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Sociala medier- Den nya plattformen för svensk 

politik 
En studie om politisk användning utav sociala medier 

Henrik Jitelius & Adrian Tremearne 

Sammanfattning 

Sociala medier är en ny medieplattform som har börjat konkurrera med traditionella medier. 

Inom svensk politik har TV, radio och tidningar varit de största plattformarna för politiska 

aktörer att profilera sig. För en politisk aktör har sociala medier däremot skapat nya 

möjligheter att på ett billigare, snabbare och mer tidseffektivt sätt nå ut till väljarna. Facebook 

och Twitter två sociala medier som det mest frekvent talas om där Facebook är det största 

sociala mediet. Där kan aktörerna både lägga ut bilder, skapa grupper och skapa ”gilla” sidor. 

Forskning kring sociala medier visar på att det bidrar till en starkare och större mobilisering 

både fysiskt och över internet. Forskningen visar även på hur sociala medier idag leder till att 

relationen mellan medier och partier/politiker blir mer dynamisk. Studien redovisar och 

analyserar de politiska sekreterarnas åsikter utifrån tre teorier: offentlighet, tvåstegshypotesen 

och gestaltning. Dessa är valda för att visa på sociala mediers användningsområden och 

faktiska användning. Samt semistrukturerade intervjuer med de politiska sekreterarna ligger 

till grund för empirin. Resultatet visar på att sociala medier har en central roll i 

Huddingepartiernas arbete där förmågan att själva forma och publicera nyheter har stor 

betydelse. Möjligheten att kunna påverka nyheter och effektivt kunna nå ut till väljare är två 

viktiga funktioner som sociala medier har. Resultatet visar också på att partiernas förmåga att 

själva agera opinionsledare har ökat och i enlighet med forskningen kunna mobilisera väljare i 

större utsträckning. Studien hoppas kunna bidra till att påvisa hur sociala medier används och 

kan användas i svensk politik, hur dess roll blir mer avgörande i takt med den teknologiska 

utvecklingen. 

Nyckelord: Sociala medier, politiker, parti, opinion, offentlighet, Twitter, 

Facebook, gestaltning, effektivitet 
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Inledning 

Sociala medier är ett tämligen nytt fenomen inom det politiska spelet. Möjligheten att med 

minimala resurser, nå ut till väljarna i större utsträckning än tidigare. Idag anställer partier 

ytterligare sekreterare enbart för att sköta sociala medier och arbeta med de funktioner som 

finns att tillgå. Erik Magnusson från Sydsvenskan pekar på att varje politisk era skapar en 

mediemiljö som hör tiden till (Magnusson 2016). Tex talar Mediestrategen Brit Stakston om 

att valet 2018 i Sverige kommer kantas av sociala medier på grund av att samhället är väldigt 

polariserat (Strindvall 2017). Stakston vittnar också om att partierna inte är tillräckligt 

förberedda för att kunna hantera de sociala medierna (Ibid). Partierna utvecklar därmed nya 

mediestrategier för att kunna hantera dessa medier som alltmer konkurrerar mot de 

traditionella medierna. Förr var det oftast de traditionella kommunikationsformerna genom tv, 

radio och tryckta källor som användes för att nå ut till väljare. Sociala medier har istället gjort 

att det fysiska mötet flyttats till att bli oberoende av att möta en väljare ansikte mot ansikte. 

Detta nya förhållningssätt inom kommunikation medför att kontakten mellan politik och 

medborgare blir enklare och mer dynamisk. Facebook och Twitter är bara ett fåtal av de nya 

medieplattformarna som vuxit fram, varje med sina egna funktioner. Sociala medier 

möjliggöra för partier och politiker att själva skapa opinion, att inte vara lika beroende av de 

traditionella medierna för att få publicitet. Idag skriver och rapporterar tex de traditionella 

massmedierna om vad som skrivs på sociala medier, ett exempel på detta är Aftonbladets 

artikel ”Så hånas Anna Kinberg Batra i sociala medier” skriven av Kenan Habul den 19 

januari 2017. Där lyfter han fram hur Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra blir hånad 

på sociala medier efter dennes något diffusa utspel om Moderaternas samröre med 

Sverigedemokraterna, där bland annat ungdomsförbund gjorde sig roliga på hennes bekostnad 

(Habul:2017). Detta är ett exempel på hur traditionella medier likväl som politiska aktörer 

använder sociala medier för att skapa nyheter. 
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Syfte & Frågeställning 

Syftet med studien är att studera och granska den politiska användningen av sociala medier 

inom Huddinge kommun, både som plattform och verktyg för att på ett enklare sätt nå ut till 

sina medlemmar och väljare. Hur det används för att stärka partiets position i Huddinge men 

även på nationell nivå. Fem stycken politiska sekreterare har intervjuats för studien där 

samtliga har fått berätta hur de applicerar sitt kunnande inom ramen för vad sociala medier 

kan bidra med. Studien är genomförd mellan den 27 februari 2017 till och med den 22 maj 

2017. Därför kommer vi arbeta med tre frågeställningar: 

 Vilken roll och betydelse har sociala medier i det politiska arbetet?   

 Vad anser de politiska sekreterarna om privat kontra offentligt användning av sociala 

medier?  

 Vilken roll har sociala medier i opinionsbildningen enligt personerna?   

Avgränsningar: 

Från början var studien tänkt att utgå ifrån partierna på riksnivå, men när samtliga 

intervjupersoner var politiska sekreterare i Huddinge valde vi att göra förankringen lokal, 

enbart till Huddinge kommun. Från början var även tanken att enbart intervjua politiker men 

vi valde de politiska sekreterarna då dessa, till vardags, arbetar med sociala medier inom 

politik.  Vi valde även att avgränsa till tre teoretiska ingångspunkter med grund i studiens 

omfång. 

Disposition  

Uppsatsens inledes med en bakgrund som innehåller en introduktion till sociala medier, vad 

Facebook är, samt några av de mest väsentliga funktionerna, och en introduktion till Twitter. 

Twitter och Facebook belyses då det är dessa plattformar vi valt att göra studien kring.  

Sedan kommer tidigare forskning. Här redogör uppsatsen för forskning kring sociala medier, 

mediers roll i relation till politiken och politiker samt politikers användning av Twitter. Nästa 

avsnitt är Teori. Tre teorier presenteras: J Offentlighet, Tvåstegshypotesen, Gestaltning.  

Därefter kommer en redogörelse kring uppsatsens metodval. Kvalitativ forskning, kvalitativa 

intervjuer, urvalsmetod, respondenter, transkribering samt en presentation av vårt 

analysverktyg som baseras på̊ teman skapta utifrån våra teorier och material.  
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Därefter kommer en deskriptiv analys kring uppsatsens insamlade material, vad är det 

intervjupersonerna har sagt? Det som presenteras är vad resultatet kommer baseras på̊. Sedan 

kommer resultat, följt av en slutsats samt en slutdiskussion kring slutsatsen. Uppsatsen 

avslutas med förslag till vidare forskning på området. Längst bak återfinns källförteckning.  

Bakgrund 

Sociala medier återfinns på internet, där kan varje person får möjlighet att lägga ut nyheter 

relaterade till dem själva. Detta kan vara allt ifrån vad personen äter till middag, något kring 

sin hobby eller semesterbilder bl.a. Sociala medier innefattar plattformar likt Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat och inte klassiska medier som radio, TV och tidningar.  Sociala 

medier möjliggör ett möte mellan människor från hela världen över internet, samt möjligheten 

att hålla kontakt över tid. 

Viljan att kommunicera och vara delaktig är en del av det mänskliga behovet, ett behov av 

teknologi som skapar enkla verktyg, för att kunna konversera och föra dialog. För att dela 

upplevelser, erfarenheter, åsikter och innehåll med varandra använder människor sociala 

medier, som är ett exempel på en digital kommunikationsform som inte är bunden till tid eller 

plats. Genom närvaro och deltagande på sociala medier skapar politiska partier, organisationer 

och företag ett sätt att kommunicera till publiken på ett sätt som innan inte varit möjligt. 

Nuförtiden finns en förståelse för att behöva finnas på fler plattformar en bara en hemsida och 

som politiskt parti når man också ut till fler målgrupper som inte annars nås. 

I framkant ligger Facebook, en plattform där människor kan integrera med andra människor 

eller intressen på ett digitalt sätt. Facebook skapades 2004 av Mark Zuckerberg och har idag 

17 048 anställda (Företagsinfo Facebook). Facebook hade under december 2016 1.23 

miljarder dagliga användare i snitt och 1.15 miljarder dagliga användare på mobilen (Ibid). 

Dessa siffror visar på hur omfattande Facebook har blivit och underbygger argumentet att det 

är en plattform för att nå ut till väldigt många människor. Facebook hade även 1.86 miljarder 

användare i snitt under december månad 2016 och 1.74 miljarder i mobila användare i snitt 

samma månad (Företagsinfo Facebook). Utöver det är ca 85.2% av de vardagliga användarna 

lokaliserade utanför USA och Kanada (Ibid). 

 Den ursprungliga och grundläggande funktionen var att på ett enkelt sätt hålla kontakt med 

andra människor. Idag är funktionerna desto fler och syftet varierar beroende på användaren. 

Alla som har Facebook har en egen sida, en så kallad ”Vägg”, där finns möjligheten att lägga 

upp information om sig själv, skriva meddelanden, lägga upp och kommentera på bilder, samt 
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uppladdning av video och ljud som går att dela med andra (Products: Facebook). En funktion 

som blivit mer dominerande senaste åren är möjligheten att skapa grupper på Facebook. 

Grupperna kan beröra olika typer intressen, vara politiska, eller bara för att skapa en stor 

gemenskap kring ett ämne. En annan funktion är "Pages”, Pages är till för offentliga personer, 

företag, organisationer och märken för att skapa ett band till Facebooks Community (Ibid). 

När en person gillar denna sida får denne sedan uppdateringar i sitt ’flöde’. 

 

Twitter är till skillnad från Facebook ett verktyg för att skriva små korta meddelande så 

kallade ”tweets”. Detta är meddelanden upp till 140 tecken, utöver det finns även möjligheten 

att följa och tagga andra användare för att få ett svar kallat ”reply”. En annan funktion är att 

kunna ”retweeta” vilket innebär att en person kan dela vidare ett inlägg som någon annan gör. 

Twitter skapades 2006 och har 313 miljoner månatlig användare, dvs en hel del mindre än 

Facebook med ca 1 miljard unika användare på sidor som har Twitter funktioner på sin 

websida, 82 % aktiva användare på mobila enheter (Company: Twitter). Utöver detta har 

Twitter 3860 anställda och 79% av deras konton tillhör användare utanför USA. I det 

amerikanska valet var Twitter särskilt populärt hos Donald Trump.  Trumps användning ledde 

till diskussioner kring hur falska nyheter sprids på sociala medier. Anklagelser gjordes som 

inte stämde men vars syfte bara var att skapa ifrågasättande av konkurrenterna. Trump valde 

således även att genomföra nästintill hela sin valkampanj över sociala medier och då specifikt 

Twitter. Han vart oerhört populär där det ena kontroversiella inlägget avlöste det andra. 

