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Abstract 

The thesis examines the new media landscape were politics and social media play 

central parts. In Sweden Piratpartiet, or the Pirate Party has grown in popularity 

and much of the success is earned thanks to the party’s political strategy in social 

media. Since the phenomena of social media is new and therefore not examined in 

academic studies, the essay’s purpose is to map out how social media is used as a 

political tool. The study addresses the following research questions: How does 

Piratpartiet define social media? Which are the using areas for social media?  

How is the relationship formed between social media and traditional media? 

In order to answer the research questions, a qualitative interview method has 

been chosen. Since the aim is to develop theories, the theoretical framework 

conducts previous research in political work and Internet, as well as theories such 

as the potential of Internet and the relationship between traditional media and 

political actors outside the government.  

The results of the essay show that the social potential and not the technical of 

social media is what really matters in the political campaigning. It’s about being 

social media, and not using social media. We will most certainly see similar 

patterns in other political parties as well as for newcomers in the political sphere.  

  

 

Nyckelord: sociala medier, partier, Piratpartiet, digitala tidsåldern, offentligheten  
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1 Inledning  

Internet uppfattas alltmer som en politisk spelplan, dels för traditionella partier 

och dels för nya aktörer och partier som önskar inträde på den 

inomparlamentariska arenan. I samband med Barack Obamas 

presidentvalskampanj hösten 2008 gjorde en ny form av Internet en storartad entré 

i form av sociala medier.
1
 De sociala mediernas multimediala karaktär med 

interaktion mellan politiker och medborgare, har idag förändrat villkoren för hur 

det politiska arbetet fortlöper. De sociala medierna har därigenom blivit alltfler 

medborgares och politikers vardag i form av sociala nätverkssajter som Facebook 

men även videosajter och mikrobloggar som YouTube och Twitter har ökat 

lavinartat i popularitet.  

I de sociala mediernas kölvatten, har en diskussion kring hur våra politiker och 

partier använder sig av just de sociala medierna uppkommit. Ett parti som varit 

mycket framgångsrikt i den politiska opinionsbildningen via de sociala medierna 

är det nybildade Piratpartiet som nådde EU-parlamentet med ett mandat och 7,1% 

av rösterna.
2
 Piratpartiet är intressant att studera som fall i studien eftersom partiet 

dels föddes ur de sociala medierna och dels för att partiet lyckats profilera sig via 

de sociala medierna på ett sätt som inget annat svenskt parti har haft framgång 

med tidigare.  

Då de sociala medierna som fenomen är så pass nytt och därigenom 

outforskat, bör en grundläggande kartläggning av dess definition och 

användningsområde samt funktion i det politiska arbetet spela en essentiell roll ur 

ett inomvetenskapligt perspektiv. Studien kommer även att omfatta en diskussion 

kring hur de sociala medierna förhåller sig såväl till de traditionella medierna som 

till offentligheten. Begreppet offentligheten avser vägledning och möjligheten att 

nyansera kommunikativa betydelser som diskussion och debatt mellan 

medborgare och politiker i och med sociala mediers intåg på arenan.  

Genom att utveckla teorin kring sociala medier och politiskt arbete kan den 

här studien generera idéer som kan komma att appliceras på kommande empiriska 

fall.       

 

 

                                                                                                                                                         

 
1
 Det saknas ännu en etablerad teoretisk definition av sociala medier, en uppfattning som även ligger som grund 

till den här studiens syfte. I bred bemärkelse ses därför sociala medier som en slags interaktion och 

kommunikation som sker åt flera olika håll i en digital kontext.  
2
 Piratpartiet fick 7, 1% röster i EU-parlamentsvalet, 2009-06-07 och vann således ett mandat i EU-parlamentet. 

Valmyndigheten www.val.se Hämtat 2009-06-08 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens övergripande syfte är att kartlägga hur sociala medier används i det 

politiska arbetet. Mer specifikt är ändamålet att skapa en teoriutvecklande studie 

ur ett sändarperspektiv kring Piratpartiets syn på och användning av sociala 

medier i partiarbetet. Utgångspunkten ligger i nedanstående centrala 

frågeställningar: 

 

 Hur definierar Piratpartiet sociala medier? 

