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Abstract 

The term social media has received much attention during the presidential election 

campaign in the U.S. in 2008. This has brought interest to finding out what social media 

means and how it applies to Swedish conditions and the Swedish policy. This is not an 

entirely easy task and a huge topic to explore. In order to delimit the subject, this study 

intends to identify the usage of social media among the local Social democrats 

government politicians in Uddevalla. Theories on the public sphere and two-step flow 

are an exploratory part of the study. The epistemological starting point is an 

investigational approach. The method is constituted by interviews. Social media is and 

will most likely be the most important part of Uddevallas Social Democrats work when it 

comes to communicating with their voters. There is an awareness of the boundaries 

between the public and the private sector in the Social Democrats work with social 

media. 

Sammanfattning 

Termen sociala medier har fått mycket uppmärksamhet i samband med presidentens 

valkampanj i USA år 2008, detta har väckt ett intresse att ta reda på vad sociala medier 

egentligen innebär och på vilket sätt det tillämpas vid svenska förhållanden och i den 

svenska politiken. Detta är inte en helt enkel uppgift och ett mycket stort ämne att 

undersöka. För att avgränsa ämnet har denna studie för avsikt att kartlägga användningen 

av sociala medier bland socialdemokraternas kommunala politiker i Uddevalla. Teorier 

om offentlighet och tvåstegshypotesen används som analysredskap i studien. 

Som kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett explorativt förhållningssätt. Metoderna 

har utgjorts av intervjuer. Sociala medier är och kommer med största sannolikhet bli en 

viktigare del av Uddevallas socialdemokraters arbete med att kommunicera med sina 

väljare. Det finns en medvetenhet om gränsen mellan det offentliga och privata i Udde-

vallas socialdemokraters arbete med sociala medier.   
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1. Inledning 
De sociala medierna har på senare tid blivit en viktig del i den politiska 

marknadsföringen. I det amerikanska presidentvalet 2008 användes sociala medier flitigt, 

inte minst av presidentkandidaten Barack Obama. Delar av Obamas valkampanj 

genomfördes bland annat via det sociala kommunikations mediet Facebook och 

Myspace. Det finns inget faktum som visar på hur många väljare Barack Obama 

lyckades få genom sitt användande av sociala medier, men det finns fakta som visar att 

Obama hade över 400 000 vänner på Facebook och över 150 000 vänner på sin 

Myspacesida i början av sin valkampanj.
1
 

Studiens empiriska data analyseras bland annat med hjälp av den tyske filosofen och 

sociologen Jürgen Habermas teori om den borgerliga offentlighetens sociala plats i livet 

där utbyte av information och idéer av intresse kan äga rum, samt en plats där opinion 

skapas. Habermas menar att offentligheten kännetecknas av förnuftiga diskussioner och 

att dessa diskussioner sedan förändrar samhället runt omkring. Den främsta skillnaden 

mellan det befintliga massmedieklimatet och Habermas idéer är att Habermas beskriver 

ett system där medborgarna är mycket mer aktiva och deltagande än vad 

massmediesystemet som bygger på envägskommunikation (tv, radio, tidningar) anses 

tillåta. Offentlighetsteorin som Habermas förespråkar förändrades i och med 

massmediernas framväxt. Detta gjorde att medborgarens deltagande i de politiska 

debatterna minskade.
2
 

De sociala medierna har bidragit till att den ursprungliga tanken om offentligheten har 

återuppväckts där kommunikationen nu bygger på tvåvägskommunikation. Med hjälp av 

de sociala medierna Facebook, Blogg och Twitter (se avsnitt 2.6.1, sid 15-) har 

offentligheten blivit den plats där utbyte av information och idéer av intresse kan äga 

rum och opinion skapas utan att genomsyras av de kommersiella intressen i lika stor 

utsträckning som finns i dagens massmedier. Sociala medier kan konstruera det 

offentliga rummet och öka den svenska medborgardialogen med hjälp av det politiska 

engagemanget som nästa generations program och tjänster på Internet, även kallad webb 
                                                           
1
http://www.searchmarketinggurus.com/search_marketing_gurus/2008/11/barack-obama-the-first-social-

media-president.html, 2009-11-23, kl 12:01 
2
 Habermas, J, Moderna klassiker, Borgerlig offentlighet, sid 12f 

http://www.searchmarketinggurus.com/search_marketing_gurus/2008/11/barack-obama-the-first-social-media-president.html
http://www.searchmarketinggurus.com/search_marketing_gurus/2008/11/barack-obama-the-first-social-media-president.html
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2.0 bidrar till.  

1.1 Syfte  
I och med framväxten av Internet i allmänhet och de sociala medierna i synnerhet, har 

nya dörrar öppnats upp för interaktion mellan medborgare och politiker. Syftet med 

denna uppsats är att studera teorierna som öppnar upp interaktionen mellan väljare och 

lokalpolitiker i sociala medier. I syftet ingår att undersöka hur lokalpolitikerna ifråga ser 

på offentlighetsbegreppet i relation till de sociala medierna. Habermas teorier om 

offentlighet kommer att utgöra ett av analysredskapen för studien. Sociologen Paul 

Lazarsfeld så kallade tvåstegshypotesen kommer även att analyseras.  

1.2 Frågeställningar 
För att kunna besvara syftet har tre forskningsfrågor konkretiserats. De frågeställningar 

som studien ämnar besvara är: 

1) Använder Uddevallas socialdemokrater sig av sociala medier? 

2) Hur använder Uddevallas socialdemokrater sociala medier i sin politiska 

verksamhet? 

3) Hur uppfattar Uddevallas socialdemokrater gränsen mellan det offentliga och det 

privata i sitt arbete med sociala medier? 

1.3 Forskningsfältet 
Då tidigare forskning i stort sett saknas inom området för sociala medier i förhållande till 

svensk kommunal politik valdes ett explorativt förhållningssätt till fältet (se artikel 4.1 

sid 31). Medborgarna har flyttats längre bort från delaktigheten i de politiska debatterna. 

Massmediesamhället har varit en bidragande orsak till att kanalen för feedback som är 

nödvändig i en debatt försvunnit
3
. Sociala medier kan antas spela en allt större roll för att 

medborgarna ska bli mer delaktiga i dem politiska processerna samt få tillbaka kanalen 

för feedback som är nödvändig för debatt, varför forskningsfältet måste anses som högst 

aktuellt och relevant. 

                                                           
3
 http://www.nepaldemocracy.org/civic_education/political_culture.htm, 2010-05-31, kl 10:56 

http://www.nepaldemocracy.org/civic_education/political_culture.htm
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1.4 Avgränsningar  
Valet att undersöka socialdemokraterna motiveras med att jag själv är från Uddevalla och 

därför har intresset riktat sig mot Uddevallas socialdemokrater. Motivet till att 

socialdemokraterna valdes till denna studie är pga. att Uddevallas socialdemokrater sitter 

nuvarande vid makten. Undersökningen är inte en jämförande studie mellan olika 

partiers användande av sociala medier utan syftet är att få en djupare och koncentrerad 

syn på ett politiskt parti. Det finns många sociala medier på Internet vilket har gjort att 

undersökningen kommer definiera tre sociala medier. Det är Facebook, Twitter, och 

fenomenet Blogg. Definitionen av de sociala medierna motiveras utifrån vilka sociala 

medier som är de mest populära i Sverige.
4
 

1.5 Inget politiskt ställningstagande 
I denna studie är det viktigt att poängtera att det inte finns någon avsikt att anta några 

politiska ställningstaganden. Det ställningstagande och de åsikter som jag redovisar i 

samband med socialdemokraterna i Uddevalla finns endast för att konkritisera och 

resonera kring deras användning av sociala medier. 

1.6  Disposition 
I kapitel ett finns inledningen som sammanfattar studiens innehåll och teorierna som 

används i studien.  I kapitel två ges en översikt på hur den svenska informationskällans 

historiska utveckling. I kapitlet ges även en överblick av vilka för- och nackdelar det 

finns i att demokratin övergår från traditionella medier till internet (medierad demokrati 

och kritikerna av den medierade demokratin).  

 

Webbens utveckling från envägskommunikation (Tv, radio och tidning och webb 1.0) till 

tvåvägskommunikation (Internet, sociala medier och webb 2.0) och politisk reflexivitet 

är två ämnen som har fångats upp för att förstå bakgrunden till varför sociala medier blir 

den mötesplats som samhällets medborgare söker sig allt mer till. I kapitel två 

presenteras även de utvalda sociala medierna. I kapitel tre presenteras undersökningens 

teorier, där Jürgen Habermas offentlighetsteori förklaras. Paul Lazarsfelds (sociolog) 

                                                           
4
 http://www.mktmedia.se/sociala-medier-alltmer-popul-ra/ 2010-05-08, kl 13:23 
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teori om tvåstegshypotesen förtydligas även i kapitel 3. I kapitel fyra presenteras vilka 

metoder jag använt mig av för insamling av data, detta följs sedan av resultatet från 

undersökningen i kapitel fem. I kapitel sex analyseras resultatet och följes upp med en 

diskussion och slutsatser. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en översiktlig bild av hur demokratin har utvecklats och digitaliserats 

från de traditionella medierna till webb 2.0. Här fångas även kritiska tankar om den digi-

taliserade demokratin upp. 

2.1 Den medierade demokratin 
Det svenska komplexa samhället kan knappast styras efter samma principer som antikens 

Grekland där varje fri manlig medborgare direkt kunde delta i statens styre. Dagens 

politiska frågor som diskuteras blir fler och betydligt mer komplicerade av sin natur.  

 

”Samhällslivet har professionaliserats och sektoriserats parallellt med att 

internationalisering och kommersialisering reser nya krav på ett snabbt, effektivt och 

konsekvent beslutsfattande.”
5
  

 

Men det anses knappast att folkstyret förverkligas enbart genom det folkliga deltagandet. 

Det krävs kommunikation mellan folket och de styrande, detta är speciellt aktuellt mellan 

valen. Kommunikationen ska öppna för informationsförmedling, opinionsbildning och 

diskussion så att de politiska besluten når offentligheten och därefter kan ventileras i en 

kritisk debatt. Den representativa demokratin kräver därför en fungerande dialog.
6
 

  

Under tiden mellan valen är det av betydelse att det folkliga förtroendet för demokratin 

lyckas upprätthållas. Detta kräver i stor utsträckning att medborgarna får en kontinuerlig, 

sann och relevant information om viktiga samhällsfrågor. Den rådande demokratin 

kräver en fungerande kommunikation där politiker och medborgare utbyter tankar och 

idéer om hur samhället ska ledas.  Arenor som Internet erbjuder andra möjligheter än de 

traditionella massmedierna som tv, press och radio. 

En fördel med Internet och i synnerlighet sociala medier är att det kan användas parallellt 

med andra informations- och debattkanaler för att skapa ett tryck mot de traditionella 

                                                           
5
 Nords, L (2002), IT och demokrati, sid 13 

6
Ibid, sid 13-14 
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medierna. Detta eftersom de politiska makthavarna kan presentera sina egna versioner av 

olika händelseförlopp och de politiska frågorna inom ett par minuter. Det journalistiska 

privilegiet att uttolka verkligheten går därmed till betydande del förlorat och det kan i 

längden påverka nyhetsförmedlingens och opinionsbildningens kvalitet i positiv 

riktning.
7
 

 

Den medierade demokratin, bygger kommunikation genom Internet, vilket innebär att 

individerna själva kan ha en fungerande kommunikation med sina politiker genom 

sociala medier. Den medierade demokratin bygger på Internets framgång och ses som 

framtidens demokrati. Företrädarna för den icke-medierade demokratin menar att så inte 

är fallet. 

2.2 Kritikerna av den medierade demokratin 
Enligt kritikerna är demokratin framför allt ett rationellt medel för att fatta beslut. 

Motståndarna mot den medierade demokratin menar att demokratin blir mer en 

urvalsmetod för att välja ut den mest kvalificerade eliten till de viktiga politiska 

uppdragen. Från elitistiskt demokratiperspektiv kan då Internet inte vara till en fördel. 

Det man befarar är ett okvalificerad beslutsfattande som senare kommer minska 

förtroendet för demokratin som system. ”Elitdemokraterna” menar att den digitala 

direktdemokratin uppmuntrar till passivt politiskt deltagande istället för eftertänksam och 

rationell diskussion. 

 

 Debattörerna varnar även för en utveckling för ”knapptryckardemokrati” där 

slumpartade, lättrörliga och lättpåverkade medborgare får ett stort genomslag i 

beslutsfattandet. Kritikerna menar även att det finns risk att en resursstark minoritet 

skulle få igenom sin vilja mot en tystlåten majoritet.
8
 

Sociala medier öppnar nya vägar för medborgarna att påverka både sina egna liv och 

samhällsutvecklingen i stort. Men det finns nackdelar på så sätt att det kan bli 

utanförskap för vissa grupper i de nya arenorna. En grupp som drabbas av detta 

                                                           
7
Nords, L, (2002), IT och demokrati, sid 14 

8
Ibid. sid 42 
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utanförskap är främst äldre människor, som av olika skäl inte har tillgång till eller 

använder dator. 
9
 

Det finns även risk för politiker, trots deras engagemang och deltagande i sociala medier 

inte får någon respons från medborgarna.  

 

”Riksdagsledamöterna bloggar rakt ut i cyberrymden. Få verkar intresserade av att läsa 

vad de har att säga. Mer än var tredje riksdagsbloggare får inga kommentarer alls”.
10

 

 

En annan punkt som kritikerna lyfter fram är att demokratin inte borde flyttas till sociala 

medier då politiker och deras arbete med sociala medier kostar tid - egen tid, kollegornas 

tid osv. Graden av engagemang är oftast avgörande för att få ett positivt resultat. Oavsett 

om man är politiker eller företagare krävs det ett kontinuerligt och engagerat arbete med 

ständiga uppdateringar. En blogg med ett par uppdateringar dagligen kan pågå upp till 

sex månader innan man ser en stadig läsarskara. 
11

 

2.3 Traditionella medier på Internet 
I Sverige har morgontidningen av tradition varit en betydande informationskälla men 

under 1900-talets andra hälft växte även televisionen fram som en viktig källa för 

information, framför allt när det gällde internationella händelser. Dagstidningen höll 

fortfarande sin ställning i början av 90-talet som det viktigaste informationsmediet när 

det gällde lokala frågor.  

