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Abstrakt 

Titel: Sociala medier. Kan sociala medier vara ett verktyg för att främja deltagardemokrati? 

Författare: Niklas Schliker och Adam Andersson 

Handledare: Ulf Petäjä 

Examinator: Lena Ewertsson 

Nivå: Kandidatuppsats, medie- och kommunikationsvetenskap (15 hp), HT12 

Nyckelord: Deltagardemokrati, sociala medier, en borgerlig offentlighet, kommunikation. 

Frågeställningar: a) Har Facebook fått studenter vid Högskolan i Halmstad att delta eller 

vara mer aktiva i politiska frågor?    

b) Är politiska partier tillräckligt tydliga och aktiva med sin distribution av information på 

Facebook för att väcka intresse bland studenter vid Högskolan i Halmstad ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv?  

c) Kan vi med hjälp av de metoder vi valt, undersöka om direkt eller indirekt deltagande 

förekommer mellan parti och sidbesökare på Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-

sida?  

c) Utifrån vad som publiceras på Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida och den 

interaktion som sker där, kan man säga att sociala medier främjar deltagardemokrati? 

Syfte: Syftet är att undersöka om sociala medier kan främja deltagardemokrati och om sociala 

medier är ett verktyg för att få vår målgrupp att delta mer i politiska frågor.  

Metod: Kvalitativ metod i form utav intervjuer och netnografisk observation. 

Teori: Habermas en borgerlig offentlighet samt Mikael Gilljams avsnitt om deltagardemokrati. 

Denna uppsats syftar till att redogöra hur Facebook, bland andra sociala nätverk, fungerar som 

ett kommunikationsverktyg. Undersökningen fokuserar på politik och huruvida politiskt 

deltagande främjas genom sociala medier eller inte. Möjligheten för allmänheten att 

kommunicera med beslutshavare gör att deltagardemokrati blir ett centralt ämne att studera i 

uppsatsen.  
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1 Inledning 

 

Sociala medier blir allt mer populära. Detta fenomen genomsyrar dagens samhälle och 

används inom en rad olika områden. Några sådana kan vara, social interaktion, underhållning, 

upplysning och politik. På internet har sociala medier etablerat sig. Facebook och Twitter är 

vanliga hemsidor på nätet som erbjuder de funktioner som ovan nämnts. Denna uppsats 

kommer fokusera på hur politiker använder sig av social media ur ett deltagardemokratiskt 

perspektiv. Det vill säga, hur partier interagerar med användare, hur de sprider information 

och vilka konsekvenser politikernas närvaro på nätet har för allmänhetens politiska 

deltagande. Detta i sin tur kommer undersökas genom hur reaktioner kring dessa frågor från 

allmänheten ser ut.  

Undersökningen kommer ske med högskolestudenter och politiker som respondenter med 

utgångspunkt i tidigare studier. Rebecka A. Hayes skriver i abstraktet i sin avhandling om de 

amerikanska politikernas användning av sociala medier, huruvida deras strategier och 

kampanjer lyckats få de yngre väljarna att bli mer politiskt aktiva.
1
 Hon kommer fram till att 

fastän sociala medier har stor potential att skapa ökat deltagande bland de yngre väljarna, så 

är deltagandet fortsatt lågt. I vår undersökning tänker vi undersöka fenomenet sociala medier 

på ett liknande sätt, vi vill se om hemsidor som just Facebook kan användas som ett verktyg 

för att öka deltagandet, fast på en annorlunda målgrupp.  

1.1 Problemområde  

Politik i Sverige är något som alla medborgare över arton år har rättighet att vara med och 

påverka. Vi lever i en representativ demokrati vilket innebär att vi väljer ut de som ska leda 

landet, i vilken riktning politiken ska gå och tar intresse i frågor som spelar roll för vår 

vardag. Dock låter folket ledarna sköta politiken i det stora hela. Förutom val och 

folkomröstningar så sker bestämmelser av politikerna utan särskilt stora påtryckningar utifrån. 

                                                 
1 Hayes 2009 se abstrakt   
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Den form av demokrati som Sverige använder sig av kan närmast liknas med en form av 

valdemokrati, där folket som sagt väljer ut partier att styra landet under en period.
2
  

Politiken befinner sig alltid i en förändringsfas, detta i och med ny teknologi, framför allt 

internet.
3
  Stora delar av världen använder sig idag av internet för att hantera vardagen, 

människor betalar räkningar, läser nyheter, hittar information, träffar och umgås med vänner 

och familj samt även nya människor. Genom internet har politiker funnit flera nya forum att 

nå ut till väljare med kampanjer och informationsspridning.
4
 

Genom att det idag finns så mycket information att hämta på internet, inte bara kring politiska 

val utan även andra politiska frågor, kan man inte annat än undra om allmänheten, individer, 

som använder sig av internet blir mer och mer politiskt aktiva? Internet har blivit en ny kanal 

för informationssökande och används primärt främst hos yngre generationer som växt upp 

med datorer och internet. 

Förutom informationssökande har internet förändrat vardagen för många, socialt. Stora 

sociala nätverk finns idag på nätet, där folk träffas online, chattar, delar med sig av åsikter, 

söker information och frekvent dokumenterar sina liv. Som tidigare nämnt fungerar även 

dessa sociala nätverk som forum att distribuera information för politiker och partier. Detta är 

speciellt vanligt vid valtider, då stort engagemang läggs på att nå ut till väljare på just sociala 

nätverk så som Facebook och Twitter. 

Det som gör sociala nätverk intressanta är att de bjuder in till diskussion och interaktion inom 

alla ämnen, även politik. Ur ett deltagardemokratiskt perspektiv skulle sociala nätverk kunna 

användas som ett verktyg. Detta demokratiska synsätt handlar bland annat om deltagande som 

påverkansförsök, om att medborgare kommunicerar med makthavare och för fram sina 

åsikter.
5
 De funktioner sociala nätverk erbjuder skulle kunna främja detta. 

                                                 
2  Gilliam & Hermansson 2003:21 

3  Dahlgren 2009:161 

4  Ibid 

5  Gilljam & Hermansson 2003:19 
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1.2 Forskningsfrågor 

a) Har Facebook fått studenter vid Högskolan i Halmstad att delta eller vara mer aktiva i 

politiska frågor?    

b) Är politiska partier tillräckligt tydliga och aktiva med sin distribution av information på 

Facebook för att väcka intresse bland studenter vid Högskolan i Halmstad ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv?  

c) Kan vi med hjälp av de metoder vi valt, undersöka om direkt eller indirekt deltagande 

förekommer mellan parti och sidbesökare på Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-

sida?  

1.3 Syfte 

Ur problemområdet som beskrivits ovan väljer vi att forma en studie kring problem som är 

relevanta att undersöka.  För det första vill vi undersöka om politikers närvaro på nätet fått 

studenterna vid Högskolan i Halmstad att bli politiskt intresserade. Vi vill se om målgruppen 

skapar sig större förståelse och diskuterar politiska frågor, inspirerat av vad de läst på sociala 

medier. 

Syftet med vår studie är även att undersöka om sociala medier främjar deltagardemokrati i det 

fält vi valt att undersöka. Vi vill föra en diskussion kring huruvida politiker tycker det är bra 

att medborgare över arton år genom Facebook (som står i centrum i vår undersökning) börjar 

diskutera och bli mer insatta i politik. 

Att undersöka dessa syften leder förhoppningsvis till att vi kan skapa förståelse för hur 

politiker och deras kampanjande påverkar det politiska deltagandet på nätet och hur sociala 

medier, som kanal, fungerar i denna fråga.  
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2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt ska vi ta upp olika sociala medier och förklara de och deras funktioner kortfattat 

för att ge läsaren en inblick i deras värld. Vidare ska vi ta upp tre olika demokratiformer, val-, 

deltagar- och samtalsdemokrati.   

2.1 Sociala medier 

Den tekniska utvecklingen har tagit individen från den verkliga världen till den digitala 

världen i form av internet. Internet fungerar som en gigantisk informationssamling samt som 

mötesplats för interaktion mellan individer. Interaktionen kan ske genom olika sociala medier.  

Sociala medier är en form av hemsidor där interaktion och spridning av information ligger i 

centrum. Det är väldigt enkelt att hålla live-kontakt med andra individer vart som helst i 

världen under förutsättning att uppkoppling mot internet finns. På senare år har även företag, 

organisationer och politiska partier börjat använda sig av sociala medier för att sprida sina 

budskap. De sociala medierna kan underlätta denna spridning väldigt enkelt då så många 

individer kan ta del av de tjänster som sociala medier erbjuder, interaktion, deltagande och 

skapande.  

Nedan presenterar vi tre stora sociala medier, Facebook, Twitter och Youtube. Trots att fokus i 

denna studie ligger på Facebook tycker vi det är relevant att ta med de andra två i bakgrunden 

bara för att sociala medier finns i flertalet former och att deras påverkan är stor.    

2.1.1 Facebook 

Ett av de största sociala medier som finns just nu är Facebook. Facebook är en gigantisk 

samlingsplats för individer, organisationer, politiska partier, företag etc. Den som har tillgång 

till ett Facebook-konto kan lätt ta del av informationen som sprids och även sprida den 
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vidare.
6
 Om exempelvis ett politiskt parti vill sprida sin information kan det göras via en sida, 

dvs. en sida där man representerar vad man står för och vad man vill sprida.
7
 

Informationsspridningen kan ske genom att sidägaren skriver meddelanden som sen dyker 

upp på anhängarnas flöden.
8
 

2.1.2 Twitter 

Twitter är ett annat populärt socialt medium som är en mikroblogg där användarna kan skriva 

kortare inlägg (max 140 tecken). Twitters användare behöver nödvändigtvis inte vara en 

enskild individ utan även politiska partier etc. kan representera sig där.
9
 Det finns flera 

svenska partier som är representerade på Twitter däribland Socialdemokraterna och 

Moderaterna.
10

 Twitter är som Facebook ett snabbt sätt att interagera och sprida information.  

