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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka i vilken grad den politiskt styrda organisation 
SKL blivit medialiserad. Dessutom studera hur SKL i egenskap av att vara metaorganisation 
påverkar hur denna medialisering sker. För att åstadkomma detta undersöks hur SKL 
organiserar sig internt för att kunna bedriva medial opinionsbildning inom en av deras 
prioriterade verksamhetsfrågor, ökat bostadsbyggande. Därtill var ett ytterligare syfte att 
likställa SKL:s medialiseringsprocess mot medialiseringsprocesserna för hela det politiska 
systemet.  
 
Metod: Det här är en kvalitativ studie där insamling av det empiriska materialet har skett 
genom semi-strukturerade intervjuer och fältobservationer.  
 
Material: Totalt åtta intervjuer genomfördes. Fyra tycken från avdelningen för 
kommunikation, tre från avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad och en från avdelningen 
VD-stab. Därtill har fyra observationer genomförts för att komplettera de intervjuer som 
gjorts.  
 
Resultat: Resultatet av undersökningen visar att SKL har blivit medialiserad utifrån två 
definierade medialiseringsfaser. Det betyder att SKL anpassar sig till medielogik för att kunna 
möta mediernas behov. Resultatet visar att denna anpassning görs för att kunna använda 
media som en arena för de budskap som man vill förmedla i opinionsbildande syften inom 
bostadsfrågan vilket skiljer sig från vad mycket av litteraturen om politisk medialisering 
säger. SKL som metaorganisationen har också inga stora problem med att hantera sina 
medlemmar in denna medialiseringsprocess och har heller ingen påverkan på hur den sker. 
Däremot kan SKL som metaorganisation förstärka sitt innehåll i de mediala produkter som 
produceras i syftet att vara opinionsbildande. Inga övertygande bevis kan dock inte göras för 
att se SKL:s medialisering som en representant för medialiseringen av det hela politiska 
systemet. Det här på grund av att SKL som organisationen har ett annat sätt att vara verksam 
på vilket gör att deras anpassning till medielogik inte med säkerhet går att säga är densamma 
som anda politiska institutionernas anpassning. 
 
Nyckelord: Medialisering, politisk logik, medielogik, SKL, metaorganisation, 
metaorganisationslogik, opinionsbildning 
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Abstract 
 
Purpose:  
The purpose of this thesis was to examine to which extant the politically governed 
organization, Swedish association of local authorities and local regions (SALAR), has been 
mediatized. Furthermore the purpose was to examine how SALAR being a Meta-organization 
affected the mediatization process. To accomplish this the thesis studied how SALAR 
organized themselves internally in order to form opinion through the media in one of their 
prioritized issues. A further purpose was to equalize SALAR’s mediatization process with the 
mediatization process for the whole political system.   
 
Method: This is a qualitative study which the gathered material has been collected through 
two types of methods, semi structured interviews and field observations.  
 
Material: A total of eight interviews were made distributed over three departments inside 
SALAR. Furthermore four observations were made to supplement the interviews. 
 
Findings: The general findings of this study shows that SALAR has been mediatized through 
organizing in way which signals adaptation to media logic. However, contrary too much of 
what the literature tells about political mediatization, SALAR adapts to media logic to be able 
to use the media as an arena for the messages and stories they want to tell. Which means that 
the adaption isn’t only forced but they are able to make the most of that adaption. SALAR 
from a Meta organizational perspective shows that it does not affect the actual mediatization 
process, only that using members as examples enforces the content, which later forms 
opinion. Concluding, no evidence can be found the supports the notion that SALAR’s 
mediatization process can be equalled to the meditization process for the whole political 
system.  
 
Key words: Mediatization, political logic, media logic, SALAR, Meta organizations, Meta 
organizational logic, formation of opinion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   4	  

Tack till 
Min handledare Josef Pallas som med sin kunskap väglett mig i processen att skriva 
om politisk medialisering. Tack också till de åtta respondenter på Sveriges 
Kommuner och Landsting som ställt upp på intervju, utan era svar skulle inte denna 
uppsats varit möjlig att genomföra.  



	   5	  

1. Inledning	  ...........................................................................................................	  7	  
1.	  1	  Problemdiskussion	  ...................................................................................................................................	  7	  
1.	  1.	  1	  SKL	  som	  metaorganisation	  ...............................................................................................................	  8	  
1.	  1.	  2	  Medialiseringen,	  medielogik	  och	  politisk	  logik	  ........................................................................	  9	  
1.	  1.	  3	  Hur	  hänger	  det	  här	  ihop	  och	  vad	  har	  det	  för	  betydelse	  för	  uppsatsen?	  .....................	  10	  

1.	  2	  Syfte	  ...............................................................................................................................................................	  10	  
1.	  2.	  1	  Frågeställningar	  .................................................................................................................................	  11	  

2. Bakgrund	  ........................................................................................................	  12	  
2.	  1	  Den	  tredje	  sektorn	  och	  offentliga	  verksamheter	  .......................................................................	  12	  
2.	  2	  Tredje	  sektorsorganisationen	  Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  ..................................	  13	  
2.	  2.	  1	  Bakgrund	  till	  SKL:s	  ansvar	  för	  bostadspolitik	  och	  bostadsbyggande	  .........................	  14	  
2.	  2.	  2	  Bullerregler	  ...........................................................................................................................................	  15	  
2.	  2.	  3	  Strandskyddsregler	  ...........................................................................................................................	  15	  
2.	  2.	  4	  Myten	  om	  kommuner	  som	  stoppkloss	  i	  bostadsbyggandet	  .............................................	  16	  

3. Tidigare forskning	  ..........................................................................................	  18	  
3.	  1	  Från	  mediering	  till	  medialisering	  .....................................................................................................	  18	  
3.	  2	  Vad	  är	  medielogik	  och	  politisk	  logik?	  .............................................................................................	  20	  
3.	  3	  Medialisering	  utifrån	  ett	  organisatoriskt	  perspektiv	  ..............................................................	  22	  
3.	  4	  Vad	  är	  metaorganisationer?	  ...............................................................................................................	  23	  

4. Teoretiskt ramverk	  .........................................................................................	  26	  
4.	  1	  De	  fyra	  faserna	  av	  politisk	  medialisering	  .....................................................................................	  26	  
4.	  1.	  1	  Fas	  1	  .........................................................................................................................................................	  26	  
4.	  1.	  2	  Fas	  2	  .........................................................................................................................................................	  27	  
4.	  1.	  3	  Fas	  3	  .........................................................................................................................................................	  27	  
4.	  1.	  4	  Fas	  4	  .........................................................................................................................................................	  28	  

4.	  2	  Metaorganisationens	  aktörskap	  i	  opinionsbildning	  ................................................................	  30	  
4.	  3	  Metaorganisationslogik	  ........................................................................................................................	  30	  

5. Metod	  ..............................................................................................................	  32	  
5.	  1	  Kvalitativ	  forskningsansats	  .................................................................................................................	  32	  
5.	  1.	  1	  Val	  av	  kvalitativ	  forskningsansats	  ..............................................................................................	  32	  
5.	  1.	  2	  Val	  av	  metod	  inom	  kvalitativ	  forskning	  ...................................................................................	  33	  

5.	  2	  Insamling	  av	  material	  ............................................................................................................................	  33	  
5.	  2.	  1	  Val	  av	  respondenter	  ..........................................................................................................................	  34	  

5.	  3	  Validitet	  och	  Reliabilitet	  .......................................................................................................................	  35	  
5.	  3	  Operationalisering	  av	  det	  empiriska	  materialet	  ........................................................................	  35	  

6. Resultatet	  ........................................................................................................	  37	  
6.	  1	  Politisk	  logik	  ..............................................................................................................................................	  37	  
6.	  1.	  1	  Den	  politiska	  styrningen	  .................................................................................................................	  37	  
6.	  1.	  2	  Hur	  politiken	  påverkar	  tjänstemännens	  arbete	  ...................................................................	  38	  

6.	  2	  Medielogik	  ..................................................................................................................................................	  38	  
6.	  2.	  1	  Organisering	  av	  den	  mediala	  rösten	  .........................................................................................	  39	  
6.	  2.	  2	  Samarbetet	  mellan	  KO	  och	  TS	  ......................................................................................................	  39	  
6.	  2.	  3	  Samarbetet	  på	  KO	  ..............................................................................................................................	  41	  
6.	  2.	  4	  Morgonmötets	  syfte	  ..........................................................................................................................	  42	  
6.	  2.	  5	  Distribueringen	  av	  de	  mediala	  berättelserna	  .......................................................................	  43	  
6.	  2.	  6	  Mediernas	  roll	  i	  distribuering	  .......................................................................................................	  44	  

6.	  3	  Metaorganisationslogiken	  ...................................................................................................................	  46	  
7. Analysdiskussion	  .............................................................................................	  48	  
7.	  1	  Politisk	  logik	  ..............................................................................................................................................	  48	  
7.	  1.	  1	  Den	  politiska	  logiken	  inom	  SKL	  ...................................................................................................	  49	  



	   6	  

7.	  2	  Medielogik	  ..................................................................................................................................................	  50	  
7.	  3	  Medialiseringen	  av	  det	  politiska	  systemet	  ...................................................................................	  52	  
7.	  4	  Metaorganisationslogiken	  ...................................................................................................................	  54	  
7.	  5	  Sammanfattning	  av	  de	  centrala	  aspekterna	  i	  analysdiskussionen	  ....................................	  56	  

8. Slutsatser	  .........................................................................................................	  57	  
9. Vidare forskning	  .............................................................................................	  59	  
10. Referenser	  .....................................................................................................	  60	  
11. Bilagor	  ...........................................................................................................	  66	  
11.	  1	  Bilaga	  1	  ......................................................................................................................................................	  66	  
	  
	  
	  
	   	  
  



	   7	  

1. Inledning 
Inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning har en trend om mediernas 

påverkan på politikens makt och inflytande vuxit fram under de senaste decennierna 

(Landerer 2013; Kunelius & Reunanen 2013; Lundby 2009; Hjarvard 2013; 

Strömbäck 2008b, 2010, 2011). Fenomenet har fått benämningen medialisering 

(Strömbäck 2008a; Hjarvard 2013; Strömbäck & Esser 2014).  Genom omfattande 

teoretisk forskning av medialisering vill forskare hävda att det ska ses som en meta-

process där teorier som globalisering eller individualisering passar in som exempel.  

Ett sådant perspektiv på medialisering betyder ett sorts paradigmskifte som förändrar 

reglerna för kommunikation generellt och forskning inom fältet (Krotz 2007, 2008, 

2009; Strömbäck & Esser 2014; Esser et al. 2013). Andra forskare menar dock att 

medialisering som teori ska förstås i ett smalare perspektiv, som berättar hur politiken 

har anpassad sig till massmediernas behov (Haßler et al. 2014). Det betyder att 

medialisering som teori behöver vidare studier där framförallt empiriska underlag 

krävs för att påvisa hur politiken organiserar sig för att möta massmedias behov.  Inte 

förrän det har skett kan medialisering anses som en etablerad teori och för närvarande 

bör det behandlas som ett teoretiskt perspektiv eller ett ramverk (Strömbäck & Esser 

2014).  

1. 1 Problemdiskussion  

I ljuset av ovanstående diskussion om medialiseringens framväxt inom medie- och 

kommunikationsforskningen har uppsatsen som syfte att studera medialiseringen av 

en politiskt styrd organisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i den 

mån det går det politiska systemet i stort. Det handlar, mer specifikt, om att undersöka 

i vilken grad SKL och det politiska systemet har blivit medialiserat. Studien kommer 

att utgå från nuvarande litteratur om medialisering av politik och politisk 

kommunikation samt en empirisk fallstudie av SKL. Fallstudien kommer vara i fokus 

för uppsatsen på grund av två skäl. Det första är att organisationen är starkt politiskt 

driven och får i det här fallet agera som representant till det resterande politiska 

systemet i dess förmodade medialiseringsprocess. Det andra är att SKL är en 

intresseorganisation för alla kommuner och landsting (hädanefter medlemmar) vilket 

betyder att SKL har som uppgift att bland annat bedriva medial opinionsbildning i de 

frågor som medlemmar bedömer viktiga för deras verksamheter (SKL 2014). Det här 



	   8	  

är både intressant och problematiskt på två sätt, dels genom att 

opinionsbildning/intressebevakning är en av tre kärnverksamheter för SKL vilket 

implicerar en väl utvecklad medial apparatur vilket indikerar anpassning till 

medielogik och dels att SKL behöver hantera alla sina 310 medlemmars olika viljor i 

den mediala opinionsbildningen. Det här skapar en problematik där det första handlar 

om själva medialiseringsprocessen och där den senare erbjuder problem för själva 

processen. Båda problem utreds mer utförligt var för sig nedan och senare knyts ihop 

vilket ger studiens syfte och frågeställningar.  

1. 1. 1 SKL som metaorganisation 
SKL:s och dess organisationstyp skiljer sig från det normala när man tänker på 

organisationer inom det politiska systemet och det kan tänkas att medialiserings-

processen därmed ser annorlunda ut.  SKL är en så kallad metaorganisation vilket 

betyder att den består av andra organisationer, i det här fallet alla kommuner, 

landsting och regioner i Sverige i en form av medlemskap. Ahrne & Brunsson (2005, 

2008) har bedrivet forskning om metaorganisationer och om dess skillnad till vanliga 

organisationer. Den sammanfattande problematiseringen av att SKL är en 

metaorganisation handlar om att det kan uppstå problem mellan metaorganisationen 

och sina medlemmar i form av identitetsproblem. Det betyder att metaorganisation 

kan ha problem med sin identitet då de representerar sina medlemmar men det kan 

också vara tvärtom, att metaorganisationen får en starkare identitet än sina 

medlemmar. Det här kan skapa problem, särskilt med framstående medlemmar, där en 

fråga om utträde ur metaorganisationen kan uppstå. Vilket gör att metaorganisationer 

ofta begränsar sin verksamhet till att enbart behandla särskilda frågor som 

medlemmarna själva anser vara viktiga. Det vill säga att metaorganisationer försöker 

undvika konflikt med medlemmar och istället skapa konsensus över vilka sorts frågor 

som metaorganisationen ska bedriva. Vid tiden av Ahrne och Brunssons (2005) 

studie, undersöktes en rad metaorganisationer där bland annat Sveriges 

Kommunförbund (som var en av två, det andra Sveriges Landstingsförbund, som nu 

är en i SKL) var med. Deras genomgång av förbundet, som får anses vara relevant till 

det nu sammanslagna SKL, konstaterades det att kommunförbundet skulle få stora 

identitetsproblem om någon av deras medlemmar drog sig ur. Därför behandlade 

kommunförbundet de frågor som deras medlemmar fann viktiga, likt det som SKL 

gör. Men problemet med identiteter kvarstår genom att de stora medlemmarna 
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utmanar metaorganisationen på grund av att medlemsorganisationer liknar 

metaorganisationen till väldigt hög grad och att samma kompetens finns. 

Metaorganisationer skapas oftast för att de ska kunna samordna aktiviteter lättare 

vilket ger bättre utnyttjande av resurser samt att en metaorganisation kan utöva 

opinionsbildning lättare och med en samlad röst. Det som däremot kan hända när 

större medlemmar har liknande egenskaper som sin metaorganisation är att de kan 

ifrågasätta sitt medlemskap på grund av att de lika lyckat kan utöva opinionsbildning 

eller utföra komplexa undersökningar. I fallet med Sveriges Kommunförbund är just 

det som enligt Ahrne & Brunsson (2004) hänt, de tre stora kommunerna har 

upprepade gånger hotat med utträde på grund av att de kan utföra samma arbete själv 

och dessutom slippa problem med identiteten och aktörskapet (Ahrne & Brunsson 

2005, 2008; Fries 2011). 

 

För att bygga vidare på denna problematik har en avhandling skrivits om hur 

metaorganisationer hanterar sitt aktörskap inom olika frågor i förhållande till sina 

medlemmar. Avhandlingen fokuserar på hur metaorganisation som 

intresseorganisation bedriver opinionsbildning mot politiska aktörer och där 

medlemmarna spelar en viktig roll för den mediala berättelsen, det vill säga den 

opinionsbildande handlingen (Fries 2011). Genom det perspektiv som Ahrne & 

Brunsson (2005) belyser, betyder detta att metaorganisationer ses som en arena för 

medlemmarna att föra sin talan. Därmed har metaorganisationen svårt att hävda sig 

som en aktör meden det är medlemmarna som är de viktiga aktörerna. 