 Vilka är de sociala mediernas användningsområden? 

 Hur ser relationen ut mellan de sociala medierna och de traditionella 

medierna? 
 

1.2 Disposition 

Kapitel två ledsagar läsaren genom vald metod, studiens tillvägagångssätt, 

material och reflektioner kring de olika valen. Kapitel tre omfattar studiens 

teoretiska utgångspunkter som introduceras genom en djupdykning i den tidigare 

forskningen kring förhållandet mellan politiskt arbete och Internet som utgörs av 

akademiska bidrag från statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. 

Efterföljande avsnitt tar avstamp i den teoretiska språngbrädan kring den digitala 

tidsåldern, Internets potential och traditionella medier i vilka teoretiker såsom 

Manuel Castells och Jürgen Habermas figurerar. I kapitel fyra ges en presentation 

av Piratpartiet, hur partiet har uppkommit och opererat samt kopplingen till 

Internet. I nästföljande kapitel, kapitel fem, presenteras resultat och analys av 

intervjuerna som mynnar ut i den teoriutvecklande studien. Därefter tar avslutande 

slutsatser samt framtida forskningsfält vid.  
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2 Metod och material 

2.1 Fallstudien som metod 

Med utgångspunkt i det outforskade området kring sociala medier som politiskt 

verktyg i partiarbetet tjänar fallstudiedesignen ändamålet väl. Studiens syfte är att 

utifrån ett specifikt fall utveckla teorin kring hur politiska rörelser eller partier 

använder sociala medier i det politiska arbetet. För att skapa denna bild samt för 

att tjäna syftet på bästa vis kommer enfallsdesignen att användas. I denna studie 

utgör Piratpartiet det fenomen som ska studeras och som vidare genererar idéer i 

utvecklandet av teorin. Vid utförandet av en undersökning utifrån en enfallstudie 

kan man, genom att undersöka Piratpartiet, nå fram till analytiska generaliseringar 

över liknande fall så som liknande politiska rörelser eller till exempel Piratpartiet i 

andra länder.
3
 De idéer som härstammar från resultaten kan appliceras på liknande 

fall, det vill säga partier eller rörelser med samma tekniska kunskap. 

Analytiska generaliseringar innebär att enheten för generaliseringen, i detta 

fall Piratpartiet, har valts utifrån vissa kriterier. Tanken är att det i Piratpartiets 

potential finns indikatorer på dels hur det politiska arbetet via sociala medier kan 

komma att ske i framtiden och dels hur sociala medier kan komma att inta en ny 

typ av medierad offentlighet. Piratpartiet föddes på sätt och vis ur de sociala 

medierna och partiet har på så vis en hel del kunskap kring politiskt arbete genom 

sociala medier. Vidare kan det tilläggas att Piratpartiet är ett så kallat 

informationsrikt fall genom att vara en outforskad företeelse och därigenom helt 

nytt i sitt slag. Piratpartiet är även ett nybildat parti och är därigenom väldigt 

beroende av att lyckas i sitt politiska arbete via de sociala medierna för att på så 

vis bilda opinion. Partiet åtnjuter inte garanterad synlighet i de traditionella 

medierna och är därmed mer utelämnade åt de sociala mediernas maskineri.  

2.2 Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsverktyg 

En central och väl använd metod inom studiet av olika medier är 

respondentundersökningar som lämpligen uttalar sig om produktion och reception 

                                                                                                                                                         

 
3
 Esaiasson et al 2007:182 
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av medietexter, medieaktörers verksamhet samt strategier och händelser i 

medierna eller offentligheten.
4
 Respondentundersökningar kan vidare delas upp i 

en kvantitativ och en kvalitativ inriktning, det vill säga som frågeundersökning 

eller samtalsintervju. Esaiasson et al
5
 beskriver frågeundersökningen som ett 

användbart insamlingsverktyg när forskaren vill ha svar på frågor som kretsar 

kring förekomster av olika svar i en viss population. Den kvantitativa metoden 

svarar emellertid inte till studiens explorativa ändamål eftersom fokus inte ligger 

på hur frekvent olika variabelvärden förekommer utan på beskrivningar och 

tolkningar utifrån sändarperspektiv.  