2.1.3 Youtube 

Ett tredje socialt medium är Youtube som till skillnad från Twitter och Facebook lägger fokus 

på videor som kan påverka användare på ett helt annat sätt såsom att väcka känslor.
11

 Youtube 

är extremt kraftfullt ifråga om marknadsföring. Några exempel är att man kan spela in en låt, 

göra en film eller göra intressanta reportage och sprida detta snabbt och enkelt.
12

 Ett annat 

exempel på hur kraftfullt Youtube är att en busspassagerare hade filmat busschauffören som 

sms:ade samtidigt som han körde. Filmen lades senare ut på Youtube vilket resulterade att 

busschauffören fick sparken.
13

 

2.2 Valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati - skillnad 

Under denna punkt ska vi ta upp skillnaderna mellan valdemokrati, deltagardemokrati och 

                                                 
6 Ström 2010:64 

7 a.a. 2010:67 

8 a.a. 2010:68 

9 a.a. 2010:76 

10 a.a. 2010:86 

11 a.a. 2010:92 

12 a.a. 2010:94-95 

13 a.a. 2010:98 
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samtalsdemokrati för att påvisa skillnaderna mellan dessa tre. Detta kommer hjälpa läsaren att 

förstå våra intentioner både i metodavsnittet och också i teorin. Dock är deltagardemokrati 

den huvudsakliga demokratiformen i denna studie.  

2.2.1 Valdemokrati 

Valdemokrati innebär att vi som individer påverkar de olika partierna i valtider genom att 

rösta på det parti man tycker stämmer överens med ens åsikter. Under tiden det är valrörelse 

är det viktigt att potentiella väljare får den information som krävs för att de ska rösta på ett 

visst parti. Denna typ av demokrati utesluter att potentiella väljare är med och påverkar 

mellan valen.
14

 

2.2.2 Deltagardemokrati 

I deltagardemokrati är de potentiella väljarna aktiva även mellan valen. Det vill säga att de är 

med och påverkar under tiden då det inte är valperiod och deltar i beslutsprocessen. 

Deltagandet kan innebära att man är med i ett politiskt parti eller på ett annat sätt jobbar aktivt 

för sin politiska ideologi.
15

 

De mest distinkta skillnaderna är alltså att deltagardemokrati främjar större aktivitet än 

valdemokrati i den mån att den enskilde individen ges möjlighet att påverka i mycket större 

utsträckning än att bara gå till vallokalen och rösta när det är val. 

2.2.3 Samtalsdemokrati 

Det finns flertalet varianter av samtalsdemokrati men den gemensamma definitionen och 

grundläggande tanken är att det handlar om samtal i grupp.
16

 Det handlar helt enkelt om 

politisk debatt och opinionsbildning.
17

 

                                                 
14  Gilljam & Hermansson  2003:15-16 

15  A.a. 2003:19 
16

    A.a. 2003:23   
17

   Ibid  
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Vidare finns det tre kännetecken för samtalsdemokrati som har sitt ursprung från sociologen 

Jürgen Habermas. Det första känntecknet är för att citera: ”Först av allt innebar den 

deliberativa demokratimodellen att den teoretiska uppmärksamheten försökts från olika typer 

av intresse- åsiktsaggregering till opinions- och preferensbildning”.
18

 Det andra är att för att 

uppnå ett idealt samtal ska man ta avstånd från intresse och makt och ta allas argument i 

beaktande.
19

 Det tredje och sista kännetecknet är att samtalet ska resultera i en gemensam 

åsikt och alla ska vara överens.
20

   

  

   

 

                                                 
18

   Gilljam & Hermansson 2003:22 
19

   Ibid  
20

   Ibid  
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3 Metod 

I detta avsnitt ska vi ta upp de metoder samt urval som ter sig lämpliga för vår undersökning. 

Vi vill kombinera våra intervjuer med netnografisk observation för att kunna få en större bild 

av det vi undersöker.   

3.1 Intervjuer, urval 

Denna undersökning är en kvalitativ sådan där vi har valt att först och främst använda oss av 

intervjuer med tre relevanta aktörer i ämnet. Vi vänder oss främst till kommunikatören på 

Socialdemokraterna i Halmstad och hans arbete med sociala medier. Vi vänder oss också till 

studenter vid Högskolan i Halmstad och frågar dem om deras politiska engagemang genom 

sociala medier. Den typ av intervju vi använt oss av är semistrukturerad intervju då den har 

fasta frågor men det ges ändå möjlighet att ställa följdfrågor.
21

 På så sätt kan vi få mer 

varierande svar som täcker frågorna. 

Intervjun med Sebastian Stenholm ägde rum den 13:e december klockan 15:00 på deras 

högkvarter i Halmstad och varade cirka en timme. Stenholm kan verka irrelevant i studien då 

han arbetar som tjänsteman och inte politiker, men eftersom allt material som ska läggas ut på 

Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida går igenom honom kan han svara på vilken 

typ av material det handlar om. Han har även statistik över sidans besökare såsom ålder, hur 

många som gillat vad, antal besökare per dag och så vidare.   

Intervjuerna med studenterna skedde slumpmässigt då vi gick fram till tio olika studenter som 

befann sig på högskoleområdet och ställde några snabba frågor. Intervjuerna ägde rum ganska 

sent på eftermiddagen runt om på högskoleområdet. Åldern var inget vi hade i åtanke då det 

var slumpmässigt urval. Dock hade det kunnat vara lämpligt att ha det i åtanke då 

ålderskillnaderna på högre utbildningar kan vara allt från 18 år och uppåt, vilket också hade 

kunnat ge annorlunda svar. Svaren hade kanske också varierat beroende på vilken politisk 

tillhörighet de hade men det var inget vi ville ta upp då de kanske hade känt sig obekväma 

                                                 
21 Aspers 2011:143 
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med deras politiska tillhörighet. Det finns inga regler i kvalitativa studier för hur man gör ett 

urval men dock måste man ändå tänka över sina val.
22

  

Vi ska använda oss av inspelningsutrustning vid intervjuerna så vi inte behöver skriva ner allt 

som sägs på papper. Dock kan det vara bra att anteckna om intervjupersoner reagerar på ett 

speciellt sätt eller gör några speciella gester när han/talar.
23

 På så sätt får man med det visuella 

som ljudinspelning inte kan få med.  

3.2 Netnografisk observation, urval 

Den andra metoden vi kommer använda oss av är netnografi som är som etnografi fast fältet 

befinner sig på internet.
24

 I vårt fall är fältet Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida. 

Eftersom internet alltid är tillgängligt kan man när som helst undersöka fältet och dess 

aktivitet. Vidare krävs det också att man i förväg känner till den kultur som äger rum på 

internet och de sociala nätverkens sociala samspel samt interaktion.
25

  

Dock vill det påpekas att den data man genererar genom netnografisk forskning inte alltid 

behöver vara tillförlitlig. Detta argument stöds i att det skrivna ordet fungerar som ett slags 

mask då man inte är fysiskt närvarande som individ.
26

 Det vill säga att man inte kan veta vem 

det är som skrivit vad och om individen verkligen står för det den skrivit. Att gömma sig 

bakom en datorskärm distanserar man sig från det verkliga livet och man kan vara så anonym 

som det bara går att bli. Eftersom individen bakom datorskärmen inte är fysiskt närvarande 

blir självpresentationen helt annorlunda och andras uppfattning om individen ligger i 

individens makt
27

 och detta kan ses som en nackdel då vi inte till hundra procent kan veta vem 

det är som sitter bakom datorskärmen.  

Orsaken till att det pratas om att individen antar en slags mask på internet grundar sig i det 

faktum att majoriteten av kommunikationen som sker på nätet, sker genom text.
28

 Det finns 

dock fördelar med netnografin och Martin Berg tar upp online och offline och menar att man 

                                                 
22 Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:42 

23 Berg 2011:52 

24  a.a. 2011:119 

25  a.a. 2011:120 

26  a.a. 2011:121 

27  Ibid  

28   Ibid 
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på nätet skulle kunna få ut mer information om en individ än i offline-världen 

(”verkligheten”), detta tack vare en viss exhibitionism som finns på nätet. Människor vill dela 

med sig av information om sig själva, nätverka och interagera med andra.  

Vidare leder denna diskussion till att gränsen mellan offline och online skall vara 

svårdefinierad. Dagens sociala nätverk på nätet och i verkligheten gör att händelser och 

handlingar som utförs på vilken som helst utav de vardera sidan även registreras på den andra. 

Online-handlingar kan alltså bringa konsekvenser för offline-världen och vice versa.
29

  

Urvalet vi gör är Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida där vi vill titta på 

interaktionen som äger rum. Interaktion i form utav kommentarer, inlägg eller länkar till andra 

sidor. Hur man kan gå tillväga är att föra noggranna fältanteckningar som kommer bli det 

empiriska materialet. När man går in i fältet måste det göras med stor försiktighet så att 

forskningen inte blir lidande och resultatet påverkas.
30

 I vårt fall kan det handla om att inte 

delta i någon interaktion som kan påverka utgången av exempelvis en diskussion som äger 

rum.   

Valet av netnografi lämpar sig väl då man som forskare studerar interaktionen och hur 

människor använder nätet för att genom diskussioner och argumentation bygga ny kunskap i 

olika ämnen. I vår undersökning är Facebook något som vi med hjälp av netnografi kan 

komma fram till svar på våra frågeställningar då Facebook bygger på interaktion och det är 

det som är centralt i undersökningen.  

I vår undersökning kan nackdelen med netnografi vara det som tidigare nämnt att vi 

egentligen inte vet vem eller vilka som sitter bakom en datorskärm och är aktiva på 

Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida. Det behöver inte nödvändigtvis vara 

individer med samma politiska åsikter som Socialdemokraterna som använder sig av 

Facebook-sidan och det de skriver behöver rentav inte vara sanning. Det vill säga att de har ett 

slags mask och gömmer sig bakom en datorskärm som vi tidigare nämnt i detta avsnitt.  