År 2002 hade halva den svenska befolkningen börjat använda Internet för tillgång till 

information från hela världen.
12

 

I en undersökning som gjordes 2002 visades det att TV, radio och dagstidningar hade 

behållit sina positioner som de viktigaste informationskällorna. Fortfarande är det de 

traditionella medierna som är de dominerande informationskällorna men de har även 

minskat något i jämförelse med Internet år 2002. Den största förändringen i 

                                                           
9
Wahlström, B (2007), Guide till det virtuella samhället, sid 70-71 

10
http://www.dn.se/nyheter/politik/minimalt-intresse-for-riksdagsmannens-bloggar-1.842552 2009-11-10 

kl:13:24 
11

Carlsson, L (2009), Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, sid 91 
12

http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-

svenskarnas-internetanvaendning.html 2009-11-12 , kl 12:09, kapitel 8, internet för information och 

politik, sid 43 

http://www.dn.se/nyheter/politik/minimalt-intresse-for-riksdagsmannens-bloggar-1.842552%202009-11-10
http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-svenskarnas-internetanvaendning.html
http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-svenskarnas-internetanvaendning.html
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undersökningen visar att Internet nu anses vara lika viktig som TV, radio och 

dagstidningen bland ungdomar mellan 18-25 år. Internet har inte ersatt de traditionella 

informationskällorna men betraktas vara ett viktig och bra komplement till dessa.
13

 

 

En kartläggning som gjordes 2009 visade att svenska folket har sedan Internets början 

haft en tvivlande attityd till Internets politiska betydelse (medierad demokrati). Många 

har inte haft tilltro till Internets förmåga att förändra de förhållanden som finns. År 2002 

ansåg endast 7 procent av Sveriges befolkning att Internet kommer fördjupa demokratin 

och endast 8 procent ansåg att Internet kommer att ge människan mer politisk makt. Det  

var över 90 procent som ansåg att Internet inte är till demokratins fördel.  

Åtta år senare har svenskarnas förtroende för Internet och politik ökat med några procent, 

men tvivel finns fortfarande kvar om politikens utnyttjande av Internet.
14

 

 

Internet är ett medium i ständig utveckling. Detta bidrar till att det blir enklare för 

samhällsmedborgarna att använda webben och det har ökat deras deltagande och 

skapandet av tvåvägskommunikationen. Men vad innebär Internets utveckling och vilka 

fördelar för det med sig för medborgaren och demokratin? En beskrivning av webbens 

utveckling från 1.0 till 2.0 kan hjälpa till att besvara dessa frågor.  

2.4 Webb 1.0  till Webb 2.0 
Sedan mitten av 1980-talet har persondatorer funnits tillgängliga för allmänheten. Medie-

fenomenet Internet blev tillgängligt på samhällsnivå i mitten av 1990-talet och utveck-

lingen har sedan dess expanderat i väldigt stor omfattning. Datorernas och Internets tek-

niska möjligheter når ständigt nya höjder.  

Tidigare var Internet uppbyggt på envägskommunikation, från webbtjänst till användare. 

Användaren hade ingen möjlighet att påverka webbtjänstens innehåll på ett enkelt sätt. 

Det här har kallats Webb 1.0.
15

 

                                                           
13

 Ibid, sid 43 
14

http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-

svenskarnas-internetanvaendning.html 2009-11-12 , kl 12:09, kapitel 8, internet för information och 

politik, sid 44-45 
15

 Dahlgren, Peter (red.)(2002), Internet, medier och kommunikation, sid. 13ff 

http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-svenskarnas-internetanvaendning.html
http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-svenskarnas-internetanvaendning.html
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Figur 1 – Webb 1.0 (Ljungqvist & Svedung 2007) 

 

Skillnaden mellan Webb 2.0 och Webb 1.0 är sättet man ser på sina besökare, alltså de 

som kommer använda webbplatsen. Webb 2.0 står för nästa generation av program, 

tjänster och affärsmodeller på Internet. Grundtanken med Webb 2.0 är att tjänster skall 

ge användarna stort inflytande över innehållet. Samtidigt skall Webb 2.0 också ge möj-

lighet till samverkan med andra användare på webbplatsen.  

 

Tim O´Reilly (analytiker) presenterade tre kriterier som är avgörande för att en webb-

tjänst kan klassas som Webb 2.0. O´Reilly beskriver att den första anledningen är att 

användaren skall kunna vara med och bidra till webbtjänstens innehåll. Sedan skall också 

användaren själv kunna ha kontrollen över egenproducerat innehåll. Slutligen måste 

webbtjänstens design likna ett vanligt skrivbordsprogram exempelvis Microsoft Word. 16 

 

Webbplatser som baseras på Webb 2.0 utformas så att användaren både skall känna sig i 

centrum och vara i centrum. Användaren ska själv kunna bidra till webbplatsens inne-

håll, och även se sina tidigare bidrag och förändringar på webbplatsen. Webbplatsen får 

ett annat utseende och är utformad som en informationssida med enkla formulär. Det här 

bidrar till att flera användare kan bilda communities (ett socialt nätverk, en nätgemen-

skap eller en nätmötesplats) kring innehåll eller ämnen och det går även att föra dialoger 

över flera kanaler som till exempel e-postlistor och forum. 
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http://www.timoreilly.net/


14 

 

Nya funktioner och dimensioner kan skapas på en webbplats genom att aktiva användare 

har möjlighet att föra informationen vidare till andra sammanhang. Webbplatsen används 

till andra ändamål än vad som från början var tanken.
17

  

 
Figur 2 – Webb 2.0 (Ljungqvist & Svedung 2007)  

 

Själva grundtanken och det centrala bakom Webb 2.0 kallas ”kollektiv aktivitet ”. Den 

kollektiva aktiviteten från alla användare leder till att en Webb 2.0 orienterad webbtjänst 

expanderar exponentiellt.
18

  

Introducerandet av Webb 2.0 har bidragit till att Internet numera kan liknas vid en 

kommunikationsplattform som främjar konversationer samt relationer. Med Webb 1.0 

sågs Internet istället som en kommunikationsplattform för envägskommunikation. 

Statiska hemsidor har utvecklats från att ha varit ett medium för informationskonsumtion 

till att vara ett medium som tillåter produktion och distribution av egen information. 

Internet kan ses som ett verktyg som skapar förutsättningar för användarens möjligheter 

till relationer, dialog och sociala nätverk
19

.  

Tack vare den nya plattformen 2.0 öppnas möjligheten för medborgarna till att bli mer 

delaktiga i politiken.  

 

                                                           
17

 Ibid 
18

 Ljungqvist, M, och Svedung, K (2007), Webb 2.0-relaterad marknadsföring 
19 www.timOreilly.net, 2010-05-10, kl 20:12  
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2.5 Det privata är politiskt 
”Politik är hur man lever sitt liv, inte vem man röstar på”, hävdade en av de ledande 

figurerna i den amerikanska Vietnamrörelsen 1970.
20

 Vid ungefär samma tidpunkt myntades 

den nya feminismens numera välkända slogan ”det privata är politiskt”. Detta innebar en 

början på utvecklandet av en serie politiska strategier som kan samlas under beteckningen 

”livspolitik”. Enligt ett synsätt som etablerades med det moderna genombrottet är 

individens privatsfär skild från politiken. Hur vi bor, älskar, bildar familj, hur vi äter och 

klär oss är något som ligger utanför de offentliga angelägenheter som utgör politikens 

domän. Enligt ett annat synsätt bör staten med utgångspunkt i vissa övergripande politiska 

mål styra människors privata liv genom familje-, social- och hälsopolitik. Dessa två 

ståndpunkter står alltså i motsättning till varandra, och är kopplade till två olika sätt att se på 

förhållandet mellan stat och civilt samhälle, vilka emellertid delar antagandet att politik i 

första hand är lokaliserat till statens domän. 

 

 Nya sociala rörelsers ”politisering av det privata” utgår från ett annat sätt att se på politik. 

Enligt detta synsätt definierar och formar ekonomiska, statliga och kulturella institutioner på 

olika sätt våra liv, och därmed våra individuella och kollektiva identiteter. Saker som vi tar 

för givet i vårt ”privata” vardagsliv, som framstår som ”naturliga” inslag i det mänskliga 

livet, att bo, äta, älska och föda barn, är därmed genomsyrat av de samhälleliga 

maktrelationer som definierar ett samhälles struktur. Enligt detta synsätt osynliggörs 

vardagslivets politiska karaktär genom gränsdragningen mellan ”privat” och ”politiskt”, 

vilket innebär att vi förblir objekt för samhällets styrande krafter.
21

 

 

 Att synliggöra dessa förhållanden – och därmed på olika sätt ifrågasätta distinktionen 

mellan politiskt och privat– har därför varit en grundläggande komponent i utvecklandet av 

”livspolitiska” strategier inom nya rörelser.
22

 De nya rörelsernas livspolitik inbegriper 

strategier för en politisering och demokratisering av vardagslivet, som artikuleras och 

formas underifrån, det vill säga av medborgarna själva, med utgångspunkt i deras 
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 Rubin, J (1971), Snacka inte bara, sid. 249 
21
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22
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individuella och kollektiva vardagserfarenheter. 

 

Anthony Giddens (sociolog och politisk teoretiker) menar bland annat att vi idag kan se 

att individer använder sig av en livspolitik, där det inte finns en identitet, utan flera och 

när en identitet har spelat ut sin roll så övergår man till en ny. Identitetsproblematiken är 

intressant eftersom den påverkar hur stort genomslag medier har. Livspolitiken är enligt 

Giddens ett resultat av en reflexiv modernisering. Den reflexiva moderniseringen har att 

göra med hur informationsinhämtning har blivit allt viktigare för orienteringen i det 

sociala rummet.
23

 

 

2.6 Politisk reflexivitet 
Reflexivitet är ett begrepp för en förmåga att se saker från olika håll, att inte ta någonting 

för givet, utan att överväga det man redan känner till. 

 

Det sker en utveckling av radikaliserad reflexivitet där samhällets egna premisser 

öppnas för kritik, reflektion och ifrågasättande av strukturer på såväl makro som 

mikronivå. Reflexivitet i politik blir följderna av att denna utveckling går mot ett 

ifrågasättande av de traditionella politiska institutionerna och ett ökat krav på 

delaktighet i de samma.
24

 

  

I den reflexiva moderniteten tas demokratin på allvar och samtidigt förstärks demokratin. 

Politik blir viktigare än vad det har varit, det berör fler områden och ännu fler människor 

blir delaktiga inom områden som tidigare har hanterats av politiker. Framför allt är det 

människors vardagsliv som blir politiska. Reflexivitet kan också leda till en ökänd 

misstro och ifrågasättande av det politiska systemet. 

 

Genom att människor både tvingas till och själva vill definiera världen ökar också 

självmedvetandet och möjligheterna att reflexivt ifrågasätta såväl sin egen som det 

angivande samhällets roll för fortsatt förändring. Dessa reflexiviteter kan riktas mot de 
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24
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politiska institutionerna som exempel att människan ifrågasätter möjligheterna för dessa 

att agera och lösa problem.  De ökade kraven på delaktighet i det politiska rummet har 

gjort att sociala medier tagit en plats där medborgarna får känslan av medverkan i de 

politiska diskussionerna.
25

 

 

 

2.7 Konceptet sociala medier 
Sociala medier är främst kommunikationskanaler som ska bygga förtroende och stärka 

relationen mellan politiker, väljare och åhörare etc. Sociala medier innehåller flera 

verktyg som gör det möjligt att uppnå dessa relationer som exempelvis möjligheten att 

skapa grupper, skapa forum baserat på intresse och värderingar samt live chat m.m.  

 

Detta är några av verktygen som kommunikationen bygger på. Begreppet sociala medier 

blir svårare och svårare att urskilja från andra tjänster som finns på Internet eftersom hela 

Internet håller på att förändras till ett enda stort socialt medium. Fler tjänster blir sociala 

då man på olika sätt kan kommentera och diskutera andras tankar och värderingar. 
26

 

 

Människans kontaktnät och aktivitet är betydligt större idag i samband med sociala 

mediers framgång. Umgängeskretsen inramas inte längre till grannarna, klasskamraterna 

eller arbetskamraterna. Med sociala medier kan man nu ha hundra-, kanske tusentals 

kontakter i Sverige och över hela världen. Information, åsikter och trender kan spridas i 

en rasande fart, helt utan geografiska gränser. Många betraktar sociala medier som en 

ofrånkomlig del av en västerländsk vardag.
27

 

 

Att starta ett konto på Facebook, Blogg, Twitter, Youtube osv. är kostnadsfritt. Rent 

teoretiskt behöver det alltså inte kosta en krona eller krävas en ekonomisk investerare för 

att arbeta med sociala medier. Framför allt handlar det om engagemang, kunskap, tid och 

idogt arbete.
28
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Ibid, sid 66-69 
26
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För politiker innebär detta möjligheter att nå ut till folket gratis. De sociala medierna 

inbjuder även till nya tillfällen att kommunicera och att marknadsföra sig, skapa nya 

väljare och det mest betydelsefulla, att bara synas. 

Nedan följer en presentation av några av de sociala medier som omnämns i uppsatsens 

empiriska material.  

2.7.1 Facebook 
Facebook är ett socialt medium som startades 2004. Facebooks användningsområden är 

många och dess mest grundläggande funktion är att hålla kontakt med vänner, släktingar 

och bekanta. Man kan skicka meddelanden till varandra och skriva på varandras wall 

(anslagstavla). Det går även att lägga upp bilder, video och ljud som man kan dela med 

sig av.  

