dessa 
resultat bekräftas i Värmlandsundersökningen (se fotnot 33). 
35 procent av de som använde sociala medier dagligen eller 
flera gånger i veckan i Värmland hade deltagit i en 
elektronisk kampanj eller namninsamling via de sociala 
medierna (17 procent totalt) och mindre än 14 procent hade 
diskuterat politik på ett debattforum på internet (sju procent 

                                                        
31 Denna data kommer från en enkätstudie från SOM institutet (Samhälle, 

Medier och Opinion) vid Göteborgs universitet i samarbete med Karlstads 
universitet. I oktober 2010, månaden efter att de allmänna valen hade hållits, 
skickades en SOM-enkät ut till 2000 personer i Värmland. Svars-frekvensen 
var 55 procent vilket medför statistiskt säkerställd data. Urvalet (16-
85åringar) motsvarar inte helt valmanskåren eftersom åldern för att rösta är 
18 år och att det finns väljare över 85 år.                          

32 Se artikeln The Effects of Digital Media on Political Knowledge and 
Participation in Election Campaigns av Dimitrova, D.V., & Shehata, A., & 
Stro mba ck, J. & Nord, L. Artikeln a terfinns via nedanstående länk: 
http://crx.sagepub.com/content/early/2011/11/02/0093650211426004.abstract
   

http://crx.sagepub.com/content/early/2011/11/02/0093650211426004.abstract
http://crx.sagepub.com/content/early/2011/11/02/0093650211426004.abstract


totalt)33. Dessa siffror ska relateras till att 53 procent angav 
att de var mycket eller ganska intresserade av politik och att 
53 procent också hade diskuterat politik den senaste 
månaden. Det verkar dock inte som dessa politiska 
diskussioner ägde rum online. 

En förklaring till den ganska låga användningen av 
sociala medier för parlamentariskt initierat deltagande kan 
förklaras med en allmän misstro mot den representativa 
demokratin och en misstro mot de egna möjligheterna att 
påverka dess företrädare. Enligt Värmlandsundersökningen 
var man också ganska nöjd med hur demokratin fungerade, 
samtidigt som man ändå inte trodde sig kunna förändra 
något i vilket fall som helst. Detta bekräftas om vi tittar på 
vilken typ av deltagande som värmlänningarna ägnat sig åt 
under 2010. Bara 14 procent hade försökt kontakta en 
kommunalpolitiker jämfört med att 60 procent hade skänkt 
pengar till en icke vinstdrivande organisation och att 38 
procent hade deltagit i en konsumentbojkott. Enbart fyra 
procent var medlemmar i ett politiskt parti jämfört med 33 
procent som var medlemmar i en intresseorganisation. Detta 
understryker att värmlänningarna, liksom i Sverige och i 
västvärlden i stort, använde sig av andra kanaler för sitt 
politiska deltagande än de som var initierade från den 
representativa demokratins institutioner och representanter. 

Om vi vänder oss till politiker och deras användning 
av sociala medier i valkampanjer finns det vissa studier av 
individuella politiker från USA och Storbritannien (som 
diskuterades i kapitel två). Jag har dock inte funnit några 
svenska studier av enskilda politiker. Statsvetaren Nils 
Gustafsson gjorde fokusgruppintervjuer med bland andra 
partipolitiker 2009 för att studera de sociala mediernas 

                                                        
33 Dessa undersökningar skiljer inte på parlamentarisk initierat deltagande 

från annat deltagande. Dimitrova och andra studerade mest vad jag kallar 
parlamentariskt initierat deltagande, medan Värmlands-SOM även tar upp 
aktivist-initierat deltagande  

 



effekt på politiskt deltagande34. Annars har studier från 2010 
års val antingen fokuserat på politiska partiers eller väljarnas 
användning av sociala medier. Det har bland annat 
konstaterats att alla partierna i valrörelsen var närvarande 
på Facebook, Twitter och YouTube men att aktiviteterna där 
främst var centrerade till veckorna innan valdagen35. Vidare 
verkade politiker och politiska partier inte hantera sociala 
medier särskilt bra och dessa var inte integrerade i 
partiernas övergripande kommunikationsstrategier36. 

Att Nina Larsson fokuserade på de sociala medierna 
och att hon tog hjälp av Hello Clarice var alltså ganska unikt 
för valrörelsen 2010. Hon integrerade de sociala medier i sin 
kampanj och försökte hantera dem på ett bra sätt och med 
professionell hjälp. Nina var alltså en tidig användare, ett 
exempel på en framtida generation av politiker, och på så vis 
kan studiet av hennes kampanj bringa en del klarhet om 
sociala medier och parlamentariskt initierat deltagande när 
det gäller drivkrafterna bakom användandet av sociala 
medier under valkampanjer i Sverige idag.  

Vilka sociala medier använde Nina i sin kampanj? 
Hon var aktiv på Twitter (twitter.com/NinaLarsson), 
Facebook (www.facebook.com/ninalarsson), en kampanj-
hemsida kryssaninalarsson.nu (www.kryssaninalarsson.nu) 
och på två bloggar, en kopplad till lokaltidningen VF – 
Värmlands Folkblad (blogg.vf.se/ninalarsson) och en 
politikerblogg kopplad till henne som representant för 
Folkpartiet (www.ninalarsson.se). 

                                                        
34 Se: The Subtle Nature of Facebook Politics - Swedish Social Network Site Users 

and Political Participation från 2012 i tidskriften New Media and Society 
35 Medievetarna Michael Karlsson, Christer Clerwall och Ulf  Buskqvist 

presenterade sin artikel Digital Political Public Relations and Relationship 
Management, The Swedish Case på ICAs konferens 2012. Denna kommer 
publiceras i tidskriften Public Relations Journal under 2014.  Se också Anders 
Larssons artikeln Extended infomercials or Politics 2.0? i First Monday: 
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/3456/2858 

36 Något som de svenska medievetarna Marie Grusell och Lars Nord påstår, se 
Twitter: Small talk, huge impact? Från konferensen IAMCR 2011.  

 

http://twitter.com/NinaLarsson
http://www.facebook.com/
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http://blogg.vf.se/ninalarsson
http://www.ninalarsson.se/
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/3456/2858


Politikerbloggen Ninalarsson.se har varit aktiv sedan 
2006 och användes mest för att kommunicera politiska 
stånd-punkter. Månaderna innan valet uppdaterade Nina 
bloggen med ungefär fyra inlägg i veckan (135 inlägg totalt 
under 2010 fram till valdagen). På bloggen fanns det länkar 
till Ninas Facebook och Twitterkonto, hennes kampanj-
hemsida och till VF-bloggen. Ninalarsson.se var tydligt knutet 
till Folkpartiet genom det blåa färgvalet och användandet av 
blåklinten, Folkpartiets symbol. Titeln på bloggen var också 
Nina Larsson, din Värmländska liberal i Riksdagen (se nedan). 

 
Ninalarsson.se 15 september 2010 
 
 

På Värmlands Folkblad hade Nina en blogg sedan 2008. 
Hennes mål var ett inlägg per dag. Dock uppdaterade bloggen 
enbart i genomsnitt två gånger i veckan under 2010. I januari 
postade Nina 20 inlägg och sedan mindre och mindre ju 
närmare valet kom. Under september 2010 skrev Nina enbart 
fyra inlägg. 87 inlägg blev det totalt under 2010 fram till 
valdagen. Nina bestämde själv vad hon skulle skriva om, 
tidningen försåg henne enbart med plattformen och länkade 
till den från sin hemsida. VF hade också bjudit in andra 
politiker och lokalkändisar att blogga för dem. Efter valet 
slutade Nina blogga på VF (sista inlägg gjordes 11 oktober). 



 
blogg.vf.se/ninalarsson från 15 september 2010 
 
 

Kampanjhemsidan sjösattes den 26 maj 2010 och var aktiv 
fram till valdagen den 19 september. Här kunde besökare öva 
att rösta på Nina, såsom titeln och adressen till sidan 
indikerade – kryssanina.nu. Besökare kunde även donera 
pengar till kampanjen, ställa frågor till Nina, läsa om hennes 
politiska agenda, titta och lyssna till kampanjmaterial. Fyra 
hjärtefrågor lyftes fram på sidan. Genom att kryssa för Nina 
Larsson lovade hon att arbeta för att: 1) lyckas med 
integrationen 2) göra det enklare för företagen 3) göra 
transporter smartare 4) förbättra skolan.  

 
www.kryssaninalarsson.nu från 15 september 2010 

http://www.kryssaninalarsson.nu/


 
På framsidan fanns en länk till hennes Facebookkonto. 
Längre in i sidan länkades det även till Ninalarsson.se samt 
hennes Twitterflöde. Designen av sidan var tydligt kopplad 
till Folkpartiet genom partisymbolen blåklinten (se nedan). 
Kampanjhemsidan kontrollerades av kommunikationsbyrån 
Hello Clarice och Nina. De bestämde vilka av besökarnas 
frågor som skulle besvaras och då också bli synliga på sidan. 
Detta gör det tveksamt om kampanjsidan var ett socialt 
medium enligt den definition som presenterades i kapitel ett. 

Nina började använda Twitter våren 2009. Månader 
innan valet twittrade Nina nästan dagligen och ibland även 
flera gånger per dag (förutom under påsken och några 
sommarveckor då hon var ledig och twittrade nästan inget 
alls). Detta indikerar att hon främst använde Twitter som ett 
arbetsverktyg, vilket bekräftas av att hon nästan enbart 
twittrade under arbetstid. Totalt twittrade Nina 722 gånger 
under 2010 fram till valdagen. Liksom med VF-bloggen blev 
inläggen färre och färre ju mer upptagen hon blev med 
traditionellt kampanjarbete. På Twitter länkade Nina enbart 
till kampanjsidan. Hennes tweets handlade mest om upp-
dateringar om var hon befann sig, hennes planer, såsom att 
besöka konferenser och seminarier, samt uppdateringar från 
dessa konferenser och seminarier. Även mer privata 
situationer såsom tågförseningar, att ha sett kändisar eller ha 
fått obehagliga samtal – skrev Nina om i sina tweets. Som 
följare kunde man urskilja både privata vänner och mer 
politiskt motiverade kontakter i hennes Twitternätverk.    



  

 
twitter.com/NinaLarsson från 15 september 2010 (lilltrasan, det är jag) 
 
 

På Ninas profilsida på Facebook länkades det till 
Ninalarsson.se, hennes Twitterflöde, kampanjhemsida samt 
politikerprofilsida på Folkpartiets hemsida. Liksom på 
Twitter, användes Facebook både för personligt nätverkande 
och för att politiska uttalande samt för att länka till TV-
debatter och andra politikers sociala medier, främst parti-
kamraters. Aktiviteter på hennes profilsida handlade mest 
om bekanta och meningsfränder som gjorde digitalt tummen 
upp (gillade) hennes uttalanden och göranden. På så vis 
synliggjordes hennes nätverk på hennes Facebooksida. Detta 
gjordes både genom bilder men också genom att 
interaktioner i dess helhet var synliga för följare att läsa. Här 
skiljer sig Facebook från Twitter i det att hennes Twitter-
följare enbart kunde se Ninas svar/ inlägg i interaktioner.   



 
www.facebook.com/ninalarsson från 15 september 2010 

 

Studien 

 
Jag följde Nina Larsson på alla hennes fem sociala medier, 
framförallt under valåret 2010. Men jag har även inkluderat 
material från hösten 2009 och då framförallt genom de David 
Kvicklund och David Samuelssons arbete och forskning. De 
skrev sin kandidatuppsats om Ninas användning av sociala 
medier höstterminen 2009 vid Karlstads universitet, en 
uppsats som jag hade förmånen att handleda 201037.  

Under 2010 sparade jag skärmdumpar varje vecka 
från alla de fem sociala medier Nina använde ända fram till 
valdagen den 19e september. Alla hennes inlägg på Twitter, 
VF-bloggen och Ninalarsson.se har laddats ned för att studera 
och göra innehållsanalyser på. På så sätt har jag använt 
hennes sociala medier som arkiv, men jag har också skapat 
mina egna arkiv med skärmdumpar. Jag har också använt mig 
av Politometern, en applikation som mäter in och ut- länkar 
till och från svenska politiska bloggar (http://www.politometern.se) 

                                                        
37 Deras uppsats heter Nina på Nätet. En Netnografisk Studie av Politisk 

Kommunikation i de sociala medierna och finns att tillgå I sin helhet via  
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302584/FULLTEXT01.pdf 
 

http://www.facebook.com/ninalarsson
http://www.politometern.se/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302584/FULLTEXT01.pdf


För en bättre förståelse för deltagandet på Ninas 
sociala medier har jag själv deltagit i en del debatter på 
Ninalarsson.se och kommunicerat med henne på Twitter och 
Facebook. Om jag reagerade på något, kände att jag behövde 
förtydligande, mer information eller höll med henne om 
något så interagerade jag med henne – alltså skrev på hennes 
Facebookvägg, skickade vidare hennes tweet i mitt flöde 
(retweet), gillade eller kommenterade ett inlägg och så 
vidare. Dessa interaktioner kom främst att handla om 
utbildningspolitik och infrastruktur eftersom jag undervisar 
och liksom Nina pendlade mycket mellan Karlstad och 
Stockholm under den här perioden. Ett exempel är en digital 
tummen-upp om hon gjorde ett inlägg om att hennes tåg var i 
tid. Ett annat exempel är ett inlägg om hur jag satt fast på ett 
tåg i vilket jag länkade till Nina och frågade om hennes idéer 
för en bättre infrastruktur till och från Värmland. Vårt 
twittrande handlade mest om när och var vi skulle mötas, för 
att få snabb information om liberal politik eller att skicka 
kondoleanser när hon skrev att hon var förkyld och så vidare. 
Jag upplevde Nina som mycket trevlig, sympatisk, kompetent 
och lättillgänglig. Jag kom att uppskatta henne som person 
och politiker. Dock delade jag inte hennes politiska åsikter 
och ibland blev det tydligt i våra interaktioner.   

Dessa nätbaserade undersökningar kombinerades 
med observationer och intervjuer även offline. Jag följde Nina 
två veckor i september. Då hade jag möjlighet att studera hur 
hon använde de sociala medierna samt prata med henne till 
och från olika aktiviteter. Likaså genomfördes mer 
strukturerade intervjuer med Nina, samt Olle Nilsson och 
Gunnar Bark på kommunikationsbyrån Hello Clarice, de som 
coachade henne i hennes användning av de sociala medierna. 
Jag har även haft tillgång till intervjuer och observationer 
från David Kvicklund och David Samuelssons arbete med 
deras kandidatuppsats.   



Illusionen om de kommunikativa medborgarna  

 
Då Kvicklund & Samuelsson frågade Nina om hur hon såg på 
de sociala medierna berättade hon att hon såg på dem som 
ett stöd i sin relation till sina väljare, samt som kanaler att 
knyta kontakt med nya väljare och utvidga sitt kontaktnät. 
Vidare berättade hon att hon använde internet som ett 
komplement till personliga möten som hon menade var det 
bästa sättet att nå ut till medborgare. Det var alltså tydligt 
hon ramade in sin kampanj genom att hänvisa till en 
kommunikativ förklaringsmodell. Då Nina talade om sin 
användning handlade det om att komma i kontakt med 
väljare, föra en diskussion och lyssna av stämningar bland 
dem. Nina vände sig särskilt emot instrumentellt användande 
sociala medier som kanaler att ”trycka ut grejor”. Hon 
menade politiker fortfarande använde sociala medier ”som 
megafoner” för att sprida sina budskap. Här ser vi hur Nina 
kritiserar instrumentella drivkrafter, att använda sociala 
medier som om de vore massmedier, som instrument att 
sprida (broadcast) sina uttalande och ståndpunkter. Nina 
berättar själv att det var på detta vis hon själv använde 
sociala nätverkssajter inför valet 2006. Nu såg hon sociala 
medier mer som en plattform att föra dialog på. Nina menade 
att när hon kommunicerar i de sociala medierna har hon 
bättre möjligheter att direkt interagera med medborgare än 
hon har i de traditionella massmedierna. Nina säger att de 
sociala medierna möjliggör en dialog och på så sätt stärker de 
den representativa demokratin. Det är troligt att hon blivit 
påverkad av Hello Clarice i sitt resonemang här. 

Den kommunikativa förklaringsmodellen lyser 
tydligt igenom i hennes resonemang. Men när jag studerar 
deltagandet på hennes sociala medier förekom dock inte 
sådana kommunikativa dialoger, möjligtvis med undantag av 
hennes Facebook och Twitter. 60 procent av hennes tweets 
var adresserade till någon via @-funktionen. Dock verkade 
dessa diskussioner snarare äga rum med vänner och 



partikamrater än med potentiella väljare. Likaså, hennes 
profilsida på Facebook verkade snarare locka vänner som 
hon kände sedan tidigare än nya väljare. 

Jämfört med de två bloggarna och kampanjhemsidan 
användes Facebook och Twitter mer för nätverkande än för 
politiska utspel. En studie från Storbritannien visar dock på 
att politikers tweets mer användes för envägs- än tvåvägs-
kommunikation38. Detta indikerar att politiker hellre pratar 
om sig själva och om sin politik än att gå i dialog med andra. 
Även om Nina @dresserade andra i hennes tweets, så pratade 
hon också tveklöst mycket om sig själv och det hon stod för. 
Särskilt månaderna före valet användes Twitter för att göra 
politiska utspel och för att dirigera trafik till Ninalarsson.se 
genom att länka till politiska utspel där i hennes Twitterflöde. 
På så sätt användes Twitter dels instrumentellt (för att trycka 
ut information), och dels för nätverkande (dock inte med 
oliktänkande). Nätverkande och instrumentella drivkrafter 
utesluter alltså inte varandra här. Till exempel kunde Nina 
twittra att hon skulle delta i ett seminarium i någon för henne 
viktig fråga och i samma tweet @dressera en lokalreporter 
för att väcka deras nyfikenhet för hennes deltagande häri.  

För mer ingående diskussion, informations- och 
åsiktsutbyte, användes så kallade hashtags (#). Nina använde 
hashtags i nästan 20 procent av hennes tweets (totalt 54 
olika hashtags). Dessa hashtags hänvisade mest till 
konferenser och debatter hon deltog i, men också till 
Folkpartiet, TV-program hon tittade på, och sportevenemang 
hon intresserade sig för. Hashtags användes knappast för 
konsensusorienterade samtal. Snarare användes de 
expressivt för att skylta med hennes intressen och uppdrag. 

En snabb titt på hennes sociala medier visar alltså att 
de inte användes för dialoger även om det var på detta vis 
som Nina förklarade sitt deltagande på de sociala medierna. 
                                                        
38 Se artikeln Microblogging, Constituency Service and Impression Management: 

UK MPs and the Use of Twitter av N. Jackson & D. Lilleker, som publicerats år 
2011 i tidskriften The Journal of Legislative Studies. 

 



Egentligen är det inte konstigt att Nina som professionell 
politiker i samtal med forskare understryker användning av 
sociala medier som ett sätt att komma närmare sina väljare 
och för att föra en dialog. Om vi går bortom denna 
deliberativa fasad kan vi också urskilja andra drivkrafter 
bakom Ninas deltagande i de sociala medierna, 
instrumentella sådana såsom att synas, knyta nya väljare till 
sig och inte minst att bli omvald. En valkampanj är 
instrumentell i sig självt eftersom den strävar mot denna 
tydlig målsättning. Politiker behöver instrument för att 
komma in i Riksdagen, instrument som samlas i en val-
kampanj. Det är alltså tydligt att sociala medier även 
användes instrumentellt under Ninas kampanj.  
  
 

Sociala medier som ett instrument för att vinna väljare 

 
Den interaktion Nina skapade och deltog i på sina sociala 
medier skedde på hennes villkor och runt de ämnen som hon 
själv satte på agendan. Det var Nina som bestämde vad som 
skulle diskuteras, även om hon inte helt kunde styra de 
kommentarer hon fick. Vidare kontrollerades hennes 
kampanjhemsida helt av henne och Hello Clarice till den grad 
att man kan argumentera för att detta inte var ett socialt 
medium. Vid närmare utfrågning verkar det inte heller som 
att deltagandet skulle leda till, eller medföra, överens-
kommelse. Nina definierade till exempel ett bra inlägg på 
bloggen ninalarsson.se som ett inlägg som inte alla håller 
med om och som är ”lite mer provocerande”. Genom 
coachningen av Hello Clarice menade Nina att hon blivit 
modigare i sitt tilltal och mer provocerande i tonen. Olle 
Nilsson på Hello Clarice berättade att de gav Nina feedback 
genom ris och ros på hennes inlägg i syfte att hon skulle 
komma i ”rätt tänk” och ”förmedla en viss känsla”. Då jag 
frågade vad som menade med ”rätt tänk” berättade Olle att de 



coachade Nina till att vara mer personlig, våga sticka ut och 
vara mer direkt i kommunikationen. Nina sa i sin tur att hon 
märkte att en sådan ton drog till sig fler läsare. Att exponeras 
inför ett stort antal läsare, som kanske inte håller med, 
verkade alltså vara av större vikt för Nina och hennes 
kampanjteam än att nå fram till gemensamma ståndpunkter.  

Ännu mer intressant blir det då jag tittar på inläggen 
på ninalarsson.se. Det verkar inte som att denna mer 
provocerande och personliga ton ledde till fler kommentarer. 
En närmare studie av inläggen på Ninalarsson.se under 2010 
visar att målsättningen att attrahera läsare att kommentera 
hennes inlägg genom att provocera, inte varit särskilt 
lyckosam. En månad före valet hade Nina i genomsnitt 1,1 
kommentar på sina inlägg. Under januari 2010 däremot hade 
hon i genomsnitt 3,8 kommentarer per inlägg. Detta berodde 
framför allt på två inlägg, ett som tog upp prissättningen av el 
(21 kommentarer) och ett som diskuterade det för Värmland 
ständigt aktuella ämnet om vargjakt (24 kommentarer). I 
inlägget om prissättning på el hänvisade Nina till sin egen el-
faktura och avslutade inlägget något provokativt genom att 
kräva mer kärnkraft. Visar då detta att Hello Clarices strategi 
fungerade? Andra inlägg var lika provocerande men lyckades 
inte lika väl med att attrahera kommentarer. Förklaringen till 
vad som attraherade kommentarer ligger snarare i vilka 
ämnen som togs upp. Med begreppet issue engagement (se 
kapitel två och tre) antas att kontroversiella och polariserade 
frågor lockar mer till deltagande än andra. Detta illustreras i 
vargjaktsinlägget. Vargjakt är en mycket infekterad fråga i 
Värmland eftersom det faktiskt finns varg där som inte sällan 
går till attack på tamboskap och husdjur. I inlägget var Nina 
noga med hur hon formulerade sina argument, nästan intog 
en position mellan motståndare till och, förespråkare för, 
vargjakt. Med andra ord var hon inte ett alls provocerande i 
tonen. Ämnet i sig visade sig dock vara en riktig kommentars-
magnet genom sin tydliga uppdelning mellan å ena sidan 
utsatta värmlänningar och arroganta innerstadsboende 



politiker i Stockholm som inte vet hur livet ter sig på landet, 
eller å andra sidan skjutglada och överförfriskade jägare 
gentemot sunda djurrättsförespråkare.   

Under 2009 förekom det också en ordentlig 
diskussion i kommentarsfältet med över 15 kommentarer. 
Det var när Nina gav sin syn på Djurrättsalliansens metoder 
för att synliggöra missförhållande på svenska gårdar. Efter 
det inlägget, med den för vegetarianer provocerande 
rubriken Ät gris, fick Larsson förtydliga sina argument för de 
missnöjda läsarna. Intressant i sammanhanget var en 
kommentar som bjöd in Nina till sin egen blogg istället för att 
”sitta och bråka i ett kommentarsfält”. Denna kommentar 
pekar på en trötthet att föra diskussion på bloggen. När 
Kvicklund & Samuelsson bad Nina kommentera detta 
berättade hon hur svårt hon tyckte det är att bedriva saklig 
politisk debatt i ett kommentarsfält. Hon menar att det 
tenderar att bli ”jätteotrevligt fort, utan att kanske någon 
egentligen menar det”.  