Fördelen med netnografisk undersökning i vårt fall kan vara att vi när som helst kan gå in på 

Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida då sidan alltid är tillgänglig och vi kan titta på 

samma material flera gånger om. Vi behöver inte ens gå utanför dörren för att samla in 

datamaterialet vilket kan spara mycket tid. Tack vare detta kunde vi med fördel gå ända 

                                                 
29  A.a 2011:125 

30  Aspers 2011:66 



 

 

15 

 

tillbaka till augusti månad för att göra fältanteckningar. Vårt fält täcker från augusti fram till 

december år 2012.   

3.3 Triangulering, en fördel för att se en helhetsbild  

Eftersom vi får ett flertal perspektiv på en och samma sak genom intervjuer och netnografisk 

observation tänkte vi att triangulering skulle te sig passande. Triangulering innebär att man 

kombinerar alla sina metoder för att inrama sitt problem.
31

 På så sätt får vi en större bild av 

vårt problem samt de olika perspektiven som kommit som ett resultat av varje metod. I vårt 

fall kommer de olika perspektiven från netnografisk observation samt olika intervjuer.  

 

3.4 Empiriskt material 

Under undersökningens gång kommer data samlas in. Detta kommer göras utifrån metoderna 

vi beskrivit ovan. Data och empiriskt material är två skilda ting som ibland tas som samma 

sak. Viktigt att anmärka för denna studie är att vi under informationsinsamlandets gång 

kommer samla mycket data, den datan kommer sedan reduceras, viktiga bitar väljs ut och 

analyseras. Data som analyseras är det empiriska materialet.
32

 

Av observationerna på nätet kommer fältanteckningar föras och av intervjuerna kommer 

transkriberingar göras. För att inte göra uppsatsen allt för rörig väljer vi ut det mest relevanta 

ur dessa metoder. 

 

 

                                                 
31  Alvesson 2008:179 

32  Ahrne & Svensson 2011:25 
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4 Teori 

I teoriavsnittet ska vi ta upp tidigare forskning samt våra teorival och diskutera dem var för 

sig. En särskilt viktig del är kritiken mot deltgarademokratin där vi tar upp 

deltagardemokratins avigsidor. Vi kommer även ta upp Jürgen Habermas teori om privat och 

offentligt, en borgerlig offentlighet, där vi tar upp historien bakom teorin för att sedan ställa 

den mot ett nutida perspektiv. Denis McQuail har i sin bok ”Mass communication theory” 

tolkat Habermas teori och vi har ifrån den tagit två viktiga begrepp som vi kommer använda 

oss av. Slutligen sammanfattar vi teoriavsnittet i en teoridiskussion.  

4.1 Tidigare forskning 

Det finns liknande forskning på detta område sedan tidigare. Vi har tagit del och inspirerats av 

den och vi ska här, nedan, visa på några exempel av tidigare forskning som vi använt oss av. 

New media, new politics: Political learning efficacy and the examination of uses of social 

network sites for political engagement 

Rebecka Hayes tar här upp hur politiker fiskar röster genom sociala nätverk. Hon vill bygga 

ett mätverktyg för hur sociala medier hjälper/får unga att vilja delta i den politiska processen. 

Denna artikel tar upp mycket av det vi vill undersöka. Den diskuterar sociala nätverks 

politiska aktivitet online och hur det påverkar användare.
33

  

“Did social media really matter? College students' use of online media and political 

decision making in the 2008 election” 

I denna artikel undersöker man college-studenters medieanvändning inför USA-valet 2008. 

Fokus ligger på sociala medier och hur man uttrycker sig online.
34

 

 

 

                                                 
33

    Hayes 2009: Se abstrakt 
34

    Kushin 2011: Se abstrakt 
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Facebook as a Tool for Producing Sociality and Connectivity 

Denna artikel är skriven av José Van Dijck och handlar om Habermas teori ”borgerlig 

offentlighet” som vi inspirerats av i vår uppsats. Van Dijck undersöker om sociala medier 

bildar en ny sorts borgerlig offentlighet i form av en privat sfär och offentlig sfär. Han vill 

göra en analytisk modell som tittar på huruvida sociala medier kan erbjuda allmänheten en 

arena att diskutera politik, bland andra teman, på samma sätt som i Habermas teorier.
35

 Denna 

artikel inspirerar till stora delar vårt teoriavsnitt då vi tänkt använda oss av borgerlig 

offentlighet i vår uppsats och applicera den på vår målgrupp. 

En Youtube-podcast från USA 

Det finns även diskussionsprogram från USA, där sociala medier diskuteras som en kraft att 

räkna med, speciellt i politiska kampanjer. I ett poddcast på Youtube, från UCF där Sam 

Graham Felsen som var internet och sociala medier-ansvarig under Barack Obamas kampanj 

år 2008, pratar man om hur lättillgänglig politik är genom sociala medier. Ska Facbook tas 

som exempel så kan vanliga människor diskutera valfria ämnen och tillsammans utveckla 

högre kunskap i frågor. Social media har blivit ett forum för politiskt diskussion. Paralleller 

till Egypten dras, där befolkningen år 2011 genom sociala medier koordinerade en revolution 

mot regeringen.
36

 

4.2 Teorival 

Vi läste igenom en del intressanta delar i olika litteratur och vi beslutade att Habermas 

”borgerlig offentlighet” skulle vara intressant och relevant för vår c-uppsats. Denna ville vi 

kombinera med deltagardemokrati som enligt oss är en idealiserad bild av hur en demokrati 

bör fungera.    

                                                 
35

 Van Dijck 2011:Se abstrakt 

36  https://www.youtube.com/watch?v=GITa8FGTTnU.  

https://www.youtube.com/watch?v=GITa8FGTTnU


 

 

18 

 

4.2.1 En borgerlig offentlighet 

Dahlkvist skriver i förordet från 1981 för Habermas bok om den borgerliga offentligheten 

som i stora drag handlar om en ny kommunikationsstruktur från makthavare till dess adressat.  

För att lättare förstå teorin måste den sättas i ett samhälleligt perspektiv.  

Dahlkvist skriver om merkantilismen (1500-1600-tal) då samhället styrdes av kungen. Han 

skriver om samhället och handeln som var på väg att förändras. Innan merkantilismen ägde 

rum styrdes handeln av feodalfurstar (privata godsägare), som styrde politiken inom sin 

egendom
37

. De satte priserna, villkor också vidare på sina varor, de hade makten. Samhället 

var beroende av feodalfurstarna och jordbruksbaserad ekonomi.
38

  

Detta skulle förändras under merkantilismen då ländernas makthavare omformulerade statens 

ekonomi och ville att handel skulle ingå i nationalekonomin. Detta innebar att staten satte 

gemensamma regler, skatter och priser på varor. Konsekvenserna av detta ledde till 

feodalfurstarnas förfall.  

I samband med att bilda en nationalekonomi och handel ökade behovet av 

informationsdistribution.
39

  För att makthavare skulle kunna göra sin röst hörd genom 

bestämmelser bland företagarna och firmorna skapades de första tidningarna som då 

fungerade som meddelanden. Företagarna börjar sedan distribuera egen information till 

allmänheten genom tidningar och dessa säljs, pressen skapas.
40

  

Genom pressen bildades ett läsande publik bestående av de lärda i samhället, läkare, jurister, 

företagare exempelvis, hörde hit. Dessa bildade en samhällelig elit, en motpol till 

makthavarna, vad Habermas beskriver som publikum.
41

 Denna elit samlades till diskussion 

och opinionsbildning kring vad som stod i de tidningar som publicerades, genom något som 

har blivit känt som ”kaffehusdiskussioner”.
42

 Detta är vad Habermas menar en ”borgerlig 

offentlighet”.
43

 Dock skulle under denna tid ”kaffehusdiskussionerna” komma att klassas som 

                                                 
37

 Dahlkvist 1981:9 
38

 ibid 
39

 ibid 
40

 Dahlkvist 1981:10 
41

 A.a. 1981:11 
42

 Ibid 
43

 Ibid 
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en fara för staten och det ”goda samhället” och bannlystes därefter.
44

 

4.2.2 Borgerlig offentlighet på nytt? 

Merkantilismens borgerliga offentlighet bannlystes då kritik mot politiker inte ansågs vara bra 

för samhället. Synen på detta är annorlunda idag. Politiker agerar idag öppet med beslut och 

bestämmelser i media, speciellt. Ämnena som här tas upp blir teman för diskussioner bland 

allmänheten. 

Det som här intresserar oss är vilken roll sociala medier kan spela. På internet kan idag 

människor fritt tala om vad de känner och tycker i stort sett vilken fråga de vill, i alla fall i 

Sverige. En intressant tanke kring den borgerliga offentligheten Habermas diskuterar slår oss. 

Den elit som på merkantilismens tid samlades som publikum och gemensamt diskuterade och 

kritiserade det politiska arbetet och makthavarna vill vi påstå har potential att visa sig idag 

också, fast i annorlunda form.  

Idag är det som krävs en internetuppkoppling för att kunna vara med och diskutera. Vi skulle 

vilja påstå att kritik och opinion på ett unikt sätt idag kan visa sig genom sociala medier. 

Facebook är ett exempel på hur miljontals individer enkelt kan samlas, bidra och diskutera 

enskilda frågor. Möjligtvis är det så att kaffehusdiskussionerna idag är enklare att föra i den 

frihet som idag är internet. 

Dahlkvist skriver dock om att den kommunikation som i den borgerliga offentligheten ägde 

rum skulle föras mellan likgiltiga individer, de lärda. Även om vem som helst idag kan skriva 

vad de tycker i sociala medier, tror vi det ändå är de med kunskap och intresse för politik som 

kommer bilda en slags elit och stå som den riktiga motpolen till politikerna.  