 

Man kan dessutom bli medlem i grupper på Facebook. I grupperna får medlemmen ta del 

av information om saker som händer inom den specifika gruppen samt se på deras bilder, 

video filmer etc. Användaren kan skapa en egen grupp där människor kan bli 

medlemmar i om de har samma intresse. Många Facebook-medlemmar och grupper 

brukar bjuda in andra medlemmar och grupper till så kallade events, som oftast är någon 

kurs. Man kan också se Facebook som ett sätt att bygga ett nätverk som kan bidra till 

karriären. En hel del användare engagerar sig i grupper som är till för att skapa opinion 

kring olika politiska frågor eller helt enkelt för att marknadsföra sig själv, ett företag eller 

en produkt. 
29

  

Antalet svenskar på Facebook har fördubblats det senaste året och har nu 2,874, 860 

miljoner användare – ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning (2009-11-09). 
30

 

2.7.2Blogg 
En blogg är en slags hemsida där den centrala delen är de kommentarer eller artiklar som 

bloggens utgivare publicerat. Politiska bloggar som skapas är för att föra fram eller skapa 

diskussion kring en viss politisk inriktning eller för att lyfta fram en enskild politikers 

                                                           
29
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åsikter och insatser. För de mer namnkunniga politikerna kan det också vara ett sätt att få 

föra fram sina synpunkter i lugn och ro utan att bli avbrutna av vare sig journalister eller 

meningsmotståndare.
31

 

 

Ordet blogg kommer från det engelska ordet blog, vilken i sig är en förkortning av 

weblog, det vill säga ett slags online dagbok eller journal. En blogg kan alltså ses som en 

dagbok, men är i själva verket en betydligt större och mer svårdefinierat än så. Visst kan 

det vara en enkel dagbok online men det kan också vara en journalistisk publikation, en 

tabloid i bloggformat, en pryl- eller spelsajt, ett debattinstrument osv. 
32

 

En av bloggens stora förtjänster är dess enkelhet. Alla med grundläggande Internetvana 

kan snabbt och enkelt komma igång med en egen blogg. Bloggare blir någon sorts 

journalist, författare, fotograf eller radiopratare. Det man skriver på bloggen kan få ett 

stort nyhetsvärde och ett sätt att få fram sanningar (se sociala mediers baksida). 

Bloggarna har även blivit ett alternativ till etablerad media, en variant och utfyllnad som 

låter läsare kommentera och föra fram sin kunskap och åsikter inom olika områden.
33

 

Bloggarnas värld är stor. En sökning på Google ger 33½ miljoner träffar med stavning 

två g, medan en sökning med det engelska ordet blog med ett g ger resultat på en miljard 

träffar.
34

 

2.7.3 Twitter 
Twitter är en tjänst för mikrobloggning och kommunikation där det hela går ut på att dela 

med sig korta uppdateringar av det man gör eller upplever samt ta del av andra personers 

uppdateringar. En uppdatering får maximalt innehålla 140 tecken. Inläggen blir korta och 

koncisa vilket gör det hela överskådligt och lätt att läsa alla uppdateringar hos den person 

man följer. Alla uppdateringar på twitter är publika och visas på en publik timeline där 

miljontals twitteranvändare kan se användarens uppdateringar. Det finns fyra viktiga 

beståndsdelar som gör twitter populärt. 

 Ta del av vad personer som intresserar en tycker och tänker. 
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 Berätta för de som följer din twitter sida vad man tycker och tänker.  

 Sök efter eller skapa bevakningar på sökord som är intressanta. 

 Diskutera! Både med dem man följer, de som följer dig eller med precis vem som 

helst.
35

 

Gänget bakom almedalsbloggen(en blogg som går bakom kulisserna och granskar såväl 

kända som okända beslutsfattare, tjänstemän och opinionsbildare)
36

 har nu även lanserat 

en ny tjänst som heter twitterdagen. På hemsidan kan man se vad din folkvalda politiker 

gör idag. Twitterdagen samlar alla twittringar från politiker där man även kan sorter vilka 

partier man vill följa. Denna tjänst riktar sig mot dem som inte vill använda twitter men 

som vill se vad politiker sysslar med nu.
37

 

2.8 Sociala mediers baksida 
Näringsdepartementets tjänstemän har gått samman om en blogg som de kallar för just 

Departementet, där de förmedlar ögonblicksbilder av sitt arbete. Bloggen är personlig 

men inte hemlig, vilket kan ses som ett trendbrott. Tidigare har de politiska 

tjänstemännen nästan alltid fört en anonym tillvaro bakom sina ministrar och 

statssekreterare. Nu, i och med utvecklingen av de sociala medierna kan deras vardag 

delas med alla som är intresserade.  

På hemsidan politikerbloggen.se är det skvaller och pikanterier som står i centrum. 

Politikers skatteplanering, konkursökningar, fuskanklagelser etc. visas för offentligheten. 

Bloggen tillhör en av de mest besökta politiska sajter eftersom politikernas privata 

angelägenheter kan ses av offentligheten.
 38

  

 

År 2006 avslöjade socialdemokraternas partisekreterare Sveriges handelsministers höga 

inkomster genom att begära deklarationen av skatteverket som senare publicerades på 

partisekreterarens blogg. Händelsen blev så stor att det senare ledde till 
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handelsministerns avgång. 
39

  Man är oftast omedveten om det man skriver på sin blogg 

eller Facebook sida blir internationellt när man publicerar sin artikel eller citat. 

 

”När man sitter ensam på sin kammare och skriver kan det vara lätt att glömma att 

resultatet omedelbart kan läsas av hela världen.”
40

 

 

Habermas borgerliga offentlighet kommer väl till pass vid studerandet av mötesplatser på 

Internet. På många sätt hjälper Internet till att komma bort från den industrialiserade 

medieoffentlighet, eftersom gränsen mellan sändare och mottagare inte är fullt så tydlig 

som i en massmedial kanal (en mer detaljerad beskrivning av offentligheten förklaras i 

avsnitt 3.1, sid 21). 

2.9 Internet, en del av offentligheten 
Habermas teori om offentlighetens förfall har fått nytt liv tack vare Internets födelse.  

IT-kommission tillsattes år 1994 av den svenska regeringen för att undersöka hur 

relationen mellan valda och väljarna skulle kunna utvecklas. Kommissionen såg 

möjligheter till både större insyn i den offentliga verksamheten, ökad tillgång till 

information och en mer vital samhällsdebatt och en mer öppnare och mer levande 

demokrati.
41

 

 

Internet är en del av offentligheten, menar Tobias Olsson (Docent och universitetslektor i 

Medie- och kommunikationsvetenskap) och skulle på sikt beskrivas som en potentiell 

räddare av den nutida offentligheten. Olsson skisserar några egenskaper hos Internet som 

han anser vara stärkande för offentligheten och på sikt även för demokratin.
42

 

Dess följande egenskaper är:  

1. Medborgarna kan med hjälp av den nya tekniken mer självständigt och aktivt 

samla den information de behöver och blir mindre beroende av massmedier. 
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2. Internet erbjuder utrymme åt många olika perspektiv vilket innebär att officiella 

röster och uppgifter kan ifrågasättas och att alternativa tolkningar ges utrymme 

 

3. Tekniken erbjuder enklare samordning av politiska aktioner, ger goda möjligheter 

till skapandet av nya politiska kontaktytor och nya arenor för debatt och 

diskussion. 

 

4. Internet kan ge medborgarna deltagande från hemmet via sin dator genom att man 

ges möjlighet att aktivt delta i politiken som ”tyckare”. 

 

5. Internets förmåga att på ett enkelt och effektivt sätt erbjuda tillgång till 

information. Mängden information för medborgarna att ta del av blir större och 

med hjälp av denna kan medborgarna i sin tur orientera sig bättre i samhället.  

 

6. Den inbyggda interaktionen skapar mer aktiva medieanvändare än de traditionella 

medierna kan skapa. 
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3 Teori 
Den 17 juli 1815 kom en ny tidning ut i Christiania, Norges dåvarande huvudstad. 

Tidningen hette Det Norske Nationalbladet af blandet indhold. På förstasidan stod det vi 

idag skulle kalla en ledarartikel med rubriken ”Tidningens inriktning”. Den börjar så här: 

 

Det hör till ett fritt folks mest fantastiska rättigheter att varje medborgare 

offentligt kan göra sin stämma hörd i viktiga angelägenheter som berör både 

nation och de egna intressena. Folkets män kommer genom aggregationen av 

sådana yttringar att uppnå större vishet om den sanna viljan hos dem de 

representerar. Detta förfarande gör att konstitutionen får ett starkt skydd och att 

nationens kraft och anda bevaras.
43

 

 

I denna beskrivning av vissa grundprinciper för ett demokratiskt styrelseskick av 

västerländsk, liberal typ kan man återfinna en rad av grunddragen i det som kallats 

”offentligheten”, ”den offentliga sfären” eller det ”offentliga rummet”. 

Offentlighetsformen har den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas forskat om. 

Studien kommer att behandla och problematisera Habermas teori om offentligheten och 

hur den har utvecklats i och med sociala mediers framgång. 

 

I Olle Findhals (forskare) undersökning om svenskar och Internet 2009
44

, visade det sig 

att hos de unga är Internet den viktigaste källan till information tillsammans med de 

personliga kontakterna. Detta har gjort att intresset riktats även mot sociologen, Paul 

Lazarsfelds teori om tvåstegshypotesen där mediepåverkan sker i två steg.  

Det första steget är mediernas budskap som erhållas och går vidare via en 

opinionsbildare. Opinionsbildaren sprider vidare meddelandet till sitt nätverk (personliga 

kontakterna). 
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Offentlighetsteorin och tvåstegshypotesen är två olika teorier utan direkta kopplingar till 

varandra. Däremot har de vissa gemensamma beröringspunkter, i det att de båda kretsar 

kring människan, mötet, påverkan och opinioner inom politiken.  

 

3.1 Jürgen Habermas teori om offentligheten  
 

3.1.1Historik 
Jürgen Habermas anser att det offentliga rummet formades stegvis under 1500-talet, när 

fjärrhandeln blev allt vanligare. Människor som reste jorden runt hade behov av en 

samlingsplats för utbyte av information och nyheter som berörde deras vardag. Under 

1600- och 1700-talet publicerade man nyheter i tidningar(även kallade politiska 

tidningar) som staten inte kontrollerade. De politiska tidningarna kunde i och med att de 

stod utanför statens kontroll föra mer kritiska hållningar i samhällsfrågorna. Habermas 

menar att det kritiska samtalet är en förutsättning för att skapa och upprätthålla en 

fungerande offentlig sfär .
 45

  

Europa tog till sig de politiska förändringarna från den franska revolutionen. Denna 

förändring ledde till nya samhällsmässiga behov där politiska arenor började ta form. 

Medborgarna kunde nu byta tankar och värderingar utan att känna rädsla för påföljderna 

av staten. Habermas menar att den europeiska bourgeoisien
46

 under 1700-talet intog en 

viktig roll i samhället och utvecklade den offentliga sfären till en demokratisk arena som 

bygger på principerna åsiktsfrihet och en fri debatt. 
47

 

3.1.2 Offentlighet 
I förordet till Jürgen Habermas ”Borgerlig offentlighet”, beskriver Mats Dahlkvist (nu-

mera Lindberg) innebörden av begreppet offentlighet, som en  
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”social sfär där den existerar mellan andra sfärer, som exempelvis den statliga och den 

marknadsmässiga.”
48

  

Det är alltså borgerlighetens framträdande som social och politisk kraft där den utgör 

bakgrunden till Habermas teori om det borgerliga samhällets sociala områden. Enligt 

Habermas är det inte tillräckligt att indela det borgerliga samhället i stat (offentlig myn-

dighet) och marknad (privat sektor). Det privata området sönderfaller nämligen i två sfä-

rer: det ekonomiska livet (socialsfär)och familjelivet (intimsfären).
 49

 

Till att börja med rörde sig den borgerliga offentlighetens diskussioner inom 

intimsfären, men så småningom växte de ut till att även beröra socialsfärens 

problem. På så vis utvecklade de båda sfärerna inom den privata sektorn var sin 

offentlighet, en litterär offentlighet (dagböcker, brevskrivning, poesi, romaner), 

och en politisk offentlighet (politik, ekonomi etc.).   

 

Habermas betonar hur individen spelar olika roller inom olika sfärer. I förhållande till 

staten är han medborgare, i det ekonomiska livet är han borgare och i familjelivet ”män-

niska.” 
50

 

 

”Det karaktäristiska för den borgerliga offentligheten är dess dubbla funktioner. Dels 

utgör den ett socialt område där privatmänniskor kan samlas till publik, dels är den en 

princip för att fastställa en offentlig mening. Idealet är att man genom diskussion i of-

fentligheten skall kunna fastställa det allmännas bästa.”
51

 

 

Habermas undersökning berör medborgarna själva i samhället och den berör områden 

som är ytterst centrala och vitala i vårt samhälliga, politiska och kulturella liv. 

”Den borgerliga offentligheten karakteriseras av medborgare som tillsammans kan föra 

dialoger och diskussioner samt utbyta kritiska tankar. Det blir även en princip för att 

fastställa en offentlig mening eller en allmän opinion.”
52
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Habermas menar att vi inte längre möter ett kulturellt och politiskt resonerande 

publikrum utan snarare ett konsumerande publikrum. Istället för att samlas som tidigare i 

salonger, klubbar och kaffehus för att diskutera de politiska problemen, är publiken nu i 

det nya ”isolerade” privata sfären och ser debatter på TV.
53

 

 

Den tidigare borgerliga modellen menade att offentlig mening och allmän opinion 

formades av en åskådarmassa som var församlad till diskussion. I den nya offentligheten 

fattas de avgörande politiska besluten inte genom offentliga kritiska diskussioner utan 

genom direkta överkommelser.  Då och då blir medborgarna indragna i maktprocessen 

men aldrig som processens skapare. Habermas menar att medborgaren har förvandlats till 

konsument som enbart väljer.  Ju mer politiska diskussioner framförs genom 

massmedierna, desto mer blir individerna isolerade och på så sätt passiviseras 

medborgarna till politisk konsumtion.
54

 

 

Habermas fortsätter med att förklara att TV och radio kräver stora investeringar eller 

statlig reglering, statligt ägande eller statligt monopol och på så sätt förlorar den sin 

kritiska funktion. De massmedier som är privata förlorar även sin kritiska funktion som 

organ för ett diskuterande publikum. Annonsplats och reklam, nyheter som 

profitmöjligheter har gjort att de kommersiella intressena har tagit över nyhetsintresset 

eller intresset att kämpa för åsikter. På så sätt genomsyras det offentliga rummet av 

reklamens språk och metoder. 
55

 

 

Offentligheten är inte längre ett rum där medborgarna träffas och bildar åsikter utan det 

har förvandlats till ett rum där åsikter och makt formas i det slutna rummet för att sedan 

visas upp. De utopiska tankarna om att ingen kan slå näven i bordet och hänvisa till den 

position som han har i samhället har börjat förfalla. Habermas idealbild över hur allmän 

opinion bildas av medborgarna i offentligheten förfaller. Den opinion som bildas idag, 
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präglas och styrs mer av politisk propaganda, som i sin tur styrs av den mer 

monopoliserade massmedian .
56

 

 

Den svenska medieidologin är en blandning av frihetlig- och social ansvarsideologi. 