Det framträder alltså tydligt att talet om deltagandet 
på de sociala medierna, och hur hon gjorde sitt deltagande 
meningsfullt för sig själv, skiljde sig från det som faktiskt 
pågick på hennes sociala medier. Både en kommunikativ och 
en instrumentell förklaringsmodell användes flitigt av Nina 
och Hello Clarice. Vi ett närmare studium av hennes faktiska 
användning kunde jag se att det var en skillnad mellan denna 
tillskrivning av mening och hur de sociala medierna faktiskt 
användes. Bilden av Ninas deltagande som växer fram är att 
det ibland ramas in i en berättelse om kommunikativa driv-
krafter, att vilja föra en dialog med väljare. Ibland ramas det 
in i en berättelse om instrumentella drivkrafter, att vilja 
synas bland väljare genom att provocera fram debatt med 
oliktänkare för att på så vis synliggöra sig själv och sin politik 
vilket i sin tur skulle göra att fler skulle rösta på henne. Men 
när väl en sådan diskussion ägde rum verkade den vara svår 
att ta till vara på.  



Här kan det vara intressant att gå tillbaka till 
Värmlandsundersökningen och jämföra med de väljare hon 
försökte nå. Enligt denna var det enbart en liten del av 
väljarna som deltog i politiska diskussioner på internet och 
som alltså kunde nås via hennes kampanj på de sociala 
medierna. Intressant var att detta inte verkade vara en nyhet 
för Nina. I samtal med henne gav hon intryck att hon var på 
det klara med att alla inte var närvarande på de sociala 
medierna. Hon hade också svårigheter att ge mer än ett 
exempel på lyckade diskussioner på hennes sociala medier 
som hade lockat nya väljare till henne. Slutsatsen är att vi 
behöver gå bakom de kommunikativa och instrumentella 
förklaringsmodeller som Nina och Hello Clarice hänvisade till. 
Således vänder jag mig till den expressiva.  
 
 

Att kontrollera bilden av sig själv  

 
När Kviklund & Samuelsson talade med Nina om hennes 
användning av sociala medier underströk hon möjligheten 
för henne att föra ut sin version i ”egna mediekanaler”. Det 
har diskuterats flitigt huruvida Internet bidrar med sätt för 
politiker att komma runt den medielogik som de etablerade 
massmedierna har satt upp. I denna diskussion är det 
knappast de sociala mediernas interaktiva potential som 
poängteras. Sociala medier ger Nina snarare en möjlighet att 
använda andra kanaler som hon har större kontroll över i den 
politikerbild hon vill kommunicera till väljarna. Bilden som 
växer fram av Ninas deltagande på de sociala medierna är att 
de drevs av att hantera bilden av sig själv som politiker. Till 
skillnad från de som hävdar att det är svårare för politiker att 
ha kontroll över informationen på sociala medier, menar jag 
att detta just är en av drivkrafterna bakom Ninas användning 
av sociala medier. Studien av Larsson visar också att hon 
snarare använde sociala medier för gå i dialog med 



traditionella massmedier, vars vinklingar hon inte hade 
inflytande över, än att gå runt dem helt och hållet. Nedan-
stående är ett exempel på hur Nina kommenterar det 
granskande samhällsprogrammet på TV4 Kalla Faktas 
uppgifter om den höga frånvaron bland riksdagspolitiker 
(varav hon var en av dem) vid omröstningar i Riksdagen. 
 

  
 www.ninalarsson.se från 11 oktober 2009 

 
 
När jag studerar inläggen på Ninalarsson.se ser jag att hon 
förmedlade både en bild av sig själv som politiker och som 
person. Hon hänvisade ofta till sin roll som parlamentariker 
och som representant för Folkpartiet samtidigt som hon 
kunde lägga upp bilder av sig själv då hon intervjuade 
människor hon personligen fann intressanta. Dock avslöjade 
hon inte så mycket om sitt privatliv på Ninalarsson.se 
förutom hur mycket hon reste, vad för musik, sport och TV 
hon gillade. Dessa avslöjanden kopplades dock ofta till 
hennes tidigare yrke som militär då hon till exempel postade 
inlägg om den svenska närvaron i Afghanistan. Hon målade 
alltså upp en bild av sig själv som en politiker, men med 
mycket erfarenhet utanför politiken. 

http://www.ninalarsson.se/


Genom att förse läsaren med glimtar från Riksdagen 
och hennes resor till möten, seminarier och konferenser 
förhandlade hon bild av sig själv som en insider, en 
Folkpartistisk politiker som klättrat i hierarkin, men som 
behållit sina rötter i Värmland. Detta underströk hon genom 
att belysa lokala evenemang och rama in frågor genom att ge 
dem en lokal vinkling. Ungefär hälften av hennes inlägg på 
Ninalarsson.se hade denna lokala Värmlandsförankring. 
Andra hälften handlade om henne som Riksdagspolitiker. 
Undertiteln på bloggen Din Värmländska liberal i Riksdagen 
sammanfattar tydligt hur hon vände sig till en värmländsk 
publik. Detta hindrade dock inte Nina att tydligt ta ställning 
som rikspolitiker genom att attackera oppositionen och 
genom att synliggöra andra folkpartisters utspel. 

Om vi nu går över till VF-bloggen framträder 
förhandlingen av Ninas politikersjälv ännu tydligare. Då 
Ninalarsson.se främst skulle användas för att framföra 
politiska åsikter och driva debatt, var strategin för VF-
bloggen att följarna skulle få lära känna personen Nina mer 
privat berättade Gunnar Bark på Hello Clarice i intervju med 
Kvicklund & Samuelsson. Gunnar menade att vi som läsare 
lättare skulle kunna ta till oss Nina som person genom 
kortare inlägg och fler bilder. Riktlinjerna var att Nina skulle 
publicera ett inlägg per dag och därigenom skulle bloggen få 
en mer dagboksliknande framställning. Ett inlägg som enligt 
Gunnar Bark var bra är bilden på nästa sida. Gunnar Bark 
berättade att det som gjorde detta inlägg så bra var att det 
var människan Nina som klev ut från politikern och var just 
Nina. På detta vis illustreras tydligt personifieringen av 
partipolitiken, hur viktigt det är för en politiker att också visa 
upp sin personlighet. 

  



 
 
blogg.vf.se/ninalarsson från 10 november 2009 
 
 

Nina säger själv till Kvicklund & Samuelsson att ett bra inlägg 
på VF-bloggen är om hon lyckats med en bra bild i ett 
spännande möte, eller en kul berättelse. Bilderna var viktiga 
på VF-bloggen. En tredjedel av alla inlägg under 2010 
innehöll bilder eller videos, där Nina intervjuade någon hon 
gillade eller rapporterade från ett rally, i kön till McDonalds 
eller möte med en intressegrupp. Bilderna var av mer privat 
och hemmatagen mobilkamerakaraktär. På så sätt förstärktes 
bilden av Nina som en privatperson snarare än den 
professionella riksdagspolitiker som hon faktiskt var/är. 

Merparten av de inläggen på VF-bloggen känns mer 
privata. De handlar inte så mycket om Nina som yrkesperson, 
hennes politiska budskap eller arbetsrelaterade aktiviteter. 
Här diskuterade Nina det som rörde hennes privatliv såsom 
hennes lunch och middagsval, hennes åsikter om TV- och 
sportpersonligheter, de TV-program hon fastnade framför, 
hennes favoritserietidning (Fantomen) och hennes kärlek till 
rally och McDonalds. Dock skrev hon ingenting om sin sambo 
eller om hennes föräldrar, något som var ett medvetet val 
från hennes sida. På så sätt är det inte riktigt hela bilden av 



personen Nina vi får lära känna utan den bild hon själv valde 
att servera. Detta understryker användningen av sociala 
medier som ett sätt att ta kontroll över den bild som man vill 
presentera. Nina säger själv till Kvicklund & Samuelsson att 
den bild hon ville visa upp på VF-bloggen var som engagerad 
och hårt arbetande såväl på jobbet som hemma. Ett exempel 
är då Nina lägger ut en bild på sig själv på VF-bloggen 
fixandes med golvet i sitt hem (se nedan). 
 

 
 
blogg.vf.se/ninalarsson från 29 november 2009 
 
 

Nina kommenterade ovanstående inlägg med att hon vill 
motverka bilden av politiker som bara ”sitter och dricker 
drinkar, lever glassigt och åker taxi överallt”. Det är tydligt att 
Nina har utarbetat riktlinjer för den information om sig själv 
hon presenterar, vilket stämmer överens med den reflexiva 
individualism som diskuterades i det första kapitlet. 

Genom att visa bilder på sig själv renoverandes 
hennes lägenhet, posta inlägg om hennes brist på fritid och 
sena ankomster från Stockholm, förhandlade hon en bild av 
sig själv som lämplig och kompetent politiker. Jämfört med 



Ninalarsson.se var inläggen på VF mer lokalt förankrade 
vilket inte är anmärkningsvärt givet att VF är en lokaltidning. 
Bilden hon förmedlade på VF var som en glad person, med 
personliga intressen, humor och som rotad i den 
Värmländska myllan. Hon länkade i nästan 35 procent av 
inläggen till andra massmedier. Jag kunde även urskilja 
länkar till andra folkpartister i 32 procent av inläggen. Men 
framförallt länkade hon till sig själv via Ninalarsson.se och 
kampanjhemsidan. Som läsare fick man intrycket av att det 
inte riktigt räckte att vara personlig och rolig, hon ville också 
länka till mer seriösa inlägg och debatter på i slutet av sina 
inlägg. Att vara en politiker, och en liberal sådan, spelade 
således stor roll även på VF-bloggen. 

På kampanjhemsidan var det tydligt att Nina och 
hennes kampanjteam förhandlade en bild av henne som en 
professionell politiker. Hon hade en tydlig politikerstil i sina 
svar på de frågor som valdes ut att besvaras på sidan. Hon 
tackade frågeställaren för att ha lyft fram en så viktig fråga 
och sedan svarade hon systematiskt på vad hon skulle göra 
om hon blev omvald till Riksdagen. Jämfört med VF-bloggen 
fanns det varken humor eller avslöjanden om Nina som 
privatperson (förutom att i den kalender som låg uppe på 
kampanjhemsidan). Nästan inga av de utvalda frågorna 
handlade om lokala frågor då de flesta handlade om hennes 
fyra profilfrågor. Länkar fanns bara till ninalarsson.se, hennes 
Twitterflöde och diverse kampanjmaterial såsom en TV-
reklamfilm. Det var tydligt att här förhandlade hon en bild av 
sig själv som folkpartistisk rikspolitiker, en insider som skulle 
få saker och ting gjorda i Riksdagen.  

På Twitter förhandlade Nina i sin tur en bild av sig 
själv som en person placerad mitt i ett folkpartistiskt nätverk. 
Hon positionerade sig själv i detta nätverk genom att 
@dressera andra folkpartister och genom att använda folk-
partistiska hashtags. Återigen var det en bild som insider som 
förmedlades vi hennes Twitterflöde, genom glimtar in i Folk-
partiet – vilka som kommenterade på varandras inlägg och 



vad som hände internt. Hennes Twitterflöde gav följare en 
inblick bakom kulisserna hos en kampanjande politiker 
medan kampanjhemsidan var just den kuliss, den bild som 
hon ville förmedla av sig själv som politiker till en föreställd 
publik av osäkra väljare.  

De som följde Nina på Twitter fick en mängd 
personlig information om Nina. Genom att läsa hennes flöde 
fick följare till exempel reda på vilken musik hon lyssnade på 
och att hon gillade hamburgare och kaffe från McDonalds. 
Detta återkommande McDonaldstema kan härröras till 
politiska uttalande som Nina hade gjort om företaget och 
dess betydelse som en första arbetsgivare för ungdomar. På 
så sätt förstår den som följt Nina ett tag att hänvisningarna 
till McDonalds också var politiskt motiverade. Andra exempel 
på personlig information via Twitter var hennes morgon-
promenader, hur långt hon gick och med vem. Det blev också 
tydligt att hon gillade rally och att hon hade en bakgrund som 
yrkesofficer. Läsare fick en tydlig bild av den media hon 
konsumerade, inte minst genom de hashtags som hon 
använde liksom tweets om program hon tittade på och vilka 
nyhetstidningar hon läste. Twitter användes samman-
fattningsvis mest för politiska utspel men också för personlig 
kommunikation i ett nätverk av vänner och partikamrater. 

Vad för bild förhandlade hon av sig själv på hennes 
Facebooksida? Liksom Twitter användes Facebook för att 
nätverka med vänner och partikamrater och för att göra 
politiska utspel och länka till andra liberalers sociala medier 
samt till Ninalarsson.se. Om jag tittar på de grupper/ sidor 
som Nina gillade och skyltade med på sin profilsida fanns det 
en uppsjö av folkpartistiska Facebookgrupper och sidor från 
en mängd olika svenska städer liksom mer rikstäckande folk-
partistiska sidor. Men hon skyltade också med sidor av 
mindre politisk karaktär såsom vilken läskedryck, musik, 
serietidning och sport hon föredrog. Detta påminner om 
hennes deltagande på plattformen Twitter. Hennes profilsida 
dominerades också av uppmuntrande inlägg från vänner och 



partikamrater. Liksom på Twitter fick man som läsare ibland 
känslan av att tjuvkika in bakom scenen på Folkpartiets 
kampanjorganisation och ibland tvärtom, att Facebook var en 
kampanjplattform där hon spred information om sina egna 
och partikamraters massmedieframträdande. 

Genom att studera Ninas deltagande på sina sociala 
medieplattformar blir det uppenbart att hennes deltagande 
drevs av att förhandla bilden av sig själv som en liberal 
politiker inte minst genom andra partikamrater vilket 
illustrerar den nätverkade individualismen som diskuterades 
i det första kapitlet.  
 
 

Sociala medier som förstärkare 

 
Låt oss gå tillbaka till inlägget på Ninalarsson.se där Nina 
kommenterade det granskande samhällsprogrammet på TV4 
Kalla Faktas uppgifter om den höga frånvaron bland 
riksdagspolitiker vid omröstningar i Riksdagen, varav hon 
var en av de frånvarande. Genom att bemöta anklagelserna i 
programmet på hennes blogg använder sig hon av bloggen 
för att föra ut sin version av händelsen. Detta pekar också på 
att hur de sociala medierna verkade tillsammans med de 
traditionella massmedierna. Varje debattartikel, TV-fram-
trädande och Radioframträdande generade nästan per 
automatik ett blogginlägg, en tweet eller en Facebook-
kommentar, samtliga med länkar till ursprungsfram-
trädandet. Att berätta om, och sprida de framträdande som 
Nina hade gjort i traditionella massmedier, verkar ha varit en 
stark drivkraft bakom hennes deltagande online. 



  

 
 
www.ninalarsson.se från den 1 oktober 2009 

 
 
Nästan 56 procent av Ninas inlägg på Ninalarsson.se och 35 
procent på VF-bloggen hänvisade på ett eller annat sätt till 
medietexter som först blivit utsända via i traditionella mass-
medierna. Detta kunde vara i form av kommentarer eller 
länkar till debattartiklar, eller helt enkelt att sprida hennes 
framträdande i TV, radio och tidningar. Detta var massmedie-
texter som på något vis anknöt till hennes identitet som en 
central folkpartistisk politiker. Tittar vi på hennes sociala 
medier framstår Ninalarsson.se som den mest centrala platt-
formen med nästan alla hennes inlägg där förstärkta med 
tweets, Facebookinlägg och omnämnande på VF-bloggen. 17 
procent av hennes tweets 2010 hade länkar i sig. 43 procent 
av dessa länkar var till Ninalarsson.se, 26 procent av 
länkarna gick till etablerade massmediers hemsidor och åtta 
procent länkade till andra folkpartister. På nästa sida återges 
ett exempel från hennes Twitterflöde som visar på hur hon 
använder plattformen för att förstärka och dela med sig av 
egna budskap i sina bloggar. Det var uppenbart att Nina förde 
fram sina Ninalarsson.se-inlägg och massmedieframträdande 
på så många andra sociala medieplattformar som möjligt. 
Således drevs Nina av att förstärka utvalda texter, texter som 
ofta hade sina ursprung i de traditionella massmedierna. 
 

http://www.ninalarsson.se/


 
 
twitter.com/ninalarsson från den 15 april 2010 
 
 

Det har diskuterats om internet bidrar med möjligheter att 
komma runt den medielogik som etablerade massmedier har 
satt upp. De sociala medierna gav Nina en möjlighet att 
använda sig av andra kanaler, kanaler som hon själv hade 
kontroll över. Dock verkar de etablerade massmedierna 
fortfarande vara i centrum för en kampanjande politiker. 
Snarare deltog hon på de sociala medierna för att förhålla sig 
själv till den bild av henne och politiken som spreds i de 
etablerade mass-medierna, än att strunta i dem helt och 
hållet. Givet den låga användning av sociala medier för 
parlamentariskt initierat deltagande bland värmlänningarna 
var detta nog en korrekt analys utifrån ett instrumentellt 
perspektiv, att fortsätta fokusera på bilden av henne i 
massmedierna om hon nu drevs av att nå ut till så många 
väljare som möjligt för att bli omvald till Riksdagen.  

Ninas interaktioner med lokala journalister är värt 
att omnämna här. De var del av varandras Facebook- och 
Twitter-nätverk och det fanns flertalet exempel på hur de 
interagerade med varandra. Nina @dresserade lokala 
journalister flertalet gånger på Twitter för att få dem att 
täcka en händelse ett seminarium och så vidare. I fyra 
procent av hennes tweets 2010 kunde jag identifiera en @ till 
en journalist, en tidning, TV eller radioprogram. Likaså 



kontaktade journalister Nina direkt via Twitter för att få 
henne snabbt till radiostudion för att kommentera händelser 
eller för att klargöra folkpartiets ståndpunkt i någon fråga. 
Dock var det ett ganska enkelriktat flöde där massmedierna 
genljöd i Ninas sociala medier snarare än tvärtom. Det var 
tydligt att agendan för vad som skulle tas upp och spridas, 
sattes i de traditionella massmedierna.  

I en identitetsförhandlande digital senmodernitet 
verkar informationsflödet i största del av bestå av puffar, 
länkar, förstärkningar av redan publicerade massmedie-
texter. Informationsflödet ökar även om antalet händelser 
och informationspunkter verkar förbli detsamma. Detta 
gäller särskilt framträdande på Twitter där tweets och 
retweets till största del hänvisar till inlägg som publicerats 
någon annanstans. Nästan samtliga inlägg som har studerats 
på ninalarsson.se har hamnat på Twitter som tweets. 
Informationen verkar inte öka i den digitala senmoderniteten 
men däremot bruset, det vill säga kommunikationen om 
kommunikationen. Detta var vad mycket av innehållet på 
sociala medierna som Nina deltog på och kampanjade med 
bestod av. Ytterligare kanaler för samma information, eller 
kanaler för dirigera om trafiken till en annan plats. Med 
andra ord använde hon sociala medier som förstärkare. Här 
var det både massmedietexter och Ninas föredragna självbild 
som förstärktes i hennes sociala medier. 
 
 

Digitalt ryggdunkande 

 
Att kommunicera och kommentera nyhetshändelser från 
massmedierna, liksom att sprida och förstärka egna 
medieframträdande framträder tydligt då jag studerar Ninas 
deltagande på de sociala medierna. Men det är inte enbart 
hennes egna framträdanden som förstärks och sprids. Hon 
retweetar, kommenterar, gillar och länkar också till andra 



politiker och då främst folkpartister, deras massmedie-
framträdande och deras sociala medieplattformar. Nina 
Larssons deltagande på de sociala medierna är starkt 
partipolitiskt färgat. Hennes inlägg och kommentarer kan 
inte separeras från partiets politik. Särskilt Ninalarsson.se 
används för att föra ut partiets politik och för att förstärka 
politiska budskap som andra folkpartister har kommunicerat 
i massmedier och på sina sociala medie-plattformar. Nedan 
ges ett exempel på detta.  
 

  
www.ninalarsson.se från den 11 april 2010 
 
 
Det verkade försiggå ett digital ryggdunkande av parti-
kamrater i Ninas sociala medier i form av att sprida och gilla 
varandras framträdande. Enligt Politometerns mätning av in- 
och utlänkar från Ninalarsson.se bestod de upp till 90 
procent av andra folkpartisters bloggar. Kommentarer på 
Facebook, tweets och retweets skrevs alltså inom en (parti)-
politisk gemenskap. Likaså i hälften av alla inlägg på 
Ninalarsson.se och i 32 procent av inläggen på VF-bloggen 
kunde jag identifiera länkar till andra folkpartister.  

Snarare än av potentiella nya väljare verkade Ninas 
Twitterflöde bestå av partikamrater. På samma sätt kunde 
det på Facebook skönjas ett nätverk av andra folkpartister. 
Detta understryker hur personligt och intrapartipolitisk 

http://www.ninalarsson.se/


nätverkande mixas med valkampanjande i en digital sen-
modernitet. Det blir tydligt för vem Nina förhandlade sin 
politikeridentitet. Det var inte främst för väljarna utan för 
andra folkpartister. Här kunde även partihierarkin skönjas 
genom att studera vilka folkpartister som retweetades och 
som knöts till Ninas politikeridentitet. Rikspolitiker och 
ministrar hade definitivt företräde före lokalpolitiker då Nina 
förhandlade en bild av sig själv som central rikspolitiker.  

För att förmedla bilden av sig själv som en viktig 
folkpartist behövde Nina knyta sin identitet till andra 
partikamrater. Den ökade personcentreringen i politiken 
innebär alltså inte att vikten av politiska partier minskar. I 
studien av Nina blev det tydligt att hon behövde partiet i 
förhandlingen av sig själv som den liberala politiker hon ville 
framstå som. Detta genljuder i Gustafssons studie där han 
fann att parti-medlemmar främst skaffade sig konton på 
sociala medier för att diskutera och få information från andra 
partikamrater. I ett flerpartisystem kanske det inte är så 
konstigt att individuella politiker knyter sig och sin identitet 
till partiet, som i mångt och mycket är det som styr över 
deras politikerkarriär. Detta illustrerar den form av 
nätverkad individualism som beskrevs i det första kapitlet. I 
Nina Larssons fall handlar det om att knyta sin individuella 
politikeridentitet till ett folkpartistiskt nätverk genom att 
länka till varandras bloggar, skriva om varandras fram-
trädande och berömma ledande folkpartisters utspel och så 
vidare. Med andra ord, även om personen Nina är i fokus på 
hennes sociala medier, är ett nätverk av folkpartister centralt 
för förhandlingen av politikern Nina. 
 
 
 
 



Sammanfattning  

  
Det har varit vanligt att närma sig politiskt deltagande på 
sociala medier utifrån en kommunikativ förklaringsmodell, 
att politiker använder/ borde använda sig av de sociala 
medierna för att bygga upp band till väljarna. Detta 
refererades också till i intervjuer med både kommunikations-
byrån Hello Clarice och Nina själv när jag frågade om varför 
de använde sig av sociala medier i hennes valkampanj. 
Observationerna av hennes användning visar dock att 
kommunikativa drivkrafter knappast låg bakom hennes 
deltagande på de sociala medierna. Snarare var det att inför 
partikamrater förhandla bilden av sig själv, än inför 
potentiella väljare. Slutsatsen jag drar är att uttryckande och 
förhandling av politikern Nina låg i förgrunden för hennes 
användning av sociala medier och som gjorde hennes 
deltagande i dessa meningsfullt. 

Efter att ha studerat alla de olika sociala medie-
plattformar som Nina använde i sin valkampanj 2010, vad för 
slutsatser kan dras om den bild som hon ville förmedla om 
sig själv som politiker? Som vi har sett här använde hon olika 
sociala medieplattformar på olika vis. Ninalarsson.se var i 
centrum av hennes sociala medieanvändning med de flesta av 
hennes inlägg här vidare-befordrade (spridda) genom tweets, 
Facebookinlägg och på VF-bloggen med länkar som 
dirigerade hennes följare online hit. Ninalarsson.se användes 
främst för att förhandla en bild av henne som en liberal riks-
dagspolitiker genom att göra politiska utspel och ge sin syn 
på dagsaktuella nyheter liksom att driva hennes hjärtefrågor. 
VF-bloggen användes mer för att förhandla en bild av henne 
som en rolig, personlig men hårt arbetande politiker, djupt 
rotad i den värmländska myllan och således lämplig att 
representera de värmländska väljarna. Här ser vi hur 
instrumentella drivkrafter, att bli omvald, och expressiva 
drivkrafter, att kontrollera bilden av sig själv, går in i 
varandra. Det kontrollerade deltagandet på kampanjhem-



sidan användes för att presentera Nina som en insider som 
skulle få saker och ting gjorda om hon blev omvald till 
Riksdagen. Twitter och Facebook användes mer för 
personligt nätverkande inom partigemenskapen och för att 
dirigera följare till Ninalarsson.se. 