1. 1. 2 Medialiseringen, medielogik och politisk logik 

Det behövs också en problematisering av begreppet medialisering och de två centrala 

begreppen inom medialisering, medielogik och politisk logik. Medialisering som 

teoretiskt perspektiv syftar i denna uppsats till att beskriva det skifte av makt och 

inflytande som sker mellan två skilda sociala system. Strömbäck och Esser (2014) 

förklarar medialisering som en långsiktig process där mediernas allt större makt 

hamnar i fokus och vad det får för effekt på politiska processer, institutioner, 

organisationer och aktörer. För att beskriva medialisering myntade Altheide & Snow 

(1979) de två begreppen medielogik och politisk logik, som är nyttiga att använda för 

att försöka förklara förflyttningen av makten och inflytandet.  Kortfattat betyder 

relationen, logikerna emellan, att medielogiken påverkar implicit eller explicit 
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politikens logik (Altheide & Snow 1979, 1988; Mazzoleni & Schulz 1999; Mazzoleni 

1987; Meyer 2002). Det här betyder, som forskningen på politisk medialisering också 

visat på, att den politiska logiken gradvis tappar makt och inflytande gentemot 

medielogik (Asp 1986; Kepplinger 2002; Mazzoleni 2008; Mazzoleni & Schulz 1999; 

Schulz 2004). För att förstå denna process fodras att man ser media och politik som 

två skilda sociala system med sina egna institutioner, aktörer och funktioner i 

samhället. Det här implicerar att de två har sina grundläggande logiska sätt att vara 

verksam på, därav begreppen medielogik och politisk logik (Strömbäck 2008a).  

1. 1. 3 Hur hänger det här ihop och vad har det för betydelse för uppsatsen? 
Dessa två teoretiska perspektiv, medialisering och metaorganisationsteori, 

problematiserar hur SKL som fallstudie får symbolisera hur eller om det politiska 

systemet får ses som medialiserad. På grund av att SKL är en metaorganisation och 

intresseorganisation finns det, som diskuterat om metaorganisationer ovan, ytterligare 

problematiska aspekter att ta hänsyn till om man ska se SKL på något vis som 

representant till hela det politiska systemets anpassning till medielogik. De 

problematiska aspekterna handlar om hur SKL organiserar sig själv för att kunna 

hantera sin egen och sina medlemmars identiteter i den mediala opinionsbildningen 

(Brunsson & Ahrne 2005, 2008; Fries 2011). Det här kan påverka hur anpassningen 

till medielogiken går till, det vill säga hur man anpassar sina egna format, processer 

och rutiner, eller med ett mer enhetligt begrepp sin organisering för att tillgodose 

mediernas behov (Strömbäck & Esser 2009, 2014). I slutändan handlar problematiken 

om att SKL som metaorganisation inte bara har den politiska logiken och 

medielogiken att förhålla sig med det skifte av makt och inflytande som sker, utan 

behöver även hantera en till sorts logik. Den logiken får namnet 

metaorganisationslogik och handlar om hur metaorganisationer hanterar sina 

medlemsorganisationer i utformningen av mediala berättelser i syfte att opinionsbilda.  

 1. 2 Syfte  
Uppsatsen har som övergripande syfte att undersöka i vilken grad den politiskt drivna 

organisationen SKL har medialiserat samt hur denna i egenskap av metaorganisation 

påverkar medialiseringsprocessen. För att åstadkomma detta kommer fokus ligga på 

att studera hur SKL organiserar sig internt för att kunna föra sin mediala röst och 

bedriva opinionsbildning tillsammans med sina medlemmar inom en av de 



	   11	  

prioriterade verksamhetsfrågorna, ökat bostadsbyggande. Dessutom kommer studien 

till den grad det är möjligt att försöka uttala sig om medialiseringen av det politiska 

systemet i stort, vilket sker dels genom den tidigare forskningen inom området och 

dels genom att fallstudien får agera som representant för det politiska systemet.  Det 

här leder till en övergripande forskningsfråga som sedan bryts ner i två 

operativa/empiriska frågeställningar. 

1. 2. 1 Frågeställningar 
Till vilken grad har SKL medialiserats som politiskt styrd organisation och i 

förlängning det politiska systemet?  

• Hur organiserar SKL sin mediala röst inom bostadsfrågan i opinionsbildande 

sammanhang? 

• Hur använder och hanterar SKL som metaorganisation sina medlemmar när de 

för en medial talan inom bostadsfrågan? 
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2. Bakgrund 
	  
Kapitlet har som syfte att ge relevant bakgrund till studiens organisationskontext, det 

vill säga till organisationen SKL och deras ansvar samt ståndpunkter angående 

bostadspolitik. Detta är viktigt för att det ger förståelse till varför SKL bedriver 

opinionsbildning inom bostadsfrågan och det ger således skäl till att organisera sin 

mediala röst inom frågan.  

2. 1 Den tredje sektorn och offentliga verksamheter 
Det finns olika typologier som definierar vad offentlig eller tredje 

sektorsorganisationer är för organisationstyper. Dessa definitioner om båda 

organisationstyper startar skilda från varandra men hamnar till slut nära. Schillermans 

(2012) menar att de två till sist kan ses som mot varandra utbytbara. För att definiera 

offentliga verksamheter har James & Van Thiel (2011) tagit fram en sex-delad 

typologi. Typologin utgår ifrån att se offentlig verksamhet som leverantör av tjänster 

till allmänheten. Det här betyder att tjänsterna distribueras av en verksamhet som 

rapporterar, under ett ministeriellt ansvar, till en minister som tjänar statsmakten och i 

förlängning allmänheten. Det här är det första alternativet av typologin och de fem 

andra är enbart avvikelser från standard alternativet. I de fem andra blir ministerns 

kontroll av verksamheten gradvis mindre (James & Van Thiel 2011; Schillermans 

2012). 

 

Tredje sektorsorganisationer skiljer sig från offentliga verksamheter där försöken att 

klassificera den tredje sektorn handlar om att differentiera denna som frånskilt av 

staten och marknaden. Dock i försöken att kategorisera de icke-statliga entiteterna 

slutar med att det statliga perspektivet återinförs. För att kunna definiera vad den 

tredje sektorn är har Salamon & Anheier (1992) tagit fram fem olika karaktärsdrag 

som förtydligar ovanstående definition. Först och främst utgår tredje 

sektorsorganisationer ifrån att de är formella och till viss mån institutionaliserade. Det 

första karaktärsdraget verkar för att garantera att den tredje sektorn är skild från den 

rikedomen av redan existerande frivillighetsnätverk och andra former av vardagliga 

samhällshandlingar. Andra draget syftar till att tydliggöra att tredje 

sektorsorganisationer är privata vilket betyder att de är institutionaliserat och legalt 

annorlunda från staten. För det tredje är sektorn non-profit och är därmed skild från 
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marknaden. Non-profit betyder att sektorn arbetar efter principer som gör att de själva 

inte ska gå i vinst, således betyder det att de använder sina inkomster för att kunna 

fortsätta bedriva verksamheten och när det är möjligt expandera denna. Fjärde 

karaktärsdraget berättar att den tredje sektorn är självorganiserade och 

självbestämmande. Vissa tredje sektorsorganisationer kan ha blivit upprättade av eller 

på uppdrag av staten eller privata utförare och att kunna organisera och driva sig själv 

gör staten samt privata företag viktiga delar inom den tredje sektorn. Det sista 

karaktärsdraget handlar om frivilligt deltagande för att organisationer inom den tredje 

sektorn ska kunna bedriva sina verksamheter (Salamon & Anheier 1992; Shillermans 

2012). 

2. 2 Tredje sektorsorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation. De är 

arbetsgivare för Sveriges alla 290 kommuner och 20 landsting och regioner (SKL 

2014a [Internet]). Enligt definitionen av tredje sektorsorganisationer går det att hävda 

i hög grad att SKL är en sådan. Det grundar sig i att SKL går att placeras inom det 

tredje, fjärde och femte karaktärsdraget som Salamon & Anheier (1992) beskriver. 

SKL:s primära uppgifter som arbetsgivar- och intresseorganisation är att stödja och 

bidra med hjälp till deras medlemmar. Gemensam önskan är för att medlemmar att 

utveckla sina verksamheter vilket SKL understödjer med att bidra med råd och 

resurser inom aktuella frågor för att åstadkomma detta. SKL erbjuder möjligheter för 

kunskapsutbyte och samordning för alla intresserade medlemmar (SKL 2013).  

 

SKL är en politiskt styrd organisation vilket betyder att organisationen är uppdelad i 

två delar. Den politiska organisationen och kansliorganisationen (se figur 1 och 2 för 

en översikt av SKL:s organisationsschema). Den politiska organisationen är 

förtroendevald medan kansliorganisationen fungerar som en vanlig arbetsplats (SKL 

2014a [Internet], 2013, 2014). 
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Politiska organisationen (figur 1)   Kansliorganisationen (figur 2) 

 

SKL tjänar sina medlemmar genom tre centrala verksamhetsprocesser, 

Intressebevakning, Verksamhetsutveckling samt Service och rådgivning. Dessa 

verksamhetsprocesser är definierade nedan under figur 3 (SKL 2014). 

 
(Figur 3, en beskrivning av SKL:s verksamhetsområden) 

2. 2. 1 Bakgrund till SKL:s ansvar för bostadspolitik och bostadsbyggande 
SKL jobbar aktivt med att ge bättre förutsättningar för kommuner att kunna planera 

för mer mark där bostäder kan uppföras. Kommuner bygger inte bostäder per se men 

de har ansvaret för marken där det ska byggas vilket kräver noga planering för att 

marken ska nyttjas på bästa sätt. Det finns däremot en del faktorer som spelar in på 

var och hur bostäder kan byggas, det handlar främst om marknadsprocesser vilket 
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betyder att kommuner behöver planera där marken är åtråvärd där byggföretag vill 

bygga och där medborgare vill bo. Med andra ord betyder detta att kommuner inte 

kan planera för bostäder varsomhelst utan måste förhålla sig till flera olika viljor. 

SKL har ett arbete i denna problematik och har grundinställningen att alla kommuner 

ska kunna ge sina medborgare vad de behöver och efterfrågar (SKL 2014b, 

[Internet]). 

 

För att kommuner ska möta sina medborgares efterfrågan på attraktiva bostäder 

behöver de kunna ta fram planer på mark som passar målet. Det låter enkelt men det 

finns många lagar som kommuner behöver förhålla sig till och de fungerar ofta som 

hinder för bostadsbyggandet. Det finns två stycken lagar/regler som har kommit att 

symboliserat de hinder som finns inom bostadsbyggandet, bullerregler och 

strandskyddsregler. SKL arbetar aktivt med att staten ska förändra dessa regler för att 

underlätta byggandet genom bland annat medial opinionsbildning (SKL 2014c, 

[Internet]; (SKL 2014d, [Internet]). 

2. 2. 2 Bullerregler 
Bullerregler är ett statligt regelverk för reglering av buller i utsatta områden. Dessa 

regler förhindrar för kommuner att förtäta städer och tätorter. Kommuner finner 

bullreglerna vara ett stort hinder för bostadsbyggande inne i städer och tätorter, 

reglerna sätter stopp för detaljplaner för byggandet. Ett stort problem med reglerna är 

att de är motstridiga vilket leder till att kommuner inte vet om deras detaljplaner 

kommer gå igenom vid överklagan. Det här medför direkta konsekvenser genom att 

kommuner istället väljer mindre attraktiva planer att bygga utanför städer och tätorter 

istället för i dem (SKL 2014c, [Internet]). 

2. 2. 3 Strandskyddsregler  

Strandskyddet är en lag som hindrar kommuner att ta fram detaljplaner för byggande i 

områden som har vattendrag i närheten. Det betyder att mark i närheten av vattendrag 

med stränder är skyddade inom 100 meter från strandkant. SKL anser att 

strandskyddet kraftigt minskar möjligheterna för landsbygdsutveckling. Främst 

genom att det inte går att uppföra attraktiva bostäder och boendemiljöer på grund av 

att strandsskyddsregler. Strandskyddsregler medför att glesbyggda kommuner har 

svårt att få igång byggprojekt och att de även lönar sig. För att byggherrar ska se 
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värdet med att bygga krävs detaljplaner i naturvackra områden som ger attraktiva 

boendemiljöer men strandsskyddsregler sätter ofta stopp för detta (SKL 2014d, 

[Internet]).  

2. 2. 4 Myten om kommuner som stoppkloss i bostadsbyggandet 
För att nyansera den kritik som framförs i debatten om bostadsbyggande har SKL 

tagit fram en studie genomförd av konsultföretaget Sweco (2013). Bakgrunden till 

studien är att kommuner ofta får ta emot majoriteten av kritiken till varför det inte 

byggs tillräckligt med bostäder och bostäder i attraktiva lägen. Bland annat får 

kommuner kritik till att planprocessen tar för lång tid och att det finns för ett för stort 

allmänintresse (Sweco, 2013). Med andra ord att det finns för lite handlingskraft och 

initiativförmåga. SKL vill med studien belysa det större perspektivet där alla 

involverade aktörer i bostadsbyggandet och deras respektive del i denna blir granskad. 

Syftet är att helt enkelt visa att det ofta inte är hos landets 290 kommunhus problemen 

ligger.  SKL har innan studien genomfört en egen undersökning av ett fyrtiotal 

kommuners planlagda markreserv. I undersökningen framgår det att mycket av de 

planlagda markreserverna inte exploateras, kort beskrivet är resultatet att de största 

flaskhalsarna i bostadsbyggandet ligger hos andra aktörer än i de kommunala 

plankontoren. Sweco:s studie är en djupstudie i dessa resultat. Deras studie utgår ifrån 

25 kommuner, stora som små, med positiv bostadsutveckling under en längre period 

av tid. Djupstudien visar att, liksom SKL:s studie, de studerade kommunerna har 

detaljplaner redo men exploateras inte av byggherrar (Sweco, 2013). Detta illustreras 

genom figur 4  nedan. 
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(Figur 4, byggklara detaljplaner kontra byggstarter) 

Totalt finns det närmare 72 000 lagakraftvunna byggplaner tillgängliga medan bara 14 

000 av dessa har realiserats i byggstarter. Studien ger flera orsaker till resultatet där en 

av de största orsakerna till att byggstarterna inte ligger i fas med byggplanerna är att 

de ligger i utbyggnadsområden vilket betyder att de byggs etappvis då det är omöjligt 

att bygga allt på en gång. Andra orsaker är relaterat till marknaden och hur 

byggföretag förhåller sig till konjunkturläget vilket påverkar hur många av 

byggplanerna som faktiskt påbörjas. Det handlar kort och gott om att byggherrar vill 

kunna göra så hög vinst som möjligt, vilket får konsekvensen att kommuners planer 

där byggen kan påbörjas blir känsliga av ekonomiska faktorer som är utom deras 

påverkan. Själva läget som byggplanerna ligger på påverkar även såklart om 

byggherrar vill göra en byggstart.  

	  
De studerade kommunerna menar att framtagna byggplaner ofta finns i attraktiva 

lägen men att den åsikten inte helt delas av byggherrar som helst vill bygga i så 

kallade A-lägen (innerstad). En annan del av problemet är att byggherrar tenderar att 

bygga likadana sorters bostäder och därmed konkurrerar med samma sorts utbud 

sinsemellan. Utbudet kan enligt studien fungera kontraproduktivt då det inte alltid 

uppskattas av den lokala befolkningen (Sweco, 2013). Det som även påverkar bristen 

på byggstarter är myndigheters lagstiftning med bullerreglerna som det enskilt största 

hindret. I och med de otympliga reglerna överklagas ofta planerade byggstarter bara 

för att det finns utrymme att göra det. Det hämmar kommunernas långsiktiga 

planering för bostadsproduktion och sänker effektiviteten avsevärt i processen att gå 

från byggplan, byggstart och färdiga bostäder (Sweco, 2013). 
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3. Tidigare forskning  
Kapitlet presenterar den tidigare forskningen som har gjorts inom områdena, politisk 

medialisering och om metaorganisationer. Det här för att ge en bild av vad 

forskningen inom områdena som lägger grund för den vidare förståelsen av politisk 

medialisering och metaorganisationer i relation till studiens syfte.  

3. 1 Från mediering till medialisering 
Begreppet mediering och dess betydelse går at spåra tillbaka ända till Walter 

Lippmanns Public Opinion från 1932 (Strömbäck 2008a). Dessutom har det blivit allt 

mer vanligt under de senaste decennierna att benämna modern politik som medierad 

eller medialiserad (Livingstone 2009).  Mediering karakteriseras av att kunskap och 

information är inhämtat från media istället för exempelvis ansikte-till-ansikte 

kommunikation eller egna erfarenheter av politiska aktörer (Strömbäck 2008a). 