Grundbulten i den frihetliga ideologin är att en fri och obunden diskussion endast kan 

uppstå genom näringsfrihet och fri konkurrens. Massmedierna är den viktigaste länken 

för denna diskussion varför de som en tredje statsmakt måste stå fria från de politiska 

beslutsfattarna. Med den fria konkurrensens logik så kommer endast de bästa åsikterna 

fram, därav betoningen på den fria opinionsbildningens vikt för ett demokratiskt 

samhälle. 
57

 

 

Som en kritik till denna ideologi uppstod den sociala ansvarsideologin. Där grundtanken 

är att medierna har ett moraliskt ansvar att även bevaka och uppmärksamma sådant som 

inte är speciellt kommersiellt gångbart som exempelvis sociala missförhållanden. Utifrån 

dessa premisser kan vi sluta oss till en grundbetydelse att ett fritt ord innebär att 

medierna ej skall stå i någon beroendeställning till politiska beslutsfattare och att alla 

skall kunna bilda opinion, säga sin mening, genom medierna
58

 

 

3.1.3. Kritik mot Habermas offentlighetsteori 
Habermas teorier har fått stor genomslagskraft inom många olika forskningsfält. 

Hans idéer har dock inte fått stå obestridda. Det har ofta framhållits att modellen 

innehåller motsägelsefulla drag. Det faktum att tillträdet till den borgerliga offentligheten 

inte var förbehållslöst utan förbundet med krav på bildning och egendom verkar 

onekligen stå i motsats till det uttalade idealet om offentlighetens tillgänglighet: en 

majoritet av befolkningen ställdes ju utanför. Om å andra sidan alla skulle inkluderas, 

skulle detta stå i motsats till tanken på den upplysta och kritiska diskussionen. Eftersom 

vanligt folk inte hade den bildning som krävdes kunde de ju inte ingå i denna 
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diskussion.
59

 

 

Craig Calhoun (sociolog) sammanfattar fyra kriterier på en Habermasisk offentlighet. 

Dessa krav har historiskt sett varit föremål för förhandling och de enskilda kraven har 

kunnat tummas på en aning och ändå kvalificera som offentlighet. 

 

1. Upphävande av deltagarnas sociala status. Alla deltagare i debatten deltar på 

lika villkor, oavsett social status. Habermas förutsättning är att alla deltagare 

har samma intresse att föra diskussionen utan principiella, förutfattade 

förhållningssätt. 

2. Rationellt argumenterande. Produkten av debatten bestäms av rationella 

argument, inte av något annat – såsom social status. 

3. Odiskuterade problem. Ämnena som tas upp väljs utifrån att de ligger 

människor nära. Även ”förbjudna” ämnen måste få diskuteras. 

4. Inklusiv öppenhet. Tillgången till debatten är i princip öppen för vem som 

helst.
60

 

 

Sociologen John B. Thompson framhåller två svagheter i Habermas argumentering i 

detta sammanhang. För det första reser Thompson invändningar mot det sätt på vilket 

medieprodukternas mottagare hos Habermas framstår som passiva och lättmanipulerade 

konsumenter. För det andra ställer sig Thompson skeptisk till den av Habermas hävdade 

tesen om offentlighetens refeodalisering i det moderna samhället. Mediernas utveckling 

har skapat nya former för interaktion som inte kan jämföras med medeltida praktiker.
61

 

 

3.2 Tvåstegshypotesen 
 

Kommunikationsforskaren Kjell Novak definierar effekten av kommunikation som i 

princip varje slags förändring av mottagarens beteende i samband med 

kommunikationsprocesser. Novak menar, för att förklara effekter av 

                                                           
59

 Habermas, J (2009) Borgerlig offentlighet, moderna klassiker, förordet sid. 18 
60

 Calhoun, C, (1992),  Habermas and the Public Sphere, sid 12 
61

 Thompson, J, (1995), The Media and Modernity, A Social Theory of the Media, sid 74. 



29 

 

masskommunikation, krävs det kunskap om vilka människor som kommer i kontakt med 

viss typ av medieinnehåll, på vilka sätt innehållet och deras effekter sprids inom och 

mellan sociala grupper och på vilka sätt innehållet omtolkas eller förändras under 

processen. Detta kallas den sociala effektprocessen. Den s.k. tvåstegshypotesen 

utvecklades på 1940-talet av sociologen Paul Lazarsfeld. Enligt Novak ger hypotesen en 

mer nyanserad uppfattning om massmedians roll i ett komplicerat mönster av sociala 

påverkningar.
62

 

 

Spridningstänkandet är ett väldigt stort forskningsfält, men man har preciserade och 

avancerade modeller. Efter det första och andra världskriget förde det med sig ett intresse 

för politisk kommunikation. Lazarsfeld är mest känd för de studier han gjorde med sin 

kollega Elihu Katz (sociolog) om politisk påverkan i samband med det amerikanska 

valet. 
63

 

 

Lazarsfelds syfte med undersökningen var att ta reda på vilka faktorer som bestämde hur 

människor röstade. Under studiens gång fann man en faktor som man inte hade räknat 

med, nämligen att folk pratade med varandra om medians olika inslag i presidentvalet.
64

 

Lazarsfeld och Katz studier motsade den starka tilltron till direkta effekter av 

masskommunikation som formades under de första decennierna.  

 

Deras studier pekade istället mot resultatet mot massmediernas indirekta påverkan 

genom olika nätverk, tvåstegshypotesen. Denna indirekta påverkan komplicerade 

processen och indikerade att ingen mottagargrupp kan förutsättas vara homogen.  

Individer är aldrig socialt isolerade, utan medlemmar i olika grupper och nätverk, 

medvetet eller omedvetet.
65

 

Massmediernas effekter är alltså inte direkta utan filtrerat genom de grupper och nätverk 

individen igår i. Samspelt kommunikation har enligt samma resonemang starkare 

påverkan än masskommunikation. 
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 Individer i social kontakt 

Figur 1. Katz och Lazarsfeld: Tvåstegshypotesen jämfört med den dåtida etablerade 

modellen för masskommunikation och påverkan. 
66

 

Teorin går ut på att mediepåverkan sker i två steg där mediernas budskap går via en 

opinionsbildare som sprider vidare budskapet till sitt nätverk. 

 

Den tidigare forskningen hade varit strikt inriktad på stimuli och respons, där 

masskommunikationen gav direkt effekt, vilket Lazarsfelds tvåstegshypotes, opponerade 

sig mot de tidiga etablerade teorierna. Lazarsfeld kom fram till att mediernas makt inte är 

så stor som man tidigare har trott. Mediers påverkan är inte bara beroende av budskapens 

struktur och innehåll samt individernas personlighet och mentala antaganden. Istället 

menade de att mediers påverkan också måste förstås i förhållande till de sociala 

relationer som äger rum mellan individerna i publiken.
67
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Lazarsfeld pekar på tre huvuddrag i formuleringen av den s.k. tvåstegshypotesen. 

 

1. Den första punkten är hur det personliga inflytandet genom samtal och 

diskussioner tycktes påverka individernas röstande i större utsträckning än vad 

propagandan gjorde. Individer som under kampanjen bytte parti eller som 

bestämde sig under kampanjens sista skede uppgav oftare än andra att personligt 

inflytande hade påverkat deras beslut. I genomsnitt tycktes också samtal och 

diskussioner förekomma oftare än exponering för massmedia.  

 

2. Den andra faktorn i formuleringen av tvåstegshypotesen avsåg flödet av 

personligt inflytande. Sedan man konstaterat att personligt inflyttande tydligen 

var av stor betydelse för hur folk röstade föll det sig naturligt att fråga sig om det 

var så att vissa individer hade större inflyttande än andra. Två frågor gavs 

intervjupersonerna för att skilja ut opinionsledarna från de övriga.  

 Har ni nyligen försökt övertyga någon om era egna politiska idéer?  

 Har någon nyligen bett er om råd i politiska frågor? 

Man fann att de intervjupersoner som svarat positivt på dessa frågor i allmänhet 

var mer intresserade av valet. Vidare fann man att opinionsledare återfanns i alla 

samhällsskikt och yrkesgrupper, samt att de inte nämnvärt skilde sig socialt och 

utbildningsmässigt från dem som de påverkade. 

 

3. Slutligen fann man att opinionsledarna i större utsträckning än andra exponerade 

sig för massmedia som radio, tidningar och tidskrifter. Detta motiverade 

hypotesen att inflytande från massmedia går i två steg, från massmedia till 

opinionsledare och från ledare till efterföljare. 
68

 

3.2.1 Partipolitisering och dess påverkan på 

opinionsledare 
Modern presshistorisk forskning har kunnat visa hur pressens utveckling sedan 

sekelskiftet på olika sätt flätats samman med förändringen i partipolitik och läsekrets. 
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Den rikspolitiska utvecklingen kring sekelskiftet gick relativt snabbt mot partibildningar. 

Parallellt med det partipolitiska genombrottet växte det fram en medveten politisk press i 

landet. Tidningarna tog en klarare partipolitisk ställning än tidigare. Det skedde med 

andra ord en ”partipolitisering” av pressen, men partipress var inte något entydigt 

begrepp. Bindningen mellan parti och press kunde vara mer eller mindre lös, vilket i sin 

tur berodde på det ekonomiska förhållandet mellan parti och tidningsföretag, 

partipolitiskt innehåll i tidningen och läsekretsens politiska inställning. 
69

 

 

Ägarförhållandena var dock avgörande. De från partierna självständiga tidningarna var i 

allmänhet privatägda, och det fungerade oftast på det sättet att den på orten äldsta 

tidningen lästes redan av de etablerade och politiskt mera konservativa i samhället. Dessa 

tidningar kämpade tillsammans med sina läsare för en konservativ lösning av dåtidens 

unions- och försvarsfrågor. De senare startade privata pressföretagen blev politiskt mera 

liberala och tog upp kampen för utvidgad rösträtt och liknande frågor. Det gemensamma 

för dessa tidningar var, att de utsatte sig för konkurrens på marknaden liksom andra 

företag och många var ekonomiskt helt obundna av politiska partier. Ägarna själva 

bestämde tidningens politiska ställningstaganden och därigenom även det parti som 

åsiktsmässigt borde stödjas.
70

 

 

Från 1960-talet märktes det dock en viss ”avpartipolitisering”, även av den 

socialdemokratiska pressen, och tidningar som tidigare varit lydiga redskap i partiets 

tjänst hade blivit mera självständiga och de informerande, nyhetsbevakande och 

granskande uppgifterna hade blivit viktigast även för dessa tidningar. För att kunna 

överleva måste alla dagliga tidningar ha nyhetsförmedling som sin viktigaste uppgift.  

Opinionsorgan förekom inte på samma sätt som tidigare bland de dagliga tidningarna, 

men pressen hade ändå stora möjligheter att påverka väljarna, även om tidningarnas 

direkta inflytande ansågs ganska begränsat.  

 

Enligt Torbjörn Vallinder (universitetslektor i statsvetenskap) valde läsaren nämligen 
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oftast omedvetet sina artiklar selektivt vid tidningsläsningen och letade i allmänhet 

endast upp det material som passade in i den egna politiska ideologin. Han påverkades 

därigenom endast av det material han själv önskade, men åsikterna kunde förstärkas om 

tidningens uppfattning överensstämde med den egna. Personlig påverkan ansågs däremot 

betydligt överlägsen den direkta påverkan av massmedia. Därför kan s k opinionsledare 

få stora påverkansmöjligheter. 
71

 

 

Opinionsledare är personer som självmant försöker påverka andra, frågas ofta till råds 

och ofta intar ledande ställning inom grupper och organisationer. Politiska opinionsledare 

följer i stor utsträckning med i massmedierna, framför allt i pressen, och personligen 

påverkar sin omgivning. Pressens indirekta påverkansmöjligheter kan därför få större 

betydelse än de direkta. Pressens direkt politiska inflytande i förhållande till 

opinionsledarnas möjligheter är svårt att få en uppfattning om 

 

3.2.2 Kritik mot tvåstegshypotesen  
Senare undersökningar kom att mer direkt inriktas på att belysa betydelsen av de tre 

huvuddragen av tvåstegshypotesen. Gemensamt för dem var att de mötte svåra 

metodologiska problem. Ingen enhetlig och tillfredsställande operationell definition av 

opinionsledare användes i dessa studier och än i dag har problemet inte fått någon 

tillräckligt lösning. I senare undersökningar har man först frågat intervjupersonerna 

vilken eller vilka personer de vanligen vänder sig till för att få råd och anvisningar i olika 

frågor och därefter strävat efter att erhålla intervjuer med dessa personer för att närmare 

belysa interaktionen mellan dem och efterföljarna. Kritik kan också rikas mot att man 

mycket sällan i undersökningen av opinionsledareskap analyserat konstaterade 

interaktionstillfällen mellan opinionsledare och efterföljare. 
72

 

 

Lazarsfelds undersökning förutsatte att makt eller inflyttande var något som utövades vid 

vissa, avgränsade tillfällen. Däremot kunde deras studie inte fånga in den långsiktiga, 

strukturellt betingade makt som medierna har. Dessutom definierades påverkan som en 

                                                           
71

 Ibid 
72

 Nowak, Kjell (1968), Masskommunikation och åsiktsförändring, sid 195ff 



34 

 

mätbar förändring av beteende eller attityder. Det innebar att mediernas eventuella 

bekräftelse av status quo definitionsmässigt föll utanför begreppet påverkan. Det kanske 

enklaste och starkaste invändningen mot Lazarsfeld och Katz reducering av mediernas 

makt till ett minimum är emellertid följande. Vad händer i situationer där både den 

vanliga publiken och de så kallade opinionsbildare inte har tillgång till andra källor än 

medierna när de ska bilda sig en uppfattning om en fråga?
73
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4 Metod 
I kapitlet metod tas olika infallsvinklar upp på vilka metoder som har använts i 

intervjuerna. Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet förklaras även i 

metoddelen. Studiens urval och utförandet av intervjuerna med Uddevallas 

socialdemokrater förklaras också i metoddelen. Jag intervjuade 5 person och hade 2 e-

post intervjuer.  