Trots dessa olika användningar av de olika sociala 
medieplattformarna kan vissa gemensamma trender ur-
skiljas. Det var tydligt att hon deltog på social medier för att 
kontrollera bilden av sig själv som politiker, att förstärka 
vissa valda massmedieframträdande och andra folkpartisters 
inlägg. Hennes sociala nätverk bestod främst av vänner och 
andra folkpartister än potentiella nya väljare. Att förhandla 
sig själv som folkpartist inför andra folkpartister framstår 
som en tydligare drivkraft än att samtala med nya väljare. 
Min slutsats är således att sociala medier och politikers 
användning av dessa inte kommer att göra politiska partier 
överflödiga, men de kommer att medverka till de processer 
av nätverkad individualism som blir allt tydligare idag 

En del hävdar att sociala medier kommer att 
involvera fler och fler medborgare i den politiska debatten, 
inte bara under veckorna före ett val. Ninas användning av 
sociala medier pekar mot den konstanta valkampanjen för 
individuella kandidater39. Men kanske än mer pekar hennes 
deltagande på de sociala medierna mot den ständiga 
identitetsförhandlingen. I en digital senmodernitet är det 
genom sociala medier som identiteter uttrycks, förhandlas 
och skyltas med. Personifieringen av politiken kunde således 
tydligt skådas i Ninas valkampanj. Detta står dock inte i 
motsats till politiska partier. För att vara den politiker som 
Nina ville vara behövde hon partiet och hennes parti-
kamrater var således centrala då hon förhandlade sin 
politiska identitet online. 

                                                        
39 Till skillnad från när det gäller politiska partier som A.O. Larsson har skrivit 

om i artikeln Extended infomercials or Politics 2.0? som kom ut i tidskriften 
First Monday och finns att tillgå via nedanstående länk: 
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/3456/2858 

 

http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/3456/2858


Hur gick det då för Nina i valet? Folkpartiet backade 
med 0,4 procentenheter och tappade fyra mandat i 
Riksdagen. I Värmlands valkrets fick Folkpartiet 591 fler 
röster än i valet 2006 och gick fram med o,o4 procentenheter. 
Dock saknades det några hundratals röster för att de skulle få 
ett ordinarie riksdagsmandat, men Nina Larsson knep dock 
till slut ett så kallat utjämningsmandat. När det stod klart att 
partisekreteraren Erik Ullenhag skulle ta över som 
Integrationsminister i en nybildad alliansregering som flyttat 
integrationsfrågorna från Integrations och Jämställdhets-
departementet till Arbetsmarknadsdepartementet, blev Nina 
Larsson utnämnd till ny partisekreterare. På VF beslutade 
Nina beslutat sig för att sluta blogga och kampanjsidan 
kryssaninalarsson.nu ligger nere, men på ninalarsson.se 
skriver hon fortfarande några inlägg i veckan och på 
Facebook och Twitter är Nina också aktiv. Dock tycker jag 
mig se en lite mer eftertänksam publicering av inlägg sedan 
hon blev partisekreterare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slaget om badhuset 

Om aktivist-initierat deltagande  
 
 
I slaget om Aspuddens badhus verkade det som att 
användandet av sociala medier uppmuntrade, ja till och med 
krävde, att aktivisterna skulle knyta berättelsen om sig själva 
(sin aktivistidentitet) till kampen för att bevara badhuset. 
Genom att följa Twitterflöden, gå med i Ning-, och Facebook-
grupper, började uppdateringar om badhuset och kampen att 
bevara det att flöda emot dess sympatisörer. Dessa flöden 
gjorde det enkelt för dem att engagera sig om de så önskade. 
Men informationsflödena drev också sympatisörer till att 
aktivt delta, även i demonstrationer och protester. På så vis 
gjorde deltagande på de sociala medierna det enklare, inte 
bara för att sprida information och ens åsikter. Sociala 
medier uppmuntrade och ”pushade” även sympatisörer att 
delta. På så sätt menar jag att det som ofta sägs om att sociala 
medier att de har en mobiliserande potential bland lika-
sinnade också har en annan mer disciplinerande sida (se det 
första kapitlet). Denna sida drivs av synliggörandet av 
berättelsen om sig själv. 
 
 

Presentation och sammanhang  

 
En dag fick jag ett meddelande via Facebook som upp-
muntrade mig att skriva under en namninsamling mot 
planerna att förstöra det gamla badhuset i Stockholms-
förorten Aspudden, dit jag helgpendlade. Badhuset, som låg 
två kvarter från vår lägenhet, drevs av en medborgar-



sammanslutning men ägdes av Stockholm stad. Förutom bad, 
babysim och vattengympa, anordnades det även en del 
kulturella aktiviteter, såsom filmvisning och annat. Jag tyckte 
att det anordnades roliga evenemang på badhuset. Jag 
tvekade alltså inte om jag skulle skriva under namn-
insamlingen. Och inte nog med det, jag gick med i dess 
Facebookgrupp, började följa badhusgruppens Twitterflöde. 
Där fick jag även kontakt med grannar och boende i området. 
Genom badhusgruppens sociala medieprofiler kunde jag 
lägga till en del av dessa i mina egna sociala nätverk. 
Dessutom skrev jag upp mig att köpa en andel i badet à 10 
000 kronor för att delta i insamlingen av pengar med syftet 
att visa att det fanns medel ta över badhusets regi med. 

Aspuddsbadet byggdes redan 1919 och drevs av 
Stockholms stad. 1986 stod badet inför nedläggning eftersom 
underhållet var eftersatt. Då tog den nybildade Aspuddens 
badhus-förening över driften. Denna ideella förening slapp 
betala hyra men lovade att stå för underhållet själva (eller be 
om hjälp för underhåll, därom tvistas det). Kommunen skulle 
inspektera varje år. Varken underhåll eller inspektion verkar 
ha genomförts såsom det var tänkt från början. När boende 
bad om pengar för att rusta upp badet beslutade Stockholm 
stad istället att riva det. Beslutet togs i stadshuset och 
ansvarig politiker var det folkpartistiska idrottsborgarrådet 
Madeleine Sjöstedt. Enligt Stockholms stads fritidsnämnd 
skulle en renovering kosta 14 miljoner kronor. Fritids-
nämnden tyckte det var för dyrt och beslöt i januari 2009 att 
riva badet för att ge plats åt en förskola. Aspuddens 
badhusförening höll inte med om sifforna, och visade offerter 
på att renoveringen enbart skulle kosta sju till åtta miljoner. I 
protest mot rivningsbeslutet bildades aktionsgruppen Rädda 
Aspuddsbadet som bland annat ordnade med kostbarrikader, 
kanelbulleförsäljning och en stödfestival (se bild på nästa 
sida). En del i föreningen ockuperade även badhusbyggnaden 
under hösten 2009.  



 
Affisch för stödfestivalen av Nina Hemmingsson med hennes kända seriefigur 
 
 

Badmössan kom att bli en symbol för motståndet mot 
rivningsbeslutet, inte minst med kampanjen att sätta 
badmössor på statyer runt om i Stockholms som bilderna 
nedan visar. Då åhörare under de politiska sessionerna i 
stadshuset varken tillät yttra sig eller ha t-shirts/ banderoller 
med politiska budskap, satte sympatisörer på sig badmössor 
istället (se http://www.youtube.com/watch?v=rwQUyNsM0gQ).  
 

 
Badmössekampanjen, från aspuddsbadet.wordpress.com 15 september 2010 
Fotografi taget av Ola Schubert 

http://www.youtube.com/watch?v=rwQUyNsM0gQ


Badhusaktivisterna hävdade att det skulle gå att hitta 
sponsorer till renoveringen. De hävdade också att Madeleine 
Sjöstedt aldrig hade varit på plats i Aspudden. Således växte 
det fram en känsla att beslutet redan var fattat och att det var 
den attraktiva tomten som badhuset låg på som kommunen 
ville åt. Idrottsborgarrådet kom att symbolisera beslutet att 
riva badhuset och makten som vägrade lyssna på gräs-
rötterna och blev därför illa omtyckt i området. En del av de 
boende menade till och med att de “hatade” henne. Historien 
slutar med att fritidsnämnden fick som de ville. På platsen 
står idag en förskola. 

Under slaget om badhuset spelade Miljöpartiet en 
viktig roll på aktivisternas sida. Miljöpartiet fick oppositionen 
att gemensamt sätta på sig badhusmössor under en session i 
stadshuset. De hjälpte till att förhandla med ett privat 
bolag att teckna avtal med kommunen för att hyra 
Aspuddsbadet på marknadsmässiga villkor. De lämnade in 
skrivelser till kommunstyrelsen och arbetade ibland mycket 
nära aktivisterna. Miljöpartiet blev således populärt bland 
badhusaktivisterna.  

Vad för typ av område är Aspudden? Aspudden är en 
stadsdel i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde vilken 
även omfattar systerstadsdelen Midsommarkransen som låg 
inom Aspuddsbadets upptagningsområde. Dessa två förorter 
i befolkas av en välutbildad och ganska politiskt aktiv medel-
klass. Förorterna är bland de äldsta i landet med byggnader 
från slutet av 1800talet och ligger bara två tunnelbanestop 
från Södermalm. Aspudden ligger nära vattnet och det 
populära rekreationsområdet Vinterviken. I närheten av 
Midsommarkransen ligger Telefonplan med landets största 
konstnärliga högskola Konstfack, känd för sina student-
evenemang. I området återfinns också baren, klubben och 
restaurangen Landet. I Midsommarkransen driver de boende 
även biografen Tellus där medlemmar organiserar aktiviteter, 
inte minst visar de film (både smala dokumentärer och 
populära barnfilmer). Det är mycket grönområden i dessa 



förorter, som tillsammans med dess äldre karaktär och aktiva 
boendedrivna organisationer (som Tellus och Aspuddsbadet) 
bildade något som i området lite löst hänvisades till som dess 
unika karaktär. Dessa förorter är populära både bland 
medelålders par som letar efter större lägenheter utan att 
behöva åka för långt utanför city. De gröna plättarna och 
rekreationsområdena gör också att förorterna är populära 
bland nyblivna föräldrar. Särskilt Aspudden utmärks av 
caféer fulla med mammor och pappor med sina barnvagnar. 
Midsommarkransen och Telefonplan är populära bland 
studenter som attraheras till den kreativa atmosfären kring 
Konstfack. Vidare är förorterna ett mycket starkt politiskt 
fäste för Miljöpartiet. I valet 2010 fick de upp emot 23 
procent i vissa valkretsar här jämfört med sju procent i 
landet i stort. Detta valresultat och Miljöpartiets engagemang 
i området kan förstås som konsekvenser av varandra. 

Boende i området började organisera sig redan år 
2007, först för att renovera badhuset och sedan för att bevara 
det från att förstöras. Tillsammans med mer traditionella 
metoder såsom att demonstrera, protestera och ockupera 
badhuset, använde aktivisterna sig även av sociala medier för 
att mobilisera deltagande, sprida information och samla in 
stöd för att bevara badhuset. Efter att badhuset förstörts 
fortsatte flera av badhusaktivisterna sitt engagemang genom 
att bilda föreningen SöFö (Södra Förstaden) som ska arbeta 
för att värna om ”förstadens unika karaktär och ett utökat 
lokalt medbestämmande”40. Gruppen har fortsatt agera i 
förorterna, främst mot utvecklings- och detaljplaner, för 
bevarandet av grönområden, lekplatser och så vidare. SöFö 
riktar sig tydligt mot den representativa demokratins 
företrädare då de skriver att de ska verka som en ”en 
sambandscentral för idéer och aktioner och en diskussions-
partner och idéspruta riktad mot stadens politiker och 
tjänstemän”.  

                                                        
40 Citaten är hämtade från sodraforstaden.ning.com den 28 november 2013 
 



Mer exakt, vilka sociala medier användes i slaget om 
badhuset och senare i SöFö? Nedan ser ni den blogg badhus-
aktivisterna använde under slaget om badhuset genom vilken 
de spred information, mobiliserade deltagande och gjorde 
narr av lokalpolitiker som till exempel Madeleine Sjöstedt 
och ordförande i stadsdelsområdet, Abit Dundar (Folkpartiet). 
 

aspuddsbadet.wordpress.com från den 27 februari 2010 
              
 

Under oktober och november 2009 använde även 
badhusaktivisterna Twitter för att sprida information om 
aktiviteter samt för att snabbt kunna mobilisera deltagande. 
Totalt publicerades 27 tweets på flödet, det sista den 26 
november, en dag efter att polisen stormat badhuset och 
kastat ut ockupanterna (eller ”badvakterna” som de själva 
kallade sig). 



 
twitter.com/Aspuddsbadet från 26 november 2009 

 
För längre kommentarer använde aktivisterna bloggen och 
en Facebookgrupp ”Rädda Aspuddsbadet”. De första inläggen 
där är från november 2007.  De som var mest aktiva online 
var också de som var mest aktiva offline. Under november 
2009 postades 135 inlägg på Facebook av 57 olika användare. 
De flesta gjorde enbart ett inlägg var, men en person i kärn-
gruppen postade 26 av de 135 inläggen. Den näst mest aktive 
användare postade tio inlägg. Aktiviteten på Facebook nådde 
sin höjdpunkt i december 2009 med 142 inlägg. Efter det 
minskade inläggen till ungefär tio per månad hösten 2010.  

 
www.facebook.com/groups/6450657197/ från 15 september 2010 

https://www.facebook.com/groups/6450657197/


Några av badhusaktivisterna förlängde sitt deltagande till 
SöFö. År 2012 bestod styrelsen av sex deltagare varav tre är 
mycket aktiva på de sociala medierna. Aktiviteterna är färre 
än under slaget om badhuset. I december 2010 bytte 
aktivisterna till en Södra Förstaden Facebookgrupp. I 
februari 2012 gjordes 18 inlägg, alla från ordföranden som 
använde en SöFö profil för att göra inlägg, mest om möten, 
kampanjer och evenemang. Denna Facebookgrupp har börjat 
användas mer och mer på senare tid. 

 
www.facebook.com/sodraforstaden från 18 november 2012 
 
 

Mer central för SöFö är deras Ning-sida, en plattform på 
vilken användare kan skapa sina egna profiler knyta an till 
projekt och andra användare såväl som att starta 
diskussioner, grupper, bloggar och skicka meddelande till 
varandra och så vidare (se sodraforstaden.ning.com/). SöFös 
Ning-sida hade 195 medlemmar i november 201241. Dock 
hade enbart 15 individuella blogginlägg gjorts under 2012 
varav sju kom från ordföranden. 29 diskussionstrådar 
startades av 15 olika användare varav nio trådar startats av 
samma kärngruppsaktivist som gjort mest inlägg på Rädda 
Aspuddsbadets Facebookgrupp under november 2009. Fem 

                                                        
41 220 medlemmar ett år senare i november 2013 
 

https://www.facebook.com/sodraforstaden


diskussionstrådar attraherade mer är tre inlägg och hälften 
av dem hade inga kommentarer/ inlägg alls. Förutom detta 
fanns det sju specialiserade grupper inom SöFös Ning-
gemenskap 2012. Den mest aktiva gruppen handlade om 
grönområden och frågor om nybyggnation i områdena. I 
denna grupp gjordes det ungefär ett inlägg i månaden. Den 
mest aktiva delen av Ning-gemenskapen var evenemangs-
sidan (events) med ungefär fyra unika inlägg i månaden. 

                           
Min profilsida på Ning från november 2012 

 

Studien 
 
Som forskare och boende i Aspudden deltog jag i 19 badhus 
och SöFö-aktiviteter mellan 2009 och 2012. Denna studie 
utgår ifrån observationer från dessa samt deltagande på de 
olika sociala medier som aktivisterna använde. Jag har också 
deltagit själv i diskussioner på de sociala medierna, liksom i 
manifestationer och demonstrationer offline. Detta för att 
tillägna mig en fördjupad förståelse för aktivisterna men 
också för att jag sympatiserade med dem. Som boende i 
Aspudden var jag direkt berörd av Stockholm stads beslut att 
riva badet. Hur har denna dubbla roll som boende/ 



sympatisör och forskare påverkat studien och de resultat jag 
ska presentera här? Det är tydligt att jag har kunnat dra nytta 
av att ha tillgång till människor i området samt att jag har 
haft en inifrån-förståelse för situationen i Aspudden och 
frågorna som rörde de södra förstäderna. Jag har dock för-
sökt att vara så öppen som möjligt för det jag mött på fältet. 

Jag har alltså följt aktivisterna på alla deras olika 
sociala medier. Jag har observerat, deltagit, tagit anteckningar 
och skärmdumpar. Förutom mitt eget arkiv av skärmdumpar 
har jag också använt de sociala medierna som arkiv för att gå 
tillbaka och studera interaktioner (med vetskapen att saker 
och ting kan försvinna och läggas till på de sociala medierna). 
Slaget om Aspudden studerades under 2009, och då främst 
under november 2009. Under dessa perioder här jag även 
genomfört innehållsanalyser av de sociala medierna som 
användes. SöFö har jag följt sedan starten 2010. Utöver detta 
genomfördes fem forskningsintervjuer med olika deltagare. 
Urvalet baserades på att jag ville få prata med både aktivister 
från kärngruppen liksom mer perifera sympatisörer. Jag ville 
prata med badhusaktivister och med SöFö-medlemmar (även 
om dessa i många fall överlappar). Jag ville tala med deltagare 
i olika åldrar, med olika kön och med olika erfarenheter av 
aktivist-initierat deltagande. Den första jag intervjuade var en 
medelålders mamma som tillhörde kärngruppen både i 
badhuskampanjen och i SöFö. Hon bodde i området och var 
även aktiv i drivandet av biograf Tellus. Efter detta 
intervjuades en kvinnlig konstnär, som inte bodde i området, 
och som anslöt sig till badhuskampanjen i ett senare skede, 
men som kom att få en central position i kampanjen. Hon 
fortsatte inte sitt engagemang i SöFö. Jag gjorde sedan en 
intervju med en manlig fritids-politiker som representerade 
Miljöpartiet och som bodde i området. Han anslöt sig aktivt 
till gruppen då de gick över i SÖFÖ. En ung manlig student 
intervjuades som inte bodde i området men som var politiskt 
intresserad och ville bidra till olika former för lokal-
demokrati. Han var mer perifer, men bidrog mycket till slaget 



om badhuset genom att delta i olika manifestationer. 
Studenten har fortsatt att följa gruppen, men mer passivt 
sedan den gick över i SöFö. Till slut intervjuades en manlig 
pensionerad medieentreprenör som tillhörde periferin både i 
SöFö och i badhuskampen. Utöver dessa mer strukturerade 
intervjuer samtalade jag en hel del med deltagare på olika 
möten och manifestationer offline. Jag har även kontaktat 
Madeleine Sjöstedt och andra ansvariga politiker under 2012 
för att intervjua dem, dock utan resultat. 

Världen online och världen offline är svåra att 
separera i dagens digitala senmodernitet. Detta var särskilt 
tydligt i Aspudden och Midsommarkransen med sociala 
medier som kallade till stormöten och protester, möten och 
protester som sedan ägde rum offline. I denna studie har jag 
alltså blandat observationer och deltagande offline med 
studiet av de sociala medierna eftersom dessa var nästan 
omöjliga att särskilja. De hörde ihop och gick in i vartannat.  
 
 

Instrumentella drivkrafter  
 
Det är tydligt i att det politiska deltagande i Stockholms södra 
förorter drevs av instrumentella drivkrafter. Badhus-
aktivisterna ville förhindra att badhuset revs och i SöFö drevs 
man av att bevara förstädernas ”unika karaktär”. Alltså, 
samtidigt som deltagare kunde ge uttryck för en slags 
hopplöshet och bitterhet gentemot politiker och det politiska 
systemet, trodde deltagarna ändå att man kunde förändra 
saker och ting. Boendes i området trodde att det skulle gå att 
driva igenom sin övergripande målsättning, att behålla 
Aspuddsbadet. ”Genom att agera tillsammans kan vi åstad-
komma förändring” som den intervjuade pensionären 
uttryckte det. Många som jag talade med utanför möten och 
aktiviteter pekade på att om de drog sitt strå till stacken så 
bidrog de till denna målsättning. Den intervjuade mamman 



talade också om hur några pensionärer i området 
engagerades för att städa i badhuset efter stormöten och 
aktiviteter som ungdomar hade haft. Konstnären talade om 
att se och fånga de möjligheter som fanns att driva sakfrågor. 

Bevarandet av förstädernas unika karaktär var den 
mål-sättning som drev deltagandet i SöFö. Själva platsen i sig 
var viktig att kämpa för bland de boende i de södra 
förstäderna. Man framhävde lummiga gröna plättar, gamla 
hus och boende som kände varandra och gjorde saker 
tillsammans såsom att driva en biograf och att man 
anordnade en seminarieserie, förstadsuniversitetet, och så 
vidare. Dessa ickekommersiella mötesplatser, vilket också 
badhuset hade varit en symbol för, var något man återkom till 
som värdefullt och värt att bevara. ”Shopping intresserar mig 
inte” som mamman uttryckte det, då spenderade hon hellre 
sin fritid tillsammans med andra boende i området för att 
driva biograf Tellus. SöFö drev främst frågor mot förtätning, 
det vill säga att gröna plättar och lekplatser försvann då det 
växande Stockholm behövde bygga nytt.  

Den geografiska platsen där folk bor är alltså något 
som engagerar. Till skillnad från vargdebatten på 
Ninalarsson.se, som diskuterades i föregående kapitel, är 
detta varken kontroversiellt eller polariserande såsom 
Sidney Verba med flera menar är drivande bakom så kallat 
issue engagement (se kapitel två och tre). Som jag kommer in 
på senare kan detta platsbaserade engagemang snarare höra 
samman med att uttrycka identiteter och förhandla sig som 
en granne som bryr sig. Dock finns det en viss antydan till 
polarisering i höger och vänster i engagemanget för 
ickekommersiella mötesplatser och att driva verksamheter i 
kollektiv.  Samtidigt var det tydligt att deltagare såg sitt 
engagemang som ett medel att försöka rädda sitt badhus. 
Sakfrågan engagerade. Och här hade man sin åsikt 
färdigformulerad innan man deltog i aktivistgruppens 
manifestationer.  



Vilken roll spelar de sociala medierna i detta? Att 
sprida information på de sociala medierna genom 
uppdateringar och retweets var viktigt för badhus-
aktivisternas organisation. Genom att själv dela och skicka 
vidare argument och information som spreds på de sociala 
medierna visade jag sympati för de värderingar som 
badhusgruppen gav uttryck för. Jag gjorde deras mål-
sättningar till mina, och det var tydligt att jag använde sociala 
medier instrumentellt genom att sprida information om 
målsättningen att bevara badhuset. På så sätt kunde en större 
opinion mot Stockholm stad mobiliseras. Genom att 
informationen blev viral och spreds snabbt via de sociala 
medierna (som diskuterade i kapitel två) hoppades vi att 
mobilisera dels sympati och dels deltagande i vår målsättning 
att bevara badhuset.  Vi drevs alltså av en sakfråga som 
baserades i en förutbestämd målsättning, för vilket sociala 
medier användes som ett instrument för att uppnå. 

Konstnären, när hon fick frågan att beskriva hennes 
deltagande på de sociala medierna, berättade att hon såg på 
Twitter och Facebook som ett medel (instrument med andra 
ord) att nå folk som ville samma sak som hon själv. Hon 
menade till och med att hon blivit mer målorienterad i sin 
kommunikation på de sociala medierna på senare tid. Hon 
berättade till exempel att hon strategiskt funderade på vem 
hon skulle @dressera i sina sociala nätverk, främst gällande 
det bolag hon var delägare till, men även då det gällde sak-
frågor hon var engagerad i. Hennes användande understryker 
en instrumentell användning av de sociala medierna snarare 
än en kommunikativ sådan. Sådan användning var särskilt 
tydligt på badhuskampanjens Twitterflöde som främst 
användes för att mobilisera deltagande med tweets som: 
demonstration idag klockan fem. Kom! Av all 27 tweets 
handlade 23 om sådana uppmaningar till deltagande (se bild 
nästa sida). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
twitter.com/Aspuddsbadet, flöde från den 25 november 2009 
 
 

Likaså handlade 20 procent av inläggen på Rädda Aspuddds-
badets Facebookgrupp om uppmaningar till deltagande. I ett 
exempel hade en i kärngruppen läst på en politikerblogg att 
Fritidsnämnden skulle fatta ett beslut att riva badhuset under 
nästa möte. Denna information skickade ut direkt på Face-
book tillsammans med en kallelse till ett akut möte. Denna 
typ av meddelande var vanlig i Facebookgruppen. 