Facebook och Twitter har även ett samarbete. Det finns möjlighet att koppla sin personliga 

Facebook sida och sin ’gilla’ sida till sitt Twitter konto och vice versa. Om denna person gör 

ett inlägg på Facebook kommer det dyka upp som en tweet på Twitter med en länk till 

Facebook inlägget. Om personen skriver en tweet eller retweetar en tweet på Twitter läggs det 

även upp på dennes Facebook väg med en länk till Twitter (Se bilaga). 

Facebook har även en relativt ny funktion som filtrerar vad som visas på en persons vägg, 

oftast är det de mest intressanta inläggen där flest personer varit engagerade som visas. Vill 

du se de senaste inläggen behöver du trycka på ”visa senaste inlägg” därav kan Facebooks 

algoritm selektera vad som visas först (Singlegrain 2014). 
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 Tidigare forskning 

Politik och media 

Politik och media har alltid haft en speciell relation. Jesper Strömbäck skriver i sin bok Makt, 

medier och samhälle från 2014 om hur politiska partier försöker påverka medier genom 

public relations. Det innebär hur de når ut till sina målgrupper, publiker och väljare 

(Strömbäck 2014:188). Förr i tiden var medierna mer associerade till olika politiska partier 

(Ibid:197), men när mediernas roll som informationskälla blev allt viktigare frigjorde sig 

dessa medier från de politiska partierna. Strömbäck talar om hur medierna med detta har 

professionaliserats och tvingats till att vara mer strategiska i sin kommunikation, speciellt 

under valrörelser (Ibid:197). Strömbäck visar på att en viktig del av den strategiska 

kommunikationen är kunskap om vilka medier olika målgrupper använder sig utav. Desto fler 

medier, desto större är medieutbudet, vilket i sin tur leder till att människors 

mediekonsumtion är splittrad. Därmed blir det ännu viktigare för partier samt politiker att ha 

kunskap och kompetens att göra strategiska medieval (Ibid:209).  I Sverige är det, enligt 

Strömbäck, den obetalda publiciteten, det vill säga den publicitet som partierna får av de 

traditionella massmedierna som är viktigast då dessa gör förmågan att påverka nyhetsmedier 

central (Ibid:209). 

Strömbäck lyfter fram att sociala medier har blivit allt viktigare i den politiska 

kommunikationen men att de traditionella massmedierna fortfarande är den viktigaste källan 

till information kring politik och samhälle (Ibid:209). Om en politisk aktör misslyckas med 

sina mediestrategier där denne får lite, alternativt dålig publicitet har denne närmast 

obefintliga möjligheter att påverka opinionen eller nå framgång (Ibid:209). Det går därför att 

föra ett argument att det fortfarande är journalister och medier som styr opinionen samt sätter 

nyhetsagenda, något som Kent Asp och Johannes Bjerling även intygar i Strömbäcks bok:  

- ”Mediernas gestaltningar, premisser och påverkan innebär sålunda både makt över 

publiken och makt över den bild som påverkar publiken… Journalister påverkar inte 

bara bilden av partierna och deras politik, de påverkar även deras valresultat” 

(Strömbäck 2014:209). 

Utifrån detta menar Strömbäck på att mediernas makt gör partiernas förmåga att påverka 

medierna så att de uppmärksammar partiet och sakfrågorna till en nödvändig förutsättning för 
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framgång i den ständiga kampen om röster (Ibid:210). Strömbäck lyfter därför fram begreppet 

nyhetspåverkan, detta är en strategi för att enligt honom: (Ibid:210) 

1. Maximera den positiva uppmärksamheten i medierna. 

2. Minimera den negativa/kritiska uppmärksamheten i medierna. 

3. Påverka mediebevakningen så den handlar om de frågor partiet prioriterar. 

4. Påverka mediebevakningen så att den gestaltar både det egna partiet och olika frågor 

och aspekter av verkligheten på ett fördelaktigt sätt för partiet. 

För att klara detta lyfter Strömbäck fram presskonferenser, pressmeddelanden och sociala 

medier som verktyg, men han pekar även på det faktum att det i slutändan inte spelar någon 

roll vad partierna gör.  Om medierna inte tycker att partierna har något nyhetsvärde eller inte 

passar mediernas profil, kan de välja att inte göra någon nyhet kring partiet, således sätter 

medierna agendan (Ibid:210). Politiska aktörer måste därför tillhandhålla nyheter som passar 

mediernas logik, sådant som skapar uppmärksamhet, för att därigenom skapa bättre 

förutsättningar i kampen om mediernas dagordning (Ibid:210). 

Sociala mediers intåg på mediemarknaden har ökat trycket på partierna att vara närvarande 

och därför ha personal anställts för att hantera det krav på tillgänglighet som uppkommit, 

detta kallas ”Rapid response-units” enligt strömbäck (Ibid:212). Denna resurs har blivit om än 

viktigare i och med den ökade betydelsen av digitala och sociala medier, vilket ökat tempot i 

den politiska kommunikationen. Om en politisk aktör inte snabbt kan svara på meddelanden, 

frågor och kritik, låter aktörerna motståndarna definiera problemen. Besvaras inte dessa eller 

att det tar för lång tid, föreligger risken att människor bara uppfattar kritiken men inte det svar 

som ges på kritiken. 

Strömbäck summerar det som att förhållandet mellan politiska partier och aktörer alltid 

befinner sig i en dynamisk relation med andra politiska aktörer, allmänheten och framförallt 

medierna (Ibid:224). För att förstå partierna i den politiska kommunikationen behöver man 

förstå medborgarna och medierna, för att förstå den strategiska kommunikationen måste 

medborgares politiska beteende och hur mediernas förhållande till politiken har förändrats 

förstås (Strömbäck 2014:225). Medierna är enligt Strömbäck en integrerad del av strategisk 

politiska kommunikation, vilket gäller både traditionella nyhetsmedier, digitala-och sociala 

medier där de sociala medierna har på intet sätt ersatt de traditionella nyhetsmedierna 

(Ibid:226). 
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Sociala medier  

Sociala medier är en term som innefattar olika tolkningar. Anledningen är en teknologisk 

tidsålder som snabbt utvecklas, där sociala medier kan sägas vara en nyanserad term av 

”social networking siters” (Highfeld 2010:6). Den teknologiska utveckling kring 

mobiltelefoner är en av anledningar till att sociala medier termen växer fram. I takt med att 

teknologin kring mobiltelefoner och speciellt appar konstant utvecklas drar Tim Highfield 

slutsatsen att även termen ”sociala medier” i framtiden kommer bytas ut (Ibid:6). Highfield 

presenterar sociala medier som ett ”ögonblick i tiden” med hänvisning till att termer förändras 

kontinuerligt, men han benämner det även som en catch-all term (Ibid:6). I och med detta 

pekar han på sociala mediers mångtydighet, att det rymmer bloggar, sociala nätverk som 

Facebook och Twitter, men även plattformar för att dela ljud och bild likt Youtube och 

Instagram (Ibid:6). Synonymt för dessa är att de är internetbaserade, men inte nödvändigt vist 

hemsidor. Sociala medier återfinns och drivs i stor utsträckning genom appar, Highfield visar 

på att internetsidor likt Facebook och Twitter insåg vikten av att ha en mobilapp för att få fler 

användare och följa med i utvecklingen (Ibid:6). 

I takt med att Sociala medier utvecklats har flertalet användningsområden vuxit fram. 

Highfield pratar om termerna “Collective action and Connective action” som är synonyma 

med mobilisering. Båda dessa termer är ihopkopplade, Collective action är en form av 

mobilisering av flertalet personer, det kan vara aktivister, ett politiskt parti eller bara en grupp 

människor som önskar uttrycka sig (Ibid:102). Connective action är det som sker när 

personerna i grupperna integrerar sig med varandra och förlägger sin verksamhet på olika 

mediekanaler, i detta fall sociala medier (Ibid: 104). Highfield menar på att teorierna är 

vardagliga inslag på sociala medier vid mobilisering av människor, speciellt inom det 

politiska arbetet (Ibid:120). Det skapar sociala rörelser, ett samlingsnamn som även rymmer 

fysiska demonstrationer, möten, mobiltelefoni samt privat kommunikation både kroppsligen 

och online (Ibid:120).  

Det mest aktuella som enligt Highfield är typiskt Connective action och Collective action är 

uppkomsten av ”Hashtags” (Highfeld 2010:121). Hashtags är ett sätt att få sitt inlägg placerat 

i ett sorts diskussionsforum, där samtliga inlägg som använder den taggen finns med. 

Exempelvis #val2018, då kommer alla inlägg med den taggen synas när människor söker på 

den. Det kan användas inom politiska kampanjer, demonstrationer, företag etc. Highfield 

summerar det som att sociala medier når hela vägen fram till de politiska aktörerna själva, och 
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utifrån den storlek sociala medier som plattform har fått måste dessa aktörer finnas på sociala 

medier och hantera dess funktioner (Ibid:121).  

Politiker och Twitter 

Anders Olof Larsson skriver i boken Digital politik hur Twitter utnyttjas utav olika politiska 

ledare, i detta fall väljer Larsson att lägga fokus på partiledarna under perioden augusti 2014-

september 2014, under det då pågående riksdagsvalet (Larsson 2015:96). 

Larssons ambition är att påvisa hur de ”nya mediernas” potential för med sig en optimism 

inom politiska sammanhang, trots att många studier påvisat att det fortfarande finns restriktiva 

resultat kring interaktionen mellan politiker och väljare (Ibid:92). Med tanke på den stora 

mobiliseringen som gjordes under valet 2014 kom det att kallas för den digitala 

valkampanjen. Larsson baserar sin analys på tre olika funktioner i Twitter; replies, retweets 

och tweets (Ibid:92). Tweets är korta inlägg på 140 tecken där användaren kan rikta sig till 

andra användare med hjälp av @-tecknet. När en användare svarar på en tweet kallas det reply 

vilket sker helt publikt. En annan central funktion är retweets där användaren har möjlighet att 

dela vidare tweets av andra användare (Ibid:92). 

Larsson drar paralleller till tidigare forskning och lyfter fram att sociala medierna har en 

tydligare potential än t ex television beträffande tvåvägskommunikation, dvs interaktion 

mellan politiker och potentiella väljare (Ibid:93). Underliggande är de interpersonella 

aspekterna av Twitter bruket, där det finns ett övergripande konsensus i forskningen att 

politiker använder sig av de nya medierna för att föra ut sina budskap (Ibid:94). Det blir i 

huvudsak envägskommunikation där politikerna engagerar sig i interpersonella funktioner i 

mindre grad och att spridningen av budskap prioriteras, samtidigt går det att se en positiv 

trend i användandet av de interpersonella funktionerna (Ibid:94). 

Larssons resultat visar på att partiledarna för de mindre partierna i undersökningen, 

Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ är mest driftiga och närvarande på Twitter 

(Larsson 2015:106). Larsson menar på att det kan vara ett sätt för att jämna ut det mediala 

utrymmet gentemot de större partierna (Larsson 2015:107). Värt att poängtera är att Jan 

Björklund, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och Gustaf Fridolin inte var aktiva på Twitter 

under den undersökta perioden (Ibid:96). Oftast får inte de mindre partierna ta del av lika 

många mediala tribuner som de större partierna, därav blir det om än viktigare att använda de 

interpersonella funktionerna som Twitter kan ge (Ibid:106). Göran Hägglund var den som var 
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mest personlig och besvarade flest tweets med replies, något som visar på en närhet och 

tillgänglighet (Ibid:101). 