4.1 Explorativ intervju 
Uppsatsen kommer delvis att vara baserad på en explorativ intervju som vanligen är en 

öppen och föga strukturerad intervju. Denna metod används när ett ämne är relativt nytt 

och behöver kartläggas eller när ett sammansatt problem ska exponeras. Under intervjuns 

gång följer man upp intervjupersonens svar och söker ny information om och nya 

infallsvinklar på ämnet. En explorativ intervju kan följas upp med en hypotes-prövning 

där frågornas formulering och ordningsföljd kan vara mer standardiserade så att det går 

att jämföra de olika intervjuerna. En hypotesprövning kan även testa en hypotes om en 

intervjupersons uppfattning i en fråga.
74

 

 

Nackdelen med en hypotesprövande intervju kan skapa problem om nytt material eller 

dimension av ett fenomen upptäcks. I en explorativ undersökning är det önskvärt att nya 

dimensioner dyker upp. Att vara öppen för nytt material är en viktig del eftersom 

uteslutande material kan ge en annan bild av undersökningen.
75

 

4.2 Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju är bäst lämpad för denna uppsats eftersom en kvalitativ intervju 

handlar om att forskaren ska ta del av den intervjuades livsvärld och därefter kunna 

förstå hur deras uppfattning om fenomenet ser ut. I en kvalitativ intervju så är det ämnat 

att intervjuaren och intervjupersonen ska känna sig som medskapare i samtalet och kan 

således bygga ett djupare samtal. När det gäller en kvalitativ undersökning är resvägen 
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ofta mycket krokigare och kan inte bestämmas på förhand. Det finns inte bara en väg 

som leder till målet och där finns det inga givna mallar eller väganvisningar att följa.
 76

 

 

4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Inom den kvalitativa forskningen har begreppen validitet, generaliserbarhet och 

reliabilitet inte samma innebörd och funktion som inom den kvantitativa forskningen. 

Inom den kvalitativa finns det inget rättesnöre för hur man fastslår validiteten och 

säkerställer reliabiliteten på det sätt som det finns inom den kvantitativa forskningen. 

Forskare är oeniga om man överhuvudtaget kan bedöma en kvalitativ studies reliabilitet 

och validitet
77

 

 

Validitet handlar om att undersöka det man avser att undersöka. Det innebär att man 

kritiskt granskar sin analys, och samlar in uppgifter som är relevanta för det syfte och 

frågeställning man jobbar med.
78

 Då jag skrivit uppsatsen själv har jag inte kunnat 

diskutera olika perspektiv och infallsvinklar på samma sätt som om jag hade skrivit 

tillsammans med någon. Analysen är gjord enbart utifrån mina tolkningar, och detta kan 

ha fört med sig att analysen har vissa brister. 

En undersökning med hög reliabilitet ska kunna utföras flera gånger, med samma 

instrument, och resultatet ska bli detsamma.
79

 Att jag skulle få samma svar på mina 

frågor om de ställdes vid skilda tillfällen bygger på en föreställning om att människan är 

stabil och statisk i sina upplevelser, och åsikter. Jag anser att intervjupersonerna i min 

undersökning inte alls är oföränderliga utan tvärtom hela tiden deltar och agerar i en 

process. Då deras erfarenheter, upplevelser förändras, förändras även svaren på mina 

frågor. Med den utgångspunkten skulle det bli svårt att upprepa min undersökning och få 

samma resultat. 

 

Med generaliserbarhet menas att undersökningens resultat kan appliceras på fler än de 

som studerats. För att kunna generalisera resultaten måste undersökningen ha hög 
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validitet och reliabilitet
80

 I denna undersökning går det inte att generalisera. Resultatet 

bygger på erfarenheter och upplevelser av de sex personer som intervjuats. 

4.4 Intervjuguide 
Enligt Kvale kan varje intervjufråga bedömas både tematiskt och dynamiskt. 

 

”Tematiskt med hänsyn till dess relevans för forskningsämnet och dynamiskt med hänsyn 

till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. En bra intervjufråga bör bidra 

tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till skapande av ett bra samspel 

mellan intervjuaren och intervjupersonen.”
81

 

 

Intervjuguiden tar upp olika teman som ska avhandlas under intervjun samt hjälper 

intervjuaren att hålla sig till det relevanta i intervjun. Uppsatsens intervjufrågor kommer 

vara en blandning av både en dynamisk och tematiskt. De dynamiska frågorna syftar till 

att stimulera ett positivt samspel för att hålla samtalet flyttande samt att intervjupersonen 

i fråga ska känna sig motiverad. De dynamiska frågorna ska vara lätta att förstå, relativt 

korta samt inga akademiska frågor. Sedan följer de tematiska frågorna som relateras till 

de teoretiska föreställningar som ligger till grund för undersökningen. De tematiska 

frågeställningarna är tänkta för att få spontana, oväntade och livliga svar. För att ha 

öppen dialog med intervjupersonen så ska intervjufrågorna vara ostrukturerade så 

frågorna har en öppenhetskänsla, så att svaren inte endast blir ja och nej, det ska finnas 

utrymme för ändring i en ostrukturerad intervju. Följdfrågor är ett exempel på utrymme 

som skapas i en ostrukturerad intervju.
82

  

 

Det viktiga var inte att följa en bestämd struktur utan att låta intervjupersonen i största 

möjliga mån röra sig fritt inom ämnet sociala medier och några tillhörande underteman. 

Målet har varit att verka så oberoende av guiden som möjligt och ändå lyckas täcka in de 

relevanta områdena. 

                                                           
80

 Ibid, sid 157-158 
81

Kvale, S (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, sid 121 
82

Ibid, sid 122-125 



38 

 

4.5 Etikerna under intervjun 
Innan intervjun genomfördes övervägdes noga de konfidentialitetskrav som intervjun 

skulle kunna komma att medföra. Det viktigaste är att intervjupersonen inte ska lida nå-

gon skada av intervjun genom att exempelvis låta sig förföras av intervjusituationens 

intimitet och därmed avslöja privata saker.  

Stor del av etiken handlar i slutändan om att vara öppen och föra en dialog med de per-

soner som ingår i forskningsprocessen. Vid alla intervjuundersökningar finns ett antal 

etiska aspekter att ta hänsyn till vid olika stadierna i forskningen, exempelvis informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. Alla dessa frågor har på 

olika sätt tagits i beaktning innan intervjuerna genomfördes
83

  

4.6 Urval 
Kommunala politiker har en tendens att ha överbokade scheman, en av orsakerna är att 

de ofta har ett annat arbete vid sidan av det politiska livet. En del intervjuer i 

undersökningen skedde på grund av detta genom e-post. Genom att intervjua en person 

genom e-post mister man de icke-verbala tecknen. Jag är medveten om att det kan 

medföra nackdelar till studien, men det får man acceptera och överväga med de politiker 

man kommer att intervjua personligen. Intervjupersonerna har som tidigare nämnt ett 

annat jobb vid sidan av politiken, vilket gjorde det svårare att hitta tid där dem inte var 

upptagna med jobbet, politiken, sina uppdrag, familjelivet osv. för personliga intervjuer.  

 

Uddevallas socialdemokrater består av 10 styrelsemedlemmar varav 3 av politikerna till-

hör Ljungskile kommun
84

. Inom kvalitativ forskning är det mycket svårt att på förhand 

veta hur många fall eller vilka fall som behövs studeras för att generera en god forskning 

Vad gäller intervjuer lyder den generella regeln att forskaren kan sluta intervjua då 

mångfalden börjar mattas av och intervjuerna genererar samma typ av material.85
 

Efter tre intervjuer blev det upprepande information vilket medförde inte nytt till studien.  
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Charlotte Bengtsson (forskare) varnar för gatekeepers, dvs. personer i den studerade 

organisationen som av ren välvilja eller i syfte att kontrollera resultatet vill bestämma 

vilka som ska intervjuas. Bengtsson fortsätter med att ge tips om att komma i kontakt 

med personer som passar de urvalskriterierna, och det gör man genom någon medlem i 

organisationen.
 86

 

Det skedde direkt kontakt med intervjupersonerna för att inte stöta på gatekeepers. 

Intervjupersonernas kontaktinformation hittade jag på respektive hemsida eller på 

Uddevallas socialdemokraters hemsida. Jag använde inte e-post för att fråga om 

politikerna ville ställa upp på intervju, detta kunde medföra att intervjupersonerna pratar 

ihop sig och utifrån det bestämma vilka av politikerna skulle ställa upp.   

  

4.7 Utförandet av intervjuerna 
Fyra av fem intervjuer utfördes på Rådhuscaféet i Uddevalla, den fjärde intervjun skedde 

hemma hos mina föräldrar i Uddevalla . Respondenterna fick själva välja om de ville 

träffas på socialdemokraternas samlingscenter eller om de föredrog någon annan plats. 

Majoriteten av intervjupersonerna valde dock Rådhuscaféet, av den enkla anledningen att 

det var ett tyst och mysig café där vi kunde prata ostört. Platsens neutralitet är neutral, 

och fungerar som en trygg plats för både mig och för intervjupersonerna.  

Den sista intervjun skedde hemma hos mina föräldrar i Uddevalla av den orsaken att 

intervjupersonen har varit min tränare och har därför en tidigare kännedom. En nackdel 

med detta kan vara att respondenten gick med på att intervjuas på grund av den tidiga 

bekantskapen vi har haft, men det intryck fick jag inte av intervjupersonen. 

Intervjupersonen var bekväm med vår bekantskap, detta kan däremot vara en nackdel. 

Detta gjorde att intervjupersonen kunde prata om annat än att svara på intervjufrågorna.  

Inspelade intervjuer är en källa som har högt värde. Därför valde jag att använda 

bandspelare när jag genomförde intervjuerna. Bandspelaren är ett bra hjälpmedel då det 

är svårt att hinna anteckna allt som sägs. Det är även bra att kunna koncentrera sig helt 
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och hållet på intervjusituationen. Vidare är det fördelaktigt att kunna lyssna på intervjun 

flera gånger så att inga viktiga detaljer förloras.  

Innan intervjuerna ägde rum informerade jag allmänt om vad uppsatsen skulle handla 

om. Jag ansåg att uppsatsen kunde berikas mer med information av informanterna genom 

att förklara mina tankar i undersökningen detta gjorde även att de fick chansen att 

förbereda sig själva inför intervjun. Nackdelen med det här tillvägagångssättet kan vara 

att intervjun inte blir lika spontan. Det vill säga att svaren kunde vara instuderade. Jag 

trodde även att det fanns risk för att mitt syfte med uppsatsen kunde misstolkas av 

Uddevallas socialdemokrater inför intervjuerna. 
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5 Uddevallas socialdemokrater  
Bohusläns partidistrikt omfattar 14 arbetarkommuner från Strömstad i norr till Mölndal i 

söder. Mellan distriktskongresserna som är partidistriktets årsmöte, leder 

distriktsstyrelsen verksamheten. Distriktsstyrelsen består av 17 ledamöter och 17 

ersättare. Partidistriktet har sin expedition i Folkets Hus i Uddevalla. Socialdemokraterna 

har en valkrets som heter Västra Götaland där de har 4 mandat i riksdagen och 10 mandat 

i regionfullmäktige. Uddevallas socialdemokraters styrelse består av 13 

styrelsemedlemmar samt förtroendevalda.
87

  

Det intervjuade socialdemokraterna är Karl, Johanna, Hannah, Johan, Rasmus och 

Anders (fingerade namn). För mer information om de intervjuade personerna finns i 

bilagan, sidan 47 
 

5.1 Intervjuresultat 
 

5.1.1 Vad är sociala medier för Uddevallas socialdemokrater? 

Om vilka som är de sociala mediernas huvudsakliga funktioner är samtliga respondenter 

eniga om. Sociala medier är något som ger möjlighet till dialog med familj, vänner, 

kollegor, medlemmar i socialdemokraterna, människor som är intresserade av deras 

politik etc. På frågan om vilka som utgör de typiska sociala medier har 

intervjupersonerna också varit samstämmiga: Facebook, Twitter, Blogg, Flickr
88

 och 

Lunarstorm är exempel som nämns av flera. Det förekommer även förståelse för 

möjliggörandet av tvåvägskommunikationen som sociala medier medför. 

 

”Sociala medier är medier som ger möjlighet till sociala kontakter, i dialog. Detta till 

skillnad från envägskommunikation som radio, tv etc”   

Johanna, socialdemokrat 
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Det finns inga riktlinjer på vilka sociala medier man ska använda sig utav, och där ser 

man att alla tycker olika om olika sociala medier. Användandet av dem olika sociala 

medierna ligger i de behov politikerna behöver mest i deras politiska arbete. Många 

politiker använder Facebook eller twitter för att synas fortare med sina snabba 

kommentarer. En blogg däremot tar det längre tid för att människor ska besöka sidan.  

 

”Twitter är ingen favorit, eftersom om man äter varm eller kall korv är inget som 

intresserar mig eftersom det inte beskriver vilken person man är” 

       Karl, socialdemokrat 

 

5.1.2 Använder Uddevallas socialdemokrater sociala medier i sitt 

politiska arbete? 

För de flesta handlar sociala medier om en interaktion mellan människor. 

Denna interaktion kan ske på ett fysiskt plan exempelvis innan ett val, där Socialdemo-

kraterna träffar sina medlemmar ute i valstugorna, men det kan också ske via en nätbase-

rad plattform.  

Det viktiga tycks vara för samtliga socialdemokrater att de sociala medierna skapar en 

snabb fruktbar dialog, en dialog som utan dagens teknik inte hade varit möjlig. Idag är 

det enkelt att exempelvis via Facebook nå hundratals och även tusentals medlemmar på 

en och samma gång. Alla socialdemokrater oavsett ålder är medlem i något av de om-

nämnda populära sociala medierna. En intressant aspekt som visar hur de sociala medi-

erna kompletterar de mer traditionella medierna för de äldre styrelsemedlemmarna är 

Karls kommentar. 

 

”Jag skriver inlägg på min hemsida då och då, mesta av dem inlägg som jag skriver där 

har förmodligen blivit nekade av tidningen Bohusläningen”  

       Karl, Socialdemokrat 

 

En annan kompletterande egenskap som de sociala medierna har till skillnad från de tra-

ditionella medierna är att sociala medier är ett sätt att visa upp människan bakom de poli-

tiska besluten och styrelserummen, man blir  helt enkelt en vanlig människa med åsikter.  
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Samtidigt menar Socialdemokraterna att de använder sociala medier i sitt politiska arbe-

te, men man är där även i egenskapen av att vara privatperson.   