I slaget om badhuset användes Twitter nästan 
uteslutande för att mobilisera deltagande bland de 
sympatisörer som följde kampanjens Twitterflöde. Inte heller 
Facebookgruppen attraherade några motståndare. Att de 
sociala medierna användes bland likasinnade understryks 
också i intervjuerna. Den unge studenten berättade att han 
hade gått med i flertalet grupper på Facebook för att 
motverka motorvägsbyggande i allmänhet, och den planerade 



förbifart Stockholm i synnerhet. Han gjorde detta för att han 
drevs en övertygelse att motverka expansionen av motor-
trafik i regionen. Då jag frågade honom om alla typer av 
åsikter var välkomna i dessa grupper gav han mig exempel på 
det motsatta. Han förklarade att han var av åsikten att om 
man nu nödvändigtvis måste bygga motorvägar så finns det 
bra och det finns dåliga sätt att göra detta på. En sådan åsikt 
att det finns bättre sätt att bygga motorvägar på skulle vara 
kontroversiell i dessa grupper eftersom det rådde vad han 
beskrev som en underförstådd överenskommelse att alla i 
gruppen var mot motorvägar helt och hållet. Han menade att 
enbart misstanken om att man inte delade denna åsikt skulle 
vara problematisk för deltagande här. I dessa grupper delade 
man vissa åsikter, och hade man inte bildat sig en åsikt, då 
fick man helt enkelt stå utanför gruppen tills man visste vad 
man tyckte. Detta är något som genljuder även i nästa kapitel 
(och till viss del även i föregående) – att sociala medier 
används för att utrycka åsikter som redan är färdig-
formulerade snarare än att använda dem för att forma en 
åsikt i en fråga man kanske inte helt säkert vet vad man står i. 
Med tanke på att internet utvecklades utifrån en idé att dela 
information i nätverk av likasinnade (se kapitlet ett) är detta 
inte så anmärkningsvärt 
 
 

Kommunikativa drivkrafter 
 
SöFö hade inte en lika tydlig fråga att samlas runt. Nätverk 
och grupper kan centreras tydligt runt ett specifikt krav, en 
sakfråga – så kallat issue engagement. Här verkar det som att 
ju mer specifik sakfråga, ju mer sammansvetsad grupp och 
desto större möjlighet för handling. Den unge studenten 
exemplifierade detta när han jämförde de olika anti-
motorvägsgrupper som han hade gått med i. En grupp hade 
en mycket specifikt målsättning, att rädda en värdefull skog 



från att penetreras av ett planerat motorvägsbygge. En annan 
grupp hade en bredare målsättning, att motverka motorvägar 
överhuvudtaget i huvudstadsregionen. Enligt studenten 
drevs en del av deltagarna i denna bredare sammanslutning 
av ett allmänt ogillande av bilar, en del ville se till att just 
Lovön inte berördes av en planerad motorväg, och en del 
ansåg att pengar skulle läggas på annat än motorvägar och så 
vidare. Studenten berättade att med så olika ingångspunkter i 
gruppen blev det svårt att åstadkomma något överhuvud-
taget. Det verkar lättare att åstadkomma handling (vilket 
man ofta vill inom aktivistgrupperingar) ju tydligare mål-
sättning och ju mer likasinnade deltagare gruppen 
attraherade (vilket i sin tur verkar höra ihop med tydlig 
målsättning). Detta märktes tydligt i jämförelsen mellan bad-
huskampanjen och SöFö. Det engagemang som SöFö 
attraherade var betydligt mindre än badhuskampanjen. SöFö 
har en ganska luddig målsättning – att bevara förstädernas 
unika karaktär och öka det lokala med bestämmandet. Vad 
som menas med detta är öppet för tolkning vilket gör att 
olika människor kan läsa in olika målsättningar. 

Å andra sidan verkar otydlighet vara fruktbart för 
mer kommunikativt drivna samtal. I SöFö var deltagare mer 
öppna för diskussion och bjöd faktiskt in tjänstemän och 
politiker för att komma och diskutera en mängd olika frågor 
och förslag, framför allt kring förtätning och nybyggnation. 
Och här verkade det som att deltagarna förstod att det 
behövdes bygga bostäder i Stockholm och att det inte skulle 
vara hållbart för dem att argumentera att det inte skulle 
byggas något just i de södra förstäderna där de bodde. Därför 
började man i SöFö att fundera och diskutera var i området 
som det var mest lämpligt att bygga nytt och tog fram förslag 
för detta. Bilden på nästa sidan är från ett sådant möte där 
deltagare diskuterar var i området kommunen skulle kunna 
bygga nya bostäder.  

 



 
Foto (taget av mig) från SöFö möte den 5 oktober 2010 på biograf Tellus 
 
 

I en del av SöFös aktiviteter kunde man alltså skönja mer 
kommunikativa drivkrafter och även en del försök till att 
komma överens om vart i området kommunen skulle kunna 
bygga nya bostäder. Sådana kommunikativa drivkrafter sågs 
inte mycket till under slaget om badhuset. Å andra sidan 
attraherade protesterna mot rivningen betydligt mer 
deltagare än diskussionerna i SöFö om vart i området man 
kunde planera för nya lägenheter. Specifika frågor och tydliga 
målsättningar verkar vara en förutsättning för att mobilisera 
många deltagare till en kampanj.  

Detta pekar på en konflikt mellan aktivism och 
deliberation. En kommunikativ förklaringsmodell förutsätter 
diskussion bland oliktänkare. Observationer och intervjuer 
med boende i Stockholms södra förorter pekar på att sådana 
grupper inte verkar formas lika lätt som grupper med 
likasinnade och med en tydlig målsättning. SöFö kämpar med 
att hålla gruppen levande, något Rädda Aspuddsbads-
kampanjen inte behövde bekymra sig över så länge 
badhusfrågan inte var avgjord. Liksom på Ninas sociala 
medieplattformar (se föregående kapitel) verkar deltagande 
kräva sakfrågor som engagerar. Här var rädda Aspuddsbadet 
mer engagerande än att bevara förstädernas unika karaktär. 



När det gäller användningen av de sociala medierna 
blev det snart tydligt att kommunikation där var viktigt, inte 
bara för att sprida information viralt, utan även för att 
komma överens om hur badhuskampanjen skulle organiseras 
och bedrivas. När det gällde hur kampanjen skulle 
organiseras fanns det deliberativa inslag som att alla skulle 
får komma till tals, alla skulle och höras och så vidare. Det är 
dock svårt att kombinera instrumentella drivkrafter med 
konsensus-inriktade samtal såsom diskuterades i bokens 
tredje kapitel. Konsensusinriktade samtal förutsätter oftast 
att man inte har sina åsikter formade utan söker sig till 
samtal för att bilda sig en uppfattning. Själva sakfrågan, att 
badhuset skulle räddas, var det ingen som ifrågasatte. 
Gruppen var till för de som delade denna åsikt. Det var 
underförstått att man tyckte som dem i frågan innan man 
sökte sig till gruppen. I interaktionen med andra deltagare 
förstärktes deltagare sedan i denna övertygelse. En del 
forskare talar om att man blir mer polariserad/ radikaliserad 
då man deltar med likasinnade eftersom man kan uppmuntra 
varandra till mer extrema positioner. Forskare har använt 
begrepp som in-grupps-polarisering (in group-polarization) 
eller ekokammare (echo chambers) för att beskriva en 
tendens på de sociala medierna att användare enbart nås av 
information som bekräftar ens åsikter. 

I mina observationer av, och i samtal med, deltagare 
blev det tydligt att man använde de sociala medierna för att 
knyta till sig användare med liknande åsikter och liknande 
intresseområden. Jag kunde tydligt se i mitt nyhetsflöde hur 
någon hade gått med i till exempel en annan medborgar-
gruppering, och någon annan länkat sin profil till en bevara 
grönområdes-grupp och så vidare. Många av de deltagare 
som blev vän med mig hade i sina profiler länkat till andra 
aktivistgrupperingar genom att gå med i deras Facebook-
grupper och skylta med denna tillhörighet genom att länka 
till deras sidor och dela uppmuntrande information om 
aktioner, tillsammans med uppmaningar till deltagande i 



dessa. Med lite välvilja skulle man kunna säga att 
socialiserande med likasinnade handlade om att förfina sina 
argument innan den riktiga debatten med oliksinnade skulle 
äga rum. Detta var dock inte vad jag observerade. Istället för 
dialog gjorde badhusaktivisterna narr av sina motståndare. 
På bloggen länkades till ett You-Tubeklipp där man häcklade 
Abit Dundar42, liksom klipp där både Dundar och Sjöstedt 
gjordes narr av43. Sjöstedt bjöds dock in till Aspudden för att 
diskutera rivningsbeslutet, något som hon inte tackade ja till 
– vilket kanske inte var konstigt med tanke på de hätska 
stämningar som rådde mot henne i området. SöFö däremot 
fick besök flera gånger av politiker och här förekom som sagt 
mer kommunikativa diskussioner. 

Ytterligare en förutsättning för konsensus-
orienterade samtal är att de äger rum mellan likar, är fria från 
strategiska beräkningar och maktrelationer. Under 
badhuskampanjen kunde jag observera hur nya medlemmar i 
Facebookgruppen knöt an till kärntruppen. Detta visar på hur 
maktrelationer och hierarkier också formas i en ganska platt 
icke-hierarkisk aktivistgrupp. När jag gick med 2009 blev jag 
snabbt varse om vilka som tillhörde kärngruppen, inte enbart 
genom att se vilka som var mest aktiva, utan också genom att 
observera vilkas tweets och inlägg som retweetades, gillades 
och spreds vidare. I backspegeln inser jag att jag själv åter-
skapade en del av dessa hierarkier genom att snarare skicka 
vidare vissas meddelanden än andras. Genom upp-
dateringar, retweets och uppmuntrande tillrop skulle jag 
komma närmare den innersta kärngruppen i badhus-
kampanjen. Jag förstärkte hierarkier inom gruppen genom att 
snarare föra vidare och kommentera vissas uppdateringar 
snarare än andras. 

                                                        
42 Som fortfarande kan ses på YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=AjlQrblRDqQ 
43 Exempel kan ses i följande YouTube klipp: 

http://www.youtube.com/watch?v=E5YV8ofKaDk och 
http://www.youtube.com/watch?v=t_vHJQmj4FA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AjlQrblRDqQ
http://www.youtube.com/watch?v=E5YV8ofKaDk
http://www.youtube.com/watch?v=t_vHJQmj4FA


Att tillhöra kärngruppen i slaget om badhuset 
handlade vem som uppdaterade andra om vad som hände, 
alltså de som hade kontroll över Twitter och Facebook-
kontona som användes för att mobilisera sympatisörer. Vi i 
periferin var de som var mobiliserbara, som skulle upp-
dateras om vad som hände och engageras om polisen var på 
väg till badhuset och så vidare. Mamman illustrerar detta i 
intervjun när jag frågade henne vad för information hon fick 
via Facebook. ”Jag gav information på Facebook, jag fick ingen 
information därifrån” berättade hon. Jag har i en annan 
artikel studerat just maktrelationer mellan kärngruppen och 
oss mer perifera sympatisörer44. Att tillhöra kärngruppen 
handlade om att veta hur man skulle nätverka för att stärka 
och underhålla band till andra deltagare för att kunna 
mobilisera dessa. Detta berodde i sin tur på det bagage de 
hade med sig av kunskaper sedan tidigare. Snarare än 
deliberation pekar detta mot att man som ny deltagare 
formas in i ett förhållningssätt och socialiseras in i 
existerande hierarkier. 

Slutsatsen jag drar är att politiskt deltagande i de 
södra förstäderna ägde rum mellan likasinnade, dock inte 
jämlika, deltagare i ett nätverk av löst sammankopplade 
aktivister som drevs av sakpolitik, att driva igenom vissa krav 
– att bevara badhuset, grönområden och förstädernas unika 
karaktär. De sociala medierna användes för att sprida 
information och mobilisera deltagande bland sympatisörer 
snarare än bland oliktänkare. Och även om samtalen som 
hölls inom gruppen och framför allt i SöFö hade deliberativa 
kvaliteter, verkade snarare något annat stå i förgrunden för 
deras deltagande, vilket leder mig in på nästa avsnitt. 
 
 

                                                        
44 Activist capitals in network societies, genomgår för tillfället granskning 



Att vara uppdaterad som drivkraft 
 

Om vi tittar på inläggen i Rädda Aspudsbadets Facebook-
grupp under november 2009 handlade 24 procent om dem 
om uppdateringar i form av notiser om vad som hände, eller 
länkar till blogginlägg, nyhetsinslag eller YouTubeklipp. När 
jag frågar studenten hur han skulle göra om han skulle vilja 
ändra på ett politiskt beslut eller mobilisera andra för en 
fråga, säger han att han först av allt skulle starta en 
Facebookgrupp i syfte att uppdatera sitt nätverk om vad som 
höll på att hända och för att sondera terrängen om det fanns 
något intresse bland hans kontakter för frågan. Likaså 
konstnären säger att hon använde Facebook för att uppdatera 
sina vänner om vad som hände i hennes olika projekt. Under 
slaget om badhuset laddades viktiga dokument upp och 
länkades till i de sociala medierna. Uppdateringar om beslut 
rörande badhuset om när och var möten skulle hållas var 
mycket vanliga. Att vara uppdaterad träder fram som en 
viktig drivkraft bakom det aktivist-initierade deltagandet.   
               Då jag studerar dessa sociala medier blir det tydligt 
att de först och främst har använts för nyhetsuppdateringar, i 
syfte att sprida information och mobilisera sympatisörer att 
delta i demonstrationer och protester. Om vi tittar på den 
självgenererade aktivitetslistan på Ning under 2012s första 
sex veckor symliggjordes totalt 50 aktiviteter rum på sidan, 
varav 15 var nyhetsuppdateringar om aktiviteter (events) 
som skulle äga rum, sju var kommentarer på dessa aktiviteter 
och nio var uppdateringar om vem som tänkte delta i 
aktiviteterna. Jag kunde endast urskilja en länk till en nyhets-
artikel och tre länkar till blogginlägg. Resten var upp-
dateringar om nya medlemmar, eller om att medlemmar hade 
ändrat sina profiler och så vidare. SöFös Ning-sida användes 
alltså för att uppdatera medlemmarna.  
bakgrunStörre sociala nätverk är möjliga idag tack vare de 
sociala medierna. Ett stort antal människor i uppkopplade 
samhälle har apparater som för det mesta tillåter dem att 



länka till platser, människor och politiska kampanjer. Inte 
minst mobiltelefoner som med trådlös tillgång till sociala 
medier gör bekräftelse och underhåll av ens sociala nätverk 
möjlig att äga rum hela tiden. Att vara konstant uppdaterad 
blir därför viktigt idag, såsom diskuterades i kapitel ett. 
bakgrunAtt drivas av att vara uppdaterad skiljer sig från att 
drivas av kommunikativa samtal. Den intervjuade politikern 
beklagade till exempel att de diskussioner som han hade 
startat på Ning-gruppen inte hade tagit fart på det sätt som 
han hade hoppats på. Om vi tittar på diskussionstrådarna på 
Ning hade hälften av dem inga kommentarer alls. Bara fem av 
trådarna hade mer än fyra kommentarer. Politikerns slutsats 
var att Ning-gruppen fungerade som en elektronisk anslags-
tavla snarare än en plats för samtal. Samtidigt ville också han 
vara uppdaterad. Han berättade att han att han gick med i 
SöFös Ning och Facebookgrupper för att komma i kontakt 
med föreningarna och bli uppdaterad om vad som försiggick 
där, inte enbart för att föra samtal. Från det ögonblicket han 
gick med i dessa grupper började information om deras 
aktiviteter flöda emot honom så fort han kopplade upp och 
loggade in på sina sociala medieplattformar. 
bakgrunAtt vara uppdaterad var alltså viktigt för det aktivist-
initierade deltagandet. Att vara uppdaterad handlar om att 
hålla sig informerad om vad som händer. Det var därför som 
jag gick med i diverse grupper på de sociala medierna 
angående Aspuddsbadet. Jag ville veta vad som hände där 
eftersom jag sympatiserade med målsättningen att badet 
skulle bevaras. Likaså studenten berättade att han hade gått 
med i olika grupper online som handlade om att reducera 
biltrafiken, en fråga som han brann för. Då jag frågade om vad 
för typer av diskussioner som försiggick i dessa grupper 
berättar han att diskussioner inte var lika vanligt före-
kommande som uppdateringar om kampanjer och politiska 
beslut. Han berättar vidare att han inte hade känt till om 
Aspuddsbadet om det inte hade varit för de sociala medierna. 
Han bodde inte i området utan var en av de aktivister som 



kom utifrån. Informationen han fick online drev honom att 
agera, först genom att delta på möten och sedan genom att 
följa gruppen på Facebook och Twitter. Något som i sin tur 
höll honom uppdaterad om vad som hände och som också 
fungerade mobiliserande och så vidare. 
bakgrunAtt vara uppdaterad verkade handla om att förenkla 
politiskt deltagande för de sympatisörer som valt att gå med i 
dessa grupper på de sociala medierna och valt att följa dess 
nyhetsflöden. Så fort de loggar in på sina profiler möts de av 
information om vad som hände angående de frågor och de 
grupper som de valt att följa. Genom att använda sociala 
medier var sympatisörer uppdaterade om vad som hände i 
området och kunde engagera sig om de så önskade. Genom 
att vara uppdaterade gjorde man sig ”mobiliserbar”. I boken 
@ is for Activism från år 2011 beskriver den brittiske 
medieforskaren Joss Hands detta som att vara i stand-by läge. 
Den svenske demokratiforskaren Erik Amnå har även 
utvecklat begreppet standby citizens i detta sammanhang45. 
Dessa begrepp fångar väl in det som jag mötte mig i de södra 
förstäderna. Många deltagare var i stand-by läge. När jag till 
exempel frågade om studentens deltagande nuförtiden 
beskrev han det som ”vilande”. Han följer med i debatter och 
är uppdaterad i frågor som han brinner för, och om det hettar 
till är han beredd att rycka ut. Han står alltså i stand-by läge.  
bakgrunI detta sammanhang hänvisas det ofta till de sociala 
mediernas mobiliserande potential, särskilt bland de som 
lyfter fram de sociala mediernas revolutionerande egen-
skaper. Studien av deltagarna i Stockholms södra för-städer 
bekräftar denna bild, att sociala medier gjorde det enklare att 
sprida information och således också mobilisera de 
sympatisörer som höll sig uppdaterade om vad som försig-
gick. Men den underförstådda (och ibland uttalade) förfrågan 

                                                        
45 Se till exempel artikeln Standby citizens: diverse faces of political passivity 

som publicerades tillsammans med J. Ekman 2013 i tidskriften European 
Political Science Review och som finns att tillgå via denna länk:  

 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:606939/FULLTEXT03.pdf 
 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:606939/FULLTEXT03.pdf


om deltagande som denna mobiliserande information om 
diverse möten och demonstrationer förde med sig, kan också 
förstås utifrån den franske sociologen Michel Foucaults idéer 
om disciplinering (se kapitel ett). Att knyta an till badhus-
kampanjen via de sociala medierna förde också med sig en 
slags känsla av skyldighet att reagera på den information och 
de uppmaningar som följde med en sådan anknytning.  
bakgrunEtt av mina första möten med badhuskampanjen 
vittnar om detta. Det var en höstkväll 2009 som jag samlades 
tillsammans med grannar och andra boende utanför bad-
huset för att visa mitt stöd för de aktivister som hade tagit 
badhuset i besittning. Många av oss som samlats hade 
mobiliserats dit genom uppmaningar på Twitter. En del i 
kärngruppen befarade att polisen var på väg till badet för att 
kasta ut de som vaktade/ ockuperade huset. Många av de 
som samlats utanför berättade för mig om en känsla av 
nödvändighet att visa sitt missnöje mot hur kommunen hade 
hanterat frågan. Dessutom ville de visa sitt stöd för de 
aktivister som hade ockuperat badhuset. Många hade också 
reagerat direkt på den information som skickades ut via de 
sociala medierna. ”Jag har inget val än att komma hit och visa 
mitt stöd” som en kvinna utanför uttryckte det. En medel-
ålders dam menade att om man hade valt att engagera sig för 
badhuset så måste man vara beredd att dra sitt strå till 
stacken nu när det ”började hetta till”. Likaså talade en yngre 
kille om en form av skyldighet att agera på den information 
som hade skickats ut på Twitter. Dessa uttalanden pekar på 
en slags känsla av plikt att agera på den information som 
skickas ut på sociala medier. Detta var information som 
nådde oss på grund av att vi i ett tidigare skede hade valt att 
lägga till denna kampanj och andra deltagare i våra sociala 
nätverk. Alltså, genom att nätverka med andra i området via 
badhuskampanjen, fick deltagare information som man sedan 
kände en plikt att agera utifrån.  
 



bakgrunInformationsflödet på de sociala medierna användes 
för att informera sympatisörer om vad som hände, till 
exempel om ett nytt politiskt beslut var på väg att fattas eller 
om polisen var på väg för att vräka ockupanterna (eller bad-
vakterna) och så vidare. Denna information ”pushade” de 
som fick informationen till deltagande såsom ovanstående 
exempel visar på. Att ha valt att gå med i dessa grupper förde 
med sig ett flöde av information och uppdateringar. Denna 
information hade sin tur en underliggande funktion som 
pushade/disciplinerade/drev en del sympatisörer att agera 
på den information som genererades utifrån detta val som 
tidigare hade gjorts att följa badhuskampanjen på de sociala 
medierna. På så vis disciplinerades sympatisörer att delta i 
olika manifestationer även offline. 
bakgrunMen deltagare disciplinerades inte enbart att besvara 
och reagera på uppdateringar från deras sociala medie-
anknytningar. Deltagare disciplinerades att vara uppdaterade 
från första början. Den intervjuade fritidspolitikern beskrev 
detta som att ifall han inte var konstant uppdaterad om vad 
som försiggick i SÖFÖs Ning-grupp, så kunde han ”tappa 
tråden” om vad som hände i gemenskapen och vad tråden 
handlade om. Han menade att det var svårt att till exempel 
bidra till en diskussionstråd om han inte hade följt med i hela 
diskussionen. ”Har du varit bortkopplad några dagar hamnar 
du på efterkälken”. Vissa jag talade med menade därför att de 
inte ville delta i diskussionerna överhuvudtaget eftersom de 
var rädda för att inte hänga med, ha tid att vara uppdaterade. 
En del uttryckte oro att kanske missa något i en diskussion 
och således skulle de kanske upprepa något som redan sagts 
och så vidare. Med tanke på hur lite diskussioner som pågick i 
Ning-gruppen framstår den här rädslan som obefogad. Dock 
illustrerar det en plikt/ ett behov att vara uppdaterade 
annars skulle deras information kanske inte vara ”up-to-date” 
så att säga, och de skulle framstå som ”o-uppdaterade”, något 
som tydligen inte skulle se bra ut. 



bakgrunVi ska således inte underskatta betydelsen av de 
disciplinerande aspekterna av att vara uppdaterad via de 
sociala medierna. Det är nästan som att sociala medierna 
drev sympatisörer till att vara konstant uppdaterade. Även 
om jag inte helt känner igen mig i dessa deltagares 
beskrivningar, så var det även på detta vis för mig under 
slaget om badhuset slutskede. Jag kollade mina sociala 
medieflöden oftare därför att jag kände en plikt att handla om 
något var på väg att hända. På så vis kan man säga att de 
sociala medierna disciplinerades oss sympatisörer att vara i 
stand-by läge, redo att reagera, delta och sprida vidare.     
 
 

Uppdatering och berättelsen om sig själv  
 
Genom att själv dela och skicka vidare de argument och 
information som spreds på de sociala medierna visade jag 
sympati för de åsikter, krav och värderingar som 
badhusgruppen gav uttryck för. Således knöt jag också 
berättelsen om mig själv till kampen för att rädda Aspudds-
badet. Att bidra till att instrumentellt sprida information 
behöver alltså inte utesluta att man förhandlar sin identitet. 
Observationerna i södra Stockholm visar att sociala medier 
möjliggjorde både mobilisering och identitetsförhandling på 
en och samma gång. Vem ska man länka till, vems inlägg ska 
man kommentera, hur ska man formulera sig själv sitt 
deltagande på dessa sociala medier? Alla dessa frågor handlar 
om berättelsen om sig själv. 