Det finns ett tydligt annorlunda beteendemönster i användandet av specifikt replies och 

retweets. Replies används mest för att skapa dialog med olika ideologiska motståndare och 

med tanke på att meddelanden endast är 140 tecken långa bidrar till mer slagkraftiga 

formuleringar som skapar uppmärksamhet (Ibid:107). Retweets används till motsatsen, 

ambitionen är då att lyfta fram meningsfränder och deras åsikter. Men ibland också för att 

underbygga det som en politiker själv skrivit eller för att lyfta privatpersoners idéer. Detta 

bidrar således till att lyfta populariteten hos det enskilda kontot och få ett budskap att bli viralt 

(Ibid:108). 

Teori: 

Offentligheten 

Jörgen Habermas var den som först myntade den förmoderna typen av offentlighet i sin bok 

Den borgerliga offentligheten (2003). 

Habermas beskriver den borgerliga offentligheten utifrån premisserna att det krävs en plats 

eller ett rum. Där ska människor vara inkluderade och fritt få resonera samt föra en diskussion 

medborgare emellan om delade angelägenheter. Platsen skulle medföra upplysande 

diskussioner som jämlika medborgare, utan yttre påverkan från politiska eller ekonomiska 

angelägenheter. Själva grundtanken var att argument skulle ställas emot varandra och att det 

bästa argumentet sedan skulle användas för att forma en välgrundad allmän opinion (Olsson 

2009:72). Habermas beskriver hur den moderna offentligheten vuxit fram och utvecklats till 

att bli något helt annat från den klassiska borgerliga offentligheten. Habermas menar på att vi 

numer håller på att återgå till en tid innan detta, en s.k. representativ offentlighet, där makten 

visas upp och beslutet ligger hos makthavarna och inte folket (Habermas 2003:21–23).  

Offentligheten som förr i tiden var reserverad för borgarnas intresse förändrades när 

demokratin kom att inkludera fler grupper. Vad som innan hade upprättat harmoni var ett 

gemensamt intresse, vilket inte var möjligt i och med andra gruppers intåg. En kompromiss 

blev därför nödvändig i avseende att dela upp resurser och makt mellan alla olika aktörer. Det 

i sin tur, om än positivt för demokratin, skapade särintressen i mån av de olika klasserna kamp 

för dess egna intressen. Därav blev också det allmännas intresse mycket svårare att definiera 

och ge uttryck för när det började uppstår sociala konflikter.  Offentlighetens förfall har delvis 
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att göra med att de offentliga aktörerna och arenorna nu drivs av privata aktörer, tex sociala 

nätverk 

Sprida upplysning och opinion som tidigare var det absolut viktigaste har nu ändrats till att 

verksamheten först och främst ska tjäna pengar. Offentligheten har därav förändrats och har 

nu blivit ett rum för åsikter och makt att visas upp, snarare än där åsikter bildas menar 

Habermas (Habermas 2003:189–192).  

 

Både tv och radio kräver stora investeringar där staten emellanåt måste hjälpa till att reglera 

dessa, vilket ger staten monopol. Problematiken med ett statligt monopol eller ägande blir 

istället att dessa mediers roll som den kritiska granskaren av makten kan gå förlorad. 

Samtidigt sker det i liknande art med nutida privata aktörer att kunna upprätthålla en plattform 

för kritiska diskussion och opinion i och med kommersiella intressen. Istället blir det reklam, 

annonser samt nyheter som drar till sig mycket läsare som hamnar i fokus. På så sätt påverkas 

det offentliga rummets integritet, det offentliga blir istället en plats där prestige utvecklas 

istället för kritik inför en publik (Ibid:175–179). Offentligheten har därav hamnat i förfall och 

lever inte upp till idealet som ett rum där medborgarnas åsikter delas.  Det blir snarare en 

sluten offentlighet där makt och åsikter hamnar uteslutande hos de styrande för att visas upp 

(Gripsrud 2011:303).  

 

I dagens samhälle har förutsättningarna för det offentliga förändrats i och med internet samt 

sociala mediers intåg. Vem som helst kan delta i debatter, diskutera eller föra opinion oavsett 

vem personen är och vilken bakgrund eller social status denne har. Förutsättningarna finns för 

människor att delta i gemenskaper, att aktivt delta i diskussioner och debattera oavsett vart 

denne befinner sig samt tid på dygnet. Därav skiljer sig också den nutida offentligheten 

jämtemot den traditionella offentligheten i många avseenden. Internet för oss samman som ett 

nätverk där sociala medier fungerar som plattformar för debatter och diskussioner att äga 

rum.  Habermas anser också att internet är det medium som återigen ger möjligheten till fria 

diskussioner mellan människor därför att mediekonsumenten också kan producera eget 

innehåll som bereder väg för inkludering av alla människor till den offentliga sfären (Olsson 

2009:81). Sociala medier har likväl förbättrat tillgängligheten avsevärt, även gränserna för 

vad den offentliga och privata sfären har ändrats då bland annat aktiva politiker som befinner 

sig på sociala medier inte gör någon gränsdragning i egenskap av privatperson eller politiker. 

Fördelarna med sociala medier har medfört en bredare tillgänglighet till politiska 
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debatter, diskussioner och deltagande i politik för hela befolkningen genom expanderingen till 

den digitala sfären.   

 

Kritik mot Habermas traditionella offentlighetsteori är bl.a. den selektiva representationen av 

personer som innefattades. Den borgerliga offentligheten ämnade inte att representera varken 

kvinnor eller andra utsatta samhällsgrupper.  Det var endast Borgarna som var likt en dåtids 

medelklass bestående av köpmän, hantverkare samt liknande yrkesgrupper bestående av 

endast män som var representerade. I nutida sammanhang är det fortfarande viktigt att ta 

hänsyn till vilka grupper som representeras offentligt på internet. Studier visar att utbildning 

och ekonomiska faktorer har stor betydelse för tillgången till internet. Även då internet har en 

stor potential till delaktighet är det föga få som drar nytta av den. Snarare är det fortfarande 

producenter som skapar de material användare får ta del av och inte den aktiva interaktion 

användare emellan (Olsson 2009:81,82). 

 

Tvåstegshypotesen  

Tvåstegshypotesen skapades för att kunna analysera hur medierna användes av publiken, 

istället för frågan hur publiken användes av medierna (Windahl, Signitzer & Olson 2009:69). 

Lazarsfeld hävdar att teorin är ett bevis för medias maktlöshet och att dess åsiktsskapande är 

bristfälligt. Samtidigt säger Lazarsfeld emot sig själv, han menar även på att med hjälp av 

olika personliga mediekanaler kan massmedia visa sig vara väldigt inflytelserikt (AlMouti 

2010:30).  

Begreppet opinion refererar till att det finns så kallade opinionsledare, dessa personer intar ett 

stort media material och lyfter olika teman utifrån deras ideologiska åsikt (Windahl, Signitzer 

& Olson 2009:71). Dessa opinionsledare kan ses som experter där de omformar den 

informationen media distribuerar till att bli mer publikvänlig och lättförstådd (AlMouti 

2010:33). Tvåstegshypotesen kan vara en länk mellan massmedia och personliga 

mediekanaler, såväl för opinionsbildarna som den vanliga publiken, men med sociala mediers 

intåg även politiker samt partier (Windahl, Signitzer & Olson 2009:72).  Det sociala nätverket 

ger upphov till att personer som följer en viss opinionsledare diskuterar med varandra, således 

skapas ytterligare åsikter där privatpersoner pratar med andra utan opinionsledarens 

involvering genom tex Facebook och Twitter.  

Teorin bygger på två steg. Första steget är överföring av information, där ett parti 

kommunicerar information kring exempelvis skatter genom mediekanaler som Facebook. Det 
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andra steget är överförandet av influenser, alternativt en åsikt där exempelvis en politiker 

delar ett inlägg och skriver sin åsikt, en åsikt andra sedermera kan dela vidare (Windahl, 

Signitzer & Olson 2009:73). Många människor kan inte kategoriseras inom dessa steg något 

som Windal, Signitzer och Olsson problematiserar när de olika rollerna i stegen, följare och 

ledare, är synonyma med orden passiva och aktiva (Ibid:73). Teorins nackdel blir hanteringen 

av att opinionsledare både kan vara passiva och aktiva, likaså kan icke opinionsledare vara 

både aktiva och passiva. Den huvudsakliga problematiken kan därför påstås vara dess många 

otydliga definitioner inom de båda stegen, detta i ett försök att simplifiera ett komplext 

område. 

Frågan blir därför vad är en opinionsledare och vad är en följare? Vem är aktiv och passiv? 

Teorin kan på så vis användas för att analyser hur politiker och partier har kommit att bli 

deras egna opinionsledare istället för att få den externa hjälpen. Sociala medier möjliggör för 

detta med hjälp av dess styrka att på ett bekvämt sätt kunna nå ut till breda massor med 

information. Vår studie kommer rikta sig till partier alternativt politiker som opinionsledare 

och hur de använder denna roll för att sprida sina åsikter i ett omfattande urval av sociala 

medier. 

Gestaltning 

Gestaltningsteorin (Framing theory) är enligt Jesper Strömbäck troligen den viktigaste teorin 

när det gäller mediernas effekter i den politiska kommunikationen. Den kan antas i olika 

skepnader, en skepnad handlar om hur mediernas gestaltningar av olika aspekter av 

verkligheten påverkar människors uppfattningar av samma verklighet (Strömbäck 2014:113). 

En annan skepnad av teorin är hur medierna genom att gestalta verkligheten på vissa sätt men 

inte andra, reproducerar och sprider olika maktcentras men även ideologiers sätt att se 

verkligheten (Ibid:113). Den tredje skepnaden handlar om mediernas innehåll och vad de 

representerar. Nyheterna representerar en spegelbild av verkligheten och utifrån det synsättet 

går det att få en objektiv bild av verkligheten. Detta är ett synsätt som enligt Strömbäck 

legitimerar journalistikens roll som nyhetsförmedlare och ger medierna inflytande över vad 

som diskuteras och inte (Strömbäck 2014:113). Definitionen av nyheter är en fråga om 

värderingar, nyhetsvärderingar, där journalister har uppgiften att välja och välja borta vad som 

ska vara nyhet eller inte (Ibid:114). Därför bör nyheter enligt Strömbäck snarare ses som 

rekonstruktioner, alternativt gestaltningar av verkligheten istället för att uppfattas som en 

spegelbild av verkligheten (Ibid:114).  
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Gestaltningar är uttryck för specifika sätt att organisera information, och gestaltningar formas 

genom val av ord, fakta, perspektiv, källor och betoningar (Ibid:115). Ju mer beroende 

människor är av information från medierna, desto mer mottagliga blir de för mediers påverkan 

(Ibid:115). Mediernas gestaltningar av politik som ett strategiskt spel och en kapplöpning om 

människors röster bidrar till att både aktivera och öka människor politiska misstro (Ibid:120).  

Känslan är att Strömbäck tillskriver journalister och medier makten att styra dagordningen 

och därav vilka frågor som är viktiga. Medierna kan på detta sätt hjälpa ett parti genom att 

lyfta partiets fokusfråga samtidigt som de kan minska fokuset på andra partiers frågor. För 

denna studie blir gestaltning ett intressant begrepp, precis som med opinionsbildning skapar 

sociala medier möjligheten för partier och politiker att själva styra gestaltningar. De får äga 

budskapet själva och behöver därför inte oroa sig vad media väljer att ta upp och inte. 