Således konstituerar media vår verklighet, eller som Walter Lippmann mer lämpligt 

uttrycker sig att medierna formar vår verklighet, men med skillnaden att det är en 

pseudoverklighet. Denna upplevs som mer verklig än den riktiga verkligheten på 

grund av att det bara är den som erbjuds (Strömbäck 2008a). Den fortsatta mediering 

av politiken sker när allmänheten i regel får all sin information om till exempel 

politiska handlingar eller beslut genom medierna (Asp 1986; Bennet & Entman 2001; 

Nimmo & Combs 1983).  

 

Mediering som begrepp i relation till medialisering är ett statistiskt begrepp som 

enbart beskriver ovanstående. Medialisering däremot är ett processinriktat och 

analytiskt perspektiv/ramverk/koncept (Strömbäck 2008a; Schulz 2004).  

Hjarvard (2004) skriver att medialisering är en process där viktiga element utav 

sociala eller kulturella aktiviteter antar en medial form, och Asp (1986) skriver att 

politikens medialisering påvisar det politiska systemet som i olika grad påverkas av 

mediernas behov. Strömbäck menar att medialisering ska ses som en dynamisk 

process och där media med sina format, krav samt innehåll har påverkan på den 

samhälleliga sfären, däribland politik.  Det betyder att medialisering inte är begränsad 

till enbart politik utan det har analyserats inom andra områden (Altheide & Snow 

1988; Cottle 2005; Hepp 2013; Hjarvard 2004, 2013; Jansson 2002; Lundby 2009). 

Förhållandet mellan mediering och medialisering skall ses som avhängigt, det vill 
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säga att mediering är en förutsättning för att medialisering ska kunna ske men 

förhållandet begreppen emellan skall inte ses som liktydiga (Strömbäck, 2008a). 

Landerer (2013) menar också att de två termerna är beroende av varandra men att de 

inte skall betraktas som synonymer (Coludry 2008; Hjarvard 2008).  

 

När väl politiken övergått från mediering till ett medialiseringstillstånd är det bara en 

fråga i vilken grad politiken har blivit medialiserad. Desto högre grad politiken blivit 

medialiserad desto högre grad har medierna makt och inflytande över politiken (Asp 

& Esaiasson 1996; Strömbäck 2008a; Strömbäck 2008b; Hjarvard 2004). Hjarvard tar 

ett större omfång om begreppen och förklarar att mediering till medialisering är något 

som sker i kulturella och samhälleliga sammanhang i stort (Hjarvard 2013). Couldry 

& Hepp (2013) skriver att medialisering varken är statisk eller en isolerad process 

utan snarare en väldigt dynamisk process som inkorporerar andra kulturella och 

samhälleliga förändringar, som i vidare mening sammanfogar värderingar och 

förväntningar som är både komplexa och motsägelsefulla.  

 

Det är däremot inte helt klart hur mediernas makt och inflytande över politiken ska 

tolkas (Strömbäck 2008a). Det finns forskning som visar på medieeffekter och att 

medierna har mycket att säga till om när det kommer till vilka frågor som allmänheten 

finner viktiga (Iyengar & McGrady 2007; Preiss et al. 2007; McCombs 2006; Wanta 

& Ghanem 2007), vad allmänheten utgår ifrån när det politiska systemet granskas 

(Iyengar & Kinder 1987; Klinger & Roskos-Ewoldsen 2007), och hur media påverkar 

hur allmänheten uppfattar sin verklighet (Shanahan & Morgan 1999; Iyengar 1991; 

Callaghan & Schnell 2005). 

 

Problemet med det här är att många av studierna studerar mediernas effekt på 

individer vilket leder till att man missar att se effekterna på systemnivå. Det som 

missas är hur medialisering påverkar innehållet i politiska, kulturella och sociala 

processer (Strömbäck 2008a).  Strömbäck menar att vad som krävs är att definiera 

vad medierna har för inflytande på systemnivå för alla aktörer som är inblandad i 

medialiseringsprocesser.  

 
”… definition av mediernas inflytande som inkluderar interaktionerna och de ömsesidiga 
beroendeförhållandena mellan mediesystem, institutioner och aktörer; politiska system, 
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institutioner och aktörer; medborgare samt kulturer som ett system av normer, värderingar 
och förväntningar – och som inkluderar men inte stannar vid medieeffekter på individnivå 
som härstammar från mediernas innehåll” (Strömbäck 2008a: 387) 
 

Hjarvard (2008), Couldry & Hepp (2013) och Lundby (2009) menar att 

medialisering är en process där massmedia transformeras till en egen institution och i 

processen omvandlar karaktärsdrag och funktioner av samt från andra institutioner. 

Det här betyder att medialisering ger en skepnad av en dynamisk process som genom 

mediala strukturer arrangerar om sociala konstruktioner och deras gemensamma 

relationer.  Mer konkret handlar det om att medialisering är den process som 

beskriver nyttjandet av media där användningen blir relevant för konstruktion av den 

sociala identiteten, samhället och kulturen i stort (Krotz 2009).  

3. 2 Vad är medielogik och politisk logik? 

Altheide och Snow (1979) myntade de två begreppen medielogik och politisk logik 

som är två centrala komponenter inom medialisering. Senare forskning om 

medialisering har kommit att utvecklat dessa två begrepp från Altheide och Snows 

ursprungliga definition. Medielogik i Altheide och Snows definition handlar enligt 

Hjarvard (2008) om medieinnehållets format, det vill säga hur material är 

kategoriserat, metodval för presentation och urval för gestaltning av sociala 

erfarenheter i media. Både Landerer (2013), Strömbäck (2008a) och Strömbäck & 

Esser (2014) problematiserar denna definition med att det inte är helt klart vad som 

egentligen menas och att definitionen är vag och svepande. Lundby (2009) skriver i 

samklang med kritiken att det inte går att tala om en övergripande medielogik som 

riktlinje för all medieproduktion. Likadant menar Couldry (2008) och Hepp (2009) att 

medielogik inte går att applicera som helhetsbegrepp för den komplexitet 

medialiseringen som teori innebär. Det handlar mer om att se medielogik i den 

kontext som den eventuellt befinner sig i, vilket gör att medielogik måste förstås i en 

bredare mening än av den linjära betydelsen den innefattar för närvarande. Det 

betyder att mediepraktiker är beroende av historiska, institutionella och sociala 

kontexter vilket leder till att begreppet inte ska ses som homogent i tid och rum 

(Berger & Luckman 1966; Couldry 2012). Trots denna kritik används begreppet 

flitigt i forskning medialiseringen av det politiska systemet och den politiska 

kommunikationen (Landerer 2013). Strömbäck och Dimitrova (2011) hävdar att de 



	   21	  

normer som styr massmedia är mer viktigt än de olika former som differentierar 

media.  

 

Vad då medielogik innebär sammanfattar Landerer (2013) med att medielogik är 

urval, organisering och producering av frågor i linje med kriterierna för att vara 

konkurrenskraftig. Det sammanfaller med tanken om att mediaorganisationer drivs i 

vinstdrivande syften och att det därför är viktigt att vara konkurrenskraftiga. 

Strömbäck & Esser (2009) förklarar att i detta hänseende anpassar sig medielogiken 

till kommersiell logik och inom den logiken agerar medieaktörer efter 

marknadsprinciper som i förlängning styr hur media väljer nyheter, organiserar och 

producerar medieinnehåll. För att tävla om publikens uppmärksamhet förändras också 

medieinnehållet i syftet att vara konkurrenskraftigt, vilket betyder att media har 

särskilda format, processer och rutiner (Strömbäck & Esser 2009). För att 

åstadkomma detta utvecklar media särskilda berättartekniker som påverkar 

medieinnehållet (Strömbäck 2008a). Till dessa berättartekniker hör tillspetsning, 

förenkling, konkretion, personifiering, polarisering, intensifiering (Hernes 1978; Asp 

1986), stereotypisering (Strömbäck 2000) och ett berättande om politiken som ett spel 

istället för att innehållet ska behandla politiska sakfrågor (Patterson 1993; Mazzoleni 

1987; Strömbäck 2004; Strömbäck & Esser 2009). Strömbäck (2008a) fortsätter med 

att det är mer mediernas egna behov som blivit mer viktiga genom påverkan av ett 

flertal faktorer, exempelvis organisatoriska och institutionella faktorer, samt hantering 

av politiska och ekonomiska aktörer. Det här blir viktigare för media än vad 

verkligheten egentligen erbjuder, och det som i slutändan styr vad rapporteringen 

kommer handla om och hur formatet av denna rapportering ser ut. Detta ligger i linje 

med vad Altheide (2004) beskriver som ”postjournalism” som betyder att 

medielogiken har påverkat den journalistiska kulturen och hur journalister rapporter 

om det politiska systemet. 

 

När det gäller den politiska logiken är denna mindre utvecklad än medielogiken då 

medielogik fått det mesta av uppmärksamheten i forskningen (Landerer 2013; 

Strömbäck 2008a). Politisk logik har i medialisering som koncept förklarats som 

motsatsen till medielogik, minuset till pluset (Landerer 2013). I försöken att definiera 

begreppet menar Strömbäck (2008a, 2008b) att logiken ligger i det politiska 
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förfarande som handlar om kollektivt och auktoritativt beslutsfattande samt 

implementeringen av de besluten. Till det här tillhör också Meyers (2002) definition 

av politiska logik som handlar om tre olika dimensioner, den första om att hitta en 

policy för hur lösningar på politiska definierade problem ska gå till, den andra om 

processen att finna stöd för den policy eller politiska program som tagits fram, och 

den tredje som är en implementeringsprocess för att säkerhetsställa att de politiska 

besluten verkställs på korrekt sätt. Enligt Strömbäck (2008a) gäller dessa tre 

dimensioner för politiska aktörer, partier och politiker, inom politiska institutioner 

som verkar för att lösa politiska problem. Även olika tjänstemän inom kommuner och 

landsting, statliga myndigheter eller andra politiska organ berörs av dimensionerna. 

För att ytterligare definiera politisk logik argumenterar Strömbäck & Esser (2009) för 

att minst sex dimensioner ska tas i beaktning när det gäller att förstå logiken. Dessa 

sex är: maktfördelning, partitillhörighet, policy, överläggning, implementering och 

tilldelning av ansvar. 

3. 3 Medialisering utifrån ett organisatoriskt perspektiv 
I ett mer organisatoriskt perspektiv menar Schulz (2004), Strömbäck (2008b), Peleg 

& Bogoch (2012) och Rödder (2009) att identifiering samt analys av medialisering i 

organisationer görs genom att studera hur och till vilken grad media har 

internaliserats i organisationers arbetsrutiner samt arbetspraktiker. En 

vidareutveckling av det organisatoriska perspektivet ger Schillermans (2012) som 

genomfört en studie om medialisering i offentlig sektor i Holland och Australien. 

Denna berättar om hur medialisering påverkar organisatoriska aspekter för 

verksamheter i den offentliga sektorn. Studien visar att organisationer behöver 

hantera ett konstant flöde av medierapportering som innebär organisering av interna 

samt externa organisatoriska aktiviteter. Vidare kommer Schillermans (2012) fram 

till att organisationer dels tillgodoser medielogik och mediebehov men dels också att 

de klarar av att undvika eller till och med motstå medialiseringseffekter.  

 

Likt Schillermans visar forskning av Pallas och Fredriksson (2011; 2013) att 

organisationer kan hantera sitt användande av media genom olika aktiviteter, 

relationer och nyhetsmaterial. Dessa aktiviteter reproducerar och omstrukturerar 

underliggande antaganden som organisationer har om media, det vill säga hur 

organisationer och media agerar och ingår i relation med varandra. Studierna visar att  
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processen, som egentligen handlar om hur organisationer internaliserar medielogik, 

är mer dynamisk och mångfacetterad än vad forskning om medialisering visar. Pallas 

(2007) argumenterar också utifrån ett institutionellt perspektiv att organisationer 

genom strategiska medieaktiviteter kan försvara, bryta ner eller modifiera de 

institutionella praktikerna för att hantera mediearbete.  

 

Andra studier som Deacon och Monk (2001), Hajer (2009), Maggetti (2012), 

Thorbjornsrud et al. (2014) påvisar också att organisationer, i de här studierna 

statliga myndigheter eller andra offentliga verksamheter, avsätter resurser för att 

hantera massmedia. Det kan vara i form av mediebevakning och mediehantering, och 

där organisatorisk strukturering har till olika grader anpassad sig efter den omgivning 

media konstituerar. Thorbjornsrud et al. (2014) skriver att deras studier av offentliga 

verksamheter visar att ”bureaucrativ logic” (deras benämning för politisk logik) går 

hand i hand med medielogiken. Pallas, Fredriksson och Schillermans (2014) hävdar 

dock att det finns variationer i hur långt organisationerna anpassar sig efter 

mediernas behov och tillvägagångssätt. Detta leder till frågan varför vissa 

organisationer går längre i anpassning av sina strukturer och processer till mediernas 

behov än andra organisationer (Pallas, Fredriksson & Schillermans 2014). 

3. 4 Vad är metaorganisationer? 
Ahrne & Brunsson (2005, 2008) har genom March & Simons (1958) 

organisationsforskning valt att undersöka relationen mellan individbaserade 

organisationer och organisationsbaserade organisationer, för att kunna första vad som 

karakteriserar metaorganisationer. March & Simons (1958) forskning fokuserar på 

organisationer som är individbaserade och att relationerna mellan organisationer. 

Ahrne & Brunsson (2005, 2008) menar att relationer mellan organisationer kan ske i 

olika former och att organisationer ibland väljer att arrangera sina gemensamma 

relationer i en formell organisation vars medlemmar består av organisationer. Det här 

betyder att det finns två typer av organisationer, individbaserad organisationer och 

organisationer som består av organisationer, som exempelvis FN, EU eller FIFA. 

Precis som individbaserade organisationer kan organisationer-av-organisationer även 

arrangera sig i olika former (Ahrne 1994; Polanyi 2005; Sjöstrand 1985; Ahrne & 

Brunsson 2005).  De här organisationerna kan vara av organisationstypen firmor, 

företag, federala stater eller som förbund/förening. Det är också organisationer-av-
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organisationer som förbund eller förening som Ahrne & Brunsson väljer att benämna 

metaorganisation (Ahrne & Brunsson 2005).  

 

Organisationsteori har på senare tid fokuserat på idén att organisationer blir påverkade 

av sin omgivning när den kommer i kontakt med teknologi, resurser och institutioner. 

En organisations överlevnad beror på hur denna får tillåtelse och stöd från sin 

omgivning att bedriva verksamheten och mycket av vad denna verksamhet gör går att 

förklara genom aspekter av dess omgivning (Lawrence & Lorsch 1967; Pfeffer & 

Salancik 1978; Scott & Meyer 1994, Ahrne & Brunsson 2005). Däremot är en 

organisations medlemmar det som möjliggör att organisationen ens existerar och det 

är medlemmarna till viss mån som bestämmer vad verksamheten gör. Dock medför en 

organisations medlemmar vissa hinder i form av att individer även har fritid samt att 

människor bara kan göra en eller några saker samtidigt och att det finns begränsningar 

på hur mycket information människor kan hålla. Metaorganisationer har också likt 

organisationer hinder men mer på grund av deras medlemmars organisatoriska 

egenskaper (Ahrne & Brunsson 2005).  

 

På grund av att metaorganisationer består av andra organisationer förändras 

maktbalansen och vilket gör beslutsfattande svårare att genomföra i jämförelse med 

individbaserade organisationer, vilket beror på främst två aspekter. För det första har 

vanligen medlemsorganisationer mer resurser än sina metaorganisationer och 

medlemmarna är metaorganisationens främsta finansiärer. Metaorganisationer kan 

enbart bedriva sin verksamhet genom medlemsavgifter eftersom den inte själv 

genererar intäkter. Medlemmarna själva kan kontrollera över stora resurser då de kan 

vara stater, landsting, kommuner eller företag, vilket gör att metaorganisationer 

hamnar i finansiellt underläge. Samtidigt har också metaorganisationer problem att 

hävda sig när det uppkommer konflikter då medlemmar kan hota med utträde 

tillsammans med sitt ekonomiska bidrag. Den andra aspekten handlar om att 

metaorganisationen och medlemmarna alla är organisationer i sig.  Det här betyder att 

de alla delar identitet och att de har liknande egenskaper att utföra samma sorts 

uppgifter, detta kan skapa problem i form av att medlemmar konkurrerar om samma 

arbetsuppgifter som metaorganisationen har som uppgift att utföra. När det gäller 
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exempelvis opinionsbildning kan både medlemmarna och metaorganisationen utföra 

det (Ahrne & Brunsson, 2005; Fries 2011). 