4.2.3 Deltagardemokrati som teori 

Gilliam och Hermansson tar upp deltagardemokratin i sin bok, ”Demokratins mekanismer” 

från 2003. Det deltagardemokratiska idealet utgår ifrån att medborgare i samhället är med och 

påverkar politiken aktivt och då inte bara genom att välja de representanter som ska styra och 

                                                 
44

 Dahlkvist 1981:12 
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ta beslut i samhället. Man pratar också om att medborgare ska vara med i beslutsprocessen om 

möjligt, att politiker inte är de enda som tar besluten. 

Deltagardemokratin delas upp i två sorters handlingar, ”deltagande som påverkansförsök” och 

”direktdemokratiskt deltagande”. Den förstnämnda syftar till att medborgare talar om för 

politiker vad som känns rätt för dem aktivt och på så sätt påverkar beslut. Den andra formen 

syftar till att medborgarna är med och bestämmer och fattar egna politiska beslut. 

Detta demokratiska ideal förespråkar utöver de kärnvärden demokratin har, politiskt 

engagerade invånare som tar ansvar för politiken även utanför valperioder. Detta ska i sin tur 

leda till att individer blir mer medvetna om vad som är bäst för samhället. Med ökad politisk 

kunskap ska individer hålla koll på politikerna de valt så att de inte viker av den utlovade stig 

de med valkampanjer utlovat.
45

 

I vår studie väljer vi att väva samman detta tänkande med Habermas teori om borgerlig 

offentlighet. Då blir speciellt en handling inom deltagardemokratin central och det är 

”deltagande som påverkansförsök”. Enligt teorin ska medias politiska information finnas till 

som underlag för kritik ifrån en elit av medborgare som aktivt diskuterar och kritiserar 

politikers arbete. Media har fram till internets intåg varit en form av envägskommunikation. 

Detta kan dock ha förändrats i och med sociala medier som genom ett slags horisontell 

interaktion, enligt oss borde kunna främja denna form av deltagardemokrati. 

4.2.3.1 Vad menas med att vara politiskt aktiv? 

Det råder skillnader mellan att vara politiskt intresserad och politiskt aktiv. Det är viktigt för 

oss att göra dessa skillnader tydliga och att definiera begreppet politiskt aktiv så att läsaren 

kan hänga med i det resonemang vi för i boken. Enligt Peter Dahlgren definieras politiskt 

engagemang med att en individs mentala perspektiv gör att denne fokuserar sig på vissa 

frågor speciellt, utan att handla inom dem. Denne finner dem intressanta och hänger kanske 

med i vad som diskuteras kring frågan. För att vara politiskt aktiv krävs dock, förutom 

engagemang att individen aktivt handlar inom en fråga, att denne utför någon slags handling 

som får individen att känna sig delaktig och i ägo av makt.
46

 

                                                 
45  Gilljam & Hermansson  2003:19 
46

    Dahlgren 2009:80-81 



 

 

21 

 

4.2.3.2 Kritik mot deltagardemokratin 

Det är lätt att ge en utopisk bild av deltagardemokratin då många av dess ståndpunkter är bra 

för samhället men samtidigt relativt orealistiska i det samhälle vi lever i.  

I Gilljams et als bok, ”Demokratins mekanismer” tas en del kritik upp mot deltagardemokrati. 

I boken kan man läsa att det mest optimala hade varit en engagerad medborgare som är 

politiskt aktiv. En medborgare som inte enbart röstar när det är dags för val utan även 

engagerar sig politiskt mellan valen och detta är en grundförutsättning inom 

deltagardemokrati.
47

 Dock är detta en utopisk syn på demokratin, att medborgaren ständigt är 

deltagande. Det finns ett flertal anledningar till att medborgare inte kan vara så politiskt aktiva 

som de kan vara. Bland annat talar Mikael Gilljam om att ”medborgarna kan inte”.
48

 Här talar 

han om att medborgarnas politiska kompetens inte är tillräcklig för att delta politiskt men 

ifrågasätter detta genom att hävda att medborgarna inte har möjlighet att inhämta 

kompetensen.
49

  

Vi ställer oss kritiska till föregående påstående då vi anser att sociala medier kan ge alla 

möjligheten att inhämta kompetensen som krävs för deltagardemokrati. Detta naturligtvis 

under förutsättning att tillgång till internet finns.      

Enligt en empirisk pilotstudie gjord 1996 spenderar människor i Sverige mindre än 1 % av sin 

totala tid på politikisk aktivitet. Den tid som väl läggs ner på politik läggs främst på 

folkrörelsearbete. Studien är gjord av Kajsa Ellegård som är professor i kulturgeografi.
 50

 

Frågan vi här kan ställa är om dessa uppgifter förändrats i och med ny teknologi och att 

sociala medier blivit en del av vardagen. Pilotstudien är relevant i frågan då den är gjord 

under en tid då sociala medier inte fanns i den utsträckning som idag, så därför är det möjligt 

att individer tar större del i politik tack vare utvecklingen av sociala medier.   

Professor Eli M. Noams bild av sociala medier som ett verktyg för politisk kommunikation är 

dock något kritisk. Ökad information och överflödig samhällelig inblandning i politik skulle 

nödvändigtvis inte vara positivt för samhället. Till vårt ämne kommer Noam med kritik som 

måste tas i beaktning. Ökat politiskt deltagande skulle speciellt på internet innebära 

                                                 
47  Gilljam 2003:185 

48  A.a. 2003:186 

49  A.a. 2003:187 

50  A.a. 2003:189 
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svårigheter. Överflöd av information skulle leda till att vi som konsumenter söker efter det 

som är mest intressant för oss och intressant betyder sällan mest korrekt. På så sätt skulle detta 

innebära att politiker hade varit tvungna att producera sitt material för att göra det intressant 

och att stå ut bland mängden, detta är dyrt och onödigt.
51

 Den politiska dialogen hade 

dessutom också påverkats negativt på nätet om det politiska deltagandet stiger. Även detta har 

med den stora mängden av information att göra. Noam menar att politiker hade varit tvungna 

att förändra sättet man kommunicerar med publiken på för att göra det intressantare och locka 

människor att läsa. Budskapen hade kortats ner och förenklats vilket i sin tur hade kunnat leda 

till feltolkningar.
52

 

4.3 McQuails ”bas” och ”topp” 

MqQuail har i sin bok ”Mass communication theory” gjort en tolkande version av Habermas 

teori om borgerlig offentlighet där han beskriver media som en medlare mellan vad han kallar 

”bas” och ”topp”. Han menar med detta att media medlar mellan samhället och individerna 

som ingår där och makthavarna, varav bas och topp. 
53

 

Detta stämmer dock inte riktigt då Habermas i sina teorier är noga med, vad vi förstått, att 

påpeka att alla inte kan vara med och göra sin röst hörd utan att det handlar om en elit ur 

basen som aktivt kritiserar och övervakar politikerna och ser till att de gör sitt jobb. 

Vi kommer använda ”bas” och ”topp” i vår uppsats då vi anser att det är ett sätt för läsaren att 

enkelt hänga med i vårt resonemang av de olika sidorna. Bas handlar alltså om allmänhetens 

kritik (elit) och toppen är makthavarna. Vi vill vidare påstå att de intervjuade som inte är 

politiker, anställda av partier utan är ”vanliga civila människor” i vår studie tillhör basen 

medan den kommunikatör och sidadministratör hos Socialdemokraterna som intervjuas kan 

inräknas i toppen. 

                                                 
51  Noam 2001. Se referenslista.   
52  ibid 
53
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4.4 Teoridiskussion 

Som det står i teorierna ovan väljer vi att applicera borgerlig offentlighet och 

deltagardemokrati på det fält vi valt, högskolestudenterna och socialdemokraterna i Halmstads 

aktivitet på sociala medier, inriktat på Facebook. Frågan är då hur vi motiverar teoriernas 

relevans i ämnet. Den borgerliga offentligheten handlar om hur en privat sfär ska finnas till 

för att säkerställa att politiker, som tillhör en offentlig sfär, gör sitt jobb. Den ska finnas där 

för att kritisera och diskutera samt påverka de beslut som tas. 

För att det över huvud taget ska finnas någon som kritiserar, krävs ett intresse, en vilja att 

delta och inbjuda till diskussion. Här kommer deltagardemokrati in i bilden. Demokratiformen 

må vara något utopisk, orealistisk men förespråkar aktiva medborgare som deltar och 

påverkar beslut och övervakar makthavarna. Detta liknar resonemanget i den borgerliga 

offentligheten. 

Habermas beskriver i sin teori att de som under merkantilismen kritiserade politiska beslut 

bestod av en elit av likvärdiga, de lärda. Vi vill mena att det idag finns en viss form av elitism 

kvar men långt ifrån i samma bemärkelse som då. Majoriteten av befolkningen i Sverige har 

idag en utbildning och någorlunda vett när det kommer till politik. Med utgångspunkt i vår 

målgrupp vill vi se vilken roll sociala medier spelar i det hela. Skulle det kunna vara så att de 

kända ”kaffehusdiskussionerna” idag potentiellt skulle kunna föras på Facebook? Vilka skulle 

delta i denna diskussion? Det enda som skulle krävas, enligt oss, är en internetuppkoppling 

och ett genuint intresse för den politiska vardagen. Det intressanta är att tänka om denna 

aktivitet sedan skulle kunna matcha kriterierna för deltagardemokrati.  

Vi ser alltså denna elit, skara människor (som har politiskt intresse och vilja att påverka) som 

basen i vår uppsats, vars mål är att påverka de beslut som tas av toppen, makthavarna. Dessa 

begrepp blir på så sätt tillsammans med deltagardemokrati centrala i den diskussion som hålls 

i samband med resultaten vi kommer fram till. 
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5 Analys 

I analysdelen kommer vi ta upp varje analys var för sig. Netnografisk observation, intervju 

med Sebastian Stenholm och intervjuerna med studenterna. I slutet kommer vi göra en 

triangulering för att kunna se samma sak från olika perspektiv.   