Samtidigt finns det tendenser att de traditionella massmedier mer och mer plockar upp olika 

nyheter som tas upp i sociala medier och sedermera gör om dessa utifrån sin egna verklighet.  

Offentlighetsteorin lyfter fram möjligheten att fritt kunna diskutera och debatterna i det 

offentliga rummet, en grundläggande rättighet i ett demokratiskt land. Tvåstegshypotesen 

visar på sambandet mellan media och opinionsledare som ett sätt att sprida information, 

uppfattningar och möjligheten att mobilisera väljare. Gestaltningsteorin beskriver hur ett 

fenomen kan framställas för att gynna ett visst perspektiv och hur detta kan användas för att 

påverka både väljare och medier. 

Metod & Material  
Studien är kvalitativ har använt sig av kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska 

materialet. Vi valde kvalitativa intervjuer för att det ger en möjlighet att komma närmre våra 

respondenters åsikter kring sociala medier. Det är öppna frågor kopplade till studiens ämne 

som de får försöka besvara, det finns inga rätt eller fel. Vår förhoppning är att frågorna ska 

leda till att respondenterna ställer frågor till sig själva att vidarebesvara för att komma åt deras 

underliggande tankar.  Vi har gjort vår intervjuguide (se bilaga 1) utifrån Kvales 

utgångspunkter kring vad en kvalitativ intervju är. 

Kvalitativa intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå den intervjuades egna perspektiv i ämnet och låta 

detta utgöra plattformen samt grunden för studiens analys (Kvale 2014:41). Intervjuns 

struktur kan liknas vid ett vardagligt samtal med öppna frågor, men det finns ett angreppsätt 

och en frågeteknik för att indirekt hålla samtalet inom ämnets ram, därmed har den kommit att 
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kallas för semi-strukturerad (Ibid:43). Den följer inte ett specifikt strukturerat frågeformulär 

utan snarare efter en intervjuguide med generella frågor att föra samtalet framåt med.  

Kvale kategoriserar den kvalitativa intervjun utifrån tolv aspekter som förklarar hur 

intervjuaren ska förhålla sig gentemot intervjupersonen, dessa tolv är: (Ibid:46–49). 

 Livsvärld,  

 Mening 

 Det kvalitativa  

 Det deskriptiva 

 Det specifika 

 Medveten naivitet  

 Fokusering  

 Mångtydighet 

 Förändring 

 Känslighet  

 Mellanmänsklig situation  

 Positiv upplevelse 

Våra intervjuer är uppbyggda utifrån livsvärld, det kvalitativa, fokusering samt mångtydighet. 

Med livsvärld menar Kvale att intervjun har ett tema som är centralt för den personen som blir 

intervjuad. I vårt fall är temat sociala medier som är riktat till politiska sekreterare som 

dagligen arbetar med detta (Ibid:46). Det kvalitativa betyder att intervjun inte ska kvantifiera 

utan snarare generera nyanserade synsätt på temat utifrån intervjupersonernas livsvärld, i vårt 

fall kan våra intervjupersoner inneha olika åsikter pga. ideologisk ståndpunkt (Ibid :47). 

Fokusering går hand i hand med Livsvärld men med tillägget att intervjun riktar sig mot 

bestämda teman med öppna frågor. För vår studie innebär det att intervjupersonen tar upp det 

som denne anser viktigt (Ibid:48). Kvale pekar även på att mångtydighet måste tas med i 

beräkningen pga. att intervjupersonens svar kan ha olika innebörder samt att risken för att de 

blir motsägelsefull kan vara stor (Ibid:48).  

Semi-strukturerade intervjuer 

Kvale menar på att en kvalitativ forskningsintervju kallas semi-strukturerade intervju. Precis 

som Kvale syftar Flick på att semi-strukturerade intervjuer med ett öppet samtalsklimat är mer 

lämpligt när intervjupersonens egna åsikter ska framhävas (Flick 2009:149). Ett uttryck som 

Flick lyfter är Subjective theory som innebär att intervjupersonerna har mer komplex kunskap 
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om det ämne som studeras (Flick 2009:149). Det kan exempelvis vara teorier om sociala 

medier: vad som är sociala medier? Vilka olika sociala medier finns det? Den kunskap 

intervjupersonerna besitter inkluderar antaganden som de intervjuade kan framhäva när de 

besvarar en öppen fråga (Ibid:152). För att få fram dessa antaganden behöver dock 

intervjupersonen ibland styras åt det hållet, något som sker genom att intervjuaren har olika 

typer av frågor som kan leda den intervjuade i rätt riktning (Ibid:152). Varje punkt i 

intervjuguiden börjar med en öppen fråga för att starta samtalet (bilaga 1). Syftet är att få 

omfattande svar på den punkten som ska diskuteras, intervjuaren får gärna sedan ha stödfrågor 

utifall intervjupersonen behöver styras mot ämnet igen (Ibid:152).   

Det huvudsakliga problemet med semi-strukturerade intervjuer är i vilken mån intervjuaren 

skapar ett förtroendeingivande intryck hos respondenten, men även hur problem som uppstår 

hanteras (Ibid:160). Samtidigt som det är en fördel att kunna jobba med olika typer av frågor 

som skapar tydlighet, finns det även en risk för att ordet öppenhet kan missförstås och leda till 

en mångtydighet som försvårar analysen av materialet (Ibid:160).  

Samtliga intervjuer har skett på Huddinge kommunalhus, på respektive persons kontor eller 

intilliggande mötesrum. Där har intervjuerna spelats in och därefter transkriberats. En studie 

likt denna skulle kunna göras med en kvantitativ inriktning, men en kvalitativ studie ger 

möjlighet till en djupare granskning av respondenternas resonemang. Kvalitativ forskning är 

till skillnad från kvantitativ forskning kunskapsteoretisk, den är mer tolkningsinriktad 

alternativt interpretativistisk (Bryman 2010:340). Tyngden ligger på förståelse av den sociala 

verkligheten utifrån hur deltagarna i en miljö tolkar denna verklighet (Ibid:341). Den 

kvalitativa ansatsen handlar inte om hur många som gör eller vilken typ av personer som delar 

vad, utan snarare hur olika samhällsfunktioner fungerar.  

Materialet analyseras och reducerar informationen till signifikanta ställningstagande eller citat 

och kopplar sedan samman dessa till olika teman (Ibid: 60). För att analysera materialet har vi 

urskilt olika teman. Dessa teman har blivit urskilda som de mest centrala under studiens gång 

och med hjälp av frågorna från vår intervjuguide (bilaga 1) har vi kunnat generera följande 

teman: 

 Sociala mediers roll i arbetet med svensk politik 

 Privat kontra offentlig användning av sociala medier. 

 Sociala mediers fördelar/nackdelar 

 Facebook kontra Twitter 
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 Sociala medier och opinionsbildning 

 Traditionella-och sociala medier 

 

Urvalsmetod  

Studien är av det kvalitativa slaget, därför har urvalet skett på basis av ett målinriktat eller 

målstyrt urval, vilket kategoriseras som ett icke-sannolikhetsurval. Forskaren/forskarna 

selekterar inte enheter på ett slumpmässigt sätt, utan enheterna är utvalda på ett strategiskt sätt 

så enheterna är relevanta i förhållning till forskningen och den sociala företeelsen som ska 

studeras. Metoden används för att säkerställa mått på variation, något som kännetecknas av att 

enheterna skiljer sig åt på olika kännetecken och egenskaper (Bryman 2010:393). Då metoden 

inte är ett icke-sannolikhetsurval går det inte att göra en omfattande generalisering av 

populationen, vilket förstärks med tanke på att det skiljer sig nämnvärt inom partierna i olika 

kommuner. Därför är studien enbart förlagd till de deltagandes observationer och 

uppfattningar. Det går att argumentera för att urvalet är ett bekvämlighetsurval men i vår 

studie är intervjudeltagarna utvalda med forskningsmål i åtanke (Ibid:393). Ett 

bekvämlighetsurval är baserat på tillfälligheter, när exempelvis en deltagare av ren tillfällighet 

är tillgänglig vid just den tidpunkten och att det oftast används inom kvantitativa studier 

(Ibid:194).   

Intervjudeltagarna består av fem politiker som samtliga arbetar med sociala medier för sina 

respektive partier och arbetar i Huddinge kommun. Från början ville vi använda oss av 

Liberalerna (L), Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD) och 

Miljöpartiet (MP). Idén var att få två partier från varje ”block” samt SD som inte tillhör något 

block, för att få likvärdig mängd intryck från båda sidorna. Då vi inte fick tag på SD valde vi 

Centerpartiet (C) som lyftes fram av våra respondenter som aktiva på sociala medier. Vi ansåg 

därmed att materialet vi fått ihop var tillräckligt och därför valde vi att inte göra en sjätte 

intervju. Intervjupersonerna har själva fått bestämma tid och plats för intervjuerna, detta för 

att de ska känna sig bekväma i intervjun. Samtliga valde att intervjun skulle äga rum på 

Huddinge kommuns kommunalkontor, deras arbetsplats. Under intervjuerna har vi suttit i 

deras arbetsrum, därmed har det inte varit några yttre omständigheter som har påverkat 

intervjudeltagarnas svar. Samtliga deltagare har medgivit sitt godkännande att bli citerade i 

denna studie. 

 Nedan följer en summering av intervjudeltagarna kategoriserade genom deras initialer: 
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NN: Nicholas Nikander, Partisekreterare Liberalerna (L) Huddinge kommun & Ordförande 

Liberalerna Nynäshamn.  

PJ: Peter Johansson, Partisekreterare Miljöpartiet (MP), Huddinge kommun.  

LB: Linus Björkman, Partisekreterare Moderaterna (M), Huddinge kommun.  

AJ: Anton Jordås, Partisekreterare Socialdemokraterna (S), Huddinge kommun.  

FJ: Fredrik Jöngren, Politisk sekreterare Centerpartiet (C), Huddinge Kommun. 

Analys & Resultat  

 

Genom en urvalsprocess har vi valt att återge utvalda delar av intervjuerna. De delar som är 

valda ska på ett tillförlitligt och korrekt sett knyta an till uppsatsens teoretiska ram och dess 

frågeställningar för att uppnå studiens syfte. Redovisningen av empirin kommer presenteras 

tematiskt. Det skapar en bra översikt och klarhet för respektive tema istället för att hela 

interjuver presenteras, där det blir svårare att se likheter och skillnader, samt gemensamma 

mönster för de olika intervjuerna.  För att underlätta för läsaren används förkortningar på 

samtliga respondenter som intervjuats. Analysen är till större delen av deskriptiv art och 

återger i första hand respondenternas åsikter. I resultat delen presenterar vi en sammanfattning 

utifrån våra frågeställningar på vad respondenterna har sagt.  Sedermera gör vi vår tolkning på 

det som sagts med hjälp av studiens teoretiska ram och tidigare forskning. 