 

Metaorganisationer som intresseorganisation, hamnar ofta mellan två olika logiker, 

inflytandelogiken och medlemslogiken (Streeck & Hassel 2002; Schmitter & Streeck 

1999, 1982; Streeck & Kenworty 2005). För att försöka utöva inflytande mot det 

politiska systemet med syftet att påverka förutsättningar för medlemmarna måste 

intresseorganisationen vara en stark aktör (Fries 2011). Enligt Schmitter och Streeck 

(1999) måste intresseorganisationer vara styrbara för att kunna utöva inflytande. Att 

vara styrbar innebär att ha tydliga krav eller mål att förhålla sig efter samt att i hög 

grad kunna verka självständigt från medlemmarna men samtidigt bibehålla deras 

godkännande över det intresseorganisation gör överensstämmer med kraven och 

målen (Schmitter & Streeck 1999).  Medlemslogisken handlar däremot om hur 

medlemmarnas olika åsikter får komma till tals samt respekteras. Det här menar Fries 

gör att intresseorganisationer å ena sidan strävar efter att vara en stark aktör men 

samtidigt behöver underordna sig medlemmarna och deras aktörskap (Fries 2011).  
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4. Teoretiskt ramverk  
I avsnittet kommer uppsatsens teoretiska ramverk presenteras med fokus på fyra olika 

faser som politisk medialisering präglas av.  

 
Som redogörelsen för den tidigare forskningen inom medialisering visar, existerar en 

del diskrepanser om hur medialisering ska förstås. Flera har konceptualiserat 

medialisering, bland annat Schulz (2004) och Nino Landerer (2013) i syftet att ge 

tydliga ramar om vad medialisering av det politiska systemet egentligen innebär och 

betyder. En annan sådan konceptualisering är gjord av Strömbäck (2008b) som 

beskriver medialiseringen av politiken i fyra olika faser, där varje fas visar på en 

stegring av mediernas påverkan på det politiska systemet. Det är denna 

konceptualisering uppsatsen kommer utgå ifrån för att undersöka om SKL som i 

egenskap av fallstudie går att placera inom någon eller några av de beskrivna faserna. 

Ramverket utvecklas också med ett metaorganisationsperspektiv som behandlar hur 

metaorganisationer med sina medlemmar skapar sitt aktörskap inom aktuella frågor 

som kräver opinionsbildning.  

4. 1 De fyra faserna av politisk medialisering  
Ramverket visar på fyra olika faser av medialisering som kan påverka politikens makt 

och inflytande. De olika faserna berättar om en variation i vilken utsträckning media 

har inverkan på det politiska systemet (Strömbäck  2008a, 2008b, 2011).  

4. 1. 1 Fas 1 
Första fasen uppnås när information via media anses vara den viktigaste källan för 

dialog mellan medborgare och politiska institutioner, olika politiska aktörer i form av 

politiska partier, myndigheter eller politiska intresseorganisationer. Det här betyder att 

för att uppnå någon fas av medialisering är grundförutsättningen att information från 

media är primära källan och verktyget mellan de som styr och de som blir styrda. Den 

förutsättningen påverkar om media överhuvudtaget kan influera sin publik och deras 

uppfattningar, värderingar och åsikter. Det som menas är att om inte allmänheten 

konsumerar medium som tidningar, radio eller television skulle det inte vara möjligt 

för media att ha påverkan (Strömbäck 2008a, 2008b; Hjarvard 2013). 
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Om dessa förutsättningar möts går det att anta att första fasen av medialisering har 

uppnåtts och då har media en påverkan på hur människor uppfattar sin verklighet 

genom användande av olika medium. Uppfattningarna är betydelsefulla i denna 

mening då de spelar stor roll när människor formar sina åsikter. Genom detta tvingas 

politiska aktörer att ta media i beaktning när de väl vill påverka människors 

uppfattningar och åsikter. Det är här medialiseringen får fäste och det är nu olika 

politiska aktörer i varierande storleksordning tar del av medielogiken. (Strömbäck 

2008a, 2008b; Hjarvard 2013). 

4. 1. 2 Fas 2 
I andra fasen av medialisering är media mer distanserad från politikens logik. Media 

följer mer sin egen logik och journalister gör mer självständiga beslut såsom att 

anpassa texter efter hur de fungerar i olika medium, som format, normer och 

värderingar samt målgrupp.  Det är troligt att fasen innebär att journalister ökar sin 

egen professionalism i motsats mot första fasen där de är mer beroende av politiska 

aktörer. Det här medför även att politiska aktörer och det politiska systemet behöver 

öka sin kunskap och kompetens i PR och nyhetshantering. I fasen kan dock inte media 

ses som oberoende av det politiska systemet och dess inflytande. Istället utifrån ett 

socialt systemperspektiv gäller det att se media och politik som i ett 

beroendeförhållande snarare än att de är oberoende av varandra. Det här betyder att 

media i denna fas fortfarande behöver förhålla sig till de lagar och regler som det 

politiska systemet kontrollerar över. De politiska aktörerna har fortfarande kvar 

kontrollen inom denna fas men media har påbörjat förflyttningen och kan börja bryta 

sig loss från beroendeförhållandet som finns aktörerna emellan. Detta genom att 

media i denna fas kan börja ställa egna krav i vad Cook (2005) kallar ”negotiation of 

newsworthiness” mot de som försöker influera vad media ska rapportera om 

(Strömbäck 2008a, 2008b; Hjarvard 2013). 

4. 1. 3 Fas 3 

I den tredje fasen har media blivit än mer självständig från det politiska systemet, så 

till den grad att politiska aktörer och andra viktiga aktörer måste anpassa sig till 

media. Media lyder inte längre efter politiska logiker utan efter sin egen logik på 

grund av de tillåts göra det då den logiken har fått mer makt och inflytande inom det 

politiska systemet. Det här betyder att politiska institutioner eller aktörer inte längre 
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kan lita på att media följer deras krav utan behöver istället till viss del tillgodose 

mediernas behov. Således måste aktörer i politiken utveckla sina förmågor i hur de 

hanterar media och dess logik, så mycket till den grad att hänsyn till media kan 

återspeglas i exempelvis policybeslutsprocesser. Det är nu mediernas egna format, 

innehåll, rytm och grammatik blivit så viktigt att alla aktörer som hoppas kunna 

influera media för att nå allmänheten och allmänhetens opinion måste anpassa sig till 

medielogiken. I denna fas har dock inte det politiska systemet helt övergett den 

politiska logiken då den fortfarande bär legitimitet men man behöver öka sina 

förmågor i hur media hanteras då de nu har överhand i exempelvis 

dagordningssättning. Det här på grund av att den medierade verkligheten är rådande 

för allmänheten och det är denna verklighet de agerar på. Själva anpassningen till 

medielogiken kan ske mer eller mindre motvilligt men man gör det för att kunna 

använda sig av den medierade verkligheten, anpassningen kan därmed ses som ett 

strategiskt drag för att kunna påverka allmänheten genom media och medielogiken 

(Strömbäck 2008a, 2008b; Hjarvard 2013). 

4. 1. 4 Fas 4 
Fjärde fasen handlar om hur medialiseringen helt genomsyrar både allmänhetens och 

politikiska aktörers verklighet. Det här betyder att mediernas logik har blivit inbäddad 

i det politiska systemet. Strömbäck använder uttrycket kolonisering för att beskriva 

fenomenet, och det medför att politiska och sociala (allmänhet/medborgare) aktörer 

inte längre kan göra distinktionen mellan medielogiken och den politiska logiken 

(Strömbäck 2008a, 2008b; Hjarvard 2013).  

 

I senare studier av Strömbäck (2011; 2008a) görs försök att vidareutveckla den fjärde 

och sista dimensionen på grund av det behövs mer empiriskt stöd. Vad problemet 

bottnar i är att trots att litteratur om medialisering kan konstatera att media och politik 

lever i ett sorts symbiosförhållande är det svårt att bevisa hur det förhållandet ter sig 

de två sociala systemen emellan (Bennett 2003; Blumer och Gurevitch 1995; Brants 

et al, 2005; Entman 2009; Sellers 2010). Strömbäck (2011) menar att existerande 

litteratur inte tar i beräkning att i situationer när politiska aktörer kan påverka 

medieaktörer, om det enbart kan hända för att politiska aktörer helt har anpassat sig 

till medielogiken. Detta perspektiv kräver att man skiljer på situationer där politiska 

aktörer kan utöva inflytande på grund av att media har en mer underkastad roll i 
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förhållandet, än i situationer där politiska aktörer kan utöva inflytande på grund av 

anpassning till medielogik. De här två situationerna förtäljer medialisering av det 

politiska systemet på olika sätt, den första implicerar en viss begränsning i 

anpassningen sig till medielogik medan den andra stödjer i hög grad idén av att 

politiken anpassar sig till medielogik (Strömbäck 2011; 2008a). Den senare 

situationen får dock ses som Strömbäcks utgångspunkt i ramverket och i studier om 

politisk medialisering i stort. Wattenberg (2004) beskriver den här utgångspunkten 

med förklaring att om politiskt ledarskap utgår ifrån principerna att övertala då är 

förmågan att kunna utnyttja massmedia för att föra ut sina budskap det viktigaste 

verktyget för övertalandet och i förlängning maktutövande. Därmed har förmågan att 

kunna hantera massmedia och politisk PR blivit allt mer viktigare och prioriterat av 

politiska aktörer (Hajer 2008; Sellers 2010).  Detta korrelerar med vad Pallas, 

Fredriksson & Schillermans (2014) och Thorbjornsrud et al. (2014) kommit fram till 

genom sina forskning där politiskt styrda organisationer i olika grader anpassar 

verksamheten till medielogik. Även resultaten av Strömbäcks (2011; 2008a) 

forskning stödjer dessa slutsatser. Strömbäcks resultat visar att både 

riksdagsledamöter och politiska journalister tillskriver media som stor påverkare på 

politiska processer. Vidare drar Strömbäck slutsatsen genom sina resultat att både 

riksdagsledamöter och politiska journalister finner media att ha ett stort inflytande på 

att sätta dagordningen, över politiken i stort och över allmänheten (Strömbäck 2011; 

2008a). Bland annat anser riksdagsledamöterna att media har större inflytande på den 

politiska dagordningen än vad statsministern själv har (Strömbäck 2011). 

 

Figur 4 nedan visar mer konkret de olika faserna och beroende på vilken logik som 

styr vad det betyder för varje fas. Till vänster är den politiska logiken rådande genom 

alla fyra faser. Till höger är det tvärtom, där är medielogiken den dominerade och 

påverkar hur politiska aktörer måste anpassa sig. 
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Den viktigaste källan till information       Den viktigaste källan till 
om politik: egna erfarenheter och      information om politik: 
interpersonell kommunikation      medierna 
 
 
Medierna i huvudsak beroende      Medierna i huvudsak 
av det politiska systemet       oberoende av det  
       politiska systemet 
 
Medieinnehållet i huvudsak       Medieinnehållet i 
styrt av den politiska logiken       huvudsak styrt av 
       medielogiken 
 
Politiska aktörer i huvudsak       Politiska aktörer 
styrda av den politiska logiken      i huvudsak styrda av  
       medielogiken 
(Figur 5, den politiska medialiseringens fyra olika faser) 

4. 2 Metaorganisationens aktörskap i opinionsbildning  
Metaorganisationer som intresseorganisationer har möjlighet att skapa och rikta sina 

medlemmars aktörskap eller identiteter inom aktuella omgivningar. Det här sker 

genom att medlemsorganisationerna lär sig med hjälp av metaorganisationen hur de 

ska agera i olika sociala omgivningar.  Dessutom skapar metaorganisationens mediala 

berättelser eller opinionsbildande handlingar struktur och riktning till medlemmarna 

vilket hjälper dem i hur de ska agera eller handla i relation till sin omvärld. Den 

omvärlden, beroende på var och hur handling riktas, erfordrar olika mediala 

berättelser men också olika organisationsstrukturer för att kunna framstå som en aktör 

(Fries 2011). Det här ger en extra dimension till det ramverk som Strömbäck (2008a) 

redogör för ovan. Metaorganisationen SKL behöver inte bara förhålla till den 

påtryckande medielogiken och den anpassning som det innebär, utan även till en ny 

sorts logik, metaorganisationslogik.  

4. 3 Metaorganisationslogik  
Metaorganisationslogiken bygger på Brunsson & Ahrnes (2005, 2008) redogörelse för 

metaorganisationer och vilka utmaningar en sådan organisation står inför. Denna 

problematik återspeglar sig i metaorganisationers, som intresseorganisationer, arbete 

att skapa aktörskap för sig själv och sina medlemmar för att kunna utöva 

opinionsbildning. Vad som är problematiskt är att metaorganisationer i grund och 

botten tävlar mot sina egna medlemmar för identitet, autonomi och auktoritet. Det 

leder till frågan vem det är som bestämmer vilken av metaorganisationen eller 

medlemsorganisationerna som ska agera i olika frågor. Metaorganisationer försöker 

då att förhindra att en sådan här problematik uppstår genom att definiera vad 
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metaorganisationens ansvarsområden ligger framtagit i konsensus med medlemmarna. 

Däremot har metaorganisationer det väldigt svårt att framställa sig som en separat 

organisation med en egen identitet, utan ses som en del av sina medlemmars 

organisationer. Det här leder till att metaorganisationer har det svårt att framstå som 

en aktör, utan blir snarare en arena för sina medlemmar att utöva sitt aktörskap. Trots 

detta måste ändå metaorganisationen agera för sin egen överlevnads skull och bevisa 

värdet av medlemsorganisationernas medlemskap. (Brunsson & Ahrne 2005). Det 

leder till, enligt (Fries 2011), att metaorganisationens skapar olika aktörskap i sina 

kommunikativa handlingar för att kunna bedriva opinionsbildning. På detta sätt går 

det att anta att metaorganisationer som har ett uppdrag från sina medlemmar att 

bedriva opinionsbildning (SKL) måste agera för att differentiera sig från sina 

medlemmar men också använda medlemmarna i de mediala berättelser som 

konstrueras.  Det är hur ovan hanteras som utgör vad metaorganisationslogik är för 

något. Det handlar om de problem som metaorganisation rent generellt står inför och 

hur de måste agera för att kunna bedriva sin verksamhet och sitt uppdrag som 

medlemsorganisationer gett metaorganisationen. I det här fallet tas exemplet om 

opinionsbildning upp men det kan lika gärna handla om andra tjänster som 

metaorganisationer ger till sina medlemmar.  
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5. Metod 
Kapitlet behandlar hur materialet samlats in för att besvara om SKL och det politiska 

systemet har medialiserats. Först motiveras varför kvalitativ forskningsansats valts 

sedan beskrivs insamlandet av materialet mer konkret efter de två valda metoder samt 

studiens relevans och tillförlitlighet. Till sist introduceras en analytisk modell som 

ligger till grund för analysen av det insamlande materialet.  

5. 1 Kvalitativ forskningsansats 
Kvalitativ forskningsansats syftar att skapa en förståelse för olika fenomen på djupet 

genom exempelvis intervju enbart ett fåtal personer. Genom att ha ett mindre antal 

intervjupersoner kommer man närmare och djupare på det fenomen som undersöks. 

Däremot innebär det här att det inte går att generalisera på samma sätt som kvantitativ 

ansats tillåter (Mc Cracken 1998). Vidare syftar kvalitativa studier till att beskriva, 

förklara och tolka olika verkligheter som är intressanta för aktuell studie (Ahrne 

2011). Det här betyder att man i kvalitativa studier utgår utifrån att verkligheten som 

är intressant att undersöka kan tolkas på många olika sätt och därmed att det inte finns 

några absoluta eller objektiva sanningar (Materud 2009).  

5. 1. 1 Val av kvalitativ forskningsansats 

Uppsatsen är genomförd efter en kvalitativ forskningsansats. Det här på grund av att 

fenomenet som studien ämnar undersöka är både svårfångat och komplext. 

Därigenom lämpar sig en kvantitativ ansats mindre väl. Påståendet grundar sig i att 

den forskning som rör medialiseringen av det politiska systemet fortfarande söker en 

konceptualisering som skulle förstärka medialisering som ett teoretiskt perspektiv. 

Det som krävs för att möjliggöra detta är fortsatta empiriska studier om fenomenet 

(Strömbäck 2011, 2009a, 2009b; Lenderer 2013). Detta implicerar enligt 

uppsatsförfattaren att fler djupgående studier om medialisering krävs för att förstå hur 

sambandet och processen där det politiska systemet anpassar sig till medielogiken. 