Samtalsintervjun eller den kvalitativa intervjun används istället när forskaren 

vill kartlägga människors uppfattningar på ett område för att sedan till exempel 

utveckla begrepp och definiera kategorier. Enligt Esaiasson et al
6
 är den 

kvalitativa intervjun en av de vanligaste metoderna när syftet är att utveckla 

teorier eller begrepp vilket stämmer väl överens med den här studiens syfte. I det 

här fallet handlar det om en kartläggande och teoriutvecklande studie, som ämnar 

fånga in aspekter utifrån sändarnas utsagor av det mediala fenomen som studeras.
7
 

Ansatsen i uppsatsen är således explorativ eftersom det handlar om att söka 

kunskap som i sin tur bidrar till utvecklandet av teorier kring hur sociala medier 

används i det politiska arbetet.
8
 Genom den kvalitativa intervjumetoden 

tillhandahålles ett praktiskt tillfälle att fånga upp subjektiva röster som ger sin syn 

på sociala mediers möjligheter, begränsningar och användningsområden som 

annars skulle vara svårt att få tillgång till.  

2.3 Tillvägagångssätt 

En central aspekt som definierar olika sorters kvalitativa intervjuer är vilken grad 

frågornas innehåll och ordningsföljd är bestämda på förhand. Østbye
9
 skiljer 

mellan tre slags intervjumetoder: strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun används när intervjuaren 

ställer frågor efter ett schema. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att 

forskaren innan intervjutillfället har definierat teman vilka intervjuerna hämtar 

näring och inspiration utifrån.
10

  

Eftersom studien har en teoriutvecklande ambition saknas kännedom om 

förhållanden kring de sociala medierna. Ostrukturerade intervjuer kännetecknas 

av att forskaren försöker bygga upp en kunskap om förhållanden som denne inte 

har en överblick över eller där forskaren önskar tillträde till den intervjuades 

                                                                                                                                                         

 
4
 Østbye 2003:100 

5
 Esaiasson et al. 2007: 260 

6
 Esaiasson et al. 2007: 286 

7
 Arvidson i Jarlbro (red) 2000:27 

8
 Esaiasson et al. 2007: 43 

9
 Østbye et al  2003:102 

10
 Østbye et al  2003:102-103 
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kunskapsmodeller, begreppsapparat och begreppsanvändning. Den ostrukturerade 

intervjumetoden lämpar sig så således bra för ändamålet, då jag ämnar tränga in i 

intervjupersonernas föreställningsvärldar och fånga in de aspekter som utvecklar 

teorin om de sociala medierna.
11

 Intervjumetoden ger även stor flexibilitet 

eftersom det medför möjligheten att ställa uppföljande frågor.
12

 

I intervjuerna användes ett slags PM med rubriker som hämtats från studiens 

syfte och problemformulering. Bryman
13

 liknar ostrukturerade intervjuer vid ett 

vanligt samtal vilket stämmer ganska väl med hur intervjuerna förlöpte. 

Intervjuplatserna valdes av intervjupersonerna eftersom detta bidrar till en 

trygghet och mer avslappnad stämning i intervjusamtalet. Samtliga intervjuer ägde 

rum under lugna tider på caféer i Lund och fortlöpte under ungefär en timme 

vardera. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, och korta 

minnesanteckningar gjordes kontinuerligt för att vid tillfälle kunna ställa 

uppföljningsfrågor. Efter intervjutillfällena, transkriberades ljudupptagningarna 

och skrevs ut. Nu tillkom uppgiften att hitta någon slags ordning bland alla 

pusselbitar och på så vis få en överblick av materialet och därigenom ett mönster.  