Sociala mediers roll i arbetet med svensk politik 

Samtliga fem politiska sekreterare som blev intervjuade ansåg att sociala medier på något sätt 

är viktigt för svensk politik. Det råder konsensus om att sociala medier har en nyckelroll för 

respondenternas politiska arbete. PJ, FJ och NN anser samtliga att sociala medier är väldigt 

viktigt i kommunikationen. NN anser också att sociala medier blivit en viktig plattform bland 

annat för att sätta agendan och vara med i debatten. Det visar på hur orden aktiv och passiv 

som Windahl, Signitzer & Olson nämner får en urvattnad innebörd (Windahl, Signitzer & 

Olson 2009:73). Både följare och ledare/aktörer kan med hjälp av sociala medier vara både 

passiva och aktiva. 

- ”Idag är det viktigt att vara med på sociala medier för att vara med i debatten och 

sätta agendan, det går ju i princip inte idag utan sociala medier, du kan sitta med och 

rösta om du får förtroende men att nå ut till väljare och vara med i debatten blir 

svårare om du inte är med på sociala medier” (Intervju NN). 
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Linus Björkman (LB) resonerar i samma banor och pekar på sociala mediers effektivitet och 

delger att Moderaterna har en kommunikationsplan för dessa medier. Planens syfte är att 

gestalta kommunikation utifrån partiets värderingar. LB lyfter även fördelen med att kunna 

annonsera på sociala medier och resonerar kring huruvida det kommer få en central roll i 

kommande val: 

- ”Jag tror att det blir mer och mer viktigt. Vi har en kommunikationsplan där det 

framgår hur vi kommunicerar, vad vi kommunicerar, vem som kommunicerar och sen 

olika metoder för det. Där finns sociala medier med, men när jag började ansåg jag 

att sociala medier är så pass viktigt att det bör skapas ett eget strategidokument för 

just sociala medier. Det krävs otroligt lite för att nå ut till otroligt många på sociala 

medier om man använder annonser. Jag kan sitta här och skriva ett inlägg på några 

minuter, annonsera det och nå ut till, ja i princip så många som jag betalar för. Så jag 

tror att det är jättecentralt, och jag tror att, kanske inte till det här valet men tills 

nästa val så tror jag nog att sociala medier kommer vara det mest avgörande.” 

(Intervju LB) 

Intressant är att Anton Jordås politisk sekreterare i Socialdemokraterna är av en annan åsikt 

och menar på att sociala mediers roll inte är så pass stor, i motsats till vad Habermas anser 

vara del av den nya plattformen för bättre offentlighet (Olsson 2009:81). Anton menar på att 

det i slutändan är partiet samt politiken som får väljarna att lägga sin röst på dem och inte på 

grund av att Socialdemokraterna återfinns på sociala medier. 

- ”Om man ska titta i det dagliga slitet, det dagliga politiska arbetet och över hela 

spektrumet skulle jag säga det inte har en jättestor roll, nej” (Intervju AJ) 

Det finns en samlad bild från sekreterarna av att sociala medier är en effektiv plattform för en 

snabb och smidig kommunikation. Socialdemokraterna skiljer sig beträffande sociala mediers 

roll men utöver det är åsikten hos respondenterna att sociala medier har en betydelse för att nå 

ut till väljarna.  

Privat kontra offentlig användning av sociala medier 

Med internet och sociala medier har den privata samt offentliga sfären kommit närmare 

varandra, många gånger blir dessa sammanflätande så att skillnad blir svårare att utläsa. 

Intervjudeltagarna ger delade svar kring hur den privata kontra offentliga användning av 

sociala medier fungerar, tex vilken påverkan det har. Bland annat nämns gilla sidor och hur 

det kan gynna politiken att människor får se sina företrädare i privata miljö. Enligt 
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respondenterna finns det en acceptans att föra sina professionella synpunkter beträffande 

politiska åsikter på sin privata Facebook sida, i syfte att bilda opinion. 

PJ gör ingen större skillnad men är medveten om att det finns politiker som vill hålla det 

privat och det politiska isär på sociala medier: 

- ”Jag gör ju ingen större skillnad på privatperson och politiker, det finns ju många 

som gör det genom att använda bara politiskt eller privat, men för mig flyter det bara 

ihop. Och det jag använder främst är ju Facebook” (Intervju PJ).  

NN ger en annorlunda syn på användningen och att det finns olika förväntningar beroende på 

vilken plattform som används: 

- ”Privat använder jag fler sociala medier, men det där är så svårt, man använder 

kanske inte alla. På Facebook förväntar man sig att det är allt ifrån folk som fotar sin 

mat till politik, Twitter handlar mycket om politik och Snapchat inte så mycket som 

också är en plattform folk inte förväntar sig att ta del av politiskt material. Då blir det 

kanske att ropa ut i tomma intet och inte nå ut till några på de kanalerna” (Intervju 

NN). 

LB som haft en optimistisk syn på sociala medier fortsätter i ett positivt ställningstagande och 

ger sin åsikt om saken, bland annat nämns att det kan vara intressant att bryta av med privata 

inslag och få en bild av politikern som person: 

- ”Jag skulle nog säga att för det mesta är det väl en fördel. Det handlar ju mycket om 

på vilken nivå och hur mycket man hänger ut sig själv så att säga, men det kan ju 

alltid vara kul att bryta av med lite privata inslag, så att det inte bara är politik, för att 

folk är ju… Det märker man ju på media att folk är ju mycket mer intresserade utav 

personen, politik och uppdrag” (Intervju LB). 

AJ utvecklar sina tankar om privat kontra offentlig användning där han menar på att större 

händelser får plats på den privata sidan men att det annars är ’’trams’’ som läggs upp på den. 

AJ väljer att hålla isär det privata och det politiska på sociala medier något även FJ från 

Centerpartiet gör: 

- ”Ja som privatperson så använder jag det mest för att lägga upp roliga bilder typ, 

ibland så blir det tid för reflektion tex efter vad som hände i helgen, dvs 

terrorattackerna i Stockholm. Då la jag upp lite om vad jag varit med om, jag var ju 

där tillexempel. Även för att hämta stöd och beskriva hur det var, så det är väl både 
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det sen så finns det väl en lite mer allvarsam del men som är ganska liten.... det blir 

ganska mycket rent trams under det privata kontot” (Intervju AJ). 

- ”I min yrkesroll så är jag ansvarig för våra sociala medier, socialdemokraterna i 

Huddinge på Facebook och så jobbar jag också mer som ett kommunikativt stöd till 

vår kommunstyrelseordförande kandidat Sara Heelge Vikmång och beträffande 

hennes Facebook sida, hennes Twitter konto så jobbar jag med att stötta henne i vad 

hon ska lägga upp tex när och sådär” (Intervju AJ). 

 

 Sociala mediers fördelar/nackdelar 

Sociala medier har likt alla andra medier både för- och nackdelar som verktyg. Nedan 

presenterar intervjupersonerna vad de anser är för- och nackdelar med sociala medier. AJ, LB, 

PJ och FJ anser att den största fördelen är att partiet och politikerna oftast äger budskapet 

själva. 

- ”Fördelarna är att man når ut väldigt snabbt, man styr sin egen kommunikation på så 

vis att man själv får bestämma vad man skriver, man är inte beroende utav en 

journalist eller en debattredaktör” (Intervju FJ). 

En annan fördel som PJ nämner är oberoende av tid på dygnet: 

- ”Det är ju fördelen med det sociala, att det kan ske när som helst på dygnet, och just 

det här korta att du kan läsa något på bussen som du sedan skriver om och sen när du 

bara tittar till plattformen kan du se nyheter” (Intervju PJ). 

NN från liberalerna nämner också hur man som väljare på ett fördelaktigt sätt kan 

använda sociala medier för att lättare få kontakt med politiker: 

- ”Ja det ger mig ändå en chans att få feedback och sköter man det rätt är det ju ändå 

lättare för mig att twittra till andra där jag till exempel kan ha en förväntan att få ett 

svar av Annie Lööf än att hon och jag skulle träffas öga mot öga för en diskussion” 

(Intervju NN).  

Nackdelar enligt AJ är att det kan uppstå en väldigt hatisk stämning likt den som ibland kan 

råda i samhället: 

- ”Vi gjorde ett ganska stort inlägg om att regeringen skulle sänka pensionärsskatten, 

det var många som reagerade på det och reagerade ganska hatiskt. Då är det ju så att 
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om man begår ett brott så polisanmäler vi det, så Facebook är ju precis som resten av 

samhället” (Intervju AJ). 

LB nämner också att han själv inte upplevt den problematiken ännu, men att den mycket väl 

kan komma 

FJ ger ett ingående svar om att sociala medier ibland är för snabba, en uppfattning som också 

delas av PJ. det blir förhastade slutsatser som inte stämmer, något som kan vara en stor 

nackdel med sociala medier:  

- ”Nackdelarna är ju att det är tillgängligt så snabbt, att man måste vara snabb gynnar 

inte alla gånger eftertänksamhet. Ta till exempel den här debatten som är ganska 

aktuell nu om att Sverige röstade för eller emot Saudiarabien i FN” (Intervju FJ). 

- ”Där var man ju väldigt snabb ut med nyheten och det rasades mot detta. Man 

stannade aldrig upp och undrade varför är dom här omröstningar hemliga. Det hade 

nog kunnat ge en mer nyanserad debatt, en större förståelse för hur internationell 

diplomati fungerar.  Med det vill jag inte ha sagt att jag försvarar FNs själva 

grundstruktur i att likställa demokratier och diktaturer, det är en annan sak, det flyger 

lätt iväg, det stannar upp” (Intervju FJ). 

NN menar samtidigt att nackdelarna kan gestaltas i att diskussionerna inte får samma djup 

som ett personligt samtal: 

- ”Ja alltså på Twitter är man väldigt begränsad till dem här 140 tecknen och det är 

liksom det du kan använda, där blir det oftast ett kort tips eller en delning av länkar, 

det blir korta, rappa och kanske inte helt nyanserade debatter. Förvisso kan man ha 

längre diskussion på Facebook men det går inte alls att jämföra med ett vanligt samtal” 

(Intervju NN). 

Facebook kontra Twitter 

De huvudsakliga användningsområdena skiljer sig åt mellan Facebook och Twitter och det 

visar sig att inställningen och användning av dessa båda skiljer sig mellan intervjupersonerna. 

AJ och PJ talar om att Facebook är den primära kanalen för att nå ut till väljarna där Twitter 

är mer riktat mot journalister: 

- ”Facebook är vår primära kanal, Twitter lite grann. Twitter använder vi mest mot 

journalister, för det är dem som mestadels finns på Twitter tillsammans med 

journalister och andra politiker. Dessa kan man ju prata med, men jag tror inte man 
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ska inbilla sig att majoritet av väljare nås på Twitter, för det gör man nog inte” 

(Intervju AJ). 

LB från moderaterna håller delvis med AJ om Twitters användningsområde: 

- ”Alltså Twitter är ju bra på det sättet att man når andra politiker, journalister och 

folk som är allmänt intresserade av samhällsdebatten. Nackdelen med Twitter är ju att 

de man kanske helst vill nå oftast inte finns där, exempelvis de osäkra väljarna. På 

Twitter är det mest en debattklubb mellan politiker och media på nått sätt” (Intervju 

LB). 