Att vara uppdaterad flätas ihop med förväntningarna 
på reflexiv självförhandling i den digitala senmoderniteten. 
Exempel på detta var konstnären som talade om hennes 
sociala medier som något som skulle användas för att 
uppdatera hennes nätverk om vad som hände i hennes liv, få 
saker och ting gjorda samt för att få uppmärksamhet för 
detta. Att uppdatera sitt nätverk var alltså viktigt för henne 



för att få förtroende, åstadkomma något samt att underhålla 
kontakter med andra och berättelsen om sig själv.  

Genom att observera deltagares inlägg blir det 
tydligt att mycket av de uppdateringar som gjordes kan 
förstås som drivna av viljan att förhandla sig själv som 
politiskt intresserad och som intresserad av vissa politiska 
frågor. 20 procent av alla inlägg i Rädda Aspuddsbadets 
Facebookgrupp under 2009 handlade om att visa sympati 
genom upp-muntrande tillrop. Exempel är meddelanden som 
”kämpa på”, ”vi är många som är med er” eller ”fortsätt med 
ert viktiga arbete” och så vidare (se exemplet nedan). 
 
 

www.facebook.com/groups/6450657197/ från 8 oktober 2010 
 

 
Än mer intressant är att 15 procent av inläggen handlade om 
användarens eget deltagande. Exempel är ”jag skickade ett 
protestbrev idag” eller ”jag deltog på demonstrationen, det 
var stort” och så vidare. De grupper och forum som 
deltagarna deltog i kan alla ses som material i deras 
förhandling av sig själva som aktivister. Samtliga aktivister 
som intervjuades menade att det var viktigt att visa andra i 
sitt nätverk vad man tyckte och stod politiskt i vissa utvalda 
frågor. Detta var en drivkraft bakom deras deltagande. 
Studenten berättade till exempel att han gick med i grupper 
på sociala medier inte enbart för att få information utan även 
för att visa sitt stöd också för andra vänner och bekanta, att 
han är en person som stödjer en viss grupp eller ett visst krav 
och så vidare. Jag tolkar det som ett sätt för deltagarna att 
förhandla bilden av sig själva som politiskt intresserade 
individer. Studenten berättade till exempel att han såg på sig 
själv som en person som bidrog till att forma ett nytt sätt att 

https://www.facebook.com/groups/6450657197/


närma sig politik, ett mer deltagardemokratiskt och gräsrots-
inriktat sådant. Det är således tydligt att jag intervjuade 
personer som såg sig sitt deltagande som en del av sin 
identitet, som en typ av livsstil. Det blev uppenbart att de 
sociala medierna underlättade sådant identitetsarbete. De 
frågor som valdes ut att skyltas med på de sociala medierna 
var alltså reflexivt utvalda eftersom dessa deltagare var 
medvetna om att deras nätverk skulle ta del av denna 
skyltning. Det handlar alltså om att reflexivt knyta an sig själv 
och sin livsberättelse till vissa frågor, krav och kampanjer. 

Här verkade höger-vänsterskalan viktig för dels hur 
man förstod sig själv som aktivist samt för hur man såg på 
sina motståndare. På så sätt verkade deltagande bli menings-
fullt för vissa deltagare, liksom att det blev lättare att 
identifiera med sakfrågan, att bevara badhuset, om den 
kunde sorteras in i en höger-vänsterskala. I de södra för-
städerna drevs deltagare av att driva saker tillsammans i 
kollektiv, man såg sig som mer vänster gentemot främst folk-
partister som de ansåg ville bygga ”köpcentrum överallt 
istället för att stödja lokala kooperativ”. Folkpartisterna i 
ledningen för de berörda idrotts- och stadsdelsnämnderna 
utmålades som tydliga mot-ståndare och som annorlunda 
från deltagarna i badhus-kampanjen. Framför allt var de 
annorlunda för de tillskrevs högeråsikter, att de stod för en 
kommersialisering av stadsrummet och att de var emot allt 
som ”luktade vänster” som en av deltagarna uttryckte det. 
”Folkpartister hatar vänsterfolk” deklarerade den intervjuade 
mamman. Många av deltagarna såg sig till vänster, en politisk 
identitet som gjorde deras deltagande meningsfullt.  

Denna höger-vänsterindelning överlappades även av 
en annan vi-dem-indelningen, nämligen vi - det vanliga folket, 
gentemot de – de verklighetsfrånvända politikerna som har 
tappat kontakten med de medborgare som de skulle re-
presentera. Denna vi-dem-indelning blir inte tydligare än i 
det blogginlägg som publicerades en dag efter att polisen 
kastat ut ockupanterna (eller badvakterna – se nästa sida). 



 

 
Från aspuddsbadet.wordpress.com 10e januari 2010 
 

 
Så vad stod på spel så i Aspudden och Midsommarkransen 
förutom att bevara badhuset och bilden av sig själv som 
politiskt intresserad, som åsiktsbärare i vissa frågor och som 
generellt till vänster i den politiska skalan? Aktivisterna var 
sällan drivna av att vilja nå överenskommelse i diskussioner 
med oliktänkare. Snarare verkade det vara positionen i 
aktivistnätverket som stod på spel. Fritidspolitikern menade 
till exempel att han var tvungen att vara konstant uppdaterad 
för att vara säker på att hänga med och behålla en central 
position bland SöFö-medlemmarna. När deltagare loggade in 
på sina sociala medier handlar det inte enbart om att vara 
uppdaterad och utbyta information och berätta om vilken typ 
av person man var. Det handlade även om att förhandla sin 
ställning i nätverket. Konstnären menade till exempel att hon 
kommenterade på en massa bekantas inlägg på Facebook för 
att behålla en central position och för att behålla den upp-
märksamhet hon själv och hennes inlägg åtnjöt. Hennes regel 
var att hennes kommentarer skulle innehålla någon form av 
feedback på inlägget, kanske en länk till en video eller en 
intressant artikel, och på så sätt behöll den uppmärksamhet 
hon var i behov av för att underhålla bilden av/ berättelsen 
om sig själv. Hon berättade att innan hon deltog i en aktivitet 
ser hon till att hennes vänner vet vad hon ska delta i och 
kollar även vilka andra som ska delta och kanske börjar 
kommentera deras inlägg. På så sätt kom hon att inta en 



central position i de projekt som hon deltog i. Detta var en 
position som hon sedan använde för att främja sina projekt, 
åsikter och idéer. För att behålla en central position i 
nätverket måste hon alltså knyta an till andra, besvara och 
reagera på inlägg. Genom de sociala medierna bäddar 
användare in sig själv och sina aktiviteter bland likasinnade, 
likasinnade som är viktiga för berättelsen om sig själv. Vi 
talar alltså om identitetsförhandling genom att knyta an till 
andra och genom att vara uppdaterad. 

Våra bekanta på sociala medier har makt över våra 
val och våra handlingar genom att de agerar som ett slags 
filter för vad för information som kommer nå oss. Antalet 
valmöjligheter har blivit nästan oändligt för oss som lever i 
en digital senmodernitet. Ansvaret att göra de rätta valen 
hamnar allt mer i individens egna händer då modernitetens 
institutioner förlorar relevans. I senmoderna samhällen kan 
varje medborgare skräddarsy sin egen livsstil från en mängd 
olika möjligheter. Vi upplever en oändlig räcka med valbara 
identiteter och som kan väljas eller förkastas enkelt, ibland 
med bara ett enkelt digitalt knapptryck. Detta kan vara 
befriande såsom den tyska sociologen Ulrich Beck beskrev 
(se kapitel två) men det kan också bidra till stress över att 
göra de rätta valen. När traditionella moderna institutioner 
blir allt mindre viktiga, tar våra likasinnade över som grind-
vakter i det överflöd av olika valmöjligheter och information 
som vi sköljs över. På så sätt har våra sociala nätverk online 
makt över vilken information som ska nå oss och vilka val-
möjligheter som vi ska ställas inför, och i förlängningen också 
för hur vi upplever vår värld. Bilder av det våra vänner gillar 
och ogillar, tillsammans med information om hur andra i våra 
sociala nätverk har reagerat inför de val som de ställts inför, 
gör att de förutser våra framtida behov och önskningar på ett 
sätt som har gjorts mycket enklare med de sociala medierna. 
           Som beskrevs i bokens första kapitel använder vi 
sociala medier både för att övervaka vår identitet liksom 
testa den inför utvalda jämlikar i våra nätverk, jämlikar som 



vi har valt därför de är viktiga för att förhandla den bild av 
oss själva som vi vill förmedla. Föregående kapitel visade på 
hur viktigt Folkpartiet var för Nina och hennes politiker-
identitet. På samma sätt var även andra aktivister viktiga för 
deltagarna badhuskampanjen och i SöFös aktiviteter. Därför 
ser vi exempel på reflexiva uppdateringar som bekräftar att 
aktivister var på plats och deltog i demonstrationer, ibland 
med länkar till andra som deltog, andra som man vill knyta an 
bilden av sig själv som politiskt aktiv till. Valet av arenor och 
ämnen för deltagande verkar alltså vara reflexivt valda, inte 
minst eftersom vi vet att de vi knutit an till på de sociala 
medierna kommer att uppdateras om vårt engagemang i och 
vårt deltagande. Individualisering handlar alltså in enbart om 
att befrias från de moderna institutionernas sociala normer 
och regler, utan även om ett krav att förse våra självreflexiva 
biografier, historien om oss själva, att föra in oss själva i våra 
biografier genom våra egna handlingar.   
                    
 

Sammanfattning 
 
Studien av aktivist-initierat deltagande i södra Stockholms 
pekar på att sociala medier verkar möjliggöra själv-
förhandling och mobilisering kring politiska frågor på samma 
gång, som två sidor av samma mynt. I talet om identitets-
förhandling ska inte glömma bort att deltagandet också drevs 
av instrumentella drivkrafter, av viljan att genomdriva 
målsättningar såsom att bevara badhuset och områdets så 
kallade unika karaktär. Och genom att ha med sig mobil-
telefoner med datorkapacitet var det enkelt för deltagare att 
driva dessa målsättningar samtidigt som de skyltade med sitt 
deltagande i sina sociala nätverk. Den intervjuade studenten 
hävdade att han deltar i fler debatter och aktioner idag på 
grund av att han gått med i olika Facebookgrupper, läser 
olika bloggar och så vidare. Politikern skulle inte ha känt till 



SöFö och deras olika aktiviteter och möten om det inte hade 
varit för att han gått med i deras Ning-grupp. Genom att följa 
badhuskampanjen och SöFö online uppdaterades deltagarna 
om de olika aktiviteterna och kunde delta om de så önskade. 
Och här kunde vi se att i mer löst sammansatta grupper med 
mer löst formulerade målsättningar, såsom SöFö, kunde 
deliberativa samtal faktiskt äga rum. Dock var inte sådana 
samtal någon deltagandemagnet direkt, vilket däremot en 
mer tydligt formulerad sakfråga verkade vara. 

I den digitala senmoderniteten får vi ett allt större 
behov att förklara och berätta om oss själva samt att få dessa 
berättelser bekräftade på de sociala medierna. Dessa 
berättelser om oss själva rymmer också vad vi står för 
politiskt och vilka frågor som engagerar oss. Därför menar jag 
att politiskt deltagande via de sociala medierna också kan 
förstås utifrån expressiva drivkrafter. Det som blir tydligt 
med deltagandet i de södra förstäderna är att sådan 
identitetsförhandling även innefattar maktaspekter. Vi knyter 
oss an till vissa grupperingar och åsiktsfränder online därför 
att vi vill visa vad för typ av personer vi är. Det var tydligt i de 
att detta drev sympatisörer till att uppdatera och vara upp-
daterade om vad som hände angående badhuset, men också 
grönområden och lekplatser i området. Men det stannar inte 
där. Information pushade också en del sympatisörer att delta 
i manifestationer och aktioner, online såväl som offline. På så 
vis illustreras de idéer om reflexiv individualisering, 
synlighet och makt som diskuterades i bokens första kapitel.  

Det går att beklaga deltagande om det enbart drivs 
expressivt, att skylta med sina åsikter och göra berättelsen 
om sig själv synlig. Å andra sidan kan man argumentera för 
att synliggörandet av sina intressen och åsikter signalerar en 
vilja att engagera sig, att man står i stand-by läge. Således 
ökar möjligheterna för deltagande bland uppdaterade del-
tagare. Och snarare än att undvika att tala om politik, visar 
studien i Stockholms södra förstäder att deltagarna synlig-
gjorde sina åsikter, kontakter liksom friktionsytor med andra.   



Så vad hände med badhuset? På morgonen den 25 
november 2009 stormade polisen det av aktivister 
ockuperade bad-huset. Efter stormningen bevakade polisen 
badhuset dygnet runt. I tolfte timmen bildades då en bad- och 
kulturföreningen i Aspudden som visade att de samlat ihop 
700 000 kronor från privatpersoner och företag som de 
hoppas kunna använda till driften eller upprustningen av 
badet om kommunen skulle ändra sitt beslut att riva badet. 
Men förgäves, badet jämnades med marken och 
rivningstomten kallades bland vissa Aspuddsbor för 
Madeleine Sjösvetts torg. Idag står en förskola på platsen. 
SöFö är fortfarande aktiva och bedriver aktiviteter. 
Människor jag har talat med menar att politiker efter 
badhusdebaclet är mer noga med att för-ankra beslut i 
området och samtala med medborgarna. Man anses vara 
besvärliga och således pekar vissa boende på att politikerna 
har blivit noggrannare med det lokala medbestämmandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tuppfäktning och trolling   

Om populärkulturellt deltagande  
 

 
Inom akademin har forskare argumenterat för att det vore fel 
att bara fokusera på parlamentariskt och aktivist-initierat 
deltagande för att förstå politiskt deltagande. Vi vet att många 
deltar i olika nätgemenskaper dagligen, nätgemenskaper som 
varken riktar in sig mot Riksdagen eller är initierade av dess 
institutioner eller dess representanter. Därför har jag också 
studerat politiska diskussioner i en nät-gemenskap som inte 
riktat sig direkt mot de parlamentariska institutionerna. I 
detta kapitel följer vi politiskt deltagande på Qruiser, en 
gemenskap för homo-, bi-, transsexuella och queerpersoner 
(HBTQ-personer). På Qruiser har jag följt politiska klubbar 
och trådar i ett politiskt diskussionsforum. Det var tydligt att 
konflikter var drivande bakom deltagandet i dessa. 
Deltagandet var ohövligt med tydliga vi och dem-indelningar 
där motståndaren sågs som en fiende snarare än som en 
respekterad motpart. Medlemmar såg på sitt del-tagande som 
ett tidsfördriv och man verkade uppskatta att Qruiser var 
befriat från politisk korrekthet, en plats där man kunde ge 
utlopp för sin politiska frustration. Deltagandet drevs tydligt 
av engagemang i vissa frågor och uttryckande identiteter som 
kopplades till dessa frågor. Det handlade främst om att 
förhandla sig som höger eller vänster-sympatisör, 
invandringsförespråkare eller sanningssägare. På de politiska 
klubbarna använde deltagare sin politiska ståndpunkt som 
ett medel i sökandet efter en partner, att ragga med andra 
ord. 



Presentation och sammanhang  

 
Det sägs att åtminstone 100 miljoner människor runt om i 
världen deltar i nätgemenskaper regelbundet. Homosexuella 
var särskilt snabba att ta till sig internet på grund av dess 
möjlighet att krympa tid och rum (såsom diskuterades i det 
första kapitlet). HBTQ-ungdomar, som inte sällan kände sig 
geografiskt och känslomässigt isolerade, vände sig till nät-
gemenskaper som ett hyffsat säkert rum för att utforska sina 
sexuella identiteter bland medkännande och likasinnade 
andra. Sådan utforskning av icke normativa identiteter kan 
anses vara politisk eftersom dessa utmanar idéer om hur vi 
kan/ bör leva våra liv.  Det är också exempel på hur vardags-
liv blir politiskt såsom diskuterades genom begreppen sub- 
och livspolitik (se kapitlet två). Genom dessa begrepp knyts 
politiskt deltagande till förhandlingen av oss själva. Det 
handlar om våra livsval. På så sätt får det privata en politisk 
laddning som tänjer ut gränserna mellan det privata och 
offentliga. De homosexuellas kamp för att få vara, och 
accepteras som homosexuella, är ett bra exempel på ett 
sådant sub- och livspolitiskt deltagande. 

Att utforska sin sexuella identitet i en nätgemenskap 
kan utgöra det personliga engagemang som krävs för att 
delta politiskt och se sig själv som en politiskt individ (se 
kapitel två). Om vi inte känner oss involverade och 
intresserade i politiska frågor blir deltagandet mindre 
relevant som föregående kapitel illustrerade. Mer populär-
kulturella arenor kan förse deltagandet med den menings-
fullhet som senmoderna individer kanske har svårt att hitta 
inom de parlamentariskt initierade institutionerna. 
Identitets- och känslobaserad kommunikation hjälper oss att 
reflektera över våra liv, våra situationer och hur vi ska 
navigera i det samhälle vi befinner oss i. Det är således 
meningsfullt att studera politiskt deltagande i en 
nätgemenskap som baseras på sexuell identitet. 



Vi vet att deltagande förändras då det flyttar över till 
internet och de sociala medierna, inte minst på grund av 1) 
dess möjligheter för deltagare att vara anonyma, 2) att 
interaktion automatisk arkiveras, och 3) på grund av den till-
gänglighet deltagare har till andra gemenskaper. Genom 
dessa egenskaper har det hävdats att blir enklare att delta 
politiskt. Det har blivit lättare att uttrycka åsikter och att 
mobilisera sig själv och andra politiskt kring en fråga. 
Trösklarna för deltagande sänks och det blir mer tillgängligt 
för en större del av befolkningen att förhandla sig själv som 
politiskt intresserade individer. Som diskuterades i bokens 
andra kapitel har vissa ifrågasatt om trösklarna verkligen 
sänks, om detta inte bara är önsketänkande. Dessa debatter 
har dock sällan tagit hänsyn till populärkulturella arenor46. 

För att förstå politiskt deltagande finns alltså ett 
behov av att studera även deltagande som initieras inom den 
populärkulturella sfären. Vi vet också att homosexuella var 
snabba att ta till sig internet och den möjlighet till gemenskap 
över tids- och rumsgränser som mediet förde med sig. Och vi 
vet att deltagandet förändras i nätgemenskaper, vilket leder 
mig till mitt studieobjekt, den svenska HTBQ-gemenskapen 
Qruiser. Men först lite homohistoria. 
                Homosexualitet har funnits i alla tider. Under vissa 
epoker och i vissa kulturer har det till och med varit 
accepterat. I antikens Grekland var till exempel kärlek mellan 
äldre män och ynglingar högt skattat. I Sverige sägs det att 
begreppet homosexualitet användes för första gången år 
1907 i en recension av boken Psycopathica Sexualis. Det var 
dock först 1944 som det sexuella umgänget mellan vuxna 
personer av samma kön blev helt lagligt. Det sägs att lagen 
drevs igenom främst för att motverka utpressnings-
situationer. Dock kvarstod den medicinska klassificeringen 
av homosexualitet som en mentalsjukdom ändå fram till år 

                                                        
46 Undantag är S. Vivienne & J. Burgess artikel The Digital Storyteller's Stage: 

Queer Everyday Activists negotiating Privacy and Publicness som publicerades 
2012 i tidskriften Journal of Broadcasting & Electronic Media 



1979. 1995 fick homosexuella rätt att registrera partnerskap, 
och år 2009 blev äktenskapet könsneutralt47. 

Qruiser är den största nätgemenskapen för HBTQ-
personer i Norden. Qruiser är en del av den större HBTQ-
portalen QX som står för Queer Extra. QX startades som en 
tidning som gavs ut första gången som bilaga till den mer 
sexualpolitiskt inriktade tidningen Reporter. Förlaget bakom 
Reporter gick dock i konkurs och därför startades det som 
senare kom att bli QX Förlag AB. I oktober 1995 gavs QX ut 
för första gången som en gratisutdelad tidning och har 
fortsatt komma ut sedan dess varje månad. Fokus ligger på 
nöje och kultur och homosexuella personer, främst kända 
homosexuella personer. QX finns även på nätet (www.qx.se, 
se nästa sida), och inte bara som en nätupplaga av tidningen 
utan som en portalsajt för HBTQ-personer med en så kallad 
GayMap och inte minst nätgemenskapen Qruiser.  

 

 
www.qx.se från den 30 november 2013 

                                                        
47 För mer information om homo-historien se RFSLs hemsida 

http://www.rfsl.se/?p=413 

http://www.qx.se/
http://www.qx.se/
http://www.rfsl.se/?p=413


Enligt QX själva publicerar de nyheter inom ”nöje, kultur och 
politik som berör homo- och bisexuella, transpersoner och 
våra vänner”. De beskriver GayMap som en tjänst som listar 
gay- och gayvänliga arrangemang i Skandinavien och övriga 
världen. Varje år anordnar även QX en gay-gala där årets 
homo/bi-person samt årets heterosexuella person utnämns.  

I juni 2000 startades Qruiser för att erbjuda en plats 
för HBT-personer liksom "dess vänner". Qruiser används 
främst för att umgås med likasinnade, flirta och för att hitta 
sexuella partners. Detta understryks av namnet Qruiser som 
hänvisar till det engelska ordet cruise, att långsamt glida 
fram, en aktivitet som homosexuella (främst män) ägnade sig 
åt på offentliga platser utomhus, framför allt innan internet 
och digitala mötesplatser blev vanliga. Bögar gick omkring i 
parker och grönområden som var kända bland bögar för att 
finna tillfälliga sexuella förbindelser. Qruiser skriver själva att 
som medlem kan man lägga upp sin egen hemsida (så kallad 
profilsida). Enligt Qruiser ska man presentera sig för andra 
och då kan man också få meddelanden skickade till sig. Andra 
funktioner som lyfts fram är att användare kan föra sin egen 
dagbok, lägga upp bilder och att de som besöker ens sida kan 
skriva i en gästbok.  

Min profilsida på Qruiser från 1 november 2012 



  

Då min studie av Qruiser startade i november 2012 hade de 
109153 aktiva medlemmar. Enligt dess egen statistik 
definierade sig 72 procent av dessa sig som män. 72 procent 
definierade sig själva som bögar, lesbiska eller bisexuella. 
Majoriteten av medlemmarna var mellan 20 och 40 år gamla. 
72 procent av medlemmarna bodde i Sverige och enbart 17 
procent definierade sin förhållandestatus som i ett för-
hållande, vilket ytterligare understryker Qruisers som en 
gemenskap för att ragga och finna en partner. Webbplatsen 
finns förutom på svenska även på norska, danska, finska, 
engelska och tyska.  
 Qruiser erbjuder dock inte enbart ett digitalt rum för 
cruising, det finns även möjligheter för politiska diskussioner 
i så kallade forum och klubbar. En klubb på Qruiser är en 
samling med likasinnade. Som medlem kan starta egna 
klubbar och gå med i existerande klubbar. På Qruiser finns en 
mängd olika klubbar som handlar om allt från att visa att man 
gillar ett särskilt musikband, politiskt parti, klädmärke, 
sexuell aktivitet, kändis, till att man är för eller emot något 
och så vidare. Den största klubben den förste november 2012 
var Intelligens är sexigt med 3954 medlemmar tätt följt av 
Male Nude Celebrities (nakna manliga kändisar) med 3888 
medlemmar. De klubbar man går med i representeras av små 
ikoner som syns under ens klubbsida som i sin tur ligger 
under profilsidan. Medlemmar kan också välja att skylta med 
sina klubbmedlemskap direkt på sin profilsida. På klubbsidan 
kan medlemmar i sin tur se vilka andra som är medlemmar, 
vem som startade klubben, liksom att starta diskussions-
trådar och göra inlägg på klubbens vägg. Då ett nytt inlägg 
gjorts eller diskussion startats i en klubb man är medlem i, 
syns det på profilsidan då man loggar in (som bilden på andra 
sidan visar på).  
 



 
Del av min klubbsida från 30                  Del av Qruisers forumsida från 30 
november 2013                    november 2013   
 
 

På Qruisers diskussionsforum kan man starta diskussions-
trådar om allt möjligt från hur man gör om man är kär i sin 
kompis till att diskutera politik. Enligt Qruiser är diskussions-
forumen öppna för diskussioner, debatter och för att ställa 
frågor. Qruiser förbehåller sig rätten att radera inlägg/ 
diskussioner. För att kunna starta en diskussion eller göra ett 
diskussionsinlägg måste du varit medlem på Qruiser i minst 
en vecka. Det är medlemmen som har startat diskussionen 
som ansvarar för vilka inlägg som får ligga kvar. Om man 
hittar inlägg som bryter mot Qruisers policy så ska dessa 
anmälas till något som heter Abuse. Denna policy bygger på 
att visa hänsyn och respekt, undvika diskriminering och 
förbjuda kommersiell och olaglig verksamhet såsom koppleri 
till exempel (se www.qruiser.com/info/policy). Om inlägg 
inte tas bort av trådstartaren kan Abuse radera hela tråden. 
 