Det analytiska tillvägagångssätt som används i den här uppsatsen har hämtat 

viss inspiration från Glaser & Strauss
14

 empiribaserade teori, det vill säga 

Grounded theory som menar att själva kodningen av intervjuerna är ett centralt 

steg mot teorigenereringen. Texterna bearbetades och kodades i enlighet med 

något som kallas för öppen kodning som görs för att studera det som framkommit 

under intervjutillfällena. Ett viktigt steg i insamlandet av empirin var att inte anta 

teoretiska kategorier från början utan att låta intervjuerna avgöra vilka 

beståndsdelar som i kombination med studiens syfte kunde utgöra fruktsamma 

analyskategorier i utvecklandet av teorin.
15

 Det öppna förhållningssättet valdes för 

att jag ville att svaren på frågorna skulle avgöras av det som hittades i 

analysenheterna och inte genom förhandsdefinierade kategorier. Det analytiska 

momentet i form av den öppna kodningen var således avgörande när det kom till 

att försöka tyda generella mönster i analysenheterna för att sedan konstruera 

analyskategorierna
16

 Efter genomläsningen av de kvalitativa intervjuerna 

konstruerades således nedanstående analyskategorier: 

 Definition av sociala medier kretsar kring hur Piratpartiet ser på och 

definierar sociala medier.  

 Sociala mediers användningsområden handlar om hur de sociala 

medierna används i den interna respektive externa kommunikationen 

inom Piratpartiet. De kommunikativa möjligheterna och hur 

diskussion och debatt sker.   

                                                                                                                                                         

 
11

 Kvale 1997:94 
12

 Østbye et al  2003:103 
13

 Bryman 2002:301  
14

 Glaser & Strauss 1967 
15

 Esaiasson et al. 2007:237 
16

 Glaser & Strauss 1967 
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 Traditionell medierapportering åsyftar Piratpartiets åsikter kring 

etablerad, mer traditionella medier. Här undersöks hur Piratpartiets 

sociala medier förhåller sig till traditionella medier.  

2.4 Val av intervjupersoner 

I sökandet efter lämpliga intervjupersoner från Piratpartiet vände jag mig till 

pressgruppen via Piratpartiets hemsida där jag beskrev studiens syfte och 

problemformulering. I mejlet poängterades även hur det eftersöktes personer inom 

Piratpartiet som hade kunskap och erfarenhet av sociala medier. Mitt mejl 

slängdes ut i ledningsgruppens live-feed och redan några minuter senare 

kontaktade Jacob Dexe
17

, ordförande för Piratstudenterna i Lund, mig via mejl för 

att bestämma intervjutillfälle. De första två intervjuerna ägde därefter rum med 

Dexe samt Snild Dolkow som är ordförande för Ung Pirat i södra distriktet. 

Eftersom kontakten med Dolkow etablerades genom Dexe kan man säga att ett 

snöbollsurval ägde rum. Ett snöbollsurval beskrivs som en teknik där de 

analysenheterna vi först får tag på hjälper oss att hitta nya enheter.
18

  

Dexe presenterade mig även för de nästföljande intervjusvarandena, nämligen 

Rick Falkvinge, partiledare och grundare av Piratpartiet samt Thomas Selig, pirat. 

Jag är helt övertygad om att Rick Falkvinge hade varit svår att få tag på om det 

inte vore för att jag redan etablerat kontakt med de tidigare intervjuade. Ett 

snöbollsurval är således en fördel, när forskaren önskar nå intervjupersoner som 

hade varit svåra att nå utan tidigare etablering.
19

 

 

Tabell 1. Intervjupersonerna 

Intervjuperson Roll i 

Piratpartiet 

Intervjuplats/ 

Datum 

Urval Intervjumetod 

Jacob Dexe 

www.jacobdexe.wordpress.se 

Ansvarig för 

Piratstudenterna, 

Lund 

Café Athen/ 

090518 

Bekvämlighets-

urval 

Ostrukturerad 

samtalsintervju 

Snild Dolkow 

 