Dessutom har denna uppsats genomförts med ett empiriskt förankrande på 

organisationen som agerar som fallstudie. Det här betyder att undersökningen inte 

haft möjlighet att empiriskt göra en kvantitativ undersökning. Däremot har 

möjligheten att genomföra en kvalitativ undersökning var mycket god och i enlighet 

med Mc Cracken (1998) haft möjlighet att gå in djupt på medialisering av det 

politiska systemet som fenomen. 
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5. 1. 2 Val av metod inom kvalitativ forskning 

Metodvalen för genomförandet av studien var personliga intervjuer och 

fältobservationer. De personliga intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt. 

Det betyder att man på förhand har intervjuteman med frågor klara inför varje 

intervju. Denna variant på personliga intervjuer erbjuder stor flexibilitet genom 

möjligheten att ställa följdfrågor som på förhand inte är definierade men som kan vara 

nödvändiga att ställa beroende på respondenternas svar (Østbye et al. 2003).  

Metodiken valdes ut på grund av den flexibilitet som erbjuds som ökar möjligheten att 

kunna utveckla respondenternas svar med följdfrågor men med tryggheten att ha en 

intervjumall att falla tillbaka på. Både ostrukturerade och strukturerade intervjuformer 

valdes bort. Ostrukturerade intervjuer används oftast för att bygga upp kännedom om 

de ämnen som ska undersökas, dessa intervjuer liknar också mer ett informellt samtal 

än en faktisk intervju. Strukturerade intervjuer kännetecknas av tydligt förarbetade 

teman och frågor som ställs efter ett tydligt schema (Østbye et al. 2003).    

 

Valet av fältobservationer grundar sig i att metoden erbjuder ett sätt att kunna förstå 

komplexa processer och utveckla kunskap om dessa processer inom en given kontext. 

Genom observationer går det också att skapa en uppfattning samt kartläggning av 

processerna inom en kontext och hur dessa processer leder till aktiviteter (Østbye et 

al. 2003). Fältobservationerna valdes efter dessa principer och för att möjligheten 

fanns att observera situationer som annars inte kunde göras. Det vill säga att kunna 

skapa sig en förståelse för olika processer som annars inte kunnat studeras genom 

exempelvis intervjuer.  

5. 2 Insamling av material 
Materialet för uppsatsen samlades in under en tio veckors period på plats i 

organisationen SKL. Utifrån uppsatsens syfte och avgränsning identifierades ett 

flertal nyckelpersoner som kontaktades för intervju, totalt sju intervjuer och åtta 

respondenter. Intervjuerna genomfördes spritt över denna tio veckors period. Vid 

varje intervjutillfälle användes en intervjumall enligt ett semistrukturerat sätt med 

teman och frågor anpassade speciellt till varje respondent. Det här är på grund av 

respondenternas olika relation och kompetens till det undersökta området. Vid 

intervjutillfällena uppkom flertaliga tillfällen då följdfrågor faktiskt ställdes för att få 

respondenterna att utveckla sina initiala svar till den ursprungliga frågan. Styrkan av 
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detta tillvägagångssätt var att kunna gå djupare i vad respondenternas upplevde 

angående de teman och frågor som ställdes.  

 

Alla utom en av intervjuerna genomfördes med en respondent i taget. Den intervjun 

skedde med två av respondenterna eftersom de båda ville att det skulle vara på det 

sättet. Skälet till det var att båda respondenterna hade likartade kunskaper om det 

intervjun skulle handla om och upplevde därmed att en intervju var för sig skulle bli 

överflödigt. Fem av intervjuerna skedde på respondenternas respektive arbetsrum 

medan de två resterande intervjuerna genomfördes på en avskild plats på 

respondenternas avdelningsplan. Varje intervju spelades in genom både diktafon på 

mobiltelefon och inspelningsfunktion på bärbar dator. Utifrån inspelningarna 

transkriberades varje intervju och analyserades för att kunna kategoriseras till teman. 

Tre stycken teman skapades med dels stöd från relevant teori och sedan genom vilka 

tydliga mönster som kunde hittas i transkriptionerna.  

 

Utifrån några av svaren i intervjuerna identifierades även ett behov av att genomföra 

fältobservationer för att kunna kartlägga en viss situation och vilka processer samt 

interaktioner situationen medförde. Detta var viktigt för att kunna förstå hur en del av 

SKL:s organisering av den mediala rösten anordnades. Situationen som observerades 

var kommunikationsavdelningens morgonmöte alternativt kallat nyhetsmöte. 

Fältobservationerna fungerar som ett komplement till de utförda intervjuerna som 

behandlade denna specifika situation. Vid de fyra olika tillfällena som observationen 

genomfördes fördes en dagbok som deskriptivt berättade hur mötena gick till, hur 

rummet där mötena hölls såg ut, vem som sade vad och så vidare. Observationerna 

sammanställdes sedan under ett av de fyra teman i uppsatsens resultat.  

5. 2. 1 Val av respondenter  
Respondenterna valdes ut efter deras arbetsroller i relation till det syfte och 

avgränsning som uppsatsen har. Deras namn har anonymiserats och redovisas i form 

av kodnamn. Under tabell 1 ges en kort förklaring för respondenternas kodnamn för 

att underlätta kommande läsning (för fullständig beskrivning av respondenterna, deras 

arbetsroller, arbetsuppgifter och kodnamn se bilaga 1): 
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Respondent  Arbetsroll    Kodnamn 
Respondent 1  Sektionschef    SCK 
Respondent 2  Kommunikationsstrateg på TS  KOMS 
Respondent 3  Presschef    PRC 
Respondent 4  Kommunikationschef   KC 
Respondent 5  Sektionschef på TS   SC 
Respondent 6  Expert på PBL på TS   EXP 
Respondent 7  Miljöexpert på TS   MX 
Respondent 8  VD kansliorganisationen  VD 
 
(Tabell 1, lista över respondenterna, deras arbetsroller och kodnamn) 

5. 3 Validitet och Reliabilitet  
Begreppet validitet handlar om att påvisa undersökningens giltighet eller trovärdighet. 

Mer konkret betyder begreppet vilken relevans data som samlats in har till studiens 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Mätningen sker enligt det som man 

avser att mäta (Østbye et al. 2003). Validiteten för denna studie borde anses vara hög. 

Det här på grund av att intervjumallarna som användes vid intervjutillfällena 

utformades i relation till uppsatsens problemdiskussion, syfte och frågeställningar. 

Det vill säga att det finns en hög relevans mellan den metodik som användes för att 

samla in material och till det syfte som materialet samlades in för.  

 

Reliabilitet som begrepp behandlar tillförlitligheten vad det gäller insamling, 

bearbetning och analys av undersökningens data (Østbye et al. 2003). Reliabiliteten i 

denna studie går att diskutera. Framförallt gäller det genomförande av de semi-

strukturerade intervjuerna vilket möjliggjorde måna följdfrågor som gick utanför 

använda intervjumall. Dessutom gjordes en anpassning av intervjumallarna till varje 

respondent för att på bästa sätt fånga deras åsikter om det som undersöktes. Det här 

gör att man inte kan garantera med största säkerhet att om någon annan utfört studie 

kan komma fram till samma resultat som denna studie gjort. Dock går det till hög 

grad verifiera studiens resultat genom inspelningar och de transkriptioner som gjorts. 

Genomgången av litteraturen ger också en tydlig förståelse för de teman som 

identifierats i empirimaterialet vilket på så sätt underlättar replikering av studiens 

resultat.  

5. 3 Operationalisering av det empiriska materialet 
Utifrån vad som redogjorts i den tidigare forskningen och teoretiskt ramverk kommer 

en analytisk modell tas fram som utgör grunden för uppsatsens analys av det 

empiriska materialet Modellen nedan är ett konceptuellt försök att visualisera 
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relationen mellan de tre temana, politisk logik, medielogik och 

metaorganisationslogik. Detta är viktigt för att det visar hur logikerna hänger samman 

och vad det kan ha för effekt på hur SKL anpassar sig efter medielogik och hur man 

organiserar sig internt för att bedriva sin mediala röst. Vilket egentligen är 

grundförutsättningar för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

(Figur 6, den analytiska modellen) 
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6. Resultatet 
Resultatet av undersökningen redovisas utifrån tre olika teman: politisk logik, 

medielogik och metaorganisationslogik. Temana bygger på den tidigare forskningen, 

det teoretiska ramverket och den operationaliserade analytiska modellen. Alla tre 

teman belyser olika aspekter som i slutändan kan ha påverkan på SKL:s 

medialiseringsprocess. 

6. 1 Politisk logik 
Temat kommer försöka beröra de politiska aspekterna som påverkar hur SKL 

organiserar sig internt för att bedriva medial opinionsbildning inom bostadsfrågan. 

Det faktum att den politiska logiken är underutvecklad och underforskad försvårar hur 

det ska gå att tolka vad som faktiskt ingår i politisk logik (Landerer 2013; Strömbäck 

2008a). Under temat kommer politisk logik betyda hur politikerna genom deras 

beslutsgång i SKL påverkar tjänstemännens arbete. Fokus ligger på hur tjänstemännen 

styrs av den politiska ledningen och hur politiken sätter de ramar för arbetet inom 

kansliet. Det här betyder att tjänstemännens arbete får ses som en förlängd arm från 

politikerna. 

6. 1. 1 Den politiska styrningen 

SCK och KC för kommunikation förklarar hur tjänstemännen blir styrda att arbeta 

inom vissa frågor. Båda berättar att SKL jobbar efter fyra årscyklar där det finns ett 

inriktningsdokument som pekar i vilken riktning förbundet ska jobba efter för aktuell 

cykel. Beslut om hur inriktningsdokument ska se ut tas av kongressen när de har val 

vart fjärde år och kongressen är SKL:s högst styrande organ. Vid kongressen väljs 

också SKL:s styrelse som består av förtroendevalda politiker från kommunerna och 

landstingen. Styrelsen väljer utifrån inriktningsdokumntet en verksamhetsplan som 

detaljerat berättar vilka prioriterade frågor som förbundet varje år ska arbeta efter 

inom den fyraåriga kongressperioden. KC berättar att politikerna inom SKL sätter 

ramar och tyngdpunkter på vilka frågor tjänstemannasidan ska arbete efter. Det är 

sedan tjänstemännens uppgift att hitta sätt att arbeta med frågorna för att uppnå 

uppsatta mål. SCK, PRC, KC, EXP och VD berättar att politikerna i styrelsen eller i 

de olika beredningarna inte utövar partipolitik utan utgår ifrån perspektivet om vad 

som är bra för SKL och sina medlemmar. VD menar på att det är väldigt viktigt att 
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hålla ihop internt för att klara trycket som kommer från externa aktörer som 

regeringsrepresentanter. 

6. 1. 2 Hur politiken påverkar tjänstemännens arbete 
SC förklarar mer konkret hur arbetet som chef för den sektion som hanterar plan- och 

bygglagsfrågor påverkas av den politiska styrningen. SC menar att avdelningens 

experter inte själva kan hitta något inom en övergripande fråga som de vill utreda 

eller driva utan att ansvariga politiker inom området har gett sitt godkännande. Det 

här betyder att tjänstemännen måste lyssna in vad politiker i styrelsen eller inom 

aktuella beredningar (i det här fallet samhällsbyggnadsberedningen och den tillfälliga 

programberedningen för ökat bostadsbyggande) har för åsikter. SC säger att man 

behöver värdera vilka frågor som ett politiskt stöd finns för att kunna driva på för en 

förändring.  
”Vi får ju börja testa i ledningsgruppen, ibland kanske vi inte har fullt OK men vi måste 
ju testa och KOMS kanske skriver ett underlag som vi får skicka upp till politiken. Kan 
det här vara något, för vi kanske inte alltid hinner, politikerna är här en gång i månaden 
och har möten, allt kanske inte har varit så tydligt men det gäller ju att hitta de tillfällen 
som vi kan vara med att agera.” (Intervju SC, 2014-04-04). 

 

KOMS berättar utifrån sitt perspektiv att kommunikationsavdelningens arbete 

påverkas av politiken. De kan se lägen där det passar att gå ut i media men att 

politikerna säger nej då de kan se en annan väg att gå. KOMS menar på att det inte är 

alltid som kansliet och till exempel en beredning vill gå samma väg eller tycker 

samma inom en fråga. Det kan pågå på politisk nivå diskussioner som tjänstemän inte 

har insyn till som innebär att politikernas taktik inte alltid blir känd.  

 

PRC berättar också hur dennes arbete kan påverkas av politiken. För presstjänsten kan 

det ibland uppkomma avvägningar om vem som ska göra uttalanden i olika frågor. 

Vissa frågor är känsliga politiskt och då måste en politiker uttala sig. PRC säger att 

sådana avvägningar kommer ofta med erfarenhet och att det då är lättare att avgöra 

om en politiker eller en tjänsteman ska uttala sig i den mediala produkten.  

6. 2 Medielogik 
Temat behandlar hur SKL organiserar sig för att producera mediala texter. Den tar 

upp hur avdelningen för kommunikation och avdelningen för tillväxt och 
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samhällsbyggnad samarbetar för att kunna förmedla sina budskap i media inom 

bostadspolitik/bostadsfrågan.  

6. 2. 1 Organisering av den mediala rösten  
Det går att konstatera utifrån respondenternas olika svar att det finns en praxis över 

hur organiseringsprocessen av den mediala rösten går till i opinionsbildande 

handlingar. Organiseringsprocessen består av olika faser där samarbetet mellan 

KOMS, till viss del även SCK, och respondenterna som tillhör TS är mest 

omfattande. Det här för att många aktörer är involverade i processen på TS inom 

bostadspolitiken och den innefattar olika delar som har olika nyckelpersoner kopplade 

till delarna. För KOMS innebär det här att ha många kontakter för att producera det 

mediala stoff KOMS är ansvarig för att utforma. Vidare i processen integrerar KOMS 

med PRC på kommunikationsavdelningen. Det sker en dialog om hur de ska föra ut 

stoffet i media, denna interaktion kan ske både innan KOMS har dialog med TS och 

efter. En annan viktig del i processen som får ses något frikopplad från den handfasta 

praxisen är morgonmötet som fungerar som en koordinering för hela SKL:s 

kommunikation utåt. Denna är viktig för att kommunikationsavdelningen och 

presstjänsten i synnerhet ska ha möjlighet att samordna kommunikationsinsatserna 

samt att de inte konkurrerar med sig själv om samma medieutrymme.  

 

Här nedan beskrivs varje del i processen mer detaljerat utifrån respondenternas 

redogörelser och från författarens fältobservationer från kommunikationsavdelningens 

morgonmöten/nyhetsmöten. 

6. 2. 2 Samarbetet mellan KO och TS 
Grunden för att SKL kan föra argument i media om bostadspolitiken görs möjlig 

genom samarbetet mellan sak-avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad och 

avdelningen för kommunikation.  

 

Samarbetet har sin grund i att KOMS som kommunikationsavdelningens förlängda 

arm på mandat från KC sitter med på TS ledningsgruppsmöten. SC som i egenskap av 

sektionschef är med på ledningsgruppsmötena och berättar att där diskuteras vad som 

är aktuellt inom varje område som avdelningen ansvarar för. SC säger att 

bostadspolitiskafrågor är som regel alltid uppe på mötena och att arbetet som 
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programberedningen utför och de förslag som de ger diskuteras. Här sitter KOMS och 

ibland SCK med för att kunna diskutera hur olika förslag ska kunna omsättas till 

mediala texter och vad som ska lyftas i texterna. SC berättar att cheferna bestämmer i 

vilken riktning deras frågor ska gå medialt och att KOMS har som uppgift att skriva 

därefter. Medan KOMS utformar texter finns kontinuerlig avstämning med både SC 

och EXP för att mer detaljerat diskutera hur texten ska utformas och exempelvis vem 

som ska göra ett uttalande. Sedan är det KOMS uppgift att formulera innehållet och 

ge ett kommunikativt perspektiv på texten. EXP berättar vidare att denne och KOMS 

nästan har daglig kontakt för att kunna bevaka vad som händer ute i media inom 

bostadsfrågan. EXP menar att när det gäller de långsiktiga frågorna inom området 

som strandskydd och bullerregler vilket SKL länge haft en dialog om ute i media 

finns en strategi. Men ofta uppkommer utspel i media från motparter som kräver en 

diskussion om en replik ska ges och krävs ett nära samarbete mellan avdelningarna.  