5.1 Netnografisk observation 

När vi gick in på socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida var det första vi möttes av en 

länk där man riktade sig direkt till högskolestudenter vid högskolan i Halmstad. Länken 

hänvisar till något som heter HSSK (Halmstads socialdemokratiska studentklubb) som är en 

studentklubb för de som vill engagera sig. Detta är ett konkret exempel på att de vill få yngre 

mer engagerade inom sin politik. 

Generellt så är det hög aktivitet på sidan i form distribution av olika länkar och information 

om kommande kampanjer och möten. Vad som däremot var överraskande är att interaktionen 

inte var så hög som väntat. Vad vi trodde var att det i kommentarsfälten skulle ske mer 

diskussion om ämnet som själva länken eller inlägget syftade på. Detta gör att vi inte riktigt 

kan se individers personliga åsikter om ämnet eller hur de blir påverkade. Men de fåtal 

kommentarer och ”likes” som finns kan vi se att det i alla fall rör sig om äldre personer om 

man dömer efter deras profilbild och den info de visar på sin Facebook-profil. Här kan man 

ställa sig frågan om Socialdemokraterna i Halmstad verkligen satsar på yngre i större 

utsträckning eller om de yngre helt enkelt väljer att inte vara aktiva. 

Vi har reagerat på att interaktionen sker mellan olika sidanvändare, det vill säga individer som 

gillat sidan. Vad som inte sker särkskilt ofta är att sidadministratören (personen som skapat 

sidan och är ansvarig för den) själv deltar, vilket kan bero på ett flertal faktorer. En faktor kan 

vara att tiden inte finns till för att svara på alla kommentarer. En annan är att det är svårt för 

en enskild sidadministratör att svara på allt själv. 

Om vi ser på vad som skrivs på kommentarnivå handlar det mest om kortare meddelanden om 

till exempel att upphovsmannen till kommentaren tyckte att det var ett bra inlägg eller länk. 

Men för att ta ett exempel fanns det ett inlägg som handlade om att Socialdemokraterna i 
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Halmstad skulle ut och kampanja med start på Eurostop (ett köpcentra i Halmstad).
54

 En 

kommentar till detta inlägg löd: ”Vad kan jag göra i Oskarström?”. Längre ner i 

kommentarslistan svarar sidadministratören drygt en timme senare att det finns massor att 

göra och att han är välkommen att kontakta dem och gå med i partiet. Detta är ett tydligt 

exempel på hur man kan göra för att snabbt värva en ny medlem. Detta är också ett exempel 

på hur snabbt det går med kommunikationen via sociala medier. Om upphovsmannen gick 

med eller inte förtäljer inte historien men det är ändå ett konkret exempel på sociala mediers 

snabbhet ifråga om kommunikation samt att Socialdemokraterna i Halmstad benägna att ta in 

fler medlemmar.   

Ser vi på vilka inlägg som har fått mest ”likes” kan vi genast ta upp ett exempel där Stefan 

Löfven gästade Halmstad, hela 58 ”likes”.
55

 I och med antalet ”likes” kan man skapa sig en 

bild av vad användarna vill se på Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida. I detta fall 

handlar det om ett besök från Socialdemokraternas partiledare vilket verkar vara 

intressebildande.  

Som tidigare nämnt är det inga yngre som är aktiva på sidan. Detta kan ha mycket att göra 

med innehållet i länkarna och inläggen. Som det ser ut nu så är det inga inlägg eller länkar 

som tilltalar en yngre målgrupp. Man kan tänka sig att en yngre målgrupp är mer intresserade 

av vad som händer i skolpolitiken i Halmstad eller om fritidsaktiviteter och inte om 

ombudsvalet i partikongressen.      

Den mesta av aktiviteten står sidägaren själv för i form av länkar och inlägg som tidigare 

nämnt. Detta tyder på att Socialdemokraterna i Halmstad verkligen vill sprida sin propaganda 

och locka nya anhängare till sina möten och kampanjer.  

5.2 Intervju med Sebastian Stenholm 

Sebastian Stenholm jobbar som kommunikatör för Socialdemokraterna i Halmstad. Han var 

väldigt noga med att ett flertal gånger under intervjun att påpeka att han arbetar som 

tjänsteman och inte politiker.  

                                                 
54http://www.facebook.com/photo.php?fbid=501232643241945&set=a.458688907496319.104995.4586600874

99201&type=1&theater.  

55http://www.facebook.com/photo.php?fbid=506861179345758&set=a.458688907496319.104995.4586600874

99201&type=1&theater. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=501232643241945&set=a.458688907496319.104995.458660087499201&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=501232643241945&set=a.458688907496319.104995.458660087499201&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=506861179345758&set=a.458688907496319.104995.458660087499201&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=506861179345758&set=a.458688907496319.104995.458660087499201&type=1&theater
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Hans huvudsakliga uppgift som kommunikatör är att säkerställa att kommunikationen är så 

god som möjligt och noggrant gå igenom allt som läggs ut på Facebook-sidan samt filtrera 

bort det som inte behövs. I Halmstad är det bara tre stycken som har tillgång till 

inloggningsuppgifterna till deras sida, vilket gör att det bara är de som kan kontrollera den, 

det vill säga att inga obehöriga kan komma åt den och inga andra inom Socialdemokraterna i 

Halmstad. Detta visar på att de är väldigt noggranna med tilliten och säkerheten kring sin sida, 

att inte vem som helst får ta del av inloggningsuppgifterna. De genomför veckovis 

undersökningar om hur de når ut till folket, hur folk pratar om dem och hur många som 

besöker och gillar dem på Facebook.   

En av våra frågor var att det inom kommunikationsforskningen talas mycket om sociala 

medier som ett sätt att skapa deltagande inom politik och om han ansåg att sociala medier 

främjar politiskt deltagande. Han tyckte inte direkt att det gjorde det på grund av att de har en 

ganska tydlig stadga som säger hur de ska ta sina beslut och det kan de aldrig överlåta till en 

Facebook-sida. Det är svårt att främja beslutsprocesser där men däremot ser man hellre 

engagemang, dialog och transparens. Däremot så underlättar sociala medier att 

kommunikationen snabbas upp och man kan snabbt och lätt krishantera om något gått snett.  

Vi ställde oss också frågan om sociala medier kan vara ett verktyg för att locka yngre väljare. 

Vi hade noterat, som vi skriver i punkt 5.1, att det är främst äldre människor som är aktiva på 

deras Facebook-sida. Han sa att personer mellan femton och tjugo år är födda in i 

internetanvändandet så det är inget konstigt för dem att använda sig av en dator och internet. 

Det är även viktigt för ett politiskt parti att hänga med i utvecklingen för att nå ut till väljarna. 

Ålderstrukturen går åt fel håll så det är väldigt mycket äldre medlemmar vilket gör det enormt 

viktigt att locka yngre. Därför måste man anpassa sig till de yngre. Han berättar även här att 

av medlemmarna i SSU (Socialdemokraternas Ungdomsförbund) är det bara sex procent på 

nationell nivå som väljer att gå direkt över till det riktiga partiet. Han kommer med flera 

förslag för att förebygga detta genom att arbeta mer med SSU samt bilda högskoleföreningar 

och hitta nya moderna sätt att få in fler yngre individer.  

En annan fråga var om de tyckte att det var viktigt att publicera beslut och nyheter via sociala 

medier. Här tog han upp ett problem att exempelvis Hallandspostens hemsida gav en 

begränsad utgivning vilket kan resultera i att värdet i en artikel förloras. Vidare har de e-

prenumerationer på alla tidningar som gör att om de finner något intressant lägger de ut det på 

Facebook-sidan.  
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Vi frågade om det var viktigt att allmänheten deltar i beslutsprocesser. Stenholm sade att all 

demokrati är bra men menade att det måste finnas en viss ordning och en organiserad 

demokrati måste vara strukturerad. Men i beslut som berör flera människor än bara den som 

deltar i just det beslutet uppnås inte dessa demokratiska krav. Om man skulle använda sig av 

en nätbaserad demokrati skulle kanske ett flertal individer exkluderas och inga beslut kan tas 

via sociala medier om inte de demokratiska förutsättningarna kan garanteras. Sociala medier 

ska främst användas som en plattform för diskussion. 

Stenholm är rädd för scenariot att man måste organisera om partiet och sättet man 

kommunicerar inom det för att nätet är en så pass stor del av människors liv idag. 

Socialdemokraterna väljer oftast att distribuera information och hålla möten offline. Många är 

idag komfortabla med att sitta vid sin dator och söka information. I den anpassningen känner 

sig Socialdemokraterna inte helt med. Han berättade att de jobbar på att kunna ha möten via 

nätet så att man när som helst kan delta bara man har tillgång till en dator eller telefon.  

Dessutom vill de sända live-sändningar från möten och kampanjer i syfte att låta intresserade 

individer följa dessa via Bambuser, som är en plattform för att sända bland annat live.
56

 

Vår avslutande fråga var om sociala medier kunde ha negativa effekter på politik. Han 

svarade att det inte är bra om en individ tar ställning utan engagemang. Man är helt enkelt inte 

engagerad bara för att man gillar en sida. Slutligen trodde han att Facebook kommer att spela 

en stor roll i valet år 2014 och att Facebook då kommer vara mer inriktat på olika målgrupper 

i valet. 

Medlemmar och organisationer får mer inflytande i politiska frågor tack vare att 

kommunikationen sociala medier är snabbare. Webundersökningar är också en bra grej man 

kan genomföra via sociala medier för att få folkets ställning i vissa frågor. Men de 

synpunkterna man får inte kan man inte använda som beslutsfattande utan som underlag.    

5.3 Intervjuer med studenter vid Högskolan i Halmstad 

Intervjuerna med studenterna på Högskolan i Halmstad syftade till att ställas mot de 

värderingar och frågor som kommunikatören från Socialdemokraterna svarat på. Vi utgick 
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även från våra frågeställningar, för att enligt dem titta på hur studenter såg på sociala mediers 

potential gällande politiska frågor.  I denna del har vi valt att ta med statistik på hur stor 

uppdelning i svaren det var. Detta ger oss en bild av hur pass delaktiga de studenter vi 

intervjuade ser sig vara i politiken. Vi intervjuade en skara studenter, tio stycken och ställde 

följande frågor. 