Ansvarig Ung 

Pirat, södra 

distriktet och EU-

kandidat 

Café Athen/ 

090518 

Snöbollsurval Ostrukturerad 

samtalsintervju 

Rick Falkvinge 

www.rickfalkvinge.se 

Partiledare och 

grundare av 

Piratpartiet, EU-

kandidat 

Café Ariman/ 

090526 

Snöbollsurval Ostrukturerad 

samtalsintervju 

Thomas Selig 

www.selig.se 

 Bloggare och 

Pirat 

Café Ariman/ 

090526 

Snöbollsurval Ostrukturerad 

samtalsintervju 
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 Intervjupersonerna har gett medgivande till publiceringen av deras respektive för- och efternamn 
18

 Esaiasson et al. 2007: 216 
19

 Bryman 2002:115  
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2.5 Kritiska reflektioner kring metod- och 

materialval 

Avslutningsvis är det viktigt att redogöra för de kritiska reflektioner och 

knappheter som finns kring de olika metod- och materialval som utgör den här 

studien. Det finns en del kritik mot den ostrukturerade samtalsintervjun som 

metod när det gäller förmågan att analysera materialet. För att kunna analysera det 

empiriska materialet på ett tillfredsställande tillvägagångssätt hämtades därför 

inspiration från Grounded Theory som genom en öppen kodning ledde till tre 

olika analyskategorier. Fördelen med det analytiska momentet av empirin var att 

jag tvingades konstruera ett eget analysverktyg som utvecklade min analytiska 

kreativitet.
 20

 I ostrukturerade intervjusituationer krävs även att dynamiken mellan 

mig som intervjuar och den intervjuade fungerar felfritt. Under de fyra 

intervjutillfällena upplevde jag aldrig att de intervjuade tvekade eller inte riktigt 

visste vad de skulle säga. Samtliga intervjuade är förstås politiskt aktiva på olika 

sätt, vilket innebar att de inte var främmande inför tanken att uttrycka sig verbalt. 

Att de hade politiska åsikter och således färgade av sitt parti i sina svar, är en 

annan aspekt som bör uppmärksammas ur en källkritisk synpunkt.  

Jag har således under uppsatsens gång försökt hålla mig kritisk och objektiv i 

min bedömning av intervjumaterialet. Dock sker tolkning utifrån forskarens 

glasögon i merparten av akademiska arbeten och det är således relativt enkelt att 

dra slutsatsen att lovord om objektivitet är svåra att upprätthålla.
21

 

Utgångspunkten i studien är att forskaren inte objektivt kan spegla verkligheten 

därute. Problemet med att forskarens förförståelse påverkar det slutliga resultatet 

är gemensamt för all samhällsforskning, bland annat vilar ofta valet av 

forskningsproblem på tidigare erfarenheter och intresse från forskarens sida.
22

 

Vidare är den vetenskapliga utgångspunkten i den här studien, ett 

konstruktivistiskt perspektiv på kommunikation där verkligheten förstås som 

konstruerad, och att tolkningen av dess betydelse beror på vem som dekonstruerar 

själva verkligheten.
 23

 Det är således svårt att uppnå en hög grad av objektivitet, 

utan vi har alla olika bagage som påverkar hur vi tolkar och dekonstruerar den 

information vi får ta del av. 

 En annan aspekt att ta hänsyn till är studiens möjligheter till 

generaliserbara resultat. Först och främst, så är undersökningen en fallstudie där 

Piratpartiet utgör fallet som utforskas och därefter kan teorier utvecklas kring 

politiskt arbete och sociala medier. Vidare innebär det att studien inte är 

representativ i någon statistisk mening. Dock kan slutresultatet från studien 

komma att testas på framtida liknande empiriska fall för att verifiera teorin.
24
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 Esaiasson et al 2007:245 
21

 Esaiasson et al 2007:313  
22

 Fay 1996:147 
23

 Bergström & Boréus 2000:45 
24

 Esaiasson et al 2007:182 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Tidigare forskning om politiskt arbete på Internet 

För att positionera den här studien är det väsentligt att presentera tidigare 

forskning inom ämnesområdet som består av politiskt arbete på Internet. Eftersom 

relationen mellan politiskt arbete och sociala medier är så pass ny och till följd av 

detta oetablerad, finns det ännu inte någon forskning som kretsar kring denna. 