 
 

http://www.qruiser.com/info/policy/


Studien 
 
Qruiser, liksom de andra studierna i denna bok, bygger egna 
erfarenheter. Som queer/ homosexuell har jag vuxit upp med 
Qruiser och dess föregångare. Jag har velat umgås med lika-
sinnade och hitta eventuella partners. Ju äldre jag har blivit, 
och desto stabilare förhållande jag har haft, desto mindre 
aktiv har jag på Qruiser. Jag hade dock aldrig deltagit i några 
av de politiska diskussionerna i Qruisers diskussionsforum 
innan jag genomförde denna studie. Politiska klubbar hade 
jag varit medlem i men utan att vara särskilt aktiv. Således 
var jag redan medlem och känd med en viss del av miljön på 
Qruiser innan jag påbörjade denna studie. 

Jag har använt mig olika metoder för att studera de 
politiska diskussionerna på Qruisers. Min studie riktade in sig 
på att studera politiska diskussioner i det politiska forumet 
Politik, samhälle och världen, och de mest aktiva politiska 
klubbar under november månad år 2012. Jag har observerat 
dessa diskussioner, själv deltagit i vissa av dem, samt fört en 
dagbok över mina observationer och deltagande däri. Jag har 
gjort intervjuer med deltagare via Qruisers meddelande-
funktion. Fokus för studien har legat på att förstå vad som 
drev dessa deltagare att delta i dessa politiska diskussioner. 

Under november månad 2012 samlade jag in alla 
inlägg och diskussioner på de åtta största politiska klubbarna, 
de med mer än 500 medlemmar. Dessa var: 1) Feminism med 
1095 medlemmar 2) Anti Djurporr-Djurplågeri med 990 
medlemmar 3) Transgender med 838 medlemmar 4) Anti 
Rasism och Nazism med 726 medlemmar 5) Poly-amour med 
628 medlemmar 6) Du representerar inte mig med 612 
(denna klubb vänder sig emot bilden som förmedlas av de 
stora HBT organisationer) 7) FairTrade med 597 medlemmar 
och 8) Moderaterna med 551 medlemmar. 

Jag valde också att inkludera fem klubbar som jag 
själv personligen var Intresserad av. Detta för att underlätta 
eget deltagande och en fördjupad förståelse av det politiska 



deltagandet på nätgemenskapen. Dessa klubbar var 1) Ingen 
människa är illegal med 280 medlemmar (för flykting-
mottagande) 2) Ateisterna med 159 medlemmar, 3) 
Republikanerna med 140 medlemmar (här i betydelsen mot 
monarkin i Sverige); 4) Trafficking är horribelt med 48 
medlemmar samt 5) Försoning Israel-Palestina med 47 
medlemmar. Under november 2012 var det anmärkningsvärt 
lite aktivitet i dessa 13 klubbar, enbart 79 inlägg gjordes. Den 
största klubben, Feminism, hade mest aktivitet på sin sida. 
Men på några klubbar hände det överhuvudtaget ingenting 
(dessa klubbar var: Du representerar inte mig, FairTrade, 
Moderaterna, Försoning Israel-Palestina, Republikanerna och 
Trafficking är horribelt).  

Jag har också studerat politiska diskussioner i 
forumet Politik, Samhälle & Världen, som var det mest uttalat 
politiska forumet på nätgemenskapen. Här var det desto mer 
aktivitet. Jag gjorde observationer av alla trådar som 
startades från den förste till 20e november 2012. Jag fortsatte 
ladda ner inlägg i dessa trådar till och med den 25e 
november. På så vis samlade jag in 76 olika trådar som 
startats av 31 olika användarnamn som innehöll totalt 2853 
inlägg. Jag publicerade en konferensartikel i juni 2013 på 
materialet som jag länkade till på forumet för att starta en 
diskussion. Denna diskussion har också tagits med i studien. 
Jag har försökt intervjua samtliga klubbskapare och 
trådstartare samt ofta förekommande debattörer. Alla har 
inte valt att ställa upp men till dags dato har jag genomfört 
intervjuer med 36 olika användare. Materialet innehåller 
även intervjuer från en förstudie som ägde rum under några 
veckor i april månad år 2012. Till detta kommer också de 
dagboksanteckningar som jag förde under de deltagande 
observationerna i vilka jag dokumenterade vad jag såg, mina 
känslor, undertexter och erfarenheter som jag tillägnade mig 
då jag deltog i diskussionstrådarna i forumet. Dessa har hjälp 
mig att tyda de drivkrafter som låg bakom deltagandet.  



                  När det gäller studien på Qruiser skiljer den sig från 
både Nina och aktivisterna i södra Stockholm genom att det 
sociala medium de använde, plattformen Qruiser och dess 
olika funktioner, inte var öppet för allmän beskådan. Man var 
tvungen att vara medlem för att ta del av informationen. 
Därför är det viktigt att kort diskutera de etiska ställnings-
tagande som jag gjort då jag studerat Qruiser. Man måste bli 
medlem för att få ta del av de politiska diskussionerna på 
Qruiser. Men det tar enbart en till två minuter att bli medlem. 
Dessutom visas bilder på medlemmar för alla besökare redan 
på login-sidan, även för de som inte har loggat in eller ens 
blivit medlemmar (som nedanstående bild visar – här är dock 
medlemmarnas profilbilder förtäckta). 
  

     
Från Qruisers välkomstsida den 4 september 2012  
 
 

Trots den enkelhet med vilken man kunde bli medlem och 
skaffa sig en profilsida, samt att Qruiser väljer att visa upp 
medlemmars profilbilder för alla, även de som inte blivit 
medlemmar, är det tveksamt ifall de studerade med-
lemmarna kunde förutse att deras deltagande skulle hamna i 
ett forskningsprojekt. Jag har därför varit helt öppen med min 
forskning och att jag är en forskare. Jag ändrade mitt 
användarnamn till forskaren den 4e november och som 



nämnts tidigare publicerade jag även resultat på forumet för 
att dela av mig av min forskning. I mars 2012 kontaktade jag 
administratörerna på Qruiser som gav mig tillåtelse att 
bedriva min studie. Jag har också upprepade gånger försökt 
att nå den ansvarige utgivaren för att även få hans god-
kännande. Detta har inte gett något resultat. Jag har dock gått 
igenom användarvillkoren för medlemmar på Qruiser och 
försäkrat mig om att jag inte brutit mot något av dessa då jag 
bedrivit forskningen. Min intention har också varit att 
försöka intervjua alla trådstartare och klubbskapare som jag 
studerat. Även om inte alla ville delta i studien har alla som 
besvarat min förfrågan (vilket inte är riktigt alla) gett mig 
tillåtelse att studera deltagandet i den tråd eller den klubb de 
startat. Ingen har heller hört av sig för att för att be mig att 
inte använda informationen i deras klubb eller diskussions-
tråd. Jag kommer inte använda någon personlig information 
om någon av deltagarna i detta kapitel.  
 
 

Att ragga med sin politiska identitet  

 
Låt oss börja med att studera vad som hände på klubbarna. 
Som jag nämnt tidigare gjordes enbart 79 inlägg in under 
november 2012. Då jag tittar närmare på dessa inlägg kan jag 
urskilja två olika typer, 1) att posta information och 2) upp-
muntrande tillrop. Dessa uppmuntrande tillrop påminner om 
det vi såg i förra kapitlet om slaget om badhuset. På samma 
sätt kunde informationsinlägg ha en mobiliserande avsikt 
genom att till exempel uppmana eller bjuda in till deltagande 
i olika evenemang offline. Ett inlägg från klubb Feminism den 
20e november handlade till exempel om att uppmana till 
demonstrationer mot den irländska abortlagstiftningen. Ett 
inlägg i klubb Transgender från den förste november gav 
information om tid och plats för ett gruppmöte och så vidare. 
Den förste november gjordes ett inlägg i klubben 



Transgender om thailändska transsexuella flygvärdinnor. Ett 
annat inlägg från klubben den sjätte november handlade om 
ett positivt bemötande på en kvinnoklinik. Som diskuterades 
i föregående kapitel handlar uppmuntrande tillrop om att 
(halv)offentligt skylta med sin åsikt i en fråga vilket i sin tur 
snarare handlar om att uttrycka och förhandla sin identitet 
såsom en expressiv förklaringsmodell föreskriver. På Qruiser 
blev det expressiva och livspolitisk inslaget tydligt, att 
deltagande handlade om visa upp ens (köns)tillhörighet och 
livsval, även i en ickenormativ sexualitet.  

Inte sällan innehöll dessa inlägg länkar till 
traditionella mediers hemsidor, framför allt till kvälls-
tidningar. Länkar användes främst för att bekräfta sin egen 
ståndpunkt. I ett inlägg från klubb Feminism från 20e 
november belystes den svenska regeringens dubbelmoral i 
relation till utnämningen av den maltesiske EU-
kommissionären Tonio Borg. Detta inlägg ackompanjerades 
av diverse länkar. Andra exempel var att bekräfta en bild av 
Sverigedemokraterna som allmänt ociviliserade, särskilt efter 
avslöjandet att två av deras toppkandidater hade beväpnat 
sig med järnrör under en utekväll och använt nedsättande 
språk mot invandrare och kvinnor. 36 av de 79 inläggen 
innehöll länkar. Även YouTubeklipp var populärt att länka 
till, liksom den sekulära organisationen Humanisternas blogg. 
De verkade ha en del aktiva medlemmar på Qruisers politiska 
klubbar (särskilt i klubbarna Feminism och Ateisterna). 

De som postade inlägg på klubbarna verkade drivas 
av både instrumentellt och kommunikativt färgade driv-
krafter. Man ville kommunicera med andra, dock inte för 
konsensusinriktade samtal utan för att bevisa en ståndpunkt. 
Det var tydligt att man hade sin åsikt klar innan man gjorde 
inlägg. Snarare än kommunikativa samtal, vars ledstjärna 
skulle vara det bästa argumentet, blev det uppenbart att de 
som postade på klubbarnas väggar antingen ville sprida 
information om något, eller skylta med sin åsikt, sina livsval 
och tillhörigheter. När det gällde politiska åsikter var de 



formade och klara innan användare gjorde inlägg på 
klubbarnas väggar. Och skulle någon argumentera emot en så 
verkade det alltid finnas ett batteri av länkar som bekräftade 
att just det som inläggsförfattaren tyckte var rätt och riktigt. 
Jag återkommer till detta senare då forumet diskuteras.  

Även om det hände en del på klubbarna, utmärktes 
de snarare av ickedeltagande än av deltagande. Jag kan alltså 
inte dra för stora slutsatser på studiet av det lilla deltagande 
som ägde rum här. Förutom klubbarna Anti-Rasism och 
Nazism, Feminism och Ateisterna så attraherade dessa 13 
klubbarna mindre än tio inlägg var under november månad. 
Och som sagt, några klubbar attraherade inga inlägg 
överhuvudtaget. De som gjorde inlägg på klubbarnas väggar 
och startade diskussioner var en liten minoritet av klubb-
medlemmarna. Så låt oss istället rikta uppmärksamhet mot 
majoriteten. Varför var de med i politiska klubbar om de inte 
tänkte delta genom att göra inlägg och diskutera?  

Det verkar som att klubbmedlemskap hade 
funktionen som en knappnål i kavajslaget, vilket i den digitala 
sen-moderniteten innebär att användare skyltar med en 
klubb-ikon på sin profilsida. I intervjuerna bekräftades detta 
med uttalanden som ”klubbarnas funktion är att visa vilka 
intressen och preferenser man har”. En del talade om klubb-
medlemskap som en ”innehållsförteckning” över vilken typ 
av människa de var, ”en lista över intressen och åsikter” och 
ytterligare information om vad för typ av person som döljer 
sig bakom profilen. Det som drev medlemmar att gå med i 
politiska klubbar handlade snarare om att uttrycka och 
förhandla sig själva som politiskt intresserade individer än 
att söka diskussion eller bilda sig en uppfattning i en fråga. 

Att skylta med vem man var verkar onekligen 
expressivt drivet. Dock kan det även finnas instrumentella 
drivkrafter bakom en sådan innehållsförteckning i form av 
klubbikoner på sin profilsida. Qruiser är först och främst en 
nätgemenskap för att hitta partners. En del deltagare 
skyltade därför med sina åsikter och intressen för att 



attrahera den rätte/ rätta. ”Det vore trevligt att träffa någon 
med liknande tankar och åsikter” som en deltagare uttryckte 
det i en intervju på frågan om varför det var viktigt att skylta 
med sina klubbmedlemskap. Eller för den delen, klubb-
medlemskap kunde även användas för att avskräcka fel 
personer från att kontakta en som i nedanstående intervju-
utdrag. Deltagaren svarar så här på frågan varför han hade 
grundat två klubbar.  
 

”Jag grundade båda dessa klubbar för att visa mina åsikter, delvis 
för att det skrämmer iväg folk jag ändå inte skulle få något ut av 
att prata med” 

 

Klubbmedlemskap användes alltså som ett slags “filter” som 
en deltagare uttryckte det. ”En man som inte har några som 
helst politiska åsikter är inget för mig” berättade han. Det var 
alltså en anledning till varför han valde att skylta med sina 
klubbmedlemskap, att locka till sig rätt typ av män och 
skrämma iväg fel typer. Här verkar det också att kunna 
debattera ansågs som särskilt attraktivt hos en potentiell 
partner, och något som ibland kunde testas. 
 

”Om någon håller med mig så ändrar jag ståndpunkt, bara för att 
kolla deras förmåga att resonera” 
 

Diskussion och debatt var inte alltså inte ointressant för 
medlemmarna på Qruisers politiska klubbar. De verkade gilla 
att diskutera, särskilt med ett potentiellt ragg. Dock försiggick 
inte sådan diskussion på klubbarnas väggar utan de skedde i 
så fall någon annanstans. Detta är intressant för här vi ser hur 
instrumentella drivkrafter (att hitta en partner) samverkade 
med kommunikativa drivkrafter (att vilja resonera och 
debattera, dock inte på klubbarnas väggar), som i sin tur 
samverkade med expressiva drivkrafter (att visa att man är 
politiskt intresserad och vilka åsikter man har). En stark driv-
kraft verkade vara att hitta en potentiell partner, som man 
även kunde föra samtal med. För att nå denna målsättning 



behövde medlemmar skylta med sina politiska åsikter och att 
de var politiskt intresserade individer. Min slutsats är alltså 
att deltagande i dessa klubbar, som då främst handlade om 
att göra klubbikonen synlig på sin profilsida, inte primärt 
handlade om diskussioner online, utan om att hitta en 
eventuell partner att diskutera annorstädes med (säkert i 
kombination med andra aktiviteter). Här ser vi hur miljön i 
nätgemenskapen, att detta främst är ett forum för att hitta 
sexuella förbindelser, mixades med de politiska intressen 
som dessa deltagare hade. På så sätt utesluter politiskt 
deltagande och raggande varandra.  
 
 

Polariserade diskussioner mellan Vi och Dem 
 
På Qruisers forum Samhälle Politik & Världen var deltagande 
mycket mer omfattande. Då jag studerar de76 trådarna från 
november månad blir två skiljelinjer tydliga, två olika sätt att 
utmejsla ett Vi och ett Dem och som i sin tur verkar ha varit 
drivande bakom deltagandet i diskussionerna. Ett sätt var 
genom att använda den välkända höger-vänsterskalan. Det 
var utifrån denna som användare definierade sig själva och 
sina motståndare och som verkar ha drivit en del av 
deltagandet på forumet. Denna vi och dem-indelning känner 
vi igen från föregående kapitel om aktivisterna i södra 
Stockholm. Nytt för denna studie är den vi och dem-indelning 
mellan å ena sidan rasister (eller orädda sanningssägare 
enligt de själva), och å andra sidan försvarare av det mång-
kulturella samhället (eller den politiskt korrekta åsiktseliten 
enligt motståndarna). Detta illustrerar hur kontroversiella 
och polariserande frågor, så kallat issue engagement (se 
kapitel två och tre), var en drivkraft bakom deltagande. Men 
snarare än att använda sitt deltagande instrumentellt för att 
driva igenom en fråga (till exempel bevara ett badhus som 
diskuterades i föregående kapitel) handlade deltagandet på 
Qruiser om att förhandla sig själv som höger eller vänster, 



mot rasister eller som orädda sanningssägare. Det var 
kontroversiella frågor som motiverade deltagande, frågor 
inom vilka tydliga och polariserade politiska identiteter 
kunde kommuniceras. Som vi kommer få se exempel på 
längre fram, handlade detta inte om att komma överens, utan 
om ganska hätska samtal mellan tydliga motståndare. 

Om vi börjar med att titta närmare på vänster-höger-
indelningen var det vanligt med uttalanden som ”vänster-
packets förvirrade världssyn” eller hur ”det socialistiska 
Sverige har bestämt att det är fult att arbeta och tjäna sitt 
levebröd”. Skribenter på vänsterkanten visade samma (brist 
på) vältalighet då de talade om ”borgarbrackor” och kvinnliga 
ministrar i alliansregeringen som ”borgarkärringar”, 
”marknadsliberaler” och ”auktoritära mobbare” och så 
vidare. Det blev tydligt att denna vi och dem-indelning utlöste 
deltagande i trådarna samt speglade vissa befästa sätt att 
identifiera sig själv som politiskt intresserad.  

I intervjuerna, då jag frågade vad som drev deras 
deltagande, använde nästan samtliga intervjuade höger-
vänsterskalan för att förstå sitt deltagande, sig själva liksom 
sina menings-motståndare. Jag kunde höra uttalande som 
”vänstern har gjort så mycket illa” eller ” vi måste bekämpa 
högeråsikterna i forumet”. En deltagare svarade så här på 
frågan varför hen deltog i diskussionstrådarna. 
 

”Det är nästan enbart socialister av olika kulör som deltar i 
diskussionerna så ett annat perspektiv behövs, en röst som tror på 
frihet.” 

 

Det är tydligt att höger-vänsterskalan fortsätter att sortera in 
alla möjliga politiska frågor och konflikter under sig. Idén och 
uttryckandet av sig själv och andra som deltagare i den 
politiska debatten som antingen höger eller vänster är 
fortsatt viktig för det politiska deltagandet. Jag stötte som 
sagt på denna vi och dem-indelning i södra Stockholm, men 



jag har också stött på den i studiet av aktivister utomlands48. 
Att denna indelning var så dominerande förvånade mig dock. 
Denna skala är enkelriktad och döljer andra sätt att 
konstruera, dels det politiska fältet på och dels sig själv som 
politiskt intresserad. Det råder dock inget tvivel att vänster-
högerskalan fortsätter att vara central för hur vi förstår det 
politiska, utrycker oss som politiskt intresserade personer, 
och således också som drivkraft bakom deltagandet. 
                   Den andra tydliga vi och dem-indelningen som 
utlöste deltagande i diskussionstrådarna var den mellan 
rasister (eller orädda sanningssägare) och de som försvarade 
det mångkulturella samhället (alternativt den kultur-
relativistiska politiskt korrekta åsiktseliten). Det finns fler-
talet exempel på denna indelning i de 2853 inläggen. Till 
exempel berättades det om kommuner som hade tvingats 
stänga ned äldrevårds-enheter samtidigt som de har tagit 
emot invandrare som ”dränerar välfärdssystemet utan att 
bidra till det”. I intervjuerna, då jag frågade vad som drev 
deltagandet, var det vanligt med svar som detta:  
 

”Jag engagerar mig i diskussioner som rör Sverige, dess 
bevarande som nation och som hem för det svenska folket och den 
svenska kulturen gentemot multi-kulturalisterna”  

 

Å andra sidan argumenterades det att ”det finns inget som 
heter fri invandring” och att inte ens ”flyktingar kan vara 
säkra på att få uppehållstillstånd i Sverige”. En del räddes inte 
från att kalla sina meningsmotståndare för rasister, fascister 
och i vissa fall till och med Nazister: 
 

”Ansiktslösa rasister och nazister vimlar det av online, men på en 
HBT sida? Det är ett hån mot oss som har kämpat för våra 
rättigheter.” 

 
                                                        
48 Se artikeln Identity negotiation in activist participation som jag skrivit 

tillsammans med C. Neumayer, A. Banfield-Mumb och J. Schossböck Judith. 
Kommer att publiceras 2015 i tidskriften Communication, Culture & Critique.  

 



I intervjuerna talades det ofta om vad ansåg var en samman-
blandning mellan nationalism och rasism. Särskilt de som 
blev etiketterade som rasister menade att deras motståndare 
hade blandat ihop korten. 
  

”Jag står för att vara nationalist, men mina motståndare älskar 
att kalla mig för rasist, även om detta är två annorlunda saker” 

               
Inte helt oväntat ansåg ena sidan här att religionen Islam var 
särskilt ondskefull. Således attackerades muslimer som inte 
ansågs passa in i det svenska samhället. Man kunde till 
exempel läsa inlägg som detta: 
 

”Många muslimer är så frånvända resten av världen att de 
fortfarande och i det mesta lever efter de muslimska traditioner 
som de gjorde på profeten Muhammeds tid. Deras 
moderniseringsprocess har inte ens påbörjats” 

 

Å andra sidan attackerades sådana uttalanden för att vara 
osmakliga, främlingsfientliga och rasistiska. Idén om kultur-
relativism var viktig i denna vi och dem-indelning. Vissa 
deltagare ansåg det användes olika måttstock då Kristendom 
och Judendom diskuterades jämfört med Islam. Till exempel 
ansåg flera att kvinnoförtryck och homofobi inom Islam 
tystades ner av en politiskt korrekt elit som inte vågade 
kritisera Islam av rädsla av att bli kallade för islamofober. 
 

”Du kan inte kritisera moskéer för att sprida hat mot judar, 
kristna eller homosexuella utan att bli attackerad för att sprida 
hat mot muslimer!” 

 

Det refererades också vanligen till något som kallades för 
islamofobi-fobi, både i inläggen och i intervjuerna. 
 

”Kvinnornas underordning har blivit värre på senare tid på grund 
av kulturrelativismen och spridningen av islamofobi-fobin, tron 
på att alla kulturer är lika bra, och att vi inte får kritisera Islam 
eftersom det då skulle anses vara fördomsfullt och rasistiskt” 



                     
Ibland kopplades denna vi och dem-indelning ihop med 
vänster-höger skalan. Vissa ansåg till exempel att främlings-
fientliga var högerextrema. Andra ansåg att Islam försvarades 
av människor på vänsterkanten, att de såg på ”alla muslimer 
som en förtryckt underklass” som en intervjudeltagare 
formulerade det. Även inlägget nedan illustrerar detta: 
 

”Jag är också förvånad att vissa HBT människor, särskilt de på 
vänsterkanten, ursäktar muslimsk homofobi, eller ser på den som 
mildare än annan homofobi. De är kulturrelativister, och därför 
använder de en annan måttstock när det kommer till Islam. 
Förtryck som de skarpt fördömer utanför Islam blir acceptabelt 
om muslimer står för det” 

 

Denna mix av de två vi och dem-indelningarna var inte 
ovanlig (särskilt i de infekterade debatterna om Israel och 
Palestina). Dessutom avslöjar dessa inlägg hur homosexuellas 
rättigheter användes i argumentationen – att rättfärdiga sin 
position i relation till de två vi och dem-indelningarna. 
Deltagare på vänsterkanten attackerade motståndare för att 
sakna självrespekt eftersom de menade att till exempel 
Sverigedemokrater och högerextremister försvarade familje-
konservativa idéer om familjen som bestående av en man och 
en kvinna. På högerkanten anklagades homosexuella i sin tur 
för att de saknade självrespekt eftersom de försvarade eller 
bortförklarade muslimsk homofobi. Ibland kunde dessa 
klumpas ihop som i följande inlägg: 

 
”Människor här på vänsterkanten som böjer sig för muslimska 
samfund är inte ett dugg bättre än Sverigedemokrater” 

 

Att Qruiser var en HBTQ-nätgemenskap påverkade tydligt 
argumenten som användes på samtliga kanter i dessa 
polariserade debatter. Att vara homosexuell och att inneha 
visa rättigheter var något som var självklart dock. Det är utan 
tvekan så att förhandla en identitet som homosexuell var 



viktig för dessa deltagare. Det blev tydligt att de frågor som 
deltagare valda att engagera sig i hängde ihop med deras 
identitetsarbete på flera olika sätt. Och här verkar det som att 
polariserade frågor, där deltagare tydligt kunde identifiera 
sig med den ena eller andra sidan, drev deltagandet. 
 