Även FJ och NN delar uppfattningen om att Twitter inte är för att nå ut till väljarna utan 

snarare till journalister och politik intresserade: 

- ”Facebook är ju mer direktkontakt med väljarna men ja Facebook och Twitter är väl 

de mest relevanta för politiken. Twitter för att det finns många journalister, Twitter är 

inte jättebra om man vill nå vanliga huddingebor, Twitter blir väl mer av ett 

mellansteg. Man märker efter förra valet (2014 red.anm) om man tittar runt i partiet 

att det var många som ville finnas på alla ställen men så blev det inget någonstans och 

därför kraftsamlar vi på Facebook istället där de flesta väljare finns” (Intervju NN). 

Sociala medier och opinionsbildning 

För de politiska partier som finns i Huddinge, även på lokal nivå är det viktigt att locka till sig 

så många väljare som möjligt. Ett av tillvägagångsätten är att driva opinionsbildande i frågor 

som får väljare att samtycka med just det partiet. På så vis blir opinionsbildning på sociala 

medier ett verktyg för att synas och dra till sig väljare där de politiska aktörerna blir 

opinionsledare (Windahl, Signitzer & Olson 2009:73). Respondenterna har olika 

tillvägagångsätt för detta. AJ beskriver hur opinionsbildande sker samt hur det påverkar 

väljarnas sätt att resonera kring ett parti genom sociala medier: 

- ”När du väljer så väljer du kanske ett parti som du vet kommer att stå dig närmast i 

en situation du inte kan förutse, man vet ju inte vad som kommer att hända i dom här 

mandatperioderna. Då röstar man på det partiet som man vet, kommer driva den linje 

jag tycker bäst om i händelser som jag inte heller kan förutse. Om det uppstår en 

finanskris vilka kommer då stå upp för arbetarnas rättigheter? Ja det är inte 

moderaterna utan det är socialdemokraterna tycker jag, då det är viktigt kommer jag 

rösta på dom. Men den situationen kan jag ju inte förutsäga när den kommer att 
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hända. Både vi och centern är bra på att sponsra inlägg och även moderaterna också, 

så att det kommer upp i folks flöden liksom” (Intervju AJ). 

LB och FJ beskriver sitt sätt att skapa opinion genom sociala medier med hjälp av 

annonsering och olika grupper på Facebook, något som ger bra underlag för urval och 

statistik. Detta i sin tur ger en fingervisning om var pengar ska läggas. Utifrån 

tvåstegshypotesen (Windahl, Signitzer & Olson 2009:73) kan här sociala medier ses som ett 

verktyg för att få väljarna att gå från att vara passiva till att bli aktiva i diskussioner: 

- ”Inom politiken har vi dels en extern Facebook grupp där vi lägger upp information 

kring olika kampanjer. Sen använder vi oss utav text, bilder, videos för att nå ut till 

dom som gillar våran sida. Sen annonserar vi vissa inlägg för att nå ännu fler, vi har 

även påbörjat ett arbete att bli mer synliga på sociala medier. Vi har lagt högre 

budget på annonsering så vi kommer komma igång med det nu, där kommunicerar vi 

ut politiska budskap samt beslut som fattas i kommunen men också när våra 

kommunalråd gör studiebesök och sådana saker” (Intervju LB). 

- ”En annan fråga blir hur vi ska använda den budgeten vi har till sociala medier, vad 

som är bäst, hur vi ska annonsera på sociala medier. Jag tycker det är viktigt att vi 

fattar formella beslut kring detta eftersom det finns så stora möjligheter med 

tillexempel Facebook att rikta annonsering. Tyvärr är det så att den kommunala 

politiken inte får så stort genomslag och det är ju mer och mer vad som händer i 

rikspolitiken, som även påverkar väjarna i kommunerna och hur dom röstar i 

kommunvalet, men absolut, det får stort genomslag” (Intervju LB). 

PJ pekar även han på annonseringens funktion och drar parallellen till det amerikanska valet 

där många av Clintons väljare möjligen valde att inte rösta. PJ:s citat visar även på en nackdel 

som Highfields teorier om mobilisering har, dvs att mobiliseringen blir lidande, där väljarna 

inte sluter upp (Highfield 2010:102-104): 

- ”Sen använder vi ju en del annonsfunktioner också när vi känner att det är befogat, 

för att nå ut till en bredare publik. Jag tycker att det annonsverktyg som Facebook har 

är ett väldigt bra verktyg, där man kan rikta informationen. Sen hur det mottas det är 

ju lite svårare att bedöma. Det beror ju även på hur verktyget används, det som hände 

i USA, med att demokraternas väljare fick en typ av information om att det kändes 

lugnt för att Hillary Clinton ändå skulle bli president, för att de hade medvind. Det 

kan ha riskerat att deras väljare gick hem och la sig på soffan istället för det var ju 



 

27 

ändå klart. Samtidigt fick republikanernas väljare den här skräckbilden att åh, vi 

måste mobilisera, på så sätt kan det ju verkligen vara en maktfaktor med vad det är 

olika personer ser” (Intervju PJ). 

FJ presenterar ett annorlunda tillvägangåsätt för att skapa opinion: 

- ”Vi försöker vara lite mer kortfattade och spetsiga i sociala medier för att locka in 

folk till att läsa hela artikeln. De som bara skummar igenom ska på en till två 

meningar kunna förstå vad det handlar om, den som vill veta mer får klicka vidare. 

Där försöker vi skapa en medvetenhet hos mediekonsumenten, att man ska få ett hum 

om vad vi sysslar med. Vi försöker då locka in via Facebook sidan till vår vanliga 

hemsida.” (Intervju FJ). 

Traditionella- och sociala medier 

Respondenterna får ge sin syn på hur sociala medier skiljer sig emot traditionella medier som 

verktyg för att främja sin politik. AJ tar frågan ett steg längre och menar på att det inte enbart 

handlar om att synliggöra det egna partiet: 

- ”I grund och botten tänker jag att det finns ett demokratiargument. I Flemingsberg är 

valdeltagandet 50%, där har vi ett ansvar att höja valdeltagandet. Det är ganska få 

som vet att moderaterna styrt Huddinge i snart tolv år när vi går till val tjugo arton, 

så det är ju viktigt att komma ut med vårt budskap och berätta att vi finns, berätta vad 

vi driver för frågor” (Intervju AJ). 

LB har ett lite mer praktiskt förhållningsätt och ser det som ett viktigt verktyg att nå väljare: 

- ”Jag tror att det blir mer och mer viktigt, det krävs väldigt lite för att nå ut till otroligt 

många på sociala medier. Om man använder annonser, kan jag sitta här och skriva ett 

inlägg på några minuter, annonsera det och nå ut till, ja i princip så många som jag 

betalar för. Medans traditionellt kampanjarbete kräver resurser i form utav att 

producera material, man måste trycka materialet, man måste distribuera materialet och 

sen måste man dela ut det. Då krävs det att partimedlemmar ger av sin tid för att göra 

det, och man når inte alls lika många. Jag tror därför att det är jättecentralt och att, 

kanske inte till det här valet, men tills nästa val att sociala medier kommer vara det mest 

avgörande” (Intervju LB). 
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PJ belyser vad han anser vara den största skillnaden mellan traditionella- och sociala medier, 

men också problematiken som kan finnas med traditionella medier trots den höga kvalité som 

ibland hålls på de traditionella medierna: 

- ”Jag hävdar att vi håller kvalité på det vi skriver och inte bara försöker nå ut, men i 

betraktarens ögon så är det ju risk att, det tryckta alltid har en högre kvalitetsstämpel. 

Detta för att det är en känd tidning som har tryckt det, givit sitt godkännande, där är 

den stora skillnaden, så upplever jag hur man betraktar skillnaden. Det är lättare att 

säga, det där har dom hittat på själva liksom, även fast hag inte gjort det, men det 

hjälper inte den som läser” (Intervju PJ).  

- ”Ett problem med traditionella medier är ju att vi där ligger i medieskuggan, det finns 

ju ett par lokaltidningar här, gratis tidningar, de gör verkligen ett bra jobb omen, den 

här dagliga bevakningen finns ju inte på Huddinge. Utan det är Svenska Dagbladet och 

DN, det är ju de dagstidningar som finns och där är det otroligt svårt att nå igenom, för 

att det lokala fokuset inte får plats där” (Intervju PJ). 

FJ lägger tonvikten på sociala medier som ett kommunikationsverktyg med större valfrihet och 

menar på att traditionella mediers förmåga att selektera vad en nyhet ska innehålla ibland är till 

nackdel. Här kan vi se en tydlig koppling till Strömbäcks påstående om att det fortfarande är de 

traditionella medierna som styr innehållet (Strömbäck 2014:209). 

- ”Det där styr vi nästan helt själva på sociala medier, vad vi säger. Om vi ska gå ut till 

tidningsmedier när vi exempelvis skickar insändare så är vi ju beroende utav en 

journalist eller en debattredaktör som är någon slags grindvakt för vårt budskap. 

Journalisten då tolkar vårt budskap då är inte vi i förstahand avsändare, likadant med 

debattredaktörer, det kan vara så att dem inte tar in insändaren eller debattartikeln. 

Här (sociala medier reds.anm) styr vi ju själva vad vi vill lägga ut och det är ett bra 

sätt att få direktkontakt med både vänner och fiender. Vi kan även få till debatter eller 

diskussioner, vi tycker att det är ett bra sätt att ha dialog med väljarna.” (Intervju FJ). 

NN tänker så här om sociala medier i jämförelse med traditionella medier: 

- ”Traditionella medier har fortfarande en viktig roll att spela men om vi säger att du 

fick en DN debattartikel för 10 år sedan, då var det den stora nyheten för dagen och 

du hade ingen konkurrens från någon annanstans men det bygger ju på att den får 

viral spridning sociala medier och där kan det vara andra saker som konkurrerar om 

samma uppmärksamhet.” (Intervju NN). 
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- Det bygger på att man skriver saker som får en spridning i sociala medier för vare sig 

man vill eller inte tror jag det är många som hämtar mycket av den information man 

tar till sig för man är där hela tiden men DNs papperstidning är nära när du är nära 

den tidningen, så jag tror det kommer spela en väldigt stor roll. (Intervju NN). 

- Man har ju sett att 2010 spelade det en viktig roll, 2014 en ännu viktigare roll och 

2018 kommer den bli ännu större, problemet är att det svänger så snabbt vilka medier 

som är inne och populära och det är kanske ett medie man inte känner igen som gäller 

2018, det är ett rörligt landskap. Idag är det viktigt att vara med på sociala medier för 

att vara och sätt agendan och vara med i debatten, det går ju i princip inte idag utan 

sociala medier, du kan sitta med och rösta om du får förtroende men att nå ut till 

väljare och vara med i debatten idag.” (Intervju NN). 

Vilken roll och betydelse har sociala medier i det politiska arbetet?   