Kommande forskningsöversikt gör istället anspråk på att belysa de olika teman 

som finns inom det aktuella forskningsområdet. Därigenom bör det poängteras att 

den här studien ämnar tränga djupare in i fältet och utveckla teorier kring de 

sociala medierna i det politiska arbetet som ännu inte etablerats.   

I den statsvetenskapligt inriktade forskningen finns studier kring politiska 

rörelser och deras politiska arbete på Internet. Harry Cleaver
25

 analyserade redan 

år 1995 i artikeln The Zapatistas and the electronic fabric of struggle den 

zapatistiska rörelsens politiska kamp i digital kontext. Zapatisterna i Chiapas, 

Mexiko, beskrivs ofta som den första utomparlamentariska rörelsen som använde 

sig av Internets möjligheter för att nå ut med sina politiska budskap och 

mobilisera den mexikanska befolkningen mot den korrupta regeringen. Cleaver 

hävdar att mexikanska och amerikanska medier spred felaktig information om 

rörelsen vilket slutligen ledde till en medieblockad. Lösningen blev att använda 

sig av Internet för att nå ut med information till sina anhängare runt om i världen 

samt ge en mer rättvis bild av Zapatiströrelsen än den som framställdes av 

traditionella medier. Cleaver drog slutsatsen att Internet erbjöd nya politiska 

diskussioner om demokrati och revolution men att Internet inte kunde ge 

lösningar till de faktiska problemen. Dock menar Cleaver att Zapatisterna 

framförallt lyckades öppna ögonen för folk utanför Mexikos gränser och 

därigenom bilda opinion bland människor världen över.  

Statsvetaren Pia Brundin
26

 har i avhandlingen Politics on the net undersökt hur 

politiska rörelser i Sverige och USA använder Internet som ett politiskt utrymme. 

Brundin utförde en innehållsanalys av hemsidorna bland rörelserna och nådde 

slutsatsen att Internet användes primärt av externa skäl, det vill säga i syfte att nå 

ut med politiska budskap samt för att informera om rörelsernas verksamhet. 

Vidare menade Brundin att politiska syften som mobilisering och kampanjarbete 
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var huvudsakliga delar i rörelsernas arbete på Internet. Brundin menade att 

merparten av de undersökta grupperna ställde sig kritiska till att använda Internet 

internt, i syfte att främja deltagande och interaktion. Forskningen visade även att 

Internet främst användes som kompletterande medium gentemot traditionella 

medier genom att man ville höras och synas så mycket som möjligt.
27

 Internet är 

ett mäktigt verktyg när det gäller propaganda och informationsspridning men 

desto mindre betydelsefullt när det gäller diskussion och interaktion, slutpläderar 

Brundin.
28

  

Det senaste tillskottet inom strategisk politisk kommunikation är Jesper 

Strömbäcks Makt, medier och samhälle
29

 som bland annat behandlar utvecklingen 

och professionaliseringen av politiska valkampanjer på bland annat Internet. 

Utifrån Obamas presidentvals kampanj menar Strömbäck att den strategiska 

politiska kommunikationen primärt handlar om att nå politiska mål via 

kommunikation. Därutöver menar han att valrörelserna har professionaliserats och 

att detta ställer högre krav på partiernas expertis och förmåga att kommunicera på 

Internet. Politiska partiers och aktörers framgång och fortlevnad hänger allt mer 

samman med hur de lyckas anpassa sig till det förändrade medielandskapet. 

Partier och andra politiska aktörer är enligt Strömbäck även fortsättningsvis 

beroende av traditionella medier och nyhetsjournalistiken. Användningen av 

Internet kan dock möjligtvis få en större betydelse när syftet är att kringgå den 

traditionella mediegestaltningen.
30

  

3.2 Teoretisk språngbräda  

För att i ett senare skede utveckla teorin om sociala medier som politiskt verktyg 

är det essentiellt att presentera teoribildningar som behandlar den digitala 

tidsåldern, offentligheten, kommunikativa möjligheter samt traditionella medier. 

Eftersom studien är induktiv, har teoriinsamlingen styrts av de tidigare utstakade 

analyskategorierna; definition av sociala medier, sociala mediers 

användningsområde samt sociala medier och traditionell medierapportering. 