Är studenter nöjda med 
hur politiker når ut på 
sociala medier? 

 

10x studenter 

Ja, jag tycker politiker 
gör ett bra jobb. 

2 av 10 studenter stödjer 
detta. 

 

Nej, jag ser inte politiken 
på nätet. 

 

8 av 10 studenter menar 
detta. 

 

 

Av första frågan kunde vi konstatera att studenter inte är nöjda med hur politiker använder 

sociala medier. 8 av 10 studenter menar på att de inte aktivt söker politisk information då de 

antingen saknar intresse, inte har ork eller känner att deras kunskap i politiska ämnen är får 

låg. De efterfrågar mindre, snabbare och mer konkret information i form av reklam för att 

politiska partier ska synas mer på sociala medier. Sebastian 29, svarade: 

 

”Om man kollar på hur förvaltningar om hur politiker ska förhålla sig på nätet känns det 

omöjligt att föra en normal konversation. De skulle kunna bli mer personliga och synliga, inte 

använda så svåra ord och beskriva sin vardag så man får mer insikt i det de gör, då man inte 

får någon insyn i deras vardag”. 

 

Sebastian, 29 pratar om synlighet och att han saknar information om hur beslut tas och 

händelser kring partier i vardagen publiceras. Han tror att det dåliga informationsflödet beror 

dels som övriga tycker, på att politik inte är synligt nog. Han påpekar även det faktum att 

politiker har stadgar att följa vilket gör det svårt att publicera olika frågor. Detta kan knytas 

till det som Socialdemokraterna i Halmstads kommunikatör säger, nämligen att partierna runt 



 

 

29 

 

om i Sverige idag är dåliga på att föra en dialog med väljare och utomstående till partiet, 

speciellt på nätet. Möjligen är det förändringar från politiskt håll som måste till för att göra 

partierna mer synliga på nätet. 

 

 

 

 

 

 

 

Liksom i första frågan är resultatet lågt. Majoriteten av de studenter vi intervjuade anser sig 

själva som icke-aktiva inom politiken. Många argumenterar att tiden och orken inte finns till 

att delta.  De tillfrågade som svarade ja på denna fråga ansåg sin politiska aktivitet att vara 

begränsad då de inte var medlemmar i något parti eller ungdomsförbund men var insatta i 

diskussionerna som pågår i samhället. De diskuterar gärna sina åsikter på sociala medier och i 

andra forum. En åsikt som i denna fråga stod ut kom från Linus, 23.  

”Jag är inte jättepolitiskt aktiv i vardagen men provoceras av vissa saker jag hör” 

När det gäller frågor som står ut bland mängden eller som har med ens intressen att göra är 

det vanligt att man tar del i diskussioner kring ämnet. Det är också mycket upp till de frågor 

som media tar upp, menar Linus. Det som media tar upp är syns mycket mer än andra frågor, 

som dock kan vara viktiga.  

 

 

 

Anser du dig vara politiskt aktiv i 

vardagen, utöver val vart fjärde 

år? 

 

10x studenter 

Ja, jag är aktiv. 2 av 10 studenter 

Nej, jag tar avstånd från politik. 8 av 10 studenter 
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Deltar du i politiska 

diskussioner på 

sociala medier? 

 

10 x studenter 

Ja 3 av 10 studenter 

Nej 7 av 10 studenter 

 

Denna fråga kan ses som en följdfråga till föregående, men gav oss en del viktiga tankar att ta 

i beaktande.  De som deltog talade om sociala medier som ett bra verktyg för diskussion och 

av de som svarade ja på denna fråga, deltog man i diskussioner genom att vara aktiva i 

kommentarsfält och följa med i debatten. 

De som inte deltar i diskussioner på sociala medier hade en del intressanta saker att komma 

med, dels så deltog de inte på grund av tidigare argument, såsom tidsbrist. Förutom detta kom 

samtalsämnet in på ”näthat”. De som väljer att hålla sig utanför diskussionerna gör detta på 

grund av att så många med starka åsikter deltar i diskussionerna på nätet och klankar ner och 

förolämpar dem som inte tycker som de gör. 

Även denna fråga hade med kunskap att göra och en av de anonyma intervjuade svarade att 

hon ibland varit intresserad av att gå med i diskussionen, men avstått på grund av att hon inte 

ansåg sig kunnig nog. 

Philip 25: ”Jag är inte delaktig genom att jag läser ledare och sådant, men när det gäller att 

någon publicerar en fråga kan det hända att jag tycker annorlunda och går med i 

diskussionen” 

Philip är en av många som inte anser sig själv som särskilt politiskt aktiv men när det gäller 

frågor som rör honom är han med och diskuterar. Genom detta blir han automatiskt 

deltagande. Att vara politiskt aktiv måste inte nödvändigtvis vara så att du är medlem i ett 

parti, skriver politisk blogg, det kan vara att man är delaktig i diskussioner som ligger en 

varmt om hjärtat. Även andra svarade på liknande sätt och detta tyder på att det finns många 

politiskt aktiva ungdomar, som dock inte är aktiva på traditionellt sätt. 
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Är det viktigt att vara aktiv inom 

politik även mellan valen? 

10 x studenter 

Ja 7 av 10 tycker att det är viktigt. 

Nej 3 av 10 tycker inte att det är viktigt. 

 

Bland respondenterna diskuterades denna fråga flitigast. Majoriteten ansåg att politisk 

aktivitet mellan valen är något som är positivt och av vikt för samhället. Att de själva inte 

råkade vara politiskt aktiva berodde på tidigare nämnda argument. De efterfrågade dock att 

andra ska vara politiskt aktiva, sådana människor som är intresserade av politik och har tid att 

delta. Enligt de som svarade ja på intervjufrågan handlar det om att vi som invånare och 

väljare även efter och mellan val ska följa den politiska debatten och de beslut som görs för 

att politiker ska hålla de löften de utlovat under valkampanjerna. 

Facebook, exemelvis är en arena där människor kan komma med kritik och synpunkter på de 

beslut som tas och uttrycka sitt missnöje eller sin acceptans med det som står på dagordningen 

inom politiken. 

Björn, 21 argumenterade dock att aktivitet mellan valen kräver att man besitter en viss 

kunskap eller i alla fall intresse för det som pågår. Det finns sådana människor. Finns det inte 

motivation till deltagande så ska inte alla behöva vara politiskt aktiva. 

Svaren på denna fråga visade på att de flesta respondenterna står som positiva till att folk 

deltar och följer med, diskuterar och påverkar politiken både under och mellan val.  

Johanna svarade: ”Egentligen är det viktigt att vara aktiv mellan val då aktivitet under val 

endast ger dig en bild som de (politikerna) brödat på, överdrivit. Man hinner inte gå in för det 

så jättemycket under den tiden om man inte är jätteintresserad”.  

I Gilljams bok diskuterar man om deltagardemokratin som komplement till valdemokrati 

verkligen är önskvärt, nödvändigt om ens möjlig.
57

 Enligt studenterna är det både önskvärt 

och nödvändigt med deltagardemokrati. Frågan om den är möjlig är fortfarande svår att svara 

på om man utgår från vad vår målgrupp beskrivit. Då är många av de kritiska punkter som tas 
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upp emot deltagardemokratin bekräftade. Det är svårt att ha deltagardemokrati då invånare 

inte är intresserade, kunniga, saknar tid och ork.  

5.4 Triangulering  

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi angripit vårt problemområde med hjälp av tre 

olika perspektiv. Netnografisk observation, intervju med en inom vår valda politiska ideologi 

samt intervjuer med yngre röstberättigade i form utav högskolestudenter vid Högskolan i 

Halmstad.  

Utifrån den netnografiska observationen kunde vi genomföra en innehållsanalys och se att det 

var hög aktivitet på Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-sida med minst ett inlägg per 

dag samt att användare av sidan kommenterade och gillade. Vi konstaterade att det mest var 

äldre användare av sidan, som stod för aktiviteten. Ställer man detta mot det Sebastian 

Stenholm sade i sin intervju där han menade att åldersstrukturen går åt fel håll, att de har fler 

äldre medlemmar än unga, så stämmer detta överens med vår observation. Detta går även att 

ställa mot intervjuerna vi gjorde med högskolestudenterna där det visade sig att flertalet inte 

alls var engagerade i politik eller deltog i politiska diskussioner. 

I den netnografiska observationen noterade vi också att det endast skedde kommunikation 

från basen till toppen men inte tvärtom. Detta kan givetvis bero på att med begränsade 

resurser och att det helt enkelt inte finns tid att svara på all kommunikation. När vi gjorde 

intervjuerna med högskolestudenterna svarade majoriteten som tidigare nämnt att de inte var 

engagerade i politik eller deltog i politiska diskussioner. Detta kan jämföras med en av 

frågorna till Stenholm som var om sociala medier kan främja deltagande i beslutsprocesser. 

Med härledningen menar vi att om kommunikationen från toppen till basen hade existerat 

eller i alla fall varit bättre hade det kanske ökat intresset bland de yngre.  

Om man försöker se kontexten i alla intervjuer samt den netnografiska observationen så kan 

vi konstatera att politikers närvaro på nätet inte är tillräcklig för att locka yngre väljare. Enligt 

Stenholm är detta något man inom partiet jobbar på att förbättra, att locka intresse bland 

yngre. Många får idag aktivt själva söka upp det parti eller den politiska organisation som 

stämmer överrens med de personliga värderingar man har. Ser man till det bristande intresse 

för politik som studenterna visade då vi intervjuade dem märks det att en ny strategi behövs.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att användandet av flera metoder, i vårt fall två, har givit 

oss en bredare förståelse av fenomenen vi vill undersöka. Vi har kunnat titta på hur politiker 

använder sig av Facebook för att nå ut och om de interagerar med folket. Vi har intervjuat 

både sidadministratör för ett partis Facebook-sida och studenter angående deltagande på nätet. 