Respondenterna är politiska sekreterare i Huddinge, därmed ingår det i deras yrkesroll att 

hantera media genom olika kanaler och att vara ansvariga för vad som läggs upp på respektive 

partis sidor. Utan att vi egentligen gick in på det i början av intervjuerna valde uteslutande 

samtliga respondenter att nämna Facebook. Vår ambition var att hålla oss kring termen 

sociala medier och låta respondenterna förhålla sig fritt kring detta. Samtliga pekade då på att 

Facebook används i en omfattande utsträckning med ambitionen att nå ut till så många väljare 

som möjligt. På senare år har det dykt upp flertalet sociala medier med olika funktioner, tex 

pekar PJ på vikten av att följa med i de trender som uppstår. LB vittnar om att Moderaterna i 

Huddinge har en utvecklad kommunikationsplan för olika metoder att hantera medier och då 

specifikt sociala medier som han anser har en viktig roll. Samtliga respondenter vittnar om att 

sociala medier har en roll i det politiska arbetet och då specifikt Facebook. AJ från 

Socialdemokraterna är lite mer restriktiv kring sociala mediers roll och tror att det i grunden 

är politiken och partiet som avgör vart en väljare lägger sin röst. Sociala medier är ett effektivt 

verktyg för att mobilisera väljare och partimedlemmar, bland annat inför val.  

Tim Highfield talar om mobiliseringen (Connective/Collective action) som en av sociala 

mediers mest väsentliga styrkor (Highfield 2010:102), dvs förmågan att nå ut till så många 

personer utan att behöva lägga så mycket resurser blir ett effektivt verktyg för att nå väljarna. 

Partier och politiker har idag därför inte råd att inte vara med på sociala medier utan måste 

aktivt följa med i de trender som uppstår. AJ från Socialdemokraterna pekar på att det finns 

ett demokratiargument för sociala medier. Sociala medier kan på så vis bidra till en större 

delaktighet där det blir ett mer öppet debattklimat mellan politiker, media och väljare. Det 
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skapar en möjlighet för medborgare/väljare att vara delaktiga i debatten, ställa frågor kring ett 

partis eller en politikers ställningstagande.  

Därmed ges partierna möjligheten att själva anpassa deras budskap utifrån olika situationer. 

Samtidigt lyfter LB fram annonsering som en viktig funktion på sociala medier. Genom 

annonser nås de valda målgrupperna som de politiska aktörerna vill komma åt. Möjligheterna 

med annonsering är omfattande på sociala medier. Anledningen till detta är att det i större 

mån går att nå målgrupper utifrån ålder, kön, intressen samt många andra parametrar. Detta 

bidrar till större fokusering på att hitta potentiella väljare utifrån de egna specifika 

preferenserna. Denna målgrupp nås inte lika framgångsrikt genom konventionella 

tidningsannonser eller tv-reklam. Strömbäck (Strömbäck 2014:226) lyfter fram denna 

målgruppsfokusering som strategisk kommunikation. Han menar på att kunskap kring vart 

olika målgrupper vänder sig blir ett viktigt verktyg för att sprida sin politik. En specifik 

målgrupp kan möjligtvis återfinnas enbart via sociala medier andra nås via de traditionella 

medierna (Ibid:226). 

 LB menar på att sociala medier kommer bli avgörande tills nästa val och att det blir viktigare 

att hantera dessa. På sikt går det att urskilja en mer omfattande fokusering på sociala medier, 

där dessa blir mer betydande för att hitta och nå ut till potentiella väljare. En del aktörer väljer 

att fokusera på ett socialt medium samtidigt som andra aktörer väljer en mer utbredd närvaro 

på flera olika plattformar. NN menar på att utbredd närvaro inte leder till något meningsfullt 

och ser större fördelar med att koncentrera sig på de mer etablerade sociala medierna. 

Samtidigt menar AJ att sociala mediers betydelse ändock inte är så effektfull för väljarna. 

Sammantaget råder det en tvetydighet för vilken roll sociala medier har i det dagliga arbetet. 

Trots sina skillnader så lägger partierna allt större vikt på sociala medier och strategier kring 

dessa. Även om en del av partierna förhåller sig till en eller två plattformar, läggs stor vikt vid 

att närvara och synliggöra sig. Anmärkningsvärt nog, råder en samsyn mellan samtliga 

respondenter, att sociala medier kommer ha en betydande eller avgörande roll kommande år, 

speciellt inför kommande valrörelse.  

I enlighet med offentlighetsteorin kommer det utökade engagemanget att bidra till en bättre 

offentlighet där diskussion, opinion och debatterande kan spridas fritt (Habermas 2003:189–

192). I motsats skulle risken kunna bli att den personliga kontakten minskar och att den 

virtuella kommunikationen genom sociala medier blir ytlig och oengagerad. En svaghet med 

sociala medier är att det är lätt att tycka till och engagera sig, men det blir på ett ytligt 



 

31 

stadium. Många gånger blir det inte representativt för den mobilisering som sker utanför de 

virtuella gränserna, den riktiga världen. 

Den viktigaste funktionen som sociala medier har för det politiska arbetet verkar utifrån 

respondenternas svar, vara att få nyhetspåverkan. Stor vikt läggs kring hur de syns och 

uppmärksammas på olika medier. Strömbäcks (Strömbäck 2014:210) fyra punkter för 

nyhetspåverkan är alla gällande för partierna i Huddinge kommun och går hand i hand med 

dennes teori om gestaltning. Nedan är Strömbäcks fyra punkter och hur respondenterna 

använder dessa i sociala medier (Strömbäck 2014:210): 

1. Maximera den positiva uppmärksamheten i medierna. 

a. Partierna gestaltar nyheter på ett sådant sätt att dem blir positiva för partiet. 

2. Minimera den negativa/kritiska uppmärksamheten i medierna. 

a. Partierna svarar på frågor snabbt och tar bort de hatiska kommentarerna. 

3. Påverka mediebevakningen så den handlar om de frågor partiet prioriterar. 

a. Partierna har själva möjligheten att lyfta fram partiets prioriterade frågor, att 

skapa uppmärksamhet kring dessa. 

4. Påverka mediebevakningen så att den gestaltar både det egna partiet och olika frågor 

och aspekter av verkligheten på ett fördelaktigt sätt för partiet. 

a. Exempelvis att kritisera hur andra partier arbetar med vissa frågor för att vrida 

fokusering mot det egna partiet och hur ens egna lösningar är bättre. 

Vad anser de politiska sekreterarna om privat kontra offentligt användning av sociala 

medier?  

Respondenterna använder sociala medier både privat och i sin yrkesroll. Intressanta är att det 

skiljer sig i uppfattningen om hur de politiska aktörerna väljer att politisera sitt privata 

användande. I den politiska kommunikationen anser LB att det är till fördel att visa upp båda 

sidorna offentligt. En bidragande faktor är när en aktör i dennes politiska roll får möjligheten 

att gestaltas som en av folket genom att bidra med sitt vardagsliv. På så vis skapas det ett 

förtroende för aktören som en vanlig människa och inte som en politiker. PJ skriver att han 

inte gör någon direkt skillnad mellan en privat- och offentligperson, samtidigt har FJ valt att 

föra en opolitisk inriktning på sin privata Facebook, däremot politiserar denne Twitter. 

Sammantaget skiljer sig användandet mellan respondenterna för hur man använder diverse 

plattformar. Facebooks huvudsyfte som FJ menar är mer social, är detsamma som dess 

ursprungliga syfte, att hålla kontakt med vänner och bekanta. Detta tyder på ett delat 
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användande på plattformarna där det offentliga och privata används parallellt på sociala 

medier. Gränserna flyttas ständigt för vad som yttras i yrkesrollen som traditionellt sett kan 

tyckas vara privata angelägenheter.  

Respondenterna resonerar på ett liknande sätt kring sitt användande av sociala medier i sin 

yrkesroll, som även inkluderar att bistå de valda politikerna i dess användande av sociala 

medier. För många personer kan politiker uppfattas vara del av en säregen elit som inte 

anknyter till folket. Genom att dela med sig av det privata suddas tanken om att det är vanliga 

människor och politikerna ut, att politikerna blir mer som oss övriga.  Större öppenhet om sitt 

privatliv blir ett verktyg för att skapa fördel som politiker, något som inger en mänskligare 

sida utöver den som visas upp för allmänheten. Internet och sociala medier skapar möjligheter 

till friare diskussioner mellan mediekonsumenterna och möjligheten för både medieaktörer, 

politiker och väljare att själva kunna skapa och gestalta sitt innehåll (Strömbäck 2014:113). 

Möjligheterna ligger i att själv kunna skapa opinion men som politiker också kunna nå sina 

väljare under hela dygnet som PJ nämner. Samtidigt bygger detta upp ett krav på 

tillgänglighet där sociala mediers intåg på mediemarknaden ökar trycket på partierna att vara 

närvarande, Strömbäck kallar Rapid response-units (Strömbäck 2014:212) där partierna 

anställer extra personal för att hantera medierna. 

Den offentliga bilden har kommit att bli alltmer dominant där den privata bilden mer har blivit 

ett verktyg för att stärka sina offentliga personer så som politiker. Som NN säger finns det 

olika förväntningar på dessa aktörer kring vad som skrivs på Facebook och Twitter. På 

Facebook förväntas det att en aktör är mer privat, vilket är en av anledningarna till att 

politiker anpassar sig för att uppnå förväntningarna om dennes framställan av sig själv. 

Twitter däremot är i politiskt syfte främst för att framföra politiska budskap och förväntas 

därför inte att blandas med privata angelägenheter på samma sätt som Facebook. PJ påpekar 

detta, även då kommunikationen främst sker med andra politiker så sprids det vidare till den 

bredare massan. NN menar på att det huvudsakliga syftet med Twitter är att nå ut med sitt 

budskap till journalister vilket i slutändan handlar om att få dem att vidareförmedla de 

budskapet som respondenterna vill ha förmedlat. I den bemärkelsen blir journalisterna 

opinionsledare, en injektion som får spridning genom att de besitter trovärdighet och 

kunnande inom området. Dock är budskapet initialt politiskt förankrat för att kunna påverka 

väljare, men med risk för at att journalisten gör sin egen tolkning 

Sociala medier är fortfarande reserverat till grupper med tillgång till internet och de som 

innehar kunskapen som krävs för att kunna använda dessa (Se teoriavsnitt Offentlighet). I 
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enlighet med Habermas traditionella offentlighetsteori (Habermas 2003:21-23) är dessvärre 

inte sociala medier den öppna fria offentlighet som omnämns i och med alla grupper inte 

representeras. 

Vilken roll har sociala medier i opinionsbildningen enligt personerna?  

Opinion handlar om att aktörer sprider vidare mediematerial men som är omarbetat utifrån 

deras ideologiska ståndpunkt, samt skapa motstånd mot t ex annan ideologi. Ingen av våra 

respondenter talar direkt om att politiker samt partiet med hjälp av sociala medier har fått en 

möjlighet att agera som sina egna opinionsledare. Snarare nämns saker som kan kategoriseras 

som tendenser till opinionsbildning. Både AJ och FJ nämner exempelvis fördelen med hur 

partierna själva äger budskapet på sociala medier, då blir medias gestaltningar och 

opinionsbildning inte lika viktigt. Utifrån detta får partierna och politikerna möjligheten att 

själva gestalta sin politik och sina nyheter, men även att kunna omdefiniera nyheter som 

konkurrenter publicerar, utifrån sin egna vinning. Respondenterna nämner även deras 

gruppsidor på Facebook där partiets medlemmar kan gå med för att få all information, det 

finns även olika debattgrupper där politiker och partiföreträdare kan vara involverade i 

debatter med sina väljare. 