 

Slutligen menar Hannah (socialdemokrat) att det är lite missvisande att sociala medier är 

något många tror kommer vinna valet åt socialdemokraterna. Hannah och Johanna tycker 

att nästan alla vänner de har på Facebook redan är socialdemokrater och på så sett når 

man inte ut till nya väljare. Men Hannah poängterar även att om hon lägger upp en arti-

kel på Facebook om socialdemokraterna så har hon ändå förhoppningen att de vänner 

som inte är socialdemokrater tar till sig det som står i artikeln och sprider vidare detta. 

Detta kan få en spridningseffekt.  

 

Partiet gör det tydlig med hur viktigt det är att man inte skapar ett socialt medium och 

sedan inte ger sitt bästa. Med bästa så anser de att fortlöpande hålla sidan uppdaterad 

med olika händelser, debatter osv. som rör socialdemokraterna. Även om man inte får 

respons på sina artiklar, bör man fortsätta.  

5.1.3 Tror Uddevallas socialdemokrater att sociala medier kommer 

spela en större roll i den kommunala politiken? 

Några av förbunden uttrycker en viss osäkerhet kring sociala mediers faktiska möjlighe-

ter att påverka andra än dem som redan är socialdemokrater.  

 

”Fler medborgare kan ta del av och påverka/påverkas av ”sin” politikers åsikter i olika 

frågor”  

       Johan, socialdemokrat 

 

Men alla anser ändå att den framtida kommunala politiken kommer att gynnas av de so-

ciala medierna. Detta är dels på grund av att ungdomar har en djupare ”kunskap” kring 

datorer och dels av att alla kommer ha eller redan har en dator som är kopplad till nätet.  

I viss mån blir sociala medier en kontaktyta mellan generationerna.  

De sociala medierna bidrar till ett stärkt samarbete mellan socialdemokraterna. Detta 

påverkar även medlemmarna i det egna partiet. När det däremot kommer till en påverkan 

med opinionsbildningssyfte utanför deras väljarbas kan det vara svårare att bekräfta en 
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faktisk påverkan, menar partiet. Uddevallas socialdemokrater är positiva till att sociala 

medier i framtiden kan bidra till att opinioner stärks men inte påverkas till den grad en 

väljare kommer att byta parti. Den personliga kontakten kommer fortfarande att vara ett 

viktigt pussel mellan första handling och slutgiltig påverkan.  

 

”Man måste nog vara förberedd på att folkopinioner kommer yttra sig mycket i just so-

ciala medier. När kongressen höll sitt möte i Uddevalla så var det jättemånga som blog-

gade under mötet och det visade sig att i utvärderingen som gjordes i och med kon-

gressmötet att bloggarna hade ett stort genomslag med sina inlägg.”    

Hannah, socialdemokrat  

5.1.4 Vilka för- eller nackdelar anser Uddevallas socialdemokrater att 

det kan finnas med sociala medier? 

Uddevallas socialdemokrater uttrycker lika åsikter om de sociala mediernas nackdelar, 

medan åsikterna kring fördelarna går isär. En rädsla finns att de sociala medierna 

kommer att bli viktigare än den personliga kontakten med väljarna. Den mänskliga 

kontakten mellan politikerna är ett viktigt element för att ha fördiskussioner, skriva 

handlingsprogram och även för att ladda inför ett möte. I visa typer av möten hoppas 

man att det förblir möten i mänsklig kontakt.  

”Det personliga mötet minskar vilket är en stor nackdel”  

 

       Rasmus, Socialdemokrat 

 

Ett budskap som sprids via flera personer har en tendens att förändras likt ”viskningsle-

ken”. Kanske behöver socialdemokraterna ändå inte vara så rädda för denna typ av bud-

skapsförändring. I sociala medier går allting snabbt och mycket av det som skrivs idag är 

glömt inom en vecka. Alla är överens inom partiet om att på något sätt försöka tysta ner 

någonting som fått fart i sociala medier är omöjligt. Spridningseffekten är helt enorm, 

därför är det ingen mening att försöka stoppa ett rykte som kommit ut. Detta kan i värsta 

fall ge signaler som indikerar att Uddevallas socialdemokrater har någonting att dölja. 

Vad som däremot är möjligt med sociala medier är att snabbt korrigera eventuella miss-

tag eller ge svar på tal. Öppenhet som krävs när ett förbund litar på sina medlemmar och 
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låter dem använda varumärket och på så vis skapa ett förtroende vilket är oslagbart om 

detta skulle behövas i ett senare skede. 

 

”Jag har tjatat på kommunen att vi ska öppna ett datacafé där folk kan träffas och 

diskutera med varandra. Så det blir som Habermas teorier om den dåtida offentligheten 

där folk kan träffas. På caféet ska man även kunna ha pappersmaterial om politiska 

möten, så det inte blir som valstugorna som är öppna vart fjärde år, utan caféet är öppet 

hela tiden för alla” 

                        Karl, socialdemokrat 

5.1.5 Vad anser Uddevallas socialdemokrater om sociala mediers 

påverkan på förhållandet mellan det offentliga och det privata? 

En intressant aspekt av utvecklingen är hur gränsen mellan det privata och offentliga har 

tunnats ut och ofta är svår att identifiera idag. Uddevallas socialdemokrater är alla 

medvetna att gränserna är utsuddade i och med de sociala mediers framgång. 

Tveksamheten kring de sociala medierna har tydligt påverkat förhållandet mellan det 

offentliga och det privata. Man menar att som en offentlig person så har man inget 

”privat” längre när man väljer att marknadsföra sig genom sociala medier. 

 En offentlig person bör fundera igenom var de egna gränserna går och hur dessa gränser 

fungerar i relation till det uppdrag som finns. Det är ansvarsfullt och angeläget att var 

och en tar ansvar för den bild som förmedlas av sig själv och den verksamhet man 

företräder
89

 

”Det finns folk som irriterar sig på att gränserna har suddats ut i och med sociala 

mediers framgång, men inget jag stör mig på, eftersom har man någorlunda rent 

samvete så behöver man inte oroa sig. Om man får ett samhällsförtroende så innebär det 

som politiker vara ännu mera varsam om din person och samhället. Man får helt enkelt 

anpassa sig”        

Karl, socialdemokrat 

                                                           
89

 http://www.jmw.se/2010/01/15/politik-och-sociala-medier-valrorelsen-2010-del-3/ den 18 maj 2010 



46 

 

6. Analys och diskussion 
 

Studiens syfte har varit att ta reda på hur Uddevallas socialdemokrater använder sig av 

sociala medier i sitt arbete, få en inblick på hur framtiden ser ut för deras arbete med 

sociala medier samt få en uppfattning av varför de använder sociala medier i sitt politiska 

arbete . Ett annat område som undersöks är hur politiker ser på gränsen mellan det 

offentliga och det privata i sitt användande av sociala medier och hur det påverkar deras 

sätt att arbeta. För att besvara mina frågeställningar har jag haft fem personliga möten 

där jag har intervjuat politiker samt haft två e-post intervjuer. 

 

Uddevallas socialdemokrater använder sociala medier aktivt, men alla har olika sätt att 

använda sig av de olika sociala medierna. Under intervjuernas gång fick jag intrycket av 

att politiker oavsett ålder har och lägger ner tid på att lära sig de olika medierna.  

Politikerna har fått uppfattning om vilken stor potential sociala medier har, både som 

marknadsföringsverktyg och det inflyttande sociala medier har bland människorna.  

 

Det finns även ett bra samarbete mellan politikerna i att uppmuntra varandra kring hur de 

kan använda sociala medier. Tips på nyheter, artiklar, länkar etc. delar politikerna gärna 

med sig för att senare själva dela det med sig på de olika sociala medierna. Det finns 

även en baktanke bakom deras samarbete med att dela deras artiklar till varandra. Partiet 

är mån om hur deras artiklar kan ha en spridningseffekt när man inom partiet delar med 

sig av samma artikel som de senare delar med sig till deras olika kontaktnät. 

 

 Inom Uddevallas socialdemokrater finns det ingen styrd policy om vilka sociala medier 

man får eller inte får vara medlem i. Detta visar på att marknadsföringsplanet inte sätter 

gränser för vilken målgrupp de söker sig till. 

 

Socialdemokraternas fullmäktige menade även att sociala medier är något de tittar på just 

nu inom partiet, där diskuterar man hur de ska använda sociala medier på rätt sätt inför 

valet 2010. Detta kan tolkas på så sätt att deras strategi kommer riktas lite mer från de 

typiska mötesplatserna i form av valstugor till Internets värld.  Att det finns strategiska 
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planer för partiets användning av sociala medier visar även att de äldre personerna inom 

partiet har hängt med i de moderna ”banorna”.  Ett exempel på detta var under mötet 

med Karl som är 70 år gammal och som är fortfarande aktiv inom partiet. Karl berättade 

om en idé han länge velat genomföra. Idén gick ut på att öppna ett Internetcafé på 

socialdemokraternas hemsida. Alla medborgare skulle kunna gå in på caféet när de vill 

till caféet och tycka och tänka hur de vill, ha gemensamma diskussioner om olika frågor 

som rör Uddevalla osv. Karl jämför caféet med Habermas teorier om offentligheten, där 

alla medborgare är välkomna till diskussioner viket är en grundläggande aspekt för 

demokratin. Alla medborgaren får sin röst hörd i caféet.  

 

Genom att Uddevallas socialdemokrater vågar använda sociala medier och vågar släppa 

in allmänheten i politiken skapar det ett ökat förtroende för partiet. Nackdelen med 

sociala medier är att det kräver mycket av ens tid för att kunna utnyttjas på rätt sätt.  

 

Den personliga kontakten är fortfarande enligt partiet det viktigaste och bästa sättet att nå 

till människor när det gäller t ex. värvning av nya medlemmar, information och dialog 

möte osv. Det personliga mötet kommer nog aldrig att åstadkommas på samma sätt som 

sociala medier. Internetcaféet, som partiet nämnde och som de försöker bygga på 

Uddevallas socialdemokraters hemsida är ett exempel på en utvecklad idé, på att kunna 

integrera den personliga kontakten med sociala medier, men man betonar att den 

personliga kontakten fortfarande är viktigare än mötet på sociala medier.  

 

Facebook tillsammans med bloggen är de medier som utnyttjas mest av partiet, oavsett 

om det är för privat bruk eller i deras politiska arbete. För Uddevallas socialdemokrater 

är Facebook och bloggen ett medium för att hålla sina vänner, väljare, ungdomar etc. 

uppdaterade på vad som händer i det politiska rummet samt kunna ha en öppen dialog 

om vad väljarna tycker är viktigt för socialdemokraterna att ta upp i sina möten. Dessa 

möten kan även följas utan fördröjning som tidigare nämnt av väljarna på bloggen, där 

det finns några socialdemokrater som uppdaterar sina läsare under mötens gång. Detta är 

ett effektivt sätt att uppdatera sina läsare konturnerligt.  
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I slutändan tar sociala medier mycket tid av socialdemokraternas arbete, detta medför 

inte något negativ till de valda att fortsätta sitt arbete genom sociala medier utan det 

medför en effekt på att de blir laddade av att jobba med just sociala medier. En annan 

nackdel med sociala medier är att inte få någon respons på sin blogg eller Facebook efter 

att ha lagt väldigt mycket tid på den, vilket har även drabbat några av partiets 

medlemmar.  

 

Den osäkerhet som politikerna uttalade sig kring sociala mediers möjlighet till påverkan 

är berättigad då exakta resultat av en aktion genom sociala medier är mycket svår att 

förutsäga. Att på något sätt försöka påtvinga läsaren till påverkan är säkerligen inte 

önskat. Det skulle förstöra styrkan med sociala medier som ligger just i interaktionen, 

öppenheten och i det människan skapar tillsammans. 

 

Uddevallas socialdemokrater är eniga om att folkopinioner med största säkerhet kommer 

att yttra sig mer i just sociala medier. Denna tanke går lite emot tvåstegshypotesen, där 

man menar att opinionen yttrar sig efter ett personligt möte med någon opinionsledare. 

Det kan även vara så att folkopinionen leder vidare samtalet i de sociala medierna. 

Mycket av logiken med sociala medier går ut på att folk tar egna initiativ. Människor har 

idag fått mycket större möjlighet att påverka på en mängd olika sätt. Detta innebär att 

vem som helst kan fungera som opinionsbildare och i sin tur sprida information vidare 

till sitt nätverk. Därmed har tvåstegshypotesen nått nya dimensioner. 

 

Genom att uttrycka dessa åsikter i en blogg ges individen även möjlighet att sprida dessa 

tankar samt dela med sig av dem till andra medborgare. Därmed har bloggar stor 

potential att fungera som ett rådgivande och opinionsbildandeinstrument för läsarna.
90

  

Då teorin om opinionsledare i tvåstegshypotesen utvecklades gjordes antagandet att visa 

inflytelserika personer utgjorde en allmän påverkan på andra människor. Men det funkar 

inte i teorin med generella opinionsledare, eftersom det är väldigt sällsynt att en och 

samma person innehar expertkunskap inom flertalet områden. Det kan antas att expertis 
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inom ett område ofta innebär stort kunnande av ett liknande område. En opinionsledare 

inom politiken som har sitt huvudsakliga intresse inriktat på politik kan följaktligen 

också komma att bli rådfrågad angående dem olika partierna i Sverige. 

Habermas teorier (1984), skrevs för 26 år sedan. Detta har medfört en viss skeptisk syn 

på Habermas teorier om offentligheten. Eftersom Habermas talar om det privata som en 

motsatts till det offentliga, vilket skulle innebära att sociala medier som Facebook, blogg 

och twitter skulle kunna ses som en del av offentligheten. Alla som använder sociala 

medier är inte medvetna om att de tillhör offentligheten utan publicerar högst privata 

ämnen. På så sätt blir gränsdragningen svår mellan det offentliga och privata. Det går 

dock att konstatera att Habermas är traditionell i sin tänkande då han menar att all infor-

mation ska fram i det offentliga samtalet.  