Detta har gjort det lättare att kunna svara på våra frågeställningar.  
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6 Resultat 

 

Detta avsnitts syfte är att sammanställa all information vi samlat in till ett resultat som svarar 

på våra frågeställningar, och kan appliceras på våra teorier, deltagardemokrati och borgerlig 

offentlighet. I och med att vi valde att använda fler än en metod finner vi att tillräckligt med 

information insamlats. Vi tänker också dela upp de olika metoddelarna och utvinna resultatet 

från varje undersökning för att sedan kunna knyta ihop till en helhet. 

6.1 Netnografisk observation, resultat 

I den netnografiska observationen kunde vi se att det mest var äldre individer samt 

sidadministratören som stod för aktiviteten i form utav kommentarer och inlägg. Att det inte 

var så mycket yngre kan potentiellt bero på studenters politiska intresse är svalt, om man ser 

till det resultat våra intervjuer med studenterna visade. De blir hellre uppsökta med 

lättillgänglig information än att själva söka den, men detta är svårare sagt än gjort då i alla fall 

Socialdemokraterna inte jobbar så. Enligt Stenholm vi intervjuade så ställer sig politiker 

tveksamma till huruvida människor vill att politiker ska försöka nå ut på individens plan, då 

de är rädda att detta ska störa dem i privatlivet.  

Vidare kom vi också fram till att interaktionen var dålig, det vill säga kommunikationen 

mellan toppen och basen där toppen inte alls var så aktiv som den kanske borde vara. Vi 

menar inte att kommunikationen från toppen till basen var icke-existerande men den hade 

kanske kunnat vara bättre. Att man kommunicerar med sina användare och inbjuder till 

diskussion mellan toppen och basen tror vi är en viktig bidragande faktor till att skapa 

deltagande. I diskussionen är det möjligt att frågor som förbisetts uppkommer och sätts på 

agendan.   

Inom netnografin fokuserar man på just det användargenererade flödet som sociala medier.
58

 

Att toppen inte kommunicerar med basen kan vara en faktor till att yngre eller studenter inte 
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intresserar sig. Vi menar att för att skapa ett intresse krävs det att toppen visar sitt intresse för 

basen. För att ta det konkret så kanske en individ skriver en kommentar som han eller hon 

förväntar sig ett svar på, men svaret kommer inte. Individen kan då tycka att dennes aktivitet 

ses som meningslös och irrelevant och därmed tappar intresset.   

Det finns för övrigt ett flertal anledningar till att intresset kan vara svalt. En anledning kan 

vara att studenter eller yngre inte har tid, det som vi tog upp i avsnitt 4.2.2.1 där Mikael 

Gilljam skriver att ”medborgarna hinner inte”.
59

 Vi kan ställa oss kritiska till att man inte 

hinner då teknologisk utveckling gör det möjligt att hänga med på internet eller på flera 

sociala medier genom mobiltelefonen. Rent teoretiskt borde det inte vara några större 

svårigheter att vara politiskt aktiv hela tiden, men det är nog helt enkelt på grund av bristande 

intresse som man avstår. 

När vi kommer till inläggen och länkarna som läggs ut är dessa inte direkt 

målgruppsanpassade till yngre och studenter då det handlar om mer komplicerade frågor som 

inte rör just den målgruppen. Om man till exempel hade gjort en netnografisk observation av 

SSU:s Facebook-sida hade inlägg, länkar och aktivitet säkerligen varit annorlunda eftersom 

SSU består av yngre individer.    

Med bristande intresse följer att deltagandet inte främjas. I vår observation kan vi se att 

möjligheten att vara med och göra sin röst hörd i partiets frågor finns men det finns inte 

tillräckligt intresse för detta bland yngre. Den netnografiska observationen visade i övrigt att 

intresset bland de politiska frågorna var större bland en äldre målgrupp, kanske för att det var 

frågor som rörde just dem eller att de är aktiva inom partiet. Ur detta perspektiv kan vi säga 

att deltagandet främjas. 

6.2 Intervju med Sebastian Stenholm, resultat 

Att locka yngre är idag lättare sagt än gjort om man ska gå efter vad som sagts denna intervju. 

Som nämnt i tidigare avsnitt kan det finnas ett flertal anledningar till att yngre inte intresserar 

sig för politik eller helt enkelt inte kan ta del av den information som ges. Stenholm säger ju i 

intervjun att åldersstrukturen går åt fel håll så yngre partimedlemmar är ett måste för partiets 
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överlevnad. Socialdemokraterna i Halmstad arbetar inte aktivt genom sin Facebook-sida för 

att locka yngre väljare och detta kan bero på att det är SSU som har hand om den biten. Vad 

gällande kommunikationen från toppen till basen så handlar det mest om att främja diskussion 

och inte politiskt deltagande. De arbetar mycket på att underlätta kommunikationen, men de 

riktar inte in sig specifikt på en målgrupp som då till exempel yngre.  

Detta kan man koppla till föregående avsnitt där vi skriver om att ”medborgarna hinner inte” 

och att vi ställer oss kritiska till detta. Vi tror att medborgare har större möjlighet att följa med 

i politiken tack vare den teknologiska utvecklingen. Som Stenholm säger är det även viktigt 

för ett parti att hänga med i den tekniska utvecklingen och det är något som man jobbar på. De 

har en Facebook-sida som är väldigt aktiv i både toppen och basen och för att de arbetar fram 

en ny lösning på att kommunicera.  

Lösningen på att kommunicera är det som Stenholm sade under intervjun att de ska börja 

använda Bambuser för att sända live. Eftersom många har tillgång till internet via telefon eller 

dator kan de enkelt följa med i dessa live-sändningar, vilket kan ses som ett främjande av 

passivt följande. Nackdelen är att tittarna inte har möjlighet att göra sin röst hörd i live-

sändningen. Hade man kunnat inkorporera tittarna i form av att lyssna till deras kommentarer 

i live-sändningen hade deltagandet kunnat främjas.     

Gilljam har i sin bok ett avsnitt som heter ”deltagardemokrati motverkar medborgarandan”. I 

avsnittet tar han upp en intressant aspekt på politiskt deltagande och det är att medborgare 

fokuserar på olika sakfrågor beroende på om de är till exempel småbarnsföräldrar eller 

pensionärer istället för att intressera sig av det som borde vara för allas bästa.
60

 Detta kan vi 

härleda till det Stenholm tar upp i slutet av intervjun att han trodde att valet år 2014 kommer 

vara mer målgruppsinriktat på Facebook. Det vill säga att man exempelvis skapar en grupp 

som behandlar barnomsorg, som då kanske intresserar småbarnsföräldrar, och en grupp som 

behandlar äldreomsorg som kanske intresserar pensionärer. Vi tror att skapandet av en mer 

målgruppsanpassad politik på Facebook kan främja deltagardemokratin då det visat sig vara 

bristande intresse av politik bland högskolestudenterna vi intervjuat. Det kan vara svårt som 

enskild individ att intressera sig för stora frågor som är för allas bästa då det kanske innefattar 

saker som de inte har kunskap om eller ens är intresserade av. Istället bör fokus ligga på att få 

in individen på sakfrågor som kanske passar den bättre eller som den har intresse för och 
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kunskap om.  

6.3 Intervjuer med studenter, resultat 

I analysen bröt vi ner intervjuerna vi hade med studenterna, visade på vad de sa och deras 

generella inställning till närvaro på internet och sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg. Frågan som dock kvarstår är, vad innebär de svar vi fick för vår 

studie och hur påverkar studenternas svar de frågeställningar vi utgick med i denna 

undersökning? 

Resultaten vi hämtade från intervjuerna med studenter kan inte sägas stå för alla studenter i 

Halmstad då vi valde tio studenter att intervjua. Det som dock är intressant är hur lika svaren 

var bland de studenter som intervjuades, hur de kan relateras till våra övriga metoder och hur 

de passar in i den teori vi använder oss av.  

Att använda Facebook som ett kommunikationsverktyg var något som majoriteten av 

respondenterna ansåg hade stor potential. Att få skriva fritt och diskutera olika frågor är en bra 

sak, enligt studenterna. Just detta resonemang passar till teorin om borgerlig offentlighet. 

Media ska fungera som en plats öppen för diskussion. Makthavarna och kritiker ska här kunna 

mötas och interagera.
61

 Respondenterna i våra intervjuer stödjer detta, rent potentiellt. Dock 

såg de problem med att använda Facebook som kommunikationsverktyg mellan toppen och 

basen rent praktiskt. De studenter som ansåg sig politiskt aktiva kritiserade politikers sätt att 

använda sociala nätverk. De menade att de inte får svar när de försöker kommunicera och 

diskutera sina frågor. Detta är något som också bekräftas genom intervjun med 

socialdemokraternas kommunikatör, och problemet är bristande resurser att handskas med alla 

frågor man får in genom sociala medier.  

Studenterna såg dock på Facebook som ett medium där diskussioner mellan de människor 

som ingår i basen kan hållas. Detta sociala medium tillåter individer att starta grupper som 

kan vara privata eller offentliga och kan där styra diskussioner. Detta påminner till viss del om 

de ”kaffehusdiskussioner” vi nämnt under teoridelen om borgerlig offentlighet. 