Respondenternas åsikt kring Twitter är förhållandevis likartad. Det är inte en plattform för att 

mobilisera väljare utan snarare ett verktyg för att hålla kontakt med andra politiker och 

journalister. NN nämner att Twitter är mer av ett mellansteg och blir därför kanske inte det 

mest optimala för att nå ut till Huddingeborna. Många partier ville efter valet 2014 vara på 

alla medier men istället för att hålla kvalité på en plattform blev det ingenting på flera. Twitter 

är mestadels en plattform för de som är politikintresserade. Twitter är mer ett verktyg för att 

lyfta olika aktörers inlägg samt att stärka kommunikationen med medier vilket bekräftas av 

Larssons tidigare forskning (Larsson 2015). För opinionsbildningen blir Twitters funktion 

mer att bevara denna kontakt med politiker och andra medier. De flesta politiska aktörerna 

återfinns på Twitter och även fast respondenterna ser begränsningar med Twitter finns 

fortfarande möjligheten för privatpersoner att ställa frågor direkt till aktörerna. Då Twitter 

uppenbarligen är för de mer politikintresserade finns det ändock vinning för 

opinionsbildningen. Om en politisk aktör lägger ut en tweet kring exempelvis skatter kommer 

politikintressenter se det och förhoppningsvis sprida vidare tweeten till vanliga väljare genom 

olika mediekanaler. Det blir aktörernas chans att styra vilka frågor som är aktuella, speciellt 

när media idag skapar nyheter utifrån vad partiledare skriver på Twitter (Habul 2017). Det 

finns därför en stor chans att en journalist uppmärksammar det som en aktör skriver och vill 
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därmed få ett mer utvecklat resonemang. Då tas nyheten upp i massmedia och får ett sådant 

starkt genomslag som AJ syftade om. Strömbäck menar på att journalisterna är 

nyhetsförmedlarna och påverkar i högts grad vad som blir nyheter (Strömbäck 2014:113), och 

det är en åsikt som stärks när journalisterna nu börjar går igenom vad olika aktörer skriver på 

sociala medier. Det kan bestämma vilka inlägg eller politikernyheter som ska tillskrivas mer 

intresse eller inte. Således stärks journalisternas roll.  

I enlighet med tvåstegshypotesen (Windahl, Signitzer & Olson 2009:73) kan politikerna i sitt 

användande på sociala medier därför ses som opinionsledare för sina partier. Den diffusa 

gränsen för vad som är politiskt och privat på sociala medier gör att mediekonsumenten 

många gånger inte uppfattar det bakomliggande syftet med den givna informationen. Genom 

att respondenterna i sin yrkesutövning sprider partiets gestaltning vidare skapas det en 

medvetenhet hos väljare och om ämnet samt vilka ståndpunkter ett parti har i respektive fråga. 

Facebook har idag möjligheten att rangordna vilket innehåll som syns högst upp på din 

”vägg” (Singlegrain 2014). Därför blir det än viktigare att förstå hur Facebooks algoritm 

fungerar, att de mest aktiva inläggen visas först. Kan de politiska aktörerna hantera Facebooks 

selektering av vad som visas först, ökar chansen att nå ut till väljarna. Det är även förvånande 

att ingen av respondenterna nämner den koppling som finns mellan Twitter och Facebook. 

Om det skulle utnyttjas i större utsträckning skulle partierna kunna uppnå än mer omfattande 

mobilisering. Ett exempel är att börja ett inlägg med det som Highfield benämner som hashtag 

(Highfield 2010:121). Inlägget blir då det första som syns både på Facebook och Twitter, 

därmed kommer budskapet ut på båda kanalerna samtidigt även fast en aktör skriver inlägget 

på en av dessa kanaler. 

Diskussion 
Studien har visat på hur partierna i Huddinge kommun använder sociala medier som 

plattform, men vi kan inte använda det för att göra generella slutsatser kring hur partierna 

agerar på riksnivå. Dock kan vi se en trend bland de politiska partierna, ett växande 

engagemang kring att vara aktiva på sociala medier. Utifrån den bild våra respondenter har 

givit vågar vi påstå att användningen av Facebook är relativt likartad både på riksnivå och 

kommunalnivå. Vi hade kunnat göra intervjuer med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna för 

att få med alla de största partierna i Huddinge, men åtta intervjuer kändes omfattande för 

denna studies omfång. 
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Både partier och politiker skapar starka profiler på Facebook men även andra sociala medier i 

syfte att komma närmre väljarna. Beträffande Twitter har det varit svårt att kartlägga hur detta 

använts av Huddinges partier, speciellt när genomslagskraften inte är lika stor för den 

kommunala politiken. På riksnivå har samtliga partier resurser att vara med på flera 

plattformar för att synas, där används Twitter på ett helt annat sätt och i en större utsträckning 

för att nå ut till väljarna. Ett annat syfte hade kunnat vara att lyfta fram en ny plattform där 

inte lika många partier återfinns, för att visa på fördelar och nackdelar gentemot Facebook och 

Twitter. Studien kunde exempelvis lyft fram Instagram som en motpol till dessa. Partiernas 

syfte är att locka till sig väljare och skapa en stark bild av sig själva. Sociala medier har blivit 

en avgörande faktor att nå ut med just denna bild. Vi ser att det finns svårigheter med att 

bedöma i vilken omfattning de politiska aktörernas närvaro på sociala medier påverkar 

befolkningen. Vi kan även se att partierna tenderar öka sin närvaro på sociala medier för att 

närma sig väljarna, för att kunna påverka dagordningen för vilka nyheter som är intressanta 

samt styra opinioner. Valet 2018 kommer sociala medier inneha en huvudroll, inte på samma 

sätt som i det amerikanska presidentvalet, men fortfarande i stor utsträckning. De traditionella 

medierna tar upp en mängd av sina nyheter från sociala medier, vilket gör att tiden får utvisa 

huruvida de traditionella medierna kommer styra dagordningen under valet 2018 eller ej. 

Slutsatser 
Vi kan se att sociala medier har en central roll inom Huddinge politiken, speciellt när 

publiciteten inte är lika stora som den partierna får på riksnivå. PJ nämnde att de ligger lite 

i medieskugga där de lokala tidningarna är få, då blir det än viktigare att profilera sig på 

andra sätt där speciellt Facebook har varit en viktig del. 

Annonseringsverktyget Facebook erbjuder används flitigt för att nå ut till väljare i kommunen 

samtidigt som Twitter inte är lika populärt. Beträffande Twitter är det upp till politikerna 

själva om de vill använda det eller inte, däremot står det klart att en huvudfunktion är att 

förvalta kontakten gentemot journalister och andra politiker. Även om inte våra 

intervjupersoner nämner många fördelar med Twitter finns det en stark fördel med denna 

kanal. Den skapar en chans att mobilisera och få kontakt med de mer politikintresserade som 

sedermera kan bli ett verktyg för att nå ut till de ”vanliga” väljarna.  Facebook används i 

större utsträckning för att nå ut till de ”vanliga” väljarna genom användandet av ”gilla” sidor, 

interna grupper för att sprida information och skapa ett närmre diskussionsklimat mellan 

väljare och politiker. Den stora skillnaden är att Facebook möjliggör längre inlägg som kan 

kopplas till hemsidor samtidigt som Twitter enbart är begränsat till 140 tecken, i och med 
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detta blir inte Twitter inläggens slagkraft lika stark. De traditionella medierna har fortfarande 

en betydande roll och det finns fortfarande prestige i att komma med i de lokaltidningar som 

finns då det är en journalist som publicerat nyheten och ansett att en nyhet är bra. Sociala 

medier bidrar till ett mer offentligt klimat där kommunikationen mellan väljare och politiker 

blivit mer intensiv.  Du är ständigt uppkopplad på sociala medier vilket har lett till att debatter 

kan föras och kommentarer kan skrivas dygnet runt, oberoende av geografisk plats. 

Detta möjliggör för de politiska aktörerna att ständigt kunna nå ut till den breda publiken utan 

att faktiskt behöva vara närvarande. Gränsen för vad som är privat och offentligt blir allt mer 

otydlig likväl som den traditionella gränsen mellan yrke och hem också blir otydligare. Det 

privata blir allt mer en större del av det offentliga där människor i större utsträckning röstar på 

person istället för parti och politik. Kommunikationen mellan väljare och de politiska 

aktörerna är fortfarande på den nivån att det oftast sker i en kortare bemärkelse. Nackdelen 

som respondenterna lyfter fram är att det kan gå väldigt snabbt på sociala medier. Ibland kan 

det göras inlägg som inte är så genomtänkta och för snabba, där all information inte framkom 

på en gång, något som kan generera en massiv kritik och negativ publicitet. Sociala medier 

har skapat ett mer intensivt klimat där det sätts högre press på de politiska aktörerna att vara 

aktiva även utanför arbetstimmarna. Svarar du inte snabbt på kritik kan det bli en nackdel och 

fler personer hinner läsa och hålla med om ett påstående som inte stämmer.  Därav 

tillsättningen av politiska sekreterare som enbart hantera sociala medier dvs det som 

Strömbäck namnger som Rapid-response units (Strömbäck 2014:121). 

 

De långdragna redogörelserna är fortfarande sällsynta på sociala medier och det är korta 

snabba svar som prioriteras för att ge en snabb bild av nyheten.  

Sociala mediers största styrka är dess effektivitet, något som alla respondenter var tydliga 

med att påpeka. Det är ett effektivt verktyg för att nå ut till denna breda massan och gör att de 

politiska aktörerna inte är lika beroende av de traditionella massmedierna. En annan styrka 

sociala medier har är att de politiska aktörerna alltid äger deras egna budskap, de styr själva 

som klassas som en nyhet, eller kan själva definiera vad som är en nyhet. De har förmågan att 

själva publicera nyheter utifrån sin egna ideologiska ståndpunkt och därmed blir medias 

gestaltningar inte lika viktiga. Sociala medier är sammantaget väldigt positivt anser samtliga 

respondenter och används flitigt i Huddinge kommun på olika sätt, det finns 

delade uppfattningar kring dessa mediers roll men dess fördelar väger upp dess nackdelar och 

idag används det flitigt. 
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Vidare forskning 
Som vidare forskning på studien finns det flertalet ingångspunkter. Det kan vara att se över 

vilka medier som styr dagordningen, traditionella massmedier eller sociala medier. En annan 

är att göra en mer omfattande studie där partiernas mediestrategier på riksnivå analyseras. 

Dessutom går det även att undersöka hur nya sociala medier kan användas inom svensk 

politik tex Snapchat och Instagram. Den sista ingångspunkten kan vara att göra en studie 

kring sociala mediers effektivitet, vilka målgrupper som nås på vilka medier, vilken form av 

budskap är det som skapar mest aktivitet, samt vilka funktioner genererar mest aktivitet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Hur använder du sociala medier? Varför? 

• Hur arbetar partiet?  

• Finns det en speciell inriktning?  

• Privat användning?  

• Egen politisk användning?  

Hur central roll har sociala medier i det politiska arbetet?  

• Vilka kanaler används?  

• Vilka typer av funktioner används och hur?  

• Hur viktig är den plattformen?   

Hur ser användningen ut i jämförelse med de konkurrerande partierna?  

Hur skiljer sig budskapen som skickas genom sociala medier gentemot budskap som ges på 

andra tillvägagångsätt?  

Hur gestaltar sig politiska debatterna på sociala medier? 

Sociala medier kontra traditionella medier? 

Hur ser du på sociala mediers roll under det kommande valet (2018)?  

 