 

MX berättar också om sitt samarbete med KOMS när det kommer till bullerfrågan 

som MX är expert inom. MX exemplifierar samarbetet med vad SKL gjorde under 

Almedalsveckan 2013. MX tillsammans med medarbetare tog fram en skrift om en 

undersökning som gjordes kring hur kommuner upplever att bullerreglerna är ett 

problem för deras verksamheter att ta fram byggplaner. Undersökningen bekräftade 

att bullerreglerna är ett stort problem och hindrar kommunerna att ta fram detaljplaner 

för bostadsbyggande. Kring detta gjordes ett seminarium i Almedalen och samtidigt 

publicerades också en debattartikel om bullerreglernas problem. MX berättar om 

samarbetet som skedde henne emellan och KOMS för att producera debattartikeln: 
 

”Så att vissa av delarna där i artikeln de satte jag och förklarade rätt tydligt tror jag för 
KOMS, vi skrev om ganska många gånger. Så det gäller ju att ha ett bra samarbete och 
jag måste ju förtydliga för den som skriver att det här är fakta, såhär är det eller det här 
går inte att ändra på. Sen måste man ju göra om den här fakta till kommunikativ saker 
och det är klart där slirar man alltid på hur man uttrycker sig och ibland får jag lite ont 
magen. Men då pratar vi ihop oss med cheferna här och säger nu kör vi såhär för vi 
måste få ut vårt budskap och ibland blir det så att vi inte talar om hela sanningen men 
det vi talar om, det måste vara sant.” (Intervju MX, 2014-04-14) 

 

Vid intervjutillfället med SCK och KOMS berättar de om hur samarbetet går till och 

det korrelerar med vad SC, EXP och MX berättade. SCK berättar att på 

ledningsgruppsmötena får KOMS möjligheten att fråga de frågor som en 

kommunikatör behöver ha reda på. ”Var befinner sig frågan, vilka möten har vi något 



	   41	  

att göra i kring, vad säger våra medlemmar, vad är det vi vill uppnå egentligen, vad 

betyder det vi säger, vi kanske måste förädla budskapen och föreslå vägar att ta sig 

fram (Intervju SCK, 2014-03-27)”. Det är kommunikationsstrategens ansvar som 

sitter med på mötet att skapa en enad bild över vad som ska ske i media. SCK påpekar 

att det måste finnas flexibilitet då läget alltid kan förändras i dels medielandskapet 

men också bland politikerna som kan vilja byta inriktning. SCK och KOMS 

exemplifierar samarbetet med TS genom debattartikeln som skrevs i samband med 

Almedalsveckan 2013. KOMS berättar att det är viktigt att ha underlag eller fakta i 

botten som möjliggör skrivandet. Just i det här fallet fanns ett sådant underlag som 

gjorde det möjligt att skriva en artikel som senare publicerades på Svenska 

Dagbladets (SVD) Brännpunkt.  

 

VD med sitt övergripande perspektiv sammanfattar samarbetet mellan KO och TS 

med att ofta tar TS fram en rapport som KO senare kan göra något medialt på i syfte 

att opinionsbilda. För att detta ska fungera krävs ett nära och välutvecklat samarbete. 

6. 2. 3 Samarbetet på KO 
På avdelningen för kommunikation sker ett samarbete mellan KOMS och PRC för att 

säkerhetsställa den slutgiltiga produkten som ska säljas in till media. PRC berättar att 

allt som oftast har det funnits en dialog med KOMS om vad som är en möjlig väg att 

gå i media i den aktuella frågan innan KOMS haft diskussion med ledningen på TS. 

Är det däremot något nytt som uppkommer på ledningsgruppsmötet kommer KOMS 

tillbaka för att diskutera de önskemål som getts. PRC säger: 

 
”Man ju komma tillbaka och höra med oss, så är det ju alltid, det finns önskemål vi 
kan möta och det finns önskemål vi inte kan möta. Så är det nästan alltid, oberoende 
på vilken fråga det är. Men det är ju ett samarbete, både inom KO och sen inom den 
sak-avdelningen det gäller.” (Intervju PRC, 2014-03-27) 
 

PRC menar dock att när det gäller de långsiktiga frågorna inom bostadsfrågan som 

det är planerade medieutspel kring har alltid strategen pratat med presstjänsten innan 

denne går ner på ledningsgruppsmöten. Detta menar PRC görs för att skapa en 

någorlunda gemensam idé vad presstjänsten kan och vill göra. Sedan när KOMS 

skrivit klart texten brukar antingen KOMS själv eller PRC göra en slutkoll för att 

säkerhetsställa att texten håller den standard som krävs för att kunna publiceras. Det 
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viktigaste menar PRC är att någon på KO har säkrat slutprodukten och att den är 

läsbar.  

6. 2. 4 Morgonmötets syfte 
Morgonmötet arrangeras varje morgon klockan nio och pågår i en halvtimme förutom 

på onsdagar som är en timme långt. Medverkande på mötena är PRC, övriga från 

presstjänsten, KC och samtliga kommunikationsstrateger. Vid intervjutillfälle pratade 

både PRC och KC om morgonmötet och vilken funktion det fyllde. PRC som är 

ansvarig för att hålla mötet menar att morgonmötets syfte handlar om att samordna 

SKL:s kommunikation. Det är viktigt för att veta vad som görs inom de olika 

avdelningarna och hur det ska göra på bästa möjliga sätt. Det gäller att koordinera de 

planerade kommunikationsinsatserna för ofta är det inte bara en fråga som är aktuell 

varje dag utan flera. Då är det presstjänstens uppgift att koordinera den 

kommunikation för att budskapen som SKL vill förmedla når fram till media.  

 
”Bara för att ta ett enkelt exempel, om vi nu har två stycken debattartiklar så ser vi till att 
den ena är skriven så att den passar bättre i en nationell dagstidning typ DN eller Svenskan 
och den andra artikeln får inte konkurrera med oss själva så den är skriven för lokalpressen 
och man skickar ut den där.” (Intervju PRC, 2014-03-27) 
 

KC som också sitter med på mötena menar att morgonmötets syfte är att koordinera 

kommunikationen och lägga planering för dagen. På morgonmötet diskuteras vad 

som hänt det senaste dygnet i media och vad som eventuellt ska göras, till exempel 

en replik. KC menar att morgonmötet är till för att planera dagen och då på mötet kan 

man upptäcka att det som är planerat sedan innan måste skjutas upp för att det dykt 

upp något nytt som kräver replik. KC menar att då ska nog inte det planerade utspelet 

gå utan skjutas upp med risken att det annars drunknar och ingen lägger märke till 

det. Morgonmötet är likt det som många andra inom redaktioner exempelvis har och 

det är till för att alla ska få en samlad bild om vad som händer under dagen och 

framöver. PRC avslutar med att presstjänsten som har den paraplyrollen att samordna 

SKL:s kommunikation utåt är morgonmötet en viktig aktivitet för att göra just det.  

 

Genom de observationer som har gjorts på morgonmötet går det att beskriva hur 

mötet går till ren praktiskt. Klockan nio ringer någon av presstjänsten i en klocka 

som signalerar att mötet ska starta. Då kommer de personer som ska vara med på 

mötet vilket är de som arbetar på presstjänsten, de kommunikationsstrateger som 



	   43	  

ansvarar för SKL:s sak-avdelningar och projekt samt kommunikationsdirektören till 

rummet där mötena hålls. Under de fyra tillfällen som observationer utfördes var 

ingen av dem med full närvaro, någon saknades alltid. Men på grund av att 

avdelningen är relativt liten och att det efter mötena skickas ut en jobblista med vad 

som ska göras och vem som ska göra det under dagen och kommande dagar verkar 

detta inte orsaka några större problem i samordningssyfte.  

 

Vid själva mötet var det någon av pressekreterarna som drog dagens genomgång om 

vad som hänt i media och vad som man behöver hålla koll på alternativt skriva en 

replik på. När genomgångarna drogs stannades det upp vid vissa nyheter med en 

diskussion mellan deltagarna om vad nyheten innebär för SKL. Det verkar som att 

det är i diskussionen det tas beslut om att sätta upp eventuella repliker på jobblistan 

görs. När väl genomgången har gjorts kör PRC jobblistan förutom en gång när denne 

var borta. Jobblistan gås igenom och vem som ska skriva en eventuell replik eller 

artikel verkar vara en självklarhet, ingen blir tilldelad en uppgift utan det verkar vara 

klart vem som är ansvarig för utförandet/utförandena. Det är nog naturligt då varje 

strateg ansvarar för sina egna områden. Ett exempel på hur en diskussion på 

morgonmötet kan se ut var när en artikel med relevans till bostadspolitiken visades 

och som talade emot SKL:s argumentering i frågan. Då diskuterade KOMS och PRC 

om en replik skulle skrivas men KOMS hade redan diskuterat med ansvariga på TS 

och kommit fram till att ingen replik skulle göras på den artikeln.  

 

Ett av de möten som observerades var ett så kallat långmöte, som normalt är en 

timme längre. Här dras dagens genomgång som vanligt men det görs också en 

långlista som är en längre planering. Planeringen syftar att ha ett längre 

tidsperspektiv på sådana kommunikationsinsatser som exempelvis debattartiklar man 

vet kommer göras. Det är också ett sätt att planera de troliga bevakningar mot andra 

aktörer och deras medieutspel.  

6. 2. 5 Distribueringen av de mediala berättelserna 
Det är presstjänsten som har ansvaret att distribuera och sälja in de produkter som 

KOMS har skrivit till ett lämpligt media. PRC berättar om processen att sälja in 

produkter att det väldigt ofta beror på vilken fråga/område det handlar om. PRC säger 

att ibland kan det vara så enkelt att man vet om en viss journalist som har intresse av 
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frågan/området och skrivit om det tidigare, då riktas insäljning till den journalisten. 

Men vilket sorts materiel man sitter på vid insäljningstillfälle avgör till vilket sorts 

media det riktas till. PRC säger: 

 
”Är det ett material som är väldigt bra i text-form som man tycker kan fungera, här har 
du en härlig tabell som man kan koordinera med en fin text och en intervju det kanske 
passar till en tidning. Är det material där man kan erbjuda någon typ av visuell bild så 
kanske det är något som passar till TV. ” (Intervju PRC, 2014-03-27) 

 

Presschefen vidareutvecklar sitt resonemang om hur tankarna går när insäljning till 

media ska ske med att själva målgruppen som ska nås kanske är det viktigaste att ha i 

åtanke. Om man exempelvis vill nå någon med sina budskap på regeringskansliet är 

det bra om man lyckas hamna i Dagens Nyheter. PRC exemplifierar hur insäljning till 

media inom bostadspolitiken med den debattartikeln som publicerades i SVD 

Brännpunkt. Det hade diskuterats innan att publicering av en debattartikel skulle vara 

önskvärt och man visste att SVD hade skrivit mycket om byggdebatten. PRC berättar 

också att debattartikeln var något kortare vilket SVD brukar gilla och insäljning 

lyckades. PRC menar dock att det inte alltid går vägen och alla som vill ha in något på 

en debattsida är tvungen att göra ett cirkulationsrace där man går från debattredaktör 

till nästa för att försöka sälja in. 

6. 2. 6 Mediernas roll i distribuering 
Respondenterna på avdelningen för kommunikation är inne på att mediernas roll för 

att distribuera produkter är stor. De menar att man väljer media som förmedlare av 

budskap på grund av att det har en stor spridningseffekt, vilket något också MX 

förmedlade vid intervjutillfälle.  Både SCK, KOMS och PRC berättar att man också 

väljer media för att det förstärker sina egna argument och budskap samt att det hjälper 

till för att nå rätt målgrupper. Att få en ledarskribent att skriva om ens sak förstärker 

den argumenteringen samtidigt som man når rätt sorts målgrupp, det vill säga 

opinionsbildare eller beslutsfattare. PRC berättar att ett köpt utrymme i media inte är 

alls lika mycket värt i en opinionsbildares ögon än om det skrivs i redaktionell text. 

”Om någon annan berättar det du vill berätta eller kritiskt granska det du vill berätta 

och det håller då är media oslagbart, inget snack om saken” (Intervju, PRC 2014-03-

27). PRC fortsätter med att prata om mediernas effekt, för att påverka och skapa 

förändring krävs inte bara goda argument utan det måste också finnas ett stort 

opinionstryck mot de politiker som är ledande för frågan. Det sker genom att synas i 
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media och att de driver argumenten. Det är just därför en organisation som SKL alltid 

strävar efter att hamna på ledarsidor på grund av att de läses av de som sitter vid 

makten.  

 

I sammanhanget pratar också VD om mediernas betydelse och att deras menar roll är 

stor samt att politiken blir alltmer media känslig. VD menar att oberoendet av media, 

att man strunter i dem och kan ta mediesmällar förutsätter stabila politiska 

majoritetsförhållanden. Det har man inte numera, utan det är allt skörare vilket borgar 

för ännu mer mediamakt.  

 

SCK berättar också om att det är viktigt för SKL att bli en aktör inom de frågor som 

de vill skapa förändringar inom, där ibland bostadsfrågan. KC menar att det är viktigt 

att frågan bli synlig i media för att det är ett sätt att bli uppmärksammad av 

beslutsfattare och även allmänheten. Det SCK berättar fyller på KC:s resonemang 

med att när SKL medialt syns i en fråga blir de en aktör. Detta gör att andra aktörer 

har SKL i åtanke när frågan är uppe på agendan och att journalister förhoppningsvis 

kontaktar SKL för att höra deras argumentering.  

 

Både SC och EXP har en mer kritiskt inställning till media. De menar att mediernas 

påverkanskraft är stor men att det också kan vara negativt för SKL beroende på hur 

media vinklar sina nyheter. Bland annat säger SC att SKL:s motparter har och kanske 

är bättre på att få ut sina budskap i bostadsfrågan till media. Därför behöver de som 

arbetar med sakfrågor ha bra kontakt med kommunikationsavdelning så att texterna 

som skrivs blir så slagkraftiga som möjligt och att de hamnar i lämplig kanal.  

 

EXP menar på att SKL har blivit bättre på att förmedla sina budskap och att utnyttja 

media men att det finns svårigheter att hamna i rätt arena ibland. EXP förklarar att 

man vill hamna på ledarsidor på tidningar som Dagens Nyheter och SVD men att det 

inte är direkt lätt att genomföra. VD menar också på att SKL kan bli betydligt bättre 

på att utnyttja media och att det går i högre grad att skapa relationer med journalister. 

VD menar på att det är journalister som sätter agendan och att man därför behöver 

påverka samt skapa relationer med dem. De gånger man släppt material till vissa 

journalister i förväg har det gått bra och detta är något som SKL behöver 
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vidareutveckla. Det gäller för framförallt presstjänsten att bilda ett bra kontaktnät för 

att på så sätt komma ut i media. 

6. 3 Metaorganisationslogiken 
Temat behandlar hur SKL samarbetar och använder sig av sina medlemmar för att 

bedriva opinionsbildning inom bostadsfrågan. Det relaterar till 

metaorganisationslogiken eftersom det handlar om SKL tar på sig aktörskapet för 

opinionsbildning inom bostadsfrågan. 

 

Flertalet av respondenterna berättar när det gäller hur SKL hanterar alla sina 

medlemmar att de talar för alla. SCK säger bland annat att de för talan för alla 

kommuner och landsting, i fallet med bostadsfrågan gäller det enbart kommuner. PRC 

menar att när SKL går ut i media är det som en samlad röst för alla kommuner då det 

är deras frågor som SKL driver. Däremot driver inte SKL enstaka kommuners eller 

landstings agendor med risken för att komma på kant med andra medlemmar utan när 

det kommer till exempelvis opinionsbildning talar SKL för hela kollektivet, berättar 

SCK. Majoriteten av respondenterna menar dock att man ofta inom bostadsfrågan tar 

kommunexempel för att stärka sina argument. KOMS berättar ingående om att det är 

effektfullt att använda sig av kommunexempel för att få en starkare argumentation 

och det ger också verktyg för att kunna berätta om de förändringar som man vill 

genomdriva. Detta är något som också PRC tar upp att genom användning av 

kommuner som lokala exempel och att visa på det absurda i situationer ger budskapen 

mera tyngd.  

 

För att hitta dessa exempel berättar KC att man använder sig av kontakter som man 

får genom olika nätverk, konferenser eller möten. EXP menar på att inom 

bostadsfrågan använder sig SKL mycket av kommunexempel för att förmedla sina 

budskap och dessa exempel brukar man samla på en lista som man senare kan 

använda. EXP menar också att det är väldigt viktigt att visa för medlemmarna att SKL 

faktiskt försöker driva deras frågor genom att hamna på SVD Brännpunkt eller DN 

Debatt med en debattartikel om bostadsfrågan. 