Ett annat problem som kunde identifieras ur respondenternas svar var att de gärna aktivt inte 
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söker information om politik på nätet. Två av respondenterna svarade att orsaken är att man 

inte vill besöka t.ex. Socialdemokraternas Facebook-sida för att läsa en 40 sidor lång motion 

kring en fråga. Studenterna såg hellre att politiker blir bättre på att marknadsföra sig själva 

och komma ut med kortfattad information om olika frågor. På så sätt tror studenterna att de 

skulle bli mer intresserade. Här känns Professor Noams kritik mot internet och sociala medier 

som politiskt verktyg relevant. Han menar att politiskt deltagande blir lidande på nätet ju mer 

politiker anpassar sig till att göra information så intressant och estetiskt tilltalande, detta på 

grund av att, som tidigare nämnt, korta, ytliga meddelanden kring viktiga frågor skulle tappa 

mycket av den vikt och tydlighet som de, enligt Noam för närvarande har. Detta i sin tur 

skulle leda till att den kunskap som sprids långt ifrån skulle vara fullständig och detta i sin tur 

skulle leda till att informationen feltolkas (se 4.2.2).
62

 

När vi sedan talade om deltagande och deltagardemokrati skiftade åsikterna. Majoriteten av 

respondenterna ansåg sig själva inte vara politiskt aktiva vilket är intressant då man enligt 

deltagardemokratin är politiskt aktiv när man är med och diskuterar för att påverka.
63

 Detta 

resonemang gav oss också insikt i de problem som fortfarande finns i diskussion på nätet och 

politik i allmänhet. Liksom vi tidigare sagt, fungerar inte deltagardemokrati då människor inte 

har tid, ork eller kunskap när det gäller politik. Respondenterna tog utöver dessa problem upp 

näthat, där de menade att det kan vara skrämmande att göra sin röst hörd på nätet då det finns 

många med extrema åsikter som svarar i fientlig ton.  

För övrigt menar respondenter som inte ansåg sig vara politiskt aktiva att det var bra att folk 

var politiskt aktiva. Detta för att se till att politiker verkligen gör som de lovat. Detta är trots 

allt en av tankarna med deltagardemokrati, folket ska vara med och påverka beslutsfattare och 

se till att de håller sig inom de ramar som de lovat att arbeta inom. 

6.4 Svar på forskningsfrågorna 

Vi gav oss ut på detta fält med en del frågor som vi ville besvara med hjälp av våra metoder 

och teorier. Nedan presenterar vi frågorna en gång till och skriver kortfattat vad vi har kommit 

fram till under varje.  
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a) Har Facebook fått studenter vid Högskolan i Halmstad att delta eller vara mer aktiva i 

politiska frågor?    

De studenter vi intervjuade ansåg sig själva inte vara särskilt politiskt aktiva men hade ändå 

vid ett eller flera tillfällen diskuterat politik på Facebook i form utav att skriva kommentarer 

eller gilla något. Facebook i sig är en plattform som de flesta ser som en bra bas att finna 

information på, men söker den inte aktivt. Att få information skickad till sig är något 

studenterna saknar och efterfrågar då detta skulle leda till, vad det tror, ökad politisk kunskap 

och större.  

För att Habermas teori om en borgerlig offentlighet ska fungera måste basen och toppen 

kommunicera på en gemensam plattform. Facebook skulle kunna vara en sådan, men som 

Sebastian Stenholm i vår intervju bekräftar, så är sättet politiker jobbar idag kontraproduktivt 

till detta syfte. Partierna i Sverige är enligt Stenholm mer för att distribuera information på ett 

face-to-faceplan. Att kommunicera och distribuera information på internet via sociala medier 

är ett problem som idag infinner sig, men som politiker försöker förbättra. 

Eftersom våra respondenter är så få, men ändå enhälliga i sina önskningar kanske politikerna 

borde fråga sig om förändring i form av att göra mer reklam för sig själva online är en 

nödvändig faktor för att få fler anhängare. 

b) Är politiska partier tillräckligt tydliga och aktiva med sin distribution av information på 

Facebook för att väcka intresse bland studenter vid Högskolan i Halmstad ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv?  

Svaret på denna fråga kan ses ur två perspektiv, teoretiskt och praktiskt. Som tidigare nämnt 

anser vi att deltagardemokrati är en idealiserad bild av hur en demokrati bör fungera och i 

teorin fungerar den. Den enskilde medborgaren gör sin plikt genom att rösta vid varje val 

samt ta del och engagerar sig i politiska frågor mellan de olika valen för att på så sätt påverka 

det de tror på. 

När det kommer till den praktiska biten fungerar inte deltagardemokrati så bra som den i 

teorin kan göra utifrån det fält vi har undersökt. Bristande intresse och dålig distribuering av 

information ligger till grund för detta. För att den praktiska biten ska fungera kräver det större 

engagemang av toppen i form av att kommunicera till basen och inte bara låta basen 

kommunicera med dem. 
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c) Kan vi med hjälp av de metoder vi valt, undersöka om direkt eller indirekt deltagande 

förekommer mellan parti och sidbesökare på Socialdemokraterna i Halmstads Facebook-

sida?  

I den netnografiska observationen såg vi att det fanns ett flertal individer som var aktiva på 

Facebook-sidan. De deltog aktivt i de diskussioner som fanns samt visade sitt intresse för de 

olika politiska händelserna. På den nivån kan vi säga att det främjat ett indirekt deltagande om 

man utgår från det fält vi har valt att undersöka.  

Socialdemokraternas interaktion på sin profil är begränsad, diskussioner mellan toppen och 

basen förekommer inte särskilt ofta. Dock är de bra på att distribuera information om vad som 

händer inom partiet. På detta sätt kan de som är involverade lätt följa med i vad som händer i 

den politiska vardag som socialdemokraterna i Halmstad upplever.  

Det vi dock kunde urskilja i vår netnografiska observation och i vår intervju med 

socialdemokraternas kommunikatör är att intresset som finns på deras Facebook-sida kommer 

från äldre generationer och inte från unga människor i samma bemärkelse. Vad detta beror på 

kan vi bara säga utifrån vad respondenterna i våra intervjuer med högskolestudenter svarade 

(se 5.3). De ville inte söka efter information, utan få den skickad till sig. Därför besöker de 

inte politiska profiler aktivt. Så utifrån de yngres perspektiv främjas inte deltagandet.   

En nätbaserad demokrati är inget som fungerar i nuläget av ett flertal orsaker, bland annat som 

Stenholm säger i sin intervju att man inte kan garantera de demokratiska förutsättningarna och 

ett flertal individer skulle då exkluderas (se 5.2). I denna aspekt så främjas inte 

deltagardemokrati genom sociala medier.  
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7 Slutdiskussion 

 

I detta avsnitt ska vi ta upp för- och nackdelar med uppsatsen samt saker som vi nu med facit i 

hand hade kunnat göra bättre.  

Först och främst hade en bredare undersökning kunnat ge ett annorlunda svar. Man hade 

kunnat göra fler intervjuer, enkätundersökningar samt undersöka fler sociala medier än bara 

Facebook. En bredare undersökning hade krävt mer tid än den tid som disponerats till vår 

uppsats. Sen kan man också ställa sig frågan om vi har de förkunskaper som krävs till en mer 

omfattande undersökning. Det kan handla om kunskap om olika kommunikationsteorier eller 

resurser för att samla in relevant datamaterial. En bredare undersökning av detta slag kanske 

rentav är mer passande för en avhandling än en C-uppsats.  

Vårt största problem när vi började utforma vår idé och problemområde var att hitta en 

passande teori. Vi tittade på flera stycken som kunde vara relevant men det var inte förrän vår 

handledare tipsade oss om deltagardemokrati då vi beslöt oss för att det skulle vara den bästa. 

Sedan kombinerade vi med Habermas en borgerlig offentlighet. Vi anser att dessa två teorier 

passar bra ihop med varandra för att skapa förståelse för de frågeställningar vi under 

uppsatsens gång jobbat fram. 

Frågeställningarna som också låg till grund för hela arbetet, som formade vårt resultat, var 

problematiska att få fram. För att kunna göra en rimlig studie för den tidsram vi har haft, 

behövde vi konkreta och specifika frågor som inte svävade ut allt för mycket. Detta hade lett 

till ett alldeles för brett arbete vilket hade tagit för lång tid. 

Vad gäller metoderna, så anser vi att kombinationen att använda netnografisk observation och 

intervjuer fungerade bra tillsammans. Problemet var att studenter inte ville ställa upp på 

intervjuer vars ämne rörde sig kring politik. Detta kunde bero på olika orsaker såsom tidsbrist 

eller att de inte ansåg sig kunna så mycket om ämnet. 

Denna undersökning må ha varit liten om man jämför med andras men den tar upp ett ämne 

som enligt oss är intressant både ur en forskares perspektiv och politiskt perspektiv. Vi tror 

och hoppas att vår undersökning kan stå på egna ben, om inte så skulle den göra ett bra 

underlag för större forskning. 
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9 Bilagor 

Intervjufrågor till studenter. 

 

1. Hur skulle politiska partier enligt dig kunna förbättra sitt sätt att nå ut till yngre 

väljare genom sociala medier?  

2. Är du politiskt aktiv även när det inte är val? Läser ledare, politiska bloggar eller 

gillar någon facebooksida. Varför? 

3. Är du delaktig i politiska diskussioner på sociala medier? Gillar, eller skriver 

kommentarer. 

4. Tycker du att det är viktigt att vara politiskt aktiv även när det inte är val? Varför? 

 

 

Intervjufrågor till Sebastian Stenholm 

 

1. Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift som kommunikatör? 

2. Vilka sociala medier använder ni er av främst, varför? 

3. Inom kommunikationsforskning talas det mycket om sociala medier som ett sätt 

att skapa deltagande, speciellt inom politik. Hur ställer du dig i frågan om sociala 

medier främjar politiskt deltagande i era frågor? 

4. Är sociala medier ett verktyg för att locka yngre väljare? Funkar detta verktyg? Vid 

observationer av er facbooksprofil såg vi att det mest var äldre som 

kommenterade och interagerade. 

5. Är det viktigt för er att publicera beslut och nyheter via sociala medier, varför? 

6. Hur ser du som politiker på att allmänheten deltar i beslutsprocesser i såväl stora 

som små frågor? Är det bra för politiken? 

7. Vilka negativa effekter har sociala medier för politik enligt dig? 

 
 