 

Habermas tankar i 2000-talet är detta nästintill omöjligt eftersom vi lever i ett informa-

tionssamhälle. Utifrån Habermas synsätt skulle en filtrering av informationen påverka 

demokratin och därför ska all information fram i det offentliga samtalet. Dock lever vi i 

ett samhälle som i allra högsta grad är influerat av information och ny teknik och männi-

skor är dagligen tvungna att välja bort information. Som tidigare nämnt så publicerade 

Habermas sina teorier för dryga 48 år sedan och att det därför inte går att förstå massme-

dia helt och hållet utifrån hans teorier.  

 

Många inom partiet är samstämmiga om att sociala medier har suddat ut gränsen mellan 

det privata och offentliga i politikernas arbete. När man är politiker kan man glömma 

bort att man har ett privatliv, eftersom allt man gör kommer att synas i någon typ av 

media. Kommunala politiker har dock ett andrum i jämfört med rikspolitiker där deras 

privata liv inte är lika intressant för allmänheten än en rikspolitikers privatliv.  

 

Djupet av hur personlig man blir när man använder sociala medier är för varje individ 

olika. Vissa kommer berätta mer om sig själva både som privatpersoner och inom ramen 

för det uppdrag man har, vilket Uddevallas socialdemokrater har visat en blandning av. 

Politikernas gemensamma syn på vad en offentlig person är, så menar partiet att en 

offentlig person bör fundera igenom var de egna gränserna går och hur dessa gränser 
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fungerar i relation till det uppdrag man har. Det är ansvarsfullt och angeläget att var och 

en tar ansvar för den bild som förmedlas av sig själv och den verksamhet man företräder.  

Kan dock vara värt att betona att för en politiker idag bör det göras med en utgångspunkt 

från ett samhälle som välkomnar och efterfrågar mer personlig kommunikation och äkta 

samtal. Även med politiker.
91

 

”Vissa använder bloggen som en plats där man delger åsikter och kunskaper och opini-

onsbildar. Jag ser den också som en möjlighet att ge en djupare dimension av politikern 

som människa .” 
92
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7. Slutdiskussion 
Nya kulturer har utvecklas så som Internetkulturen med sociala medier och andra Inter-

netportaler, där information och massmedia har kommit att bli offentliga på ett nytt sätt. 

Detta har inneburit att det offentliga rummet har bytt arena eller skapat en ny digital pu-

blik sfär där demokratin är mer levande än någonsin. Detta eftersom samtliga människor 

nu har chansen att bli en del av det offentliga samtalet och påverka opinionen.  

 

Så tvåstegshypotesen och de offentliga teorierna i 2000-talet preciseras på ett annat sätt 

idag än vad de gjorde när dem publicerades. Tvåstegshypotesen och offentlighetsteorin 

är två olika teorier, men som även kompletterar varandra bra. Habermas offentlighet har 

flyttats under 2000-talet till de sociala medierna. Detta flyttar även opinionsledarna som 

oftast efterlyser information om till exempel offentliga handlingar, politikers tankar som 

finns på deras bloggar osv. Opinionsledarna tar till sig informationen för att själva få en 

opinion som de senare för vidare i både deras personliga kontakter med omgivningen 

men även på sociala medier.  

Habermas talar om det privata som en motsatts till det offentliga, vilket skulle innebära 

att bloggar skulle kunna ses som en del av offentligheten, men då alla bloggare inte är 

medvetna om att de tillhör offentligheten utan publicerar högst privata ämnen blir gräns-

dragningen svår. Det går dock att konstatera att Habermas är traditionell i sitt tänkande 

då han menar att all information ska fram i det offentliga samtalet. I nuläget är detta näst-

intill omöjligt eftersom vi lever i ett informationssamhälle. Utifrån Habermas synsätt 

skulle en filtrering av informationen påverka demokratin och därför ska all information 

fram i det offentliga samtalet. 

 

Det är inte bara sättet att kommunicera som blivit radikalt annorlunda sedan sociala me-

dier utvecklats utan även hela medievärlden. Traditionella medier har länge varit den 

enda vägen att nå ut till den stora massan. Givetvis har detta varit och är fortfarande en 

av vägarna även för Uddevallas socialdemokrater. På traditionellt vis har de skickat ut 

pressmeddelanden, skrivit artiklar och på olika sätt försökt få uppmärksamhet i medier. 
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Vad som kommer med och inte är nästan som en sorts lottdragning som styrs av medier-

nas egen logik. Artiklar som inte publiceras i de traditionella medierna kommer förmod-

ligen inte medborgarna ta del av. Sociala medier har dock till viss del förändrat denna 

logik då det i sociala medier blir så klart och tydligt den publicerings yta där allt som 

publiceras kommer att synas.  

 

När allt kommer till kritan handlar mycket om tid. Det tar mycket tid för Uddevallas so-

cialdemokrater med personliga möten. Om de på något sätt skulle kunna befinna sig på 

hemmaplan, men ändå samtidigt synas i flera sammanhang runt om i landet samtidigt 

skulle mycket tid sparas. Användandet av sociala medier har varit den orsak att synas på 

många ställen samtidigt. Gränsen mellan det offentliga och det privata i sociala medier är 

något som man är medveten om när man beger sig ut i det offentliga. Uddevallas social-

demokrater uppfattar faran med att synas på nätet, men är ändå medvetna att deras liv 

som politiker aldrig kommer vara privat. Det kommer förmodligen inte att hindra deras 

fortsatta användning av sociala medier.  

 

I och med den digitala revolutionens röst på nätet och Web 2.0, har vi fått en ny 

kaffeböna(Habermas café, där alla medborgare samlas för debatter). Idag samlas 

människor inom olika sociala nätverk för att umgås, utbyta intresse, tankar och idéer. 

Bloggandet har gjort den privata sfären offentlig och förvandlat konferensrummet till en 

öppen samhällsdebatt och ett forum där ordet är fritt. Konsumenten har i och med 

tillgången till produktionsverktygen förvandlats från passiv mottagare till offensiv 

konsument.
93

 

 

De sociala medierna har skapat en enorm förändringspotential för det kommunala poli-

tiska arbetet. Det går bara att spekulera om framtiden, men en sak är säker, sociala medi-

er är här för att stanna och utvecklas ihop med Uddevallas socialdemokrater.  
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8. Förslag på framtida forskning 

Det finns fortfarande en hel del att utforska inom området sociala medier. Sociala medier 

som begrepp är ung i sig och dess spridning har bara börjat. Ett förslag på en framtida 

forskning är att undersöka vilken betydelse opinionsbildningsfunktionen (två stegshypo-

tesen) får i sociala medier.  
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Bilaga 

Intervju 1 
Jag intervjuade Hannah som är 37 år gammal och jobbar som regionråd i västra 

Götaland. Hannah sysslar mest med folkhälsofrågor och arbetsgivarfrågor. Hannah 

tycker även att jämställdhetsfrågor och barnperspektiv är intressanta ämnen som hon 

brinner för. 

Vad är sociala medier för dig? 

Det är de typiska sociala medierna, Facebook, blogg, twitter och flickr. Twitter och flickr 

har Hannah inte riktigt förstått sig på, men vet att de finns. 

Använder du sociala medier i ditt politiska arbete? 

Jag försöker kommentera händelser på min blogg men lägger mindre tid på Faccebook. 

Jag använder min blogg för att lägga ut alla mina debattartiklar så att folk kan komma in 

och titta på vad som sker i den kommunala politiken. När det kommer till Facebook, 

försöker jag att dela med mig intressanta debattartiklar för få en diskussion. Ett problem 

jag känner är uttrycket att ”social demokraterna kommer att vinna valet genom 

Facebook” är lite missvisande, eftersom det blir automatiskt så att av mina ca 200 

Facebook vänner är redan 170 personer av dem socialdemokrater, och det hjälper inte för 

att nå nya grupper. Men nu försöker jag hitta gamla klasskompisar på Facebook, där jag 

kan dela med mig t.ex. en debattartikel från Aftonbladet om sjukförsäkringar och försöka 

ha en diskussion med dem. Och har jag tur så är 30-40 personer av dem inte 

socialdemokrater som jag har fått att tänka till lite från artikeln samt debatten.  

Om jag nu inte hittar en intressant artikel så har någon av dem 170 personerna som är 

socialdemokrater hittat något som de skickar till alla sina vänner och på så sätt sprids 

denna artikel till alla ändå. Nackdelen med denna spridningsätt är att om man har 

gemensamma vänner som man delar samma artikel med så får dem ju artikeln skickat till 

sig x antal gånger, men det får dem stå ut med för det viktiga är att nå ut till dem vi inte 

har som gemensamma vänner. Vi kanske inte vinner valet genom sociala medier, men jag 

känner att jag kan bli laddad av sociala medier.  Med laddad så menar jag att man blir 

motiverad att göra sitt bästa, jag kan gå in på Facebook och läsa att socialdemokraterna i 
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Tanum eller Lysekil har idag knackar 300 dörrar och det motiverar mig att göra 

detsamma och som motiverar andra. 

Uppmuntrar du dina arbetskollegor att använda sociala medier? 

Nej, men vi har en politisk sekreterare som har mer koll på det, så jag känner att jag inte 

behöver tjata på dem, det fixar han. Men ibland kan det vara så att jag uppmuntrar mina 

arbetskollegor som har en hemsida men inte har någon bloggfunktion på den. Då säger 

jag till dem att försöka skriva lite i den eller lägga upp dokument. När jag sitter på ett 

regionfullmäktigemöte så sitter jag och skriver på Facebook eller på min blogg att nu har 

vi fattat beslut om det här och då undrar dem andra medlemmarna om vad jag sysslar 

med och då förklarar jag för dem vad jag gör. På så sätt så kanske det får dem att tänka 

till lite. 

Hur ser du på sociala medier som marknadsverktyg? 

Jag tänker på Alladin reklamen som säger vilken pralin är det du vill få bort? När jag 

varit inne och gjort testet så kan jag tänka, undra hur mycket kan det ha kostat för dem 

om man gjorde det i en annan form av reklamkampanj som får mig att tänka så mycket 

på Alladin. Sen är det ens vänner som loggar in på Facebook på kvällarna som skriver 

vilken pralin dem har valt bort osv., och då tänker jag att vilket drag det kan föra med sig 

genom sociala medier. 

Tror du att sociala medier kommer att spela en större roll i framtiden för den 

kommunala politiken? 

För drygt ett år sen var det en diskussion om att privatisera förskolor och då blev det ett 

folkligt motstånd som sköttes via bl.a. affischering, informationsbrev m.m. Man startade 

även en hemsida för detta, och jag vet inte exakt hur många som var inne på hemsidan 

men 1 maj i Uddevalla var en av dem mest besökta. Och hur mycket denna hemsida 

hjälpte till vågar jag inte svara på, men hade man varit mer drivande och använt sig av 

Facebook, blogg och twitter så hade det nog varit större än så. Man måste nog vara 

förberedd på att folkopinioner kommer yttra sig mycket i just sociala medier.   När 

kongressen höll sitt möte här så var det jätte många som bloggade under mötet och det 

visade sig att i utvärderingen som gjordes i och med kongressmötet att bloggarna hade 

ett stort genomslag med sina inlägg. 
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Ser du några för- eller nackdelar med sociala medier? 

De riktiga mötena för man inte glömma bort. Att kunna ladda inför ett möte genom att ha 

fördiskussioner, skriva handlingsprogram med varandra i mänsklig kontakt är en viktig 

del i politiken. Det tråkiga är när man verkligen lägger ner kraft och tid på sitt 

användande av sociala medier men som till slut visar sig att inte läser det man skriver. 

Det kan vara frustrerande för en att inte få respons. Sen kan det kännas ibland att många 

har glömt att leva och inte bara sitta vid sin dator. Det kan även störa mig ibland att när 

vi sitter på möte så kan det vara så att 14 av 20 sitter med sina datorer, och då undrar man 

om hur många av dem verkligen lyssnar på den som pratar. 

Om vi tar mig som ett exempel som älskade att prata i telefon med alla vänner, men det 

funkar i längden att prata konstant i mobilen för att hålla koll på vänner. Nu räcker det att 

man skriver några rader på Facebook så har alla fått sig en uppdatering om mig, då 

slipper man även att gå runt med mobilen i örat hela tiden. 

Tror du att sociala medier har påverkat förhållandet mellan det offentliga och 

privata?  

Jag tror att gränsen mellan det offentliga och privata är utsuddad i och med sociala 

medier. Nu skriver folk om sina barn och vad man ska göra i det privata, på så sätt har 

gränserna suddats ut lite. Frågan är om hur man kan kunna vara personlig men inte 

privat? För det är ändå jag som reflekterar över grejer på min blogg. Man ska inte tro att 

det man skriver kommer att hålla sig i en mindre sfär, då blir det farligt. 

 

 

 

 



60 

 

Intervju 2 
Jag har intervjuat Karl som bland annat har jobbat som fritidskonsulent sedan 60-talet. 

Karl är pensionerad politiker, men är lika aktiv när stugorna öppnas igen. Karl har på 

senare tid flyttat på sina möten med väljarna till de sociala mediernas arena. 

Använder du sociala medier? 

Jag har en egen hemsida med bloggfunktion, men använder inte Facebook etc. eftersom 

jag är så mycket engagerad i de personliga mötena. Jag hade ett mål när jag startade upp 

min hemsida, att det skulle hända något där, att den uppdateras kontinuerligt, om det inte 

sker så går folk inte in längre. 

Twitter är ingen favorit eftersom om man äter varm korv eller ja gör det man gör just nu. 

Beskriver det egentligen mig som en person då? En blogg är något jag tycker är 

intressant och beskriver vilken person man är, men har tyvärr inte har tid med. 

Hur använder du sociala medier i ditt politiska arbete? 

Jag skriver inlägg på min hemsida då och då, mesta av dem inlägg som jag skriver där 

har förmodligen blivit nekade av Bohuslänningen. Det är intressant när läsaren skriver 

kommentarer på min hemsida, det blir en bra dialog. Senast det blev en bra diskussion 

var när jag smällde Sverigedemokraterna. 

Uppmuntrar du dina kollegor att använda sociala medier? 

Ja det gör jag. 

Hur ser du sociala medier som marknadsförings verktyg? 

Det är ett sätt för en politiker att livaktigt göra sina tankar och idéer. Att även kunna 

bredda den politiska dialogen oavsett om det är kyrkopolitik eller samhällspolitik.   