 

MX åsikter stämmer också överens med ovanstående då denne menar att SKL tar 

hjälp av medlemmar och att det då blivit tydligare vad man vill få sagt i frågan. Det 
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blir tydligare genom att medlemmar kan visa själva i vilken sits de hamnat i på grund 

av viss lagstiftning och att de därför hamnar i absurda situationer som påverkar den 

allmänna synen på deras verksamheter. 

 

KOMS som skriver och använder kommunexempel i de texter som produceras 

berättar om den debattartikel som skrevs i samband med Almedalsveckan. Där 

arbetade SKL väldigt bra med exempel och kunde visa på tre olika kommuners 

problem med buller. I artikeln använde KOMS sig av Helsingborg, Linköping och 

Stockholm. KOMS säger att i fallet med Helsingborg var berättelsen om en lastbil 

som körde på en väg var enligt bullerreglerna okej, men så fort den åkte in i 

hamnområdet var den plötsligt inte det. Men andra ord råder det i hamnen ett annat 

regelverk med andra gränsvärden men i artikeln gjorde poängen att den lastbilen låter 

lika mycket vart den än åker. KOMS berättar att denna typ av luddiga regelverk med 

buller ställer till det för kommuner som vill kunna ta fram detaljplaner för 

bostadsbyggande.  

 

VD menar att SKL talar för hela sektorn men att man måste använda sig av exempel 

för att tränga igenom bruset, annars risker man att bli för ointressant och allmän bara 

för att ingen medlem ska känna sig utpekad eller utanför. KC vidareutvecklar 

resonemanget med att påpeka att när SKL går ut i media med exempel gäller det 

också att meddela kommunerna om det så att de själva kan göra något lokalt. KOMS 

säger att det var just det som man gjorde med debattartikeln under Almedalsveckan.  
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7. Analysdiskussion  
	  
I kapitlet kommer en löpande analys och diskussion av resultatet ske. Analysen följer 

den analytiska modellen med en redogörelse för politisk logik, medielogik, den 

politiska medialisering och metaorganisationslogiken.  

7. 1 Politisk logik 
Den politiska logiken är den av de tre logikerna som är svårast att analysera. På grund 

av att teorin om den politiska logiken inte är lika utforskad som motparten 

medielogik. Den politiska logiken har inte teoretiskt eller empiriskt fått lika mycket 

uppmärksamhet som medielogiken, utan har enbart ställts som medielogikens motsats 

inom forskning av den politiska medialiseringen (Landerer 2013; Strömbäck 2008a). 

Därtill har denna studie inte haft möjlighet att undersöka de politiker som finns inom 

SKL:s organisationsstruktur. Det handlar speciellt om de politiker som sitter med i de 

två beredningar som rör bostadsfrågan, samhällsbyggnadsberedningen och 

programberedningen för ökat bostadsbyggande, och politikerna i SKL:s styrelse. Det 

här kan ha skapat ett glapp mellan hur de undersökta tjänstemännen uppfattar den 

politiska styrningen med den faktiska uppfattningen utifrån politikernas perspektiv.  

 

Betydelsen av det här är att studien i så fall analyserar något som liknar politisk logik 

utifrån respondenternas uppfattningar medan det finns en faktiskt politisk logik som 

rent teoretiskt kan skilja sig mot den undersökta. Däremot går det att tolka det hela 

som att politikernas beslutsgång och beslutsfattande är vad tjänstemännen har som 

uppgift att utföra och verkställa i det dagliga arbetet. Därmed är tjänstemännen 

politikernas förlängda arm till det mer operativa arbetet, vilket betyder att den 

politiska logiken överförs till tjänstemännen. Det är också i linje med vad Strömbäck 

(2008a) och Meyer (2002) skriver om den politiska logiken. Den politiska logiken 

innehar tre olika dimensioner, policy framtagande, sökande för stöd för den policyn 

och implementeringen av den policyn, som får anses gälla för både politiska aktörer 

och tjänstemän. Strömbäck (2008b) använder löpande i beskrivningen av de fyra 

faserna benämningen politiska aktörer vilket i det här fallet för anses inbegripa både 

politikerna i SKL och tjänstemännen.  
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7. 1. 1 Den politiska logiken inom SKL 

Genom utgångspunkten att tjänstemännen får ses som delaktig till den politiska 

verksamhetens logik går det att analysera utifrån respondenterna och teori om politisk 

logik hur denna verkar inom SKL. Meyer (2002) skriver om de tre olika dimensioner 

som kan karakterisera politisk logik och där framförallt den första och tredje 

dimensionen gäller för att beskriva den politiska processen som finns inom SKL. Den 

första dimensionen handlar om att hitta och ta fram politiska policyer eller program 

som ska lösa politiskt definierade problem (Meyer 2002). Från resultatet betyder det 

här egentligen det fyraåriga inriktningsdokumntet som tas fram varje kongressperiod 

och den verksamhetsplan som specificerar vilka frågor som ska ha prioritet. Detta får 

sägas passa in på Meyers (2002) beskrivning av den första dimensionen. 

Inriktningsdokumntet och den årliga verksamhetsplanen är som policyer eller 

program för att kunna lösa de problem som SKL:s politiker har definierat som 

politiska problem.  

 

Den tredje dimensionen som handlar om att hitta processer för att implementera de 

politiskt tagna besluten (Meyer 2002). Denna dimension kan också breddas med 

Strömbäcks (2008a, 2008b) generella beskrivning av politisk logik som för honom 

betyder politikernas auktoritativa beslutstagande och den politiska 

implementeringsprocessen för dessa beslut. I resultatet berättar respondenterna att det 

är tjänstemännen som har till uppgift att verkställa de beslut som den politiska 

ledningen har tagit. KC berättar bland annat att det är politikerna som sätter ramarna 

och tyngdpunkterna på de frågor som tjänstemannasidan ska driva. Det är senare 

tjänstemännen på kansliet som måste se till att nå upp till de mål som politikerna har 

satt upp inom de olika prioriterade frågorna. Det här stämmer väl in på vad både 

Meyer (2002) och Strömbäck (2008a, 2008b) menar med implementering av politiska 

beslut. Däremot kan det tyckas att just den beskrivningen är lite luddig vilket 

troligtvis har att göra med att den politiska logiken inte är tillräckligt utforskad. Men 

resultatet för denna studie preciserar tydligare hur en politisk implementeringsprocess 

kan gå till. Men just denna implementeringsprocess presenterar även problem för 

tjänstemännen, genom att de blir styrda att arbete på ett sätt som ibland kan hindra 

deras effektivitet. Ur ett kommunikationsperspektiv berättar både KOMS och PRC att 

den politiska styrningen påverkar deras arbete som beskrivet i resultatet.  
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Denna del av analysen påvisar att politisk logik styr hur SKL som verksamhet 

fungerar. Vad det däremot inte påvisar är hur det påverkar den politiska 

medialiseringen. Men genom att konstatera att politisk logik ändå driver SKL:s 

verksamhet utgör det grunden för att förstå hur medielogik kommer in genom de 

beskrivna faserna i det teoretiska ramverket.  

7. 2 Medielogik 
Begreppet medielogik inbegriper många olika delar där strukturering av 

medieinnehåll i form av speciella format, processer och rutiner är de centrala delarna 

(Landerer 2013, Strömbäck & Esser 2009). Det här ska tolkas som att processerna och 

rutinerna påverkar hur själva organiseringen av medieinnehållet går till. Bland annat 

visar studier av Pallas & Fredriksson (2011, 2013), Schillermans (2012) och 

Thorbjornsrud et al. (2014)  på hur olika politiskt styrda organisationer organiserar sig 

för att hantera massmedia och anpassar sig till medielogiken, vilket betyder att 

utforma ett medieinnehåll som stämmer överens med de format som media använder. 

Det stämmer in på hur SKL organiserar sina processer och rutiner för att kunna 

producera ett medieinnehåll som är ämnat för publicering i syfte att opinionsbilda.  

Utifrån resultatbeskrivningen identifieras fyra bärande processer och rutiner som 

möjliggör organiseringen: KOMS samarbete med TS, KOMS interaktion med PRC 

för distribuering av produkt, morgonmöte/nyhetsmöte för att koordinera 

kommunikation över hela kansliet och sedan själva insäljning av produkter/artiklar till 

media.  

 

De olika processerna och rutinerna indikerar att tjänstemannasidan har anpassad sig 

till medielogik, men om de gjort det efter egen vilja för att kunna nyttja mediernas 

egenskaper eller mot sin vilja på grund av att det förväntas av är svårt att ge ett 

entydigt svar på utifrån studiens resultat. Det är fullt möjligt och till och med troligt 

att SKL har anpassad sig till medielogiken som en strategi för att kunna utnyttja 

media så att deras chanser att synas i den mediala debatten ökar. Schillermans (2012), 

Pallas & Fredriksson (2011, 2013), Pallas, Fredriksson & Schillermans (2014) menar 

alla att politiskt styrda organisationer inte nödvändigtvis enbart tillgodoser mediernas 

behov och försöker värja sig mot mediestormar utan också använder medielogik för 

sina egna syften och därmed kunna ingå i en gemensam relation med media. För det 
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här finns empiriskt stöd genom respondenternas syn på media och vilken påverkan 

media har. Respondenterna SCK, KOMS och PRC menar att media väljs i 

opinionsbildande sammanhang för att media har väldigt stor spridningseffekt. 

Samtidigt blir också argumenten som SKL vill förmedla i bostadsfrågan mycket 

starkare när media plockar upp dem och skriver om frågan. Att exempelvis en 

ledarskribent skriver om SKL:s sak i frågan förstärker budskapen och det går också ut 

till rätt målgrupper, opinionsbildare och beslutsfattare. PRC menar för att lyckas med 

förändringar som är målet med opinionsbildning krävs ett stort opinionstryck mot de 

politiker som är ansvariga för frågan föratt det är de som tar besluten. Just därför 

försöker alltid SKL bli omnämnda på ledarsidor på grund av att ledarsidor läses av de 

som sitter med makten och har mandatet att förändra politiska beslut. VD är också 

inne på samma linje men menar i enlighet Pallas & Fredriksson (2011, 2013) att det i 

högre grad går att skapa relationer med journalister. Eftersom det är journalisterna 

som skapar agendan och för att påverka både dem samt motparter krävs en mer 

omfattande relation.  

 

Ovanstående implicerar dock en mer ensidig anpassning till medielogik, det handlar 

inte bara om själva organiseringen utan också innehållet i de mediala texter som 

produceras. Medielogiken innebär också hur texter struktureras och utformas för att 

passa in i mediernas format på hur texter ska se ut för att kunna publiceras 

(Strömbäck & Esser 2009). PRC berättade i intervjun att när det kommer till texter 

som rör bostadsfrågan brukar PRC själv eller KOMS göra en slutgiltig koll för att se 

om texten/artikeln håller den standard som krävs för att kunna publiceras. Exakt vad 

denna standard innebär nämns inte men det är inte omöjligt att det ligger linje med de 

särskilda berättartekniker (Hernes 1978; Asp 1986; Strömbäck 2000, 2004; Patterson 

1993; Mazzoleni 1987; Strömbäck & Esser 2009), media använder för att fånga 

läsarens uppmärksamhet. Det här styrks av SC som berättar att de som arbetar med 

sakfrågorna behöver ha en välutvecklad kontakt med kommunikationsavdelning för 

att ge dem förutsättningar att kunna skriva så kraftfullt som möjligt för att på så sätt 

komma ut i media. Ett ytterligare tecken på att medielogik har tillgodosetts inom SKL 

är genom vad MX berättar: 

 
”Sen måste man ju göra om den här fakta till kommunikativ saker och det är klart där 
slirar man alltid på hur man uttrycker sig och ibland får jag lite ont magen. Men då 
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pratar vi ihop oss med cheferna här och säger nu kör vi såhär för vi måste få ut vårt 
budskap och ibland blir det så att vi inte talar om hela sanningen men det vi talar om, 
det måste vara sant.” (Intervju MX, 2014-04-14) 

 

Det MX beskriver är hur MX och KOMS samarbetar så att KOMS kan skriva mediala 

texter. Vad som är intressant är att MX är medveten om att vissa underlag som tas 

fram måste få ett kommunikativt perspektiv för att senare kunna publiceras, vilket 

indikerar en anpassning till medielogik. Det här visar att SKL inte bara står i den 

relationen att kunna nyttja media strategiskt utan att de också behöver tillgodose delar 

av medielogik. Vilket måste ske för att ens kunna vara i positionen att strategiskt 

använda media genom insäljning av texter/artiklar.  

7. 3 Medialiseringen av det politiska systemet 
Utifrån vad politisk logik och medielogik innebär för SKL går det nu att föra ett 

resonemang om i vilken fas SKL befinner sig i när det gäller deras 

medialiseringsprocess och i förlängning hela det politiska systemets 

medialiseringsprocess. I genomgången av den politiska logiken kunde undertecknad 

konstatera att den politiska logiken driver SKL:s verksamhet, det vill säga att de 

politiska besluten formar och bestämmer hur tjänstemännen ska bedriva det dagliga 

arbetet. I den senare genomgången av medielogik konstaterades att tjänstemännen 

anpassar sig till denna på olika sätt, dels hur de organiserar sig för att kunna 

producera opinionsbildande texter och dels hur dessa texter följer mediernas kriterier 

gällande innehåll och format. Däremot kan inget sägas huruvida politikerna inom 

SKL anpassar sig till medielogik. Dock enligt Strömbäcks (2008b) användande av 

termen politiska aktörer som får ses inbegripa både politikerna och tjänstemännen går 

det rimligen att likställa SKL:s politiker och tjänstemän vilket möjliggör för analys av 

medialiseringen av SKL, och i den mån det går hela det politiska systemet. Det här är 

viktigt för att kunna placera SKL:s medialiseringsprocess i någon av de faser som 

beskrivs i det teoretiska ramverket.  

 

Efter redogörelsen av de båda logikerna går det att placera SKL:s medialisering inom 

någon av fas tre eller fyra, eller till och med inom båda. Strömbäck (2008b) menar på 

att det är fullt möjligt att politiska organisationer kan ligga i flera faser samtidigt. SKL 

hamnar inom både fas tre och fyra på grund av de både använder sig av medielogik 

(fas tre) och är tvungen att använda det (fas fyra). Det kan också vara så att det inte 
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behöver vara en distinkt uppdelning mellan faserna utan att man snarare behöver se 

det som ihopblandat, någon sorts hybrid-fas. Som beskrivet i det teoretiska ramverket 

betyder fas tre att medielogiken har börjat tagit överhand inom den politiska 

verksamheten och politiska aktörer behöver utveckla sina förmågor för att hantera 

media. På grund av att mediernas får allt större makt måste verksamheten anpassa sig 

till medielogiken, dock kan det göras med mer eller mindre vilja. Det finns därmed ett 

strategiskt element som betyder att det går att anpassa sig på ett bättre eller sämre sätt 

(Strömbäck 2008a, 2008b).  

 

Huruvida SKL gör det bättre eller sämre går inte direkt att analysera, men det går att 

se deras användande av media och medielogik som ett strategiskt drag för att bedriva 

opinionsbildning. Dock behöver SKL anpassa sig efter medieinnehållet som 

medielogiken konstituerar vilket placerar dem närmare fas fyra. I fas fyra har 

medielogiken helt tagit över från den politiska logiken och det går inte längre göra 

skillnaden logikerna emellan (Strömbäck 2008b). Det här är flytande i vad som 

egentligen kännetecknar fas fyra, men genom vidareutvecklingen av fas fyra som mer 

liknar en hyrbid-lösning mellan fas tre och fyra, går det lättare att förstå denna fas 

(Strömbäck 2008a). Genom vidareutvecklingen verkar fortfarande politiska aktörer 

och den politiska logiken vara viktig, den har inte blivit helt ersatt. Det verkar mer 

handla om politiska aktörernas förmåga att anpassa sig till medielogiken för att kunna 

nyttja den på bästa sätt (Strömbäck 2008a, 2011), således att man villigt spelar på 

mediernas kriterier för att kunna använda deras arena som förmedlare av budskap 

vilket stämmer överens med vad också Pallas, Fredriksson & Schillermans (2014) 

kommer fram till. I SKL:s fall stämmer det här in i viss mening. Först och främst 

verkar SKL vara drivna av en politisk logik som sätter ramarna och tyngdpunkterna 

för hur och vad verksamheten ska göra. Sedan visar analysen att SKL anpassar sig till 

medielogiken för att kunna organisera och producera mediala produkter men gör det 

efter sina egna syften, vilket korrelerar med Strömbäck (2008a, 2011) och Pallas, 

Fredriksson & Schillermans (2014).  