 

Att förkunna sanningen för en föreställd publik 
 

I mina observationer på Qruisers forum blev det tydligt att 
deltagare var befästa i sina identiteter och knappast för-
väntade sig att kunna resonera sig fram till en gemensam 
ståndpunkt såsom den kommunikativa förklaringsmodellen 
förespråkar. Deltagare läste inte varandras inlägg särskilt 
noga. De missförstod varandra, ibland medvetet. Utbytet var 
elakt, snabbt och fullt av stavfel, vilket tyder på att dessa 
inlägg skrevs i affekt, i stridens hetta mellan tydliga 
motståndare som man inte förväntades vinna över på sin 
sida. Inte sällan användes karikatyrer för att avbilda sina 
motståndare i dålig dager genom att tillskriva dem extrema 
åsikter i de två vi- och dem-indelningarna. Om du till exempel 
ansågs tillhöra vänstern fick du till exempel vara beredd att 
svara för den Nordkoreanska regimens görande. Å andra 
sidan, om du ansågs tillhöra högern fick du svara på allt från 
den styrande borgerliga alliansens politik till Sverige-
demokraters förehavanden, så kallad guilt by association 

Detta leder mig till en drivkraft som går att utläsa i 
materialet, att deltagarna ansågs sig ha tillträde till någon 
form av sanning och som de drevs av att förkunna. Att 
deltagare ansåg sig sitta inne på sanningen, och att detta i sin 
tur drev dem till att delta i diskussionerna, var tydligt i 
intervjuerna. Det fanns en tendens att predika det som man 
var övertygad om var sant. Och om du inte fattade att detta 
var sanningen, så var du i bästa fall okunnig (i värsta fall en 
idiot). Nedan följer exempel på detta: 
 



”Tråden hade ungefär 90 procent felaktig information, så jag 
startade en annan tråd för att rätta till dessa lögner” 

 
”Jag vet inte varför Sverigedemokraterna triggar vänsterns 
hatiska känslor, särskilt eftersom dessa är baserade i okunskap. 
Någon måste berätta sanningen för dem” 

 

Detta deltagande handlade alltså inte om att forma åsikter i 
samtal med varandra. Forumdeltagarna hade sina åsikter 
färdiga redan innan de deltog. Deltagare drevs istället av att 
förkunna sin övertygelse till andra. Internet med dess möjlig-
heter att länka var viktigt för detta. Liksom i klubbarna 
använde deltagarna i diskussionsforumet länkar för att be-
kräfta att det de hävdade var sant. Källkritik var inget man 
ägnade sig åt. En länk var snarare bevis på att man hade rätt. 

Då deltagare ansåg sig ha tillgång till sanningen, var 
de för det mesta medvetna om att de inte kunde omvända sin 
motståndare. I intervjuutdraget nedan frågade jag en del-
tagare om dennes favoritmotståndare, om hen trodde att hen 
skulle få honom att ändra sig: 
 

”Du vinner inte över XX på detta sätt, det handlar om att få fler 
att förstå bristerna i hans argumentation” 

 

Detta utvecklas vidare senare i intervjun: 
 

”Jag kommer aldrig att få motståndaren att ändra sin åsikt, och 
det är inte målet heller. Debatten handlar om att påverka de som 
är osäkra och som bara följer debatten” 

 

Detta pekar på ytterligare en drivkraft bakom deltagandet i 
diskussionstrådarna. Man förväntade sig inte att övertyga 
eller att resonera med sina motståndare. Genom att delta i 
debatten vände sig deltagare snarare till någon annan, en 
föreställd publik av osäkra, de som man ansåg fortfarande 
vara möjliga att påverka.  
 



”Jag anser det omöjligt att försöka övertyga någon i ett forum. 
Istället försöker jag visa att mina motståndare har fel och att jag 
har rätt för att få sympatier från publiken” 

 

En del deltagare berättade att de hänvisade motståndare som 
skickade personliga meddelande till dem, att de istället skulle 
diskutera på det mer publika forumet. De ville inte debattera 
via sin meddelandeinkorg. Min slutsats är att de ville att 
deras debatt skulle vara synlig för den föreställda publiken. 
Här går det att observera en princip som gällde på forumet; 
du deltar inte om du inte har en tvärsäker åsikt, då förväntas 
du lurka. 
            Deltagarna var medvetna om denna regel förutom 
jag då jag gjorde min entré på forumet i en tråd om Israel-
Palestina konflikten. Jag var nyfiken på användandet av 
begreppet anti-semitism och hur det användes. En del 
propalestinska debattörer (mest på vänsterkanten) gjorde ett 
likhetstecken mellan Förintelsen och det som staten Israel 
utsatte palestinier för. Denna jämförelse var antisemitisk 
menade en del proisraeliska debattörer (mest på höger-
kanten). Så jag frågade helt enkelt vad begreppet anti-
semitism betydde och hur det skulle användas. I efterhand 
kan jag tydligt se hur denna undran baserades på min 
akademiska bakgrund med öppna diskussioner i seminarie-
liknande situationer. Vidare hade jag faktiskt inte bildat mig 
en uppfattning i frågan vid tillfället49. Detta inget som övriga 
deltagare accepterade, se nedanstående inlägg illustrerar: 
 

”Forskaren – vet du inte var Förintelsen var? Att alla judar skulle 
mördas, bara för att de var judar!” 

 

                                                        
49 Om man likställer det som palestinierna utsätts för med Förintelsen i syfte 

att släta över de hemskheter som judarna utsattes för, alternativt antyda att 
judar är som nazister, så menar jag att det är antisemitiskt. Dock menar jag 
att man kan kritisera staten Israels hantering av palestinier, utan att för den 
sakens skull blanda in judarnas lidande.   

 



Med detta försök att resonera, snarare än att predika en 
färdig formulerad uppfattning, blev jag varse att jag bröt mot 
en viktig princip på forumet – du skall icke delta om du inte 
har din åsikt tydlig för dig. Det var troligen därför som de 
övriga uppfattade att jag redan hade en åsikt i frågan redan. 
De trodde att jag var emot staten Israel, och att jag således 
var emot att kalla dess kritiker för antisemiter och att detta 
var en maskerad attack på mina motståndare. Svaren som jag 
fick på detta inlägg kan ses som ett försök att socialisera in 
mig i normen på forumet, att enbart delta om du har din åsikt 
färdigformulerad. 
 

”Jag ser två orsaker till att du ställer denna fråga här. 1) 
Provokation. Du vill att någon som är för Israel ska kalla dig för 
anti-semit och på så satt få poäng. Cheap and Ugly! 2) Okunskap 
om vad folkmord är och hur det definieras under FN-stadgarna. 
Föga troligt”   

 
 

Trolling som tidsfördriv  
 

De politiska diskussionerna på Qruisers forum var som har 
illustrerats här mycket konfrontativa. Kanske berodde detta 
på de diametralt motsatta politiska åsikter som 
representerades här. Kanske berodde det på möjligheten till 
anonymitet, en möjlighet som deltagande på internet 
erbjuder. I intervjuerna talade deltagarna om diskussionerna 
som en tävling mellan tydliga motståndare. De sökte inte 
efter konsensus i trådarna, de lyssnade inte till de bästa 
argumenten och de sökte definitivt inte att förstå varandra. 
Det deltagarna sökte var konflikt. Deltagare sökte aktivt 
missförstå varandra och de använde mindre smickrande 
epitet för varandra. Att diskutera med varandra var en tydlig 
drivkraft, men inte att komma överens såsom den 
kommunikativa förklaringsmodellen föreskriver.  



Detta tydliga fokus på konflikt aktualiserar den 
belgiske politiske teoretikern Chantal Mouffe och det radikal-
demokratiska perspektiv som hon argumenterat för50. För 
Mouffe är konflikter det mest centrala för politiskt del-
tagande. Om vi utgår från en idé om att det politiska rör 
organiseringen av samhället och vår samexistens i detta 
(såsom diskuterades i kapitel två) skulle radikaldemokrater 
fokusera på de konflikter mellan grupperingar, krav och 
intressen som uppstår då samhällets gemensamma tillgångar 
och resurser ska fördelas. Enligt Mouffe ska vi inte missledas 
att tro att vi någonsin kan komma överens om detta. 
Dessutom ser hon på deltagande som baserat i identitets-
processer, det vill säga att genom att tala om ett Vi utmejslar 
vi alltid ett Dem. Detta illustreras med all önskvärd tydlighet 
på Qruisers forum. Mouffe menar dock vi bör sträva efter att 
se på Dem, inte som fiender som ska förgöras, utan som 
motparter vars existens vi bör respektera. Mouffe använder 
sig av här av begreppet agonism som det politiska 
deltagandet bör kännetecknas av (istället för antagonism).  
Frågan som då infinner sig är hur deltagare såg på sina 
motståndare på Qruisers forum? Såg de på sina motståndare 
som fiender (antagonism) eller som motparter (agonism).  

Det framstår tydligt i diskussionstrådarna att de var 
antagonistiska. Det vill säga att deltagare såg på sina 
motståndare som fiender snarare än respekterade motparter. 
Man använde alla möjliga epitet på sina motståndare som till 
exempel att de var försupna, att de var pedofiler och så 
vidare. Detta är nästa på pricken det som definierar att 
flejma. Begreppet kommer efter engelskans to flame - att 
flamma upp eller tända eld på – och används för att beskriva 
oseriösa påhopp, stötande uttryck och diskussioner online 
som går över styr och som fokuserar på att förolämpa 
motståndaren istället för på sakfrågor51. Med ett annat ord 
betedde sig deltagarna som internettroll. Ett internettroll är 
                                                        
50 Se till exempel Om det politiska som kom ut på svenska år 2007  
51 Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Flaming 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Flaming


enligt Wikipedia personer som skriver på internetforum i 
syfte att gräla eller provocera fram känslomässiga svar eller 
utdragna ofruktbara diskussioner. Detta anspelar på hur troll 
i sagor kunde lura till sig och bergta människor. Troll 
anspelar även på fiskemetoden trolling (som ibland benämns 
som dragrodd på svenska). Men i stället för att långsamt dra 
blänkande drag genom fiskrika vatten i hopp om att fisk ska 
nappa, använder internettroll sig av flejmande uttryck i hopp 
om att någon motståndare ska nappa och på så sätt ge gnista 
åt de antagonistiska diskussioner och få dem att flamma upp. 
Näthat har varit omdebatterat i Sverige. Därför är det 
intressant av att försöka förstå vad som drev detta 
antagonistiska deltagande fullt av trolling och flejmande. På 
Qruiser rörde det sig om deltagare som ägnade sig åt trolling 
på hemmaplan och som vi ska se här handlade det snarare 
om ett roligt tidsfördriv än en vilja till kommunikativa samtal 
eller samtal där motståndaren respekterades som en 
motpart. Hela den flejmande tonen i forumtrådarna kan 
beskrivas som giftigt spydig, men även med en viss 
humoristisk underton. Enligt några intervjudeltagare ledde 
en sådan antagonistisk atmosfär ibland till förtal och 
förutfattade meningar, vilket i sin tur fick fler deltagare att 
anta denna mer fientliga/ antagonistiska tilltalston, men 
också till ett underhållande tidsfördriv. 

Detta leder in mig till en av vad jag ansåg var en 
huvuddrivkraft till att delta på forumet. Deltagarna såg på 
forumet som en tävlingsarena eller en lekplats att fördriva sin 
tid på. I nästan samtliga intervjuer hänvisades det till tävling 
eller lek på ett eller annat sätt. ”Att diskutera är ett sätt att 
tävla, en hobby” eller att ”allt som roar mig är bra”. Och här 
förefaller det som om deltagare föredrog att fördriva tid 
genom att bråka med tydliga motståndare som hade sin åsikt 
klar för sig. Att attackera motståndare verkade mer roande 
än att resonera sig fram till en gemensam ståndpunkt. 
Intervjuutdragen nedan illustrerar detta: 
 



”Jag deltar för det mesta när jag är uttråkad et cetera, ett 
tidsfördriv, men också för att det är kul att reta allt detta 
vänsterfolk här” 

 
”Det är ett nöje, eller ett tidsfördriv. Allt eftersom har det tyvärr 
blivit till en vana att tillsammans med morgonkaffet kolla 
forumet och se vad för tokigheter som skrivits under natten :)) 
Desto galnare desto bättre ” 

 
Denna förströelse uppskattades inte minst på grund av det 
som beskrevs om bristen på politisk korrekthet på Qruiser. 
Samtidigt som flejming och trolling kunde uppfattas som 
otrevlig, osaklig och ogrundad, så välkomnade många Qruiser 
för sitt debattklimat där ”politiskt korrekthet har minskat” 
och ”man kan se en större åsiktsspridning”. Det var tydligt att 
det tillåtande klimatet motiverade deltagande och gjorde 
Qruiser roligare som forum för en del deltagare att hänga på. 
Att delta som tidsfördriv kan här förstås utifrån ett 
instrumentellt perspektiv, att deltagarna såg på sitt 
deltagande som ett instrument för att fördriva tiden och för 
att få underhållning. Det går alltså att förstå det 
antagonistiska deltagande på Qruiser som en tävling, ett spel 
mellan polariserade politiska ståndpunkter i vilket mot-
ståndaren är okunnig och jaget har tillgång till sanningen. På 
Qruisers forum stötte deltagarna på varandra om och om 
igen. Deltagare hade sina favoritmotståndare och kunde 
uttrycka glädje när denne dök upp i en tråd ”XX har vaknat 
upp ur dvalan, låt oss få smaka på din vänsterpropaganda”. 
Den antagonistiska tonen var en del av spelet. Och att hålla 
spelet igång gjorde deltagare genom att provocera. 
 

”Mina inlägg här på Qruiser är inte menade att vara särskilt 
”seriösa”. Jag står för vad jag skriver, men jag bryr mig inte om 
att försöka hålla en ”fair” ton eller ”sträva efter objektivitet” ” att 
se den andra sidan av saker och ting”. Jag skriver för att 
provocera” 

 



Det förefaller som att deltagarna njöt av att attackera 
varandra och vissa tyckte även om att bli attackerade tillbaks. 
I intervjuerna talade en del deltagare om hur de uppskattade 
även negativa reaktioner, att dessa var ett tecken på att de 
hade lyckats med sina provokationer:  
 

”Jag ser starka reaktioner som ett tecken på att den som utryckt 
sådana reaktioner har blivit känslomässigt upprörda över vad jag 
har skrivit. Som en ideologisk motståndare (eller nått åt det 
hållet), önskar jag honom allt ont, och blir således nöjd då jag 
tänker på deras upprördhet”. 

 

Från ett spelperspektiv är provokationen en del av dess 
regler, det som gör spelet intressant och håller det levande. 
På så sätt, om man blev attackerad, var man åtminstone 
bekräftad som en medspelare, ett mycket bättre öde än att 
ignoreras.  
 

”Jag kommer troligtvis inte att skriva mer i debattforumen här. 
Det är inte värt tiden jag spenderar, att tala om ingen lyssnar” 

 
Utifrån olika förklaringsmodeller för deltagande blir det 
tydligt att deltagare drevs att kommunicera med varandra, 
men inte för att komma överens och förstå varandra i 
respektfulla diskussioner, utan för att fördriva tiden genom 
antagonistiska debatter fulla av trolling och flejming. Detta 
kan ses utifrån en instrumentell förklaringsmodell, där 
deltagande blev till ett medel för underhållning. Cementerade 
politiska identiteter, som inte skulle förändras under 
diskussionens gång, var viktiga för denna underhållning, 
liksom vissa polariserade frågor som deltagare visste skulle 
få den underhållande diskussionen att flamma upp. Dessa 
polariserade frågor var tätt sammanknutna med de politiska 
identiteter som deltagare utgick från. 
 
 
 



Tuppfäktning i den digitala senmoderniteten 
 
Att jag uppfattade deltagandet på Qruiser som en tävling, ett 
spel, mellan vad jag uppfattade mestadels var homosexuella 
män, får mig att se på deltagandet här som en tuppfäktning i 
en klassisk antropologisk betydelse. Den amerikanske 
antropologen Clifford Geertz skrev i boken The Interpretation 
of Cultures från år 1973 om tuppfäktningar på ön Bali i 
Indonesien. Han blev accepterad av den lokala befolkningen 
genom att delta med sin fru i dessa illegala förnöjelser. I 
jakten på detta nöje ingick deltagarna i tuppfäktningen i 
relationer som även kunde förse dem med smärta. Geertz 
hänvisar till detta som djupspel (deep play)52. Även på 
Qruiser, då deltagare sökte underhållning i det politiska 
forumet kunde debatterna hetta till så att det blev brända. 

Dock, att bli retad är ett tecken att du accepterats, 
här som en medspelare, som en del av speluppställningen. Att 
på så sätt delta och bli bekräftat i den digitala tuppfäktningen 
betyder att deltagaren både upprätthåller en idealbild om hur 
man är, en bekräftad deltagare som känner till sanningen – 
liksom en mörkare sida av detta ideal, som en provokatör 
som provocerar fram tidsfördriv genom trolling. På så sätt 
handlar spelet om både status, att skylta med sina åsikter, 
liksom att bekräfta sig själv som sanningssägare, som 
tillhörande en viss falang (höger, vänster, nationalist, multi-
kulturalist och så vidare) samt att ge igen, att verbalt knäppa 
till de som attackerat en tidigare. 
 

”De flesta av oss på forumet gillar konflikter och vendettor. 
Konflikter kan vara stimulerande och underhållande, särskilt om 
du inte har något annat för dig för tillfället” 

 

                                                        
52 Begreppet Deep Play bygger på den brittiske filosofen Jeremy Benthams (se 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham) begrepp men har snarare 
kommit att förknippas med Clifford Geertz essä. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham


Jag kunde tydligt känna igen mitt eget deltagande i 
forumtrådarna på detta vis. Efter att ha blivit attackerad, 
enligt mig själv orättvist attackerad, avsiktligen missförstådd 
och karikerad på ett mindre smickrande vis, kom jag att lära 
mig spelets regler och fann, måste jag erkänna, en viss 
njutning av att ge igen, att använda dessa enkelriktade vi och 
dem-indelningar på ett provocerande vis och på så vis få 
reaktioner tillbaka och bli bekräftad som en del av spelet. På 
så sätt förstod jag delvis den antagonistiska tonen på Qruiser. 

Hur går man då segrande ur detta spel? Detta var 
mycket oklart och i intervjuerna hänvisade de flesta till en 
subjektiv känsla. Det var tydligt att det var de själva som 
bestämde om de hade spelat spelet bra eller inte såsom 
nedanstående intervjuutdrag visar på:  
 

“Jag vet att jag blir bättre när jag får positiv feedback från 
människor som jag inte känner. Men detta händer sällan, bara 
några gånger om året. Jag antar att det handlar mer om en 
subjektiv känsla. Jag läser mycket på nätet så jag vet liksom hur 
jag presterar jämfört med andra. Men det är mest jag som tror 
att jag blivit bättre. Men det räcker långt för mig eftersom det är 
en slags hobby för mig” 

 

Om deltagande på Qruiser är ett tidsfördriv i form av ett spel, 
en tävling och att vinna var sekundärt, vad stod då på spel? 
Mina studier visar att uppmärksamhet stod på spel. Det 
handlade om att skickligt kunna använda sig av vi och dem-
indelningarna för att provocera din motståndare till debatt, 
och på så sätt spela spelet, hålla igång tidsfördrivet och få 
uppmärksamhet. Även en så kallad sanning stod på spel. 
Deltagarna var instrumentellt drivna av predika vad de ansåg 
vara sanningen i vissa frågor som de särskilt brann för, frågor 
inom vilka polariserade identiteter lätt kunde uttryckas. 
Deltagarna var också expressivt drivna eftersom de för-
handlade sig själva och andra, vad det innebar att vara 
vänster, höger, sanningssägare eller invandringsförespråkare 
och så vidare. Men det som framför allt står på spel i djupspel 



enligt Geertz, är status. Men inte status på en symbolisk nivå 
eftersom utgången i tävlingen är mycket kortvarig. Liksom 
tuppfäktningar på Bali var deltagandet på Qruiser ett nöje, ett 
tidsfördriv. Visst ville deltagare vinna/ känna sig som 
vinnare, men det var inte huvudsaken. Dessutom, känslan av 
att ha lyckats varade inte särskilt länge. 

En deltagare förklarade sitt deltagande i forum-
trådarna som ett tidsfördriv och att vara seriös samtidigt, att 
åsikterna han uttryckte var hans egna och att han var seriös 
med dem. Ett seriöst tidsfördriv är ett bra sätt att beskriva 
djupspel. Genom att hänvisa till den tyske sociologen Max 
Weber förklarar Geertz att deltagande i djupspel handlar om 
att få tillgång till mening, betydelse och status. På detta sätt 
möjliggör tupp-fäktningen deltagaren att se en dimension av 
hens egen subjektivitet. Enligt Geertz formade och upptäckte 
byborna på Bali både dess eget och samhällets temperament 
på en och samma gång genom tuppfäktandet. För mig går 
detta rätt in i vad vi dem-indelningarna på Qruiser handlade 
om: Dess individuella, men samtidigt kollektiva funktion, 
vilka genom metaforen spel/tävling understryker dess 
kommunikativa, dynamiska men också instabila funktion.         
 
 

Sammanfattning 

 
Jag gav mig i kast med att studera politiskt deltagande på 
Qruiser för att bredda min förståelse av politiskt deltagande i 
den digitala senmoderniteten till även populärkulturella 
arenor. Frågan jag ställde mig var vad som drev deltagandet 
på Qruiser. Att ragga, vi och-dem indelningar, att förkunna 
sanningen, spendera tid och underhålla sig i vad som bäst kan 
beskrivas som ett djup-spel verkar ligga bakom deltagandet 
här. På så sätt blev deltagandet meningsfullt för med-
lemmarna på Qruisers politiska klubbar och diskussions-
deltagarna på forumet Politik Samhälle & Världen. Vi och 



dem-indelningarna gjorde att deltagarna kunde förankra sitt 
deltagande i berättelsen om sig själva och samtidigt är dessa 
indelningar en temperaturmätare på det svenska samhälle i 
vilket vi lever i. I dessa indelningar kunde deltagare få utlopp 
för sitt intresse för politik, samtidigt som de verkade 
begränsande för deltagandet. De förde med sig förutfattade 
meningar om vad som utgjorde det politiska fältet.  

Men vad säger det politiska deltagandet på Qruiser 
om vårt svenska samhälle och vår samexistens detsamma? 
Det pekar på deltagande som konfrontation snarare än 
åsiktsformering och spelet som en allt viktigare form för att 
närma sig det politiska och kanske även demokratin. 
Deltagarna i forumet förväntade sig inte att samarbeta utan 
snarare att roa sig själva. Att forumdiskussionerna känne-
tecknades av att vara direkta, snabba och anonyma utbyten, 
befriade från politisk korrekthet, bidrog till underhållningen. 
Detta är deltagande som underhållning genom konfrontation 
snarare än diskussion. Förespråkare för en kommunikativ 
förklaringsmodell skulle kanske förfäras av detta, medan för 
en förespråkare för radikal demokrati kan detta ses som ett 
bra sätt att synliggöra konflikter i samhället, dock inte på det 
agonistiska vis som Mouffe förespråkar.  

Vi ska komma ihåg att dessa deltagare var generellt 
politiskt intresserade och deras deltagande sträckte sig 
bortom att spy galla på Qruiser. En del var aktiva i 
partipolitiken, och en del i andra i mer samtalsorienterade 
forum såsom nedanstående intervjuutdrag illustrerar: 
 

”Jag har startat diskussionstrådar här när jag är frustrerad över 
en fråga eller vill provocera människorna här. Men jag är också 
aktiv inom partipolitiken där jag för en mer seriös debatt.” 

 

Vi kan alltså inte bedöma hur sofistikerade dessa deltagare 
var generellt genom att bara studera deras deltagande på 
Qruiser. Dessutom, en vital demokrati behöver även platser 
för frustrerade medborgare att spy ut sin galla. 



Sammanfattning och slutsatser 
 
I denna avslutande del sammanfattas de tre studierna och de 
slutsatser som kan dras mer generellt utifrån dessa. Det är 
också här som jag lyfter blicken och funderar övergripande 
om det digitala deltagandet i Sverige idag. Jag börjar med en 
sammanfattning av boken innan övergripande slutsatser dras 
och utblickar görs. 
 