 Tror du att sociala medier kommer att spela en större roll i den kommunala 

politiken? 

Ja det tror jag, det har blivit så. Inte minst när man ska nå den yngre generationen, och 

bästa sett är nog sociala medier att göra det på. Alla ungdomar har mer eller mindre egna 

datorer, det märker jag på mina barnbarn som nu vill ha bärbara datorer. Så sociala 

medier blir en kontaktyta mellan generationerna i viss mån. 
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Ser du några nackdelar eller fördelar med att använda sociala medier? 

Det är så att man kan skada människor i med sociala medier, mobbning osv. flyttas nu till 

den digitala marknaden. Jag har tjatat på kommunen att vi ska öppna data café där folk 

kan träffas och diskutera med varandra. Så det blir som den dåtida offentligheten där folk 

kan träffas. På caféet ska man även kunna ha pappersmaterial om politiska möten, så det 

inte blir som valstugorna som är öppna vart fjärde år utan att kafét är öppet hela tiden.   

Tror du att sociala medier har påverkat förhållandet mellan det offentliga och 

privata?  

Det finns folk som irriterar sig på att gränserna har suddats ut i och med sociala mediers 

framgång, men inget jag stör mig på, eftersom har man någorlunda rent samvete så 

behöver man inte oroa sig. Om man får ett samhällsförtroende så innebär det som 

politiker vara ännu mera varsam om din person och samhället. Man får helt enkelt passa 

sig. 
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Intervju 3 
Jag har intervjuat Johanna som har jobbat med politik i snart 14 år. Det är roligt men 

förfärligt krävande menar Johanna. Jag har massor av uppdrag: vice ordf. 

arbetarekommunen, ledamot i partidistriktet, ledamot i Västsvenska styrelsen, ledamot i 

kvinnoklubben, ledamot i min s-förening, Vice ordförande i Barn- och 

utbildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, 

sekreterare i en stiftelse, ledamot i det kommunala handikapprådet, vice ordförande i 

beredningen för integration och demokrati. Sedan september är jag invald i en 

regionpolitisk arbetsgrupp för partistyrelsen. 

I övrigt jobbar Johanna som förskollärare på en öppen förskola. Johanna är i gång 

ungefär 18 timmar/dygn. Varje morgon klockan 06.00 ringer väckarklockan och hon går 

ut med hunden. Sedan är jag igång till klockan 24.00. 

 

Vad är sociala medier för dig?  

Sociala medier för mig är medier som ger möjlighet till sociala kontakter, i dialog. Detta 

till skillnad från envägskommunikation som radio, tv etc. Exempel på sociala medier är: 

Facebook, Flickr, Twitter. 

Använder du sociala medier? 

Av de tre uppräknade så använder jag samtliga. 

Använder du sociala medier i ditt politiska arbete?  

En svår fråga att svara på. Eftersom jag är politiker och använder mig av sociala medier 

så kan jag ju lätt svara ja. Men samtidigt är jag ju där även i egenskap av att vara 

privatperson och då blir svaret nej. Men jag tror att sociala medier är ett sätt att visa upp 

människan bakom de politiska besluten och styrelserummen. 

Uppmuntrar du dina arbetskollegor att använda sociala medier? 

Nej. Jag visar bara på att det finns sådana här former för ”umgänge” Alla gillar det inte 

och vissa älskar det. 

Hur ser du på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? 

Det går att ha det som marknadsföringsverktyg. Men då måste det vara subtilt och i små 

mängder. Jag tror inte att pamfletter funkar här. Detta för att de som vi har kontakt med 

via sociala medier är antingen redan partifolk, eller så är de andra bekanta. 
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Tror du att sociala medier kommer att spela en större roll i den kommunala 

politikens framtid?  

Jag tror att människor i allt större utsträckning vill veta orsaken till varför man agerar 

som man gör, vad är orsaken till de fattade besluten? Så genom social medier kan man 

lätt ställa frågor, lobba, och lära känna människan bakom besluten. 

Ser du några nackdelar eller fördelar med att använda sociala medier? 

Nej, det gör jag inte. Men det gäller att man som ”offentlig” person är medveten om vad 

man lämnar ut om sig själv. Personlig och inte privat! 

Tror du att sociala medier har påverkat förhållandet mellan det offentliga och 

privata?  

Tveksamt. Som offentlig person har man inget privat längre. 
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Intervju 4 
 

Jag har intervjuat Anders som är Socialdemokrat i Uddevalla.  

 Vad är sociala medier för dig? 

Sociala medier är ett fenomen som för människor närmare varandra. Sociala medier är 

Facebook, Twitter och blogg, men även internet som har förvandlats till ett socialt 

medium.  

Använder du sociala medier? 

Det gör jag konstant, i både privatlivet och i mitt arbete som politiker. Det är väldigt 

konstigt om man som politiker inte använder sociala medier nu för tiden, eftersom 

familjen, vännerna och kollegorna är medlemmar på någon av dem populära sociala 

medierna. På så sett fick jag mitt intresse av sociala medierna.  

 Använder du sociala medier i dit politiska arbete? 

Det går inte en dag utan där jag inte använder sociala medier i mitt politiska arbete. Alla 

artiklar eller nyheter som rör socialdemokraterna i allmänt publicerar jag på Facebook, så 

att andra människor på min vänlista tar del av artikeln. Jag publicerar även artiklar 

(dåliga artiklar) som handlar om alliansens politik. Jag skriver blogginlägg med mina 

egna tankar och funderingar om politiken i Uddevalla, sedan lägger jag upp länken på 

Facebook så att alla kan ta del av den.  

Sociala medier har förvandlats för mig lite till en valstuga, där man kan diskutera, tycka 

och tänka om olika saker med väljarna. Alla kan säga sitt om något. 

Uppmuntrar du dina kollegor att använda sociala medier? 

Absolut, men det har även blivit till en självklarhet att man använder sociala medier i 

vårt parti.  

Hur ser du på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? 

Otroligt viktigt. Utan sociala medier, så hade kanske inte dem 1000 vänner jag har på 
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Facebook läst mina artiklar. Sedan får man tänka på spridningspotentialen som kommer 

gratis med sociala medier. Av dem 1000 vänner, så kan man räkna med att en åttondel av 

deras vänner ser artikeln om deras vänner har kommenterat min artikel. Det är något man 

faktiskt inte räknar med.  

Tror du att sociala medier kommer att spela en större roll i den kommunala 

politikens framtid? 

Det tror jag, den kommunala politiken har inte dem resurser som krävs för att kunna 

konstant marknadsföra sig på tv eller i dem lokala tidningarna. Den största fördelen med 

sociala mediers är dess marknadsföring den för med sig och utan några kostnader så hörs 

vi och syns för en bred publik. Så, ja, jag vet att sociala medier kommer att spela en 

större roll i framtiden för den kommunala politiken.  

Ser du några nackdelar eller fördelar med att använda sociala medier: 

Fördelarna har jag nämnt lite i dem andra frågorna. För det första så kostar det inget att 

använda sociala medier, man kan nå ut till en stor publik, enkelheten att använda sociala 

medier och att sociala medier har blivit till den arenan alla vill vara på. Nackdelen är att 

det kan ta tid en massa tid att använda sociala medier.  Man kan även skriva hur många 

inlägg som helst och publicera sina artiklar på en blogg, men det är inte garanterat att 

man kommer få någon respons, och det kan vara lite surt.  

Tror du att sociala medier har påverkat förhållandet mellan det offentliga och 

privata? 

Det finns inget som heter privat längre. Men om jag återgår till din fråga så har sociala 

medier självklart suddat ut gränserna mellan det offentliga och det privata.  Men har man 

ett rent samvete så finns det inget att vara rädd för. Det finns en gräns för mig när jag 

använder sociala medier i mitt arbete. Jag har ett konto på Facebook där jag bara har 

familj som vänner och där kan jag vara lite mer privat, men jag har även ett konto där jag 

har vänner, kollegor, medlemmar, och även människor jag inte känner faktiskt, och där är 

jag mer offentlig. 
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Intervju 5 
Samuel, 45 år, socialdemokrat. 

Vad är sociala medier för dig? Ge gärna exempel: 

Social medier är flera forum för alla människor, där man samlas och diskuterar allt 

möjligt. Det är Facebook, Blogg, och Lunarstorm 

Använder du sociala medier? Om ja, vilka sociala medier använder du? 

Jag använder Facebook, Blogg och Lunarstorm i mitt politiska arbete, men även under 

privat tid så är jag oftast inne på Facebook. Där har jag många vänner som jag håller 

kontakten med.  

Använder du sociala medier i dit politiska arbete? Om ja, hur? Ge gärna exempel: 

Ja, det gör jag. Jag använder mig oftast av bloggen när jag ska skriva något om mitt 

politiska arbete. När det kommer till Facebook, så har jag inte skrivit något som har med 

politik att göra, eftersom jag föredrar att skriva mer artiklar än små korta notiser. Det kan 

hända att man länkar någon nyhet på Facebook, men inget jag själv har skrivit.  

Uppmuntrar du dina arbetskollegor att använda sociala medier? 

Det gör jag inte, eftersom jag vet redan att dem använder sociala medier. 

Hur ser du på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? 

Det är väldigt viktig att synas på sociala medier. Många ungdomar befinner sig på ex. 

Facebook och olika bloggar och där är det viktigt att vi både syns och hörs. 

Tror du att sociala medier kommer att spela en större roll i den kommunala 

politikens framtid?  

Ja det tror jag. Kanske främst i medborgardialog, eftersom den nya men även gamla 

generationen använder sociala medier, och där måste vi finnas. 

Ser du några nackdelar eller fördelar med att använda sociala medier? 

Som jag tidigare nämnde, så syns man mer, marknadsmässigt, och den kontaktyta sociala 

medier har mellan politiker, äldre och yngre medborgare.  
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Tror du sociala medier har påverkat förhållandet mellan det offentliga och privata? 

Hur i så fall:  

Det kan hända att man tänker efter en och en annan gång innan man skriver något på sin 

sida. Eftersom man måste ha i åtanke att det som skrivs på ens blogg kan ses av vem som 

helst. Så man får tänka på gränsen mellan det offentliga och privata då innan man 

publicerar något. 
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Intervju 6 (E-post intervju) 
 

Jag har intervjuat Johan som är Socialdemokrat och fritidspolitiker i Uddevalla. 

 

Vad är sociala medier för dig? Ge gärna exempel: 

Facebook, Twitter, Blogga, Nätverk som Lunarstorm osv. 

Använder du sociala medier? Om ja, vilka sociala medier använder du:    

Facebook samt olika nätverk i mån av tid. 

Använder du sociala medier i dit politiska arbete? Om ja, hur? Ge gärna exempel: 

Kommenterar och diskuterar ut ifrån min politiska uppfattning. Startar nätverk osv. 

Uppmuntrar du dina arbetskollegor att använda sociala medier: 

Ja, det gör jag. 

Hur ser du på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg: 

 Marknadsför mest personen som för fram budskapet. Friare än de partiernas propaganda.     

Utvecklande. 

 Tror du att sociala medier kommer att spela en större roll i den kommunala 

politikens framtid? Försök motivera varför det skulle bli så: 

Fler medborgare kan ta del av och påverka/påverkas av ”sin” politikers åsikter i olika 

frågor. 

Ser du några nackdelar eller fördelar med att använda sociala medier: 

 Fördelen är att man kan nå många med liten arbetsinsats samt få feedback. Nackdelen är 

att budskapet kan spreta ifrån det som bestämts i demokratisk ordning i partierna. Det 

handlar mer om personer än om politiken ett visst parti för. Exkluderar dom som inte kan 

delta. 

Tror du att sociala medier har påverkat förhållandet mellan det offentliga och 

privata? Hur i så fall: 

Löser upp dem vattentäta skott som kan finnas mellan grupperna. 
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Intervju 7 (E-post intervju) 
Jag har intervjuat Rasmus, som är ordförande i Uddevalla 

arbetskommun/socialdemokraterna i U-a. 

Han har jobbat i politiken i över 40 år, på många poster i partiet liksom kommunala 

uppdrag. Var bl.a. ordförande i Kommunfulläktige i 10 år fram till senaste valet. Hela 

tiden som fritidspolitiker i hans kommun med vissa dagar lediga för uppdrag då. 

Vad är sociala medier för dig? Ge gärna exempel: 

 Facebook, twitter etc. 

Använder du sociala medier? Om ja, vilka sociala medier använder du? 

Ja i liten omfattning inom jobbet. Facebook 

Använder du sociala medier i dit politiska arbete? Om ja, hur? Ge gärna exempel: 

Nej, inte än. Kanske blir under valåret. 

Uppmuntrar du dina arbetskollegor att använda sociala medier? 

Nej inte direkt. Men i partiet i U-a så kommer vi att se över detta i anslutning till vår 

valplan nu efter nyår, i syfte att ”bevaka och samordna” 

Hur ser du på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? 

Är väl i viss mån redan så och kan säkert öka. Dock tveksamt än hur det i så fall träffar 

olika målgrupper etc. 

Tror du att sociala medier kommer att spela en större roll i den kommunala 

politikens framtid?  

Ja det tror jag. Kanske främst i medborgardialog i enskilda sakfrågor då tror jag. 

Ser du några nackdelar eller fördelar med att använda sociala medier? 

Fördelar: kanske nå yngre bättre. Nackdelar: det personliga mötet minskar 

Tror du sociala medier har påverkat förhållandet mellan det offentliga och privata? 

Hur i så fall: Nej inte än 



70 

 

Intervjuguide: Sociala medier 

Presentation av Intervjupersonen 

Berätta lite om dig själv, vad du jobbar med, vad är din politiska situation etc.  

Intervjufrågor 

1. Vad är sociala medier för dig? Ge gärna exempel: 

2. Använder du sociala medier? Om ja, vilka sociala medier använder du? 

3. Uppmuntrar du dina arbetskollegor att använda sociala medier? 

4. Använder du sociala medier i dit politiska arbete? Om ja, hur? Ge gärna exempel: 

5. Hur ser du på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? 

6. Tror du att sociala medier kommer att spela en större roll i den kommunala 

politikens framtid? Försök motivera varför det skulle bli så: 

7. Ser du några nackdelar eller fördelar med att använda sociala medier? 

8. Tror du att sociala medier har påverkat förhållandet mellan det offentliga och 

privata? Hur i så fall? 

 

 

  