 

Det kanske inte är så konstigt att SKL anpassar sig efter medielogik, på grund av det 

Wattenberg (2004) skriver. Han menar att massmedia är det viktigaste verktyget för 

att kunna övertala och därför behöver politiska aktörer prioritera hantering av 
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massmedia och politisk PR (Wattenberg 2004; Hajer 2008; Sellers 2010). Att SKL 

prioriterar nyhetshantering visas i resultatet, dels genom de organiserade 

nyhetsmötena varje morgon och dels att man har en välutvecklad presstjänst. Det 

faktum att politiska aktörer prioriterar hantering av massmedia går att konstatera 

genom studier av Deacon & Monk (2001), Hajer (2009), Maggetti (2012) och 

Thorbjornsrud et al. (2014). De menar att offentliga verksamheter eller andra politiskt 

styrda organisationer avsätter resurser för att massmediahantering genom exempelvis 

olika mediebevakningar eller genom organisationsstrukturer (till exempel SKL:s 

presstjänst) för att kunna möta mediernas behov.  

 

Avslutningsvis är slutsatserna att SKL är medialiserad utifrån faserna tre eller fyra 

alternativt utifrån en hybrid-fas som är en blandning av båda faserna. Genom att SKL 

fortfarande drivs i viss mån av politisk logik men styrs mer operativt av medielogik. 

Om det går att använda SKL som representant för medialiseringen av hela det 

politiska systemet blir svårare att göra. Den tidigare forskningen visar att det politiska 

systemet som inbegriper politiska institutioner och aktörer är medialiserat i olika 

grader (Strömbäck 2008a). Bland annat visar Strömbäcks (2011) studie att 

riksdagsledamöter och politiska journalister finner media ha stor påverkan på den 

politiska dagordningssättningen. Det stämmer också överens med vad VD menar att 

det är journalisterna som sätter agendan. Vad däremot är intressent i sammanhanget är 

Pallas, Fredriksson & Schillermans (2014) retoriska resonemang om vad det är som 

gör att vissa organisationer går längre i sin anpassning av medielogik och förändrar 

sina strukturer och processer för att möta mediernas behov. Svaret på detta kommer 

inte kunna besvaras via denna studie men det är däremot intressant att fundera över.  

7. 4 Metaorganisationslogiken 
Metaorganisationslogiken syftar till att utreda hur metaorganisationer använder och 

hanterar sina medlemsorganisationer i opinionsbildande sammanhang. Det handlar 

också om hur SKL som metaorganisation hanterar sin egen identitet och sina 

medlemmars identiteter för att kunna vara en egen aktör och ibland dela aktörskapet 

med medlemmarna (Ahrne & Brunsson 2005, 2008; Fries 2011). Utifrån det 

empiriska resultatet visas att SKL inte har några identitetsproblem med sina 

medlemmar. Det verkar som att SKL har fått mandatet från medlemmarna att vara 

dem som ska uttala sig i opinionsbildande sammanhang. Genom att flera respondenter 
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berättar att SKL är den samlade rösten för alla kommuner och landsting, vilket 

betyder att SKL inte har de identitetsproblem som Ahrne & Brunsson (2005, 2008) 

menar metaorganisationer ofta får. Vad det kan bero på kan Ahrne & Brunsson (2005, 

2008) ge svar på. För att minska risken för konflikter begränsar metaorganisationen 

sina verksamheter till att enbart handla om de frågor som medlemmarna själva finner 

viktiga. Det vill säga att man uppnår konsensus om vad metaorganisationen ska göra 

och det verkar vara en rimlig förklaring till att SKL inte har några problem med att 

hantera sina medlemmar inom opinionsbildning. Eftersom intressebevakning, där 

opinionsbildning ingår, är en av SKL:s tre kärnverksamheter får man anta att detta är 

en av de frågor som man bildad konsensus över. När ingen tävlan om identiteter 

existerar skapas en situation där det blir tydligt vem som är vem och vilket ger ett 

tydligare aktörskap (Ahrne & Brunsson 2005. 2008; Fries 2011).  

 

SKL använder sitt aktörskap i sin opinionsbildande kommunikation på olika vis. SKL 

kan själva vara ensam aktör i debatten i bostadsfrågan men använder ofta sig av sina 

medlemmar för att göra argumenteringen och budskapen tydligare i opinionsbildande 

handlingar, och på så sätt delar på aktörskapet vilket leder till att medlemmarna själva 

kan vara aktörer i debatten. Genom de opinionsbildande handlingarna SKL genomför 

som inkluderar medlemmarna skapas struktur och riktning för dessa vilket får dem att 

agera och skapa handling i relation till sin direkta omgivning (Fries 2011). Det här 

sker när SKL gör något medialt inom bostadsfrågan och meddelar sina medlemmar så 

att de också kan göra något lokalt i media, det vill säga agera och skapa handling i sin 

direkta omgivning (Fries 2011).  

 

Aspekten att SKL är medlemsfinansierat måste även belysas. På grund av att 

metaorganisationer är beroende av sina medlemmars ekonomiska bidrag gör att 

metaorganisationer är känsliga för konflikter med sina medlemmar. Medlemmarna 

kan enkelt hota med utträde vilket skulle skapa stora identitetsproblem för SKL. 

Därmed måste alltid metaorganisationer agera och vara aktiva för sin överlevnads 

skull (Ahrne & Brunsson 2005; Fries 2011). Just därför skapar metaorganisationer 

aktörskap som kan delas med medlemmar och som resultatet visar är det något som 

SKL gör frekvent. Bland annat berättar EXP att det är väldigt viktigt att visa för 
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medlemmarna, genom att synas ute i tidningsdelar som DN Debatt eller SVD 

Brännpunkt, att SKL driver deras frågor.  

 

Slutligen konstateras att metaorganisationslogiken inte påverkar SKL:s organisering 

av den mediala rösten i sig men det adderar en dimension i det medieinnehåll som 

produceras. Genom att användande av lokala exempel i de mediala produkterna 

stärker argumenteringen och budskapen i den mediala rösten. Men det går inte att 

påvisa att metaorganisationslogiken påverkar den interna organiseringen i lika hög 

grad som medielogiken gör.  

7. 5 Sammanfattning av de centrala aspekterna i analysdiskussionen 
Analysdiskussionen har utrett den politiska logiken, medielogikens effekter på SKL:s 

medialiseringsprocess och metaorganisationslogiken. Det har inte hittats några 

övertygande bevis för att se SKL:s medialiseringen som representant till hur 

medialiseringen av det politiska systemet i helhet kan gå till. Genom tidigare 

forskning finns det samband och det går att argumentera för att det därmed går att 

göra ett likställande. Bland annat menar Strömbäck (2008a, 2008b) att hela det 

politiska systemet i någon grad är medialiserat. Men vad som är problematiskt med att 

försöka göra ett likställande är hur den politiska logiken ska förstås och tolkas, 

speciellt med faktumet att logiken inte är tillräcklig systematiserad. Det gör att det 

finns osäkerhet i den här studien om den politiska logiken som SKL karakteriseras av 

är densamma som resterande i det politiska systemet. Därmed kan det finnas olika 

utgångspunkter som varje del (organisationer) i det politiska systemet utgår ifrån i 

deras resa mot medialisering. Det gör i den här studien att det inte med säkerhet går 

att likställa SKL:s medialiseringsprocess med resten, med argumentet att alla politiska 

organisationer styrs av sin egen politiska logik som gör att deras 

medialiseringsprocess ser annorlunda ut. Det kan vara ett av svaren till Pallas, 

Fredriksson & Schillermans (2014) fråga om varför vissa organisationer går längre än 

andra i deras medialiseringsprocesser. 

 

Slutligen utreds metaorganisationslogiken utifrån studiens resultat som inte påverkar 

själva organisering av den mediala rösten och anpassningen till medielogiken men det 

påverkar istället medieinnehållet som i hög grad är styrt av medielogik.   
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8. Slutsatser  
	  
I kapitlet besvaras uppsatsens frågeställningar utifrån studiens resultat och 

analysdiskussion. 

 

Huvudfrågan för denna uppsats lyder:  

• Till vilken grad har SKL medialiserats som politiskt styrd organisation och i 

förlängning det politiska systemet?  

 

Svaret på den frågan är att SKL har medialiserats utifrån fas tre och fyra i enlighet 

med Strömbäcks (2008b) ramverk om politisk medialisering. I analysdiskussionen 

förs ett resonemang om att egentligen se fas tre och fyra som en hybrid-fas som mer 

passar in på SKL:s medialiseringsprocess. Det här genom att SKL strategiskt utnyttjar 

sin organisering till följd av medielogik för att vara i positionen med att kunna göra 

lyckade insäljningar av mediala produkter. Produkterna i sig bör i hög grad anses vara 

medialiserade vilket är en grundförutsättning för att kunna nyttja media som spridare 

av SKL:s argumentering och budskap inom bostadsfrågan.  

 

Huruvida det går att likställa SKL:s medialiseringsprocess med det övriga politiska 

systemet går inte att ge ett entydigt svar på med hänvisning till den sammanfattande 

delen i analysdiskussionen.  

 

De andra mer empiriska frågeställningarna lyder: 

• Hur organiserar SKL sin mediala röst inom bostadsfrågan i opinionsbildande 

sammanhang? 

• Hur använder och hanterar SKL som metaorganisation sina medlemmar när de 

för en medial talan inom bostadsfrågan? 

 

Svaret på den första av underfrågeställningarna handlar om hur medielogiken har 

påverkat SKL:s organisering. Rent empiriskt redogörs det för hur organiseringen går 

till rent praktiskt. Där finns det fyra olika processer som är viktiga för organiseringen: 

KOMS samarbete med TS, KOMS samarbete PRC och presstjänsten, PRC:s och 

presstjänsten uppgift att sälja in texter/artiklar och till sist samordningen och 
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koordinering av SKL:s kommunikation på morgonmötena/nyhetsmötena. Det här är 

vad som händer rent praktiskt men varför det händer är vad som är intressant. I 

analysdiskussionen förs därför ett resonemang om att det är medielogiken som 

påverkar denna organisering för att kunna opinionsbilda inom bostadsfrågan. Det sker 

genom att medielogiken påverkar SKL:s processer oh rutiner som gör att man 

organiserar sig på ett visst sätt. Sedan också hur innehållet i de mediala texterna 

utformas, som följer mediernas format i enlighet med medielogik. Poängen är dock att 

SKL väljer att organisera sig efter medielogikens kriterier för att på så sätt kunna 

synas i debatten om bostadsbyggande medialt.  

 

Svaret på den andra underfrågeställningen kommer naturligt. Som både resultatet och 

analysdiskussionen visar använder sig SKL av sina medlemmar som lokala och 

konkreta exempel för symbolisera vad som är fel inom bostadsfrågan och förstärker 

därmed sin argumentering. Man försöker använda sig av exempel i opinionsbildande 

handlingar för visa på hur medlemmar drabbas av de regler och lagstiftning som finns 

inom bostadsfrågan. SKL försöker driva en debatt mot sina motparter för en 

förändring i reglerna och lagstiftning så att det gynnar och underlättar för 

medlemmarnas verksamheter.  
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9. Vidare forskning 
Den vidare forskningen utifrån denna studies resultat bör handla om tydligare 

teoretisk och empirisk kartläggning av den politiska logiken. Denna studie har kunnat 

påvisa att det finns en politisk logik som inte blir ersatt av medielogik utan snarare 

fungerar i samklang med varandra. Det vill säga att den politiska logiken kompletteras 

med medielogik i situationer där det behövs. Ett problem dock är att den politiska 

logiken inte är tydligt definierad samt att det inte finns tydliga empiriska underlag 

vilket skapar ett problem i forskning om medialisering inom politik. Därför måste 

större tyngd i forskningen att ligga på att undersöka den politiska logiken. Denna 

studie kommer fram till att SKL är styrd av den politiska logiken men att det dagliga 

arbetet kan ses vara styrt av medielogik. Varför det är på det viset handlar om att den 

politiska logiken enbart ställs i motsatsförhållande till medielogiken i den forskning 

som bedrivs nu, men det behöver snarare ha den politiska logiken som utgångspunkt. 

Det här för att förstå mer tydligt om anpassningen till medielogik sker påtvingat eller 

om det görs av strategiska skäl. Det vill säga att politiska aktörer alltid har sin egen 

logik som utgångspunkt men anammar medielogik när det passar i olika situationer 

för att till exempel synas i den mediala debatten. 
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11. Bilagor 
11. 1 Bilaga 1 
Avdelningen för kommunikation (KO): 
 
Respondent 1 är chef för sektionen om medlemskommunikation och tidigare 

kommunikationsstrateg för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad. Arbetsrollen i 

relation till arbetet med bostadspolitik är som rådgivare i frågor som rör det 

kommunikativa inom området (Intervju 2014-03-27).  

Kodnamn för respondenten är: SCK 

 

Respondent 2 är nuvarande kommunikationsstrateg för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Arbetsrollen betyder att respondenten är ansvarig för att skriva det mediala stoffet 

som i det här fallet rör bostadspolitik men även andra områden som sorterar under 

tillväxt och samhällsbyggnad. Respondentens ansvar är också att närvara på tillväxt 

och samhällsbyggnads ledningsgruppsmöten för att föra in ett kommunikativt 

perspektiv i de diskussioner som äger rum där (Intervju 2014-03-27).   

Kodnamnet är: KOMS 
 

Respondent 3 är chef för presstjänsten som tillhör avdelningen för kommunikation. 

Respondentens arbetsroll är att leda presstjänsten och deras arbeta med att föra 

medialt stoff ut till media. Respondentens ansvarar också tillsammans med sina 

medarbetare på presstjänsten över SKL:s omvärldsbevakning. Det sker genom olika 

mediabevakningstjänster och ett koordinerat nyhetsmöte på morgonen varje dag 

(Intervju 2014-03-27). 

Kodnamn är: PRC 
 

Respondent 4 är chef för avdelningen för kommunikation.  Respondentens arbetsroll 

är att leda avdelningen för kommunikation i deras arbetsuppgifter. Avdelningen för 

kommunikation ansvarar för att ha SKL:s presstjänst, ansvar för innehållet på 

förstasidan på webbsidan samt riktlinjerna för denna, huvudansvaret för 

internkommunikation och ha ansvaret när det arrangeras stora event där SKL ska vara 

med. Som exempelvis kongressvalen vart fjärde år eller Almedalsveckan (Intervju 

2014- 04-04).  

Kodnamn är: KC 
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Avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad (TS): 
 
Respondent 5 är chef för sektionen planering, miljö och säkerhet som hanterar plan- 

och bygglagsfrågor. Respondentens arbetsroll är att leda sektionens arbete som bland 

annat hanterar bostadsfrågan och då mer specifikt plan- och bygglagsfrågor (PBL). 

Sektionen arbetar när det kommer till bostadspolitik/bostadsfrågan att ge SKL:s 

medlemmar (i det här fallet gäller det bara kommuner) så goda förutsättningar som 

möjligt att arbeta med frågorna, de ska få stöd att kunna utföra sina uppdrag som de 

har inom området. Därtill ska sektionen ge politiskt stöd till kommuner att kunna 

arbeta med bostadspolitiskafrågor (Intervju 2014- 04-04). 

Kodnamn är: SC. 

 

Respondent 6 är medarbetare i sektionen och är expert på plan- och bygglagsfrågor. 

Respondentens arbetsroll vid intervjutillfälle var som ansvarig tjänsteman för den 

tillfälliga programberedningen som tillsatts för ett ökat bostadsbyggande. 

Beredningen har lämnat en slutrapport med förslag om hur SKL ska arbeta vidare 

med bostadspolitik/bostadsfrågan och vilka förändringar som man ska kräva gentemot 

regering och byggbranschen (Intervju 2014-03-28). 

Kodnamn är: EXP. 

 

Respondent 7 är medarbetare och miljöexpert/handläggare för sektionen om 

planering, miljö och säkerhet. Respondentens främsta arbetsroll är att sitta med i 

statliga utredningar som expert eller sakkunnig, inom miljöfrågor som bland annat 

innefattar bullerreglerna.  

Kodnamn är: MX  
 
Avdelning VD-stab: 
 
Respondent 8 är verkställande direktör för SKL. Respondentens arbetsroll är att leda 

SKL på styrelsens mandat. Det är respondentens uppgift att exekvera de beslut som 

styrelsen har tagit och driva verksamheten under de direktiv som utfärdats.  

Kodnamn är: VD 

	  