 

Sammanfattning 
 

Jag förstod de sociala medierna som kommunikations-
plattformar där användaren själv ska kunna vara med och 
bidra till plattformens innehåll. På så sätt omfattas 
interaktion och nätverkandefunktionerna som många anser 
vara centrala utan att för den sakens skull bortse från 
informationsspridningsfunktionen som fortsätter att vara 
framträdande även på sociala medieplattformer. 

Jag utgick ifrån att vi lever i en digital senmodernitet i 
vilka de sociala medierna flätas in med en individualism och 
reflexivitet som växer sig allt starkare i samhället idag. 
Utgångspunkten var att de sociala medier vi använder och 
samhället som vi lever i inte kan förstås var för sig, utan vi 
bör studera dem samtidigt, som två sidor av ett och samma 
mynt. Samtidigt är det viktigt att påpeka att dessa 
plattformar är platser för socialt umgänge där andra 
användare och sammanhanget spelar en stor roll för hur 
användare reflexivt utforskar sig själva, sin självbild och 
berättelser om vilka de är. Individualism kan således inte 
kopplas bort från grupper och större kollektiv. Därför talade 
jag om en nätverkad individualism för att understryka 
individens behov av andra i den digitala senmoderniteten. 



Vi uppdaterar berättelsen om oss själva genom att 
dokumentera, lagra, förändra, registrera oss själva och vårt 
sociala umgänge. Vi iscensätter vårt vardagsliv, oss själva och 
våra sammanhang via uppdateringar och bilder på våra 
sociala medier. Med andra ord uppdaterar vi oss ständigt, 
något som jag menade understryker att uppdatering kommit 
att bli en central praktik i vår tids digitala senmodernitet.  

I kapitel två utgick jag ifrån en bred definition av 
politik som det som rör organiseringen av samhället och vår 
samexistens i detta. Idéer om jämlikhet och rättvisa är viktiga 
som ett slags socialt kitt som dels håller ihop samhället, och 
dels för att motivera oss att agera politiskt. Konflikter mellan 
olika grupperingar över hur samhällets gemensamma 
resurser ska fördelas innebär att deltagare ser sig som en del 
av en större grupp, ett ”vi” gentemot ett ”dem” som är viktiga 
både för att motivera deltagande, liksom för deltagarens 
politiska identitet. På så sätt kan politisk identitet kopplas 
samman med drivkrafter bakom deltagande. 

I den digitala senmoderniteten har vi sett hur vissa 
former för politiskt deltagande minskar medan annan ökar. 
Då parlamentariskt initierat deltagande minskar, ökar 
framför allt deltagande som har sin utgångspunkt i ens 
vardagsliv, ens självbild, självpresentation och berättelser om 
sig själv. Utifrån den tredelning av det politiska deltagandet 
som boken utgick ifrån konstaterade jag att aktivist-initierat 
och populärkulturellt deltagande ökar på grund av att dessa 
är bättre på att erbjuda möjligheter att knyta an sitt 
deltagande till berättelsen om sig själv. Internet och de 
sociala medierna spelar en stor roll i denna utveckling.  

Hur vi förstår drivkrafter bakom deltagandet 
förändras också i vår tids digitala senmodernitet. I boken 
redogjordes för tre förklaringsmodeller: en instrumentell, en 
kommunikativ och en expressiv förklaringsmodell. Den 
instrumentella förklaringsmodellen grundar sig i deltagandet 
som ett instrument för att nå målsättningar som deltagare 
redan har färdigformulerade innan de deltar. Därför verkar 



kontroversiella och polariserade frågor locka mer till del-
tagande än andra, något som diskuterades som issue 
engagement. Kommunikativa drivkrafter utgår ifrån att vi som 
deltagare i en offentlig sfär bör drivas av att lyssna på 
varandra och formulera våra åsikter utefter det bästa 
argumentet. Kommunikativa drivkrafter och tillhörande 
deliberativa teoribildning har vuxit fram i en kritik mot den 
mer instrumentella förståelsen av politisk deltagande. På så 
vis bör kommunikativa drivkrafter förstås som en norm, ett 
ideal att sträva efter, snarare än en förklaringsmodell för 
faktiskt deltagande. Den expressiva förklaringsmodellen gen-
ljuder i resonemanget om digitala senmoderniteten och hur 
sociala medier förstärker samhälleliga trender såsom 
reflexivitet och individualism. Här förstås det politiska del-
tagandet som bottnande i identitetsförhandling, att förstå, 
presentera och berätta historien om sig själv. I sådana 
identitetsförhandlingar är vi beroende av andra. Således 
kritiserades uppdelningen mellan individuella och kollektiva 
identiteter som förekommit inom den politiska teorin.  

Med denna genomgång av de sociala medierna, 
samhället vi lever i idag, politik och deltagande och hur man 
kan förstå drivkrafter bakom deltagande gav jag mig i kast 
med fallstudierna i bokens andra del. Den övergripande 
frågeställningen jag ställde var vad som drev användare att 
delta politiskt på sociala medieplattformar. På denna fråga 
kan man inte ge ett enkelt svar. Här är det också skillnader 
beroende på var deltagandet initieras. Parlamentariskt 
initierat deltagande online verkar inte locka medborgare i 
särskilt stor utsträckning. Och om medborgare deltar handlar 
det mest om polariserade och kontroversiella frågor, något 
som bekräftas av studien av politikern Nina Larssons blogg. 
Nina själv verkade drivas av en idé om att komma närmare 
sina väljare och på så sätt lättare kunna vinna val. Men även 
om Nina förklarade sin kampanj på de sociala medierna 
genom att hänvisa till kommunikativa förklaringsmodeller 
och att hon och hennes kampanjteam rent krasst såg på de 



sociala medierna som instrument att locka väljare (och vinna 
val), verkade det snarare som att hon använde dem för att 
förmedla en bild av sig själv som folkpartistisk politiker.  

När det gällde deltagande som initieras på en 
aktivistnivå verkade specifika frågor och tydliga mål-
sättningar vara en förutsättning för att mobilisera många 
deltagare. Det var tydligt att aktivisterna i södra Stockholm 
såg sitt deltagande som ett instrument för att driva sakfrågor 
och påverka folkvalda politiker. Å andra sidan verkade det 
som att man i den mer löst formulerade sammanslutningen 
SöFö var mer öppna för kommunikativa samtal. De frågor 
som engagerade aktivisterna i södra Stockholm var oftast 
sakfrågor som de brann för på ett personligt plan. På så sätt 
kan deltagande kopplas till frågor som ligger nära ens 
vardagsliv såsom ett badhus i närområdet, grönområden som 
hotas av bebyggelse och så vidare. Det blev också tydligt att 
deltagare använde de sociala medierna för att knyta till sig 
användare med liknande åsikter och liknande intresse-
områden. Att vara uppdaterad blev så pass viktigt att det till 
och med kan förstås som disciplinering. Det vill säga en 
känsla av plikt att hänga med vad som hände via de sociala 
medierna, och att engagera sig på basis av den information 
som kom till en via de sociala medierna.  

Deltagande som initieras i den populärkulturella 
gemenskapen Qruiser var mycket antagonistiskt. De som 
postade inlägg verkade drivas av både instrumentellt och, om 
man så vill, mycket svagt kommunikativt färgade drivkrafter. 
Deltagare ville kommunicera med andra, dock inte för 
konsensusinriktade samtal, utan för att bevisa en ståndpunkt, 
att predika sanningen för en föreställd publik av osäkra. 
Studien visade även att deltagande handlade om ett 
tidsfördriv, ett spel där det var mer underhållande att 
fördriva tiden med tydliga meningsmotståndare och i ett 
forum där det var högt i tak för antagonistiska tongångar. Det 
var alltså tydligt att deltagare hade sin åsikt klar innan man 
gjorde inlägg. Därför kom deltagandet mycket att handla om 



polariserande frågor – frågor i vilka deltagare kunde inta 
tydliga positioner samt tillskriva sina motståndare tydliga 
positioner. Deltagandet kom att handla om hur man såg på 
sig själv som höger eller vänster, som rasistmotståndare eller 
som en orädd sanningssägare.  
 
 

Slutsatser och utblick 
 
Denna boks raison d´être (existensberättigande) bygger på 
övertygelsen att i vår tid av politisk förändring, som av 
många tillskrivs de sociala medierna, är det av största vikt att 
försöka förstå hur dessa medier och kommunikationen där 
samverkar med den tid vi lever i och med våra drivkrafter att 
delta politiskt. Det är alltså ömsesidigheten mellan de sociala 
medierna, det senmoderna samhället och politiskt deltagande 
som intresserat mig och som varit den röda tråden genom 
denna resa mot att förstå det digitala deltagandets driv-
krafter. Bokens utgångspunkt har varit att oavsett om det blir 
bättre eller sämre med sociala medier, så blir det politiska 
deltagandet annorlunda eftersom dessa plattformar har 
egenskaper som möjliggör vissa praktiker framför andra. De 
sociala medierna drivs med andra ord av vissa logiker som 
underlättar vissa former av deltagande framför andra. 

Idag är det billigt, ur flera olika aspekter, att skapa 
och skicka information på sociala medier. Detta möjliggör 
mer reflexiv kommunikation som i sin tur drivs av att få 
uppmärksamhet för den information som postas. På så sätt 
skapas uppmärksamhet för dig själv som person. Då gäller 
det för politiska aktörer att anpassa sina uttalanden så att de 
lätt kan spridas via de sociala medierna. Andra användare ska 
kunna ta till sig av det politiska budskapet till den grad att 
hen vill koppla detta till sin egen person, något som 
användare gör då de sprider budskap via sina sociala 
medieprofiler. Användare av sociala medier blir som mellan-
händer i nätverk av likasinnade. Detta är mellanhänder som 



förmedlar information och innehåll liksom dåtidens kedje-
brev. Skillnaden är att dessa digitala kedjebrev sprids snabbt 
på dagens sociala medieplattformar. Detta har beskrivits som 
connective action – att politisk handling i dagens digitala 
senmodernitet kan förstås dels utifrån de anknytningar 
(connections) vi har och kan mobilisera för att sprida ett 
budskap, men också hur politiska budskap och handling 
knyts an till självpresentationer och självbilder. 

Frågan jag ställde mig inledningen av boken var vad 
som driver användare av sociala medieplattformar att delta 
politiskt här. I denna bok är det onekligen en huvudpoäng att 
de sociala medierna drivs av expressivt deltagande, det vill 
säga snabbt, enkelt och identitetsbaserat deltagande, något 
som i sin tur ligger bakom uppgången av aktivist- och 
populärkulturellt initierat deltagande i den digitala sen-
moderniteten. Vidare konstaterar jag att i och med de sociala 
medierna blir det enklare att engagera sig, att vara stand-by i 
frågor som är viktiga för en. Detta är frågor som inte sällan är 
reflexivt motiverade, det vill säga att de handlar om hur man 
vill bli betraktad som individ och politiskt intresserad. De 
sociala medierna underlättar alltså en mobilisering av 
sympatisörer (som står standby) som vill knyta sin person till 
politiska frågor/ krav som ställs och som diskuteras. De 
möjliggör således organisering av sig själv, sin livshistoria 
och uttryckandet av det som man vill bli förknippad med. 
Bakom båda dessa praktiker ligger uppdateringen. Upp-
datering har blivit absolut centralt i dagens digitala 
senmodernitet. Dels blir det viktigt att uppdatera sig om vad 
som händer i sina nätverk av likasinnade och personer som 
man vill knyta sig själv och sin självbild till. Dels är det viktigt 
att uppdatera sitt nätverk om berättelsen om sig själv, en 
berättelse i vilken politiska ställningstagande spelar en roll. 
 I slutänden handlar detta om hur vi skapar mening 
med oss själva och våra liv. I ett sekulariserat senmodernt 
samhälle där modernitetens auktoriteter tappat i betydelse 
(se kapitel ett) är det alltmer i berättelsen oss själva som vi 



skapar mening. Genom att förhandla och uppdatera bilden av 
oss själva, presentera den på våra sociala medieplattformar, 
vänder vi oss till andra för att testa, se och bekräfta att den 
berättelse som ger mening åt våra liv även resonerar i hur 
utvalda andra i våra nätverk ser på oss. Ensam kan knappast 
göra en meningsfull identitet. Vi behöver andra för att vara 
oss själva, en publik. Online är denna publik ofta föreställd 
dock som vi dels såg i kapitlet om Nina och idén om att hon 
skulle följas av en massa osäkra väljare online, eller som vi 
såg i kapitlet om Qruiser där deltagare trodde sig kunna 
påverka osynliga lurkare som deltagare trodde tog del av 
debatten utan att göra sig hörda.  

En digital senmodernitet baseras alltså snarare på 
nätverket som viktigaste enhet än på individen. Dock utgör 
individer centrala noder i nätverk. Detta har diskuterats som 
en nätverkad individualism. Således har jag inte kunnat skilja 
på individuell identitetsförhandling från gruppidentiteter 
eller större kollektiv. Att förhandla sig själv som politiskt 
intresserad verkar höra ihop med att knyta sig själv till, både 
större ideologier, men också till olika politiska grupperingar 
och kollektiv. Vi såg till exempel hur viktigt Folkpartiet var 
för Nina i hennes förhandling av sig själv som politiker. I både 
södra Stockholm och på Qruiser användes en vi och dem-
indelning utifrån höger-vänsterskalan för att relevantgöra 
sitt deltagande och sig själv som politiskt intresserad individ. 

Det vi ser är dock inte enbart en befrielse från 
modernitetens auktoriteter, utan medför också att nya krav 
ställs på oss som individer i ett samhälle präglat av nätverk 
och dess an-knytningar på flera olika nivåer. Uppdateringen 
av sin självbild och sin självbiografi tar aldrig slut och måste 
ständigt göras, så till den grad att det till och med kan 
upplevas som ett tvång. Således disciplineras vi (pushas) till 
att ständigt kolla våra sociala medieplattformar och vi 
disciplineras att ständigt uppdatera våra profiler med bilder, 
kommentarer och åsikter för att vara relevanta för de 
personer vi vill knyta an berättelsen om, och bilden av, oss 



själva till. Den digitala senmoderniteten innebär alltså ökade 
krav att förse våra livshistorier med material. I denna bok 
handlar detta om att vi förhandlar oss själva genom vårt 
deltagande som vi gör synligt på våra sociala medie-
plattformar, plattformar som blivit centrala för uttryckandet 
av oss själva och våra livshistorier. 

Vi ser alltså hur detta möjliggörande av/ pushande 
till reflexiv identitetsförhandling också kan bli till ett 
fängelse. Den franske sociologen Michel Foucault menade att 
individer över vilka makt utövas, är de vars information de 
själva synliggör används för att kontrollera dem. Således 
utgör det senmoderna reflekterande självet en form av 
maktutövande över sig självt då hen anpassar sig till/ 
disciplineras av normerande blickar och vad som anses 
vedertagen kunskap och normalt uppförande. Vi anpassar 
våra självpresentationer efter hur andra ser på oss, men 
också hur vi själva ser på oss och hur vi själva vill vara. Det är 
tydligt att dessa disciplinerande blickar från oss själva och 
andra möjliggörs av de sociala medierna.  

Vi talar alltså om disciplinering på flera olika nivåer. 
Dels disciplineras vi till självförhandling i ett nätverks-
samhälle. I den självförhandlingen disciplineras vi i sin tur av 
de normerande blickar som anknytningar i våra nätverk 
riktar mot oss. Denna vår självförhandling som kommer ut av 
detta kan senare pusha oss till deltagande i syfte att vara 
trogna den självbild vi förmedlar. Vi binder alltså oss själva 
till vår identitet genom de sociala medierna, en identitet som 
sedan kan driva oss till handling/deltagande. Detta var tydligt 
i studien i södra Stockholm att aktivister reflexivt knöt an 
berättelsen om sig själva som aktivister genom att gilla till 
exempel badhusgruppens Facebooksida och följa dem på 
Twitter och sprida vidare deras budskap i de nätverk de 
sympatiserade med via dessa plattformar. Men dessa 
plattformar innebar också att information strömmade mot 
dem från andra aktivister som uppdaterade de nätverk som 
dessa aktivister knutit an till. Detta har diskuterats som de 



sociala mediernas mobiliserande potential. Min poäng är 
denna information också disciplinerar/pushar till deltagande. 
Det handlar om ens politiska intresse och vilja, men det 
handlar också om trovärdigheten för den politiska självbild/ 
berättelse deltagare förhandlar.  

Att detta deltagande sker online (ofta i kombination 
med deltagande offline) handlar om att det politiska 
deltagandet bäddas in ens vardagsliv, ens dagliga 
kommunikation och den ständigt pågående berättelsen om 
sig själv. Det är varken jobbigt eller extraordinärt att utrycka 
sin politiska åsikt längre. Idag behöver vi inte gå med i 
demonstrationer eller spika upp stora plakat. Det räcker med 
en statusuppdatering. De sociala medierna gör det enklare att 
både övervaka sin politiska identitet, liksom att testa den på 
utvalda bekantskaper ur sitt sociala nätverk. Man kan beklaga 
detta som klicktivism eller slacktivism (se kapitel två) 
eftersom det inte kräver lika mycket av oss längre att delta 
och uttrycka våra åsikter. Samtidigt ska vi inte underskatta 
vikten av att alltfler börjar se sig själva som politiskt 
intresserade personer. Jag menar att detta i sin tur kan leda 
till ett ökat politiskt intresse och ett ökat engagemang för 
frågor som rör samhället och dess organisering. Dock går det 
inte att komma ifrån att deltagande i vilket man utgår från 
färdigformulerade idéer om sig själv som politisk person och 
de politiska åsikter man har vilket i sin tur leder till 
deltagande i form av ett förkunnande av en slags sanning, blir 
oattraktivt. Både i badhusgruppen och på Qruiser för-
väntades deltagare ha sin åsikt klar innan de deltog. Att 
diskutera sig fram till en åsikt lät sig inte göras. En vilja till 
förutsättningslös diskussion och respekt för varandras olik-
heter är onekligen viktiga ideal att slå vakt om då politiskt 
deltagande diskuteras, även i vår tids digitala senmodernitet.  

Det är viktigt att understryka här att anknytning till 
andra inte är detsamma som att vara kommunikativt driven. 
Kommunikativ handling och deliberativ demokrati (se kapitel 
tre) innebär en vilja att komma överens, lyssna till varandra 



och lägga sina egna intressen åt sidan för det bästa 
argumentet och för det allmännas bästa. En sådan förståelse 
för deltagandets drivkrafter skiljer sig från att knyta an till 
andra i presentationen och berättelsen av sig själv. Att drivas 
av en vilja till att diskutera med andra är inte samma sak som 
att drivas av en vilja komma överens. Att somliga deltagare 
på Qruisers drevs av en vilja att diskutera, framför allt med 
potentiella ragg, eller att fördriva tiden, är inte detsamma 
som kommunikativ handling eller deliberation. 

I boken blir det tydligt att kommunikativa driv-
krafter är och förblir en utopi, ett ideal att sträva efter, men 
som inte fungerar särskilt bra att förklara och förstå faktiskt 
deltagande. Men det fanns undantag. Särskilt i SöFö inbjöds 
politiker och boende till öppna och kommunikativa samtal. 
Dessa lockade dock inte särskilt mycket publik. Men 
kommunikativa samtal som idé spelar fortfarande en mycket 
stor roll för hur till exempel en politiker som Nina förstod 
motiverade sitt deltagande på de sociala medierna.  

Vi ska dock inte glömma bort de instrumentella driv-
krafterna som var mycket tydliga i samtliga tre studier. Nina 
ville vinna valet genom att kampanja på de sociala medierna. 
De boende i Aspudden ville få politikerna att ändra sig i 
frågan om badhusets bevarande. Och deltagare i Qruisers 
klubbar ville hitta politiska motståndare att fördriva sin tid 
med. I vissa fall kopplades instrumentella och expressiva 
drivkrafter samman i sakfrågor som inte bara upplevdes som 
viktiga att driva igenom, men som också var viktiga i 
berättelsen om sig själv som politiskt intresserad. Den strikta 
uppdelning mellan instrumentellt och expressivt drivet 
politisk deltagande bör kanske ses över för att bättre 
beskriva den typ av deltagande som växer fram på de sociala 
medierna idag. Instrumentellt och expressivt drivet 
deltagande går in i varandra. Detta är en typ av deltagande i 
vilka sakfrågor och ideologiska positioner, så kallt issue-
engagement, allt tydligare kopplas till en reflexiv förhandling 
av ens självbild och de livshistorier vi vill berätta. För att dra 



en övergripande slutsats om det digitala deltagandet i Sverige 
idag är det i dessa trakter som jag hamnar, något som skulle 
kunna benämnas som expressive issue-engagement. 

Inte sällan handlar sådant deltagande om 
polariserade frågor, det som i boken benämnts som vi-och 
dem-indelningar. Att höger-vänsterskalan står ut i mitt 
material är intressant. Att ideologierna skulle ha blivit 
irrelevanta bland vanliga människor, såsom den amerikanske 
sociologen Daniel Bell förutspådde på 60talet, verkar det inte 
finnas grund för i mina studier. Flera av de politiska 
identiteter som deltagarna förhandlade tog sin utgångspunkt 
i de gamla ideologierna om socialism, konservatism och 
liberalism. Ett ökat fokus på att förhandla sin självbild och 
livshistoria har enligt mina studier inte förpassat ideologiskt 
baserat deltagande till historien. Tvärtom, verkar de politiska 
positioner vi intar på sociala medier följa vedertagna sätt att 
dela in det politiska fältet på. Som jag har diskuterat i denna 
bok döljer det andra sätt att förstå det politik på och således 
säkerligen även andra konflikter i samhället än de mellan 
arbete och kapital samt frihet och jämlikhet (vilket kan 
argumenteras vara de centrala konflikter bakom de 
traditionella ideologierna). 

Som jag skrev i bokens inledningskapitel hör de 
perspektiv vi väljer för att förstå det svenska samhället ihop 
med hur vi kan närma oss drivkrafter bakom politiskt 
deltagande i detta samhälle. Det kan finnas en risk att lägga 
för stort fokus vid reflexivitet och självförhandling. Vi ska inte 
glömma bort att politiskt intresse fortfarande är en viktig 
drivkraft i sig självt, och vi ska inte vara för snabba att döma 
de som deltar politiskt online som narcissister och enbart 
intresserade av sin egen självbild. Generellt verkar det vara 
så att det som driver deltagande fortfarande är ett genuint 
politiskt grundintresse. Och vad det kommer från och hur det 
bildas, sträcker sig bortom studierna som ligger till grund för 
denna bok. Men i och med de sociala medierna har det blivit 
enklare att diskutera, kanalisera och skylta med sitt 



deltagande. Dessutom torde det vara så att ju mer man 
utsätts för politiska åsiktsuttryck i de sociala medierna, desto 
mer tvingas man själv fundera över vad man själv står.  

Det är för att få en större bild av, bättre och bredare 
förståelse för, det digitala deltagandet i Sverige idag som jag 
har forskat på tre, till synes mycket olika nivåer. Bilden som 
växer fram är att en form av deltagande som jag föreslår att 
benämna som expressive issue-engagement blir allt viktigare. 
Även om kommunikation är viktigt för sådant deltagande, 
eftersom vi behöver andra att bekräfta oss själva, förblir rent 
kommunikativt deltagande för det mesta en utopi. Dock är 
kommunikativt deltagande fortfarande viktig för hur man i 
samhället talar om och förstår deltagande (diskurs).  

I inledningen skrev jag om att i vår tid av politisk 
förändring, av många tillskriven de sociala medierna, är det 
av största vikt att förstå hur dessa medier samverkar med 
våra drivkrafter att delta politiskt. Vidare skrev jag att sådan 
kunskap om den digitala delaktigheten är viktigt, inte minst 
för att utveckla demokratin i det samhälle som vi lever i. 
Således hoppas jag att denna bok bidragit med några insikter 
och inspirerat någon att fundera på hur vi ska kunna leva 
tillsammans på ett bättre sätt i Sverige idag. I en tid av ökade 
spänningar mellan öst och väst och utdragna oroligheter och 
till och med inbördeskrig i länder i Mellanöstern är det viktigt 
att understryka vårt ömsesidiga beroende, inte enbart för att 
förhandla oss själva som politiskt intresserade individer och 
för att delta politiskt, utan även för att skapa en bättre 
demokrati och ett bättre samhälle att leva i. 
 