3.2.1 Teorin om den digitala tidsåldern  

Sociologen Manuel Castells
31

 urskiljer i likhet med till exempel Peter Dahlgren 

och Jürgen Habermas, problem i den senmoderna demokratin. Castells talar i 

trilogin Nätverkssamhällets framväxt utgivna mellan år 1999-2000, om den nya 
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digitala tidsåldern som skapat helt nya arenor för dagens politik. Den analytiska 

utgångspunkten sker i den teknik som vuxit fram i samhället. Teorin om 

nätverkssamhället menar att nationalstaten, politikens tidigare hemvist har 

kommit att ifrågasättas som dess naturliga arena. Den nationella, politiska arenan 

har fått konkurrens som politikens aktör och när alltfler flöden, som ekonomi, 

makt och information flyter igenom den nya informations- och 

kommunikationstekniken, ställs den traditionella politiken och dess aktörer inför 

problem. Under dessa nya omständigheter gör nya flöden av politiska 

påtryckningar inträde och nya politiska grupperingar bildas. Castells menar att det 

är i detta nya ljus som samtidens nya politiska rörelser och aktörer ska förstås. 

Internet är djupt kopplat till de nya politiska rörelserna på så vis att de använder 

den nya tekniken aktivt i sitt arbete för att nå sina mål. 

Castells menar att många av de politiska rörelser som verkar på Internet, 

driver så kallad enfrågepolitik, snarare än att utarbeta ett komplett politiskt 

program som de traditionella politiska aktörerna tenderar att göra. De olika 

enfrågerörelserna arbetar enligt Castells såväl öppet, via massmedier och 

informationskampanjer, som i det dolda, via aktiv lobbying riktad mot de 

etablerade politiska aktörerna. Internet är en viktig resurs när det kommer till 

såväl intern som extern kommunikation, som samordning av verksamheten samt 

informationsspridning. Nätgemenskaper är en central del i Castells teorier, och 

han menar att Internet kan skapa nya typer av gemenskaper som inte är bundna av 

geografiska gränser. Dessa nya gemenskaper skapas via Internet genom 

diskussioner medborgare emellan och ömsedig tillit utvecklas. Internet erbjuder i 

sin tur de nya politiska rörelserna tillfälle att spela en allt centralare roll i den 

digitala tidsåldern.
32

 Castells menar att frågan om huruvida politiken i den digitala 

tidsåldern kommer att lyckas, inte är en teknisk fråga, utan en social aspekt. 

Teknikens kapacitet är inte avgörande för demokratin utan mer hur vi tänker och 

anammar det sociala som tekniken erbjuder. Diskussion och debatt mynnar ut ur 

det sociala, inte ur det tekniska, hävdar Castells.
33

 Dessa tankar kring teknikens 

kapacitet har många gemensamma nämnare med den här studien och kommer 

således att fungera väl som en språngbräda i utvecklande av teorin kring de 

sociala mediernas funktion i det politiska arbetet. Vidare kan Piratpartiet ses som 

en av de nya politiska rörelserna som Castells talar om i den digitala tidsåldern. 

3.2.2 Internet som en potentiell räddare av offentligheten   

Alltsedan Internet uppkom som kommunikationsmedium på 1990-talet har 

forskningen kretsat kring huruvida Internet kan kopplas samman med 

förhoppningar om ökat medborgerligt engagemang och därigenom fler 

diskussioner och debatter. Begreppet offentlig sfär myntades av Jürgen 

                                                                                                                                                         

 
32

 Olsson i Dahlgren (red) 2000:221-223 
33

 Castells 1999 



 

 11 

Habermas
34

 på 1960-talet och har sedan dess figurerat som idealbild över hur den 

allmänna opinionen formas av medborgare som resonerar och diskuterar i 

offentligheten. Hans viktigaste slutsats var att dagens offentlighet inte vilar på 

diskussion utan på politisk propaganda och kulturindustri. Teoretikern kritiserar 

således starkt dagens medier som han menar har tagit över den offentliga 

diskussionen som tidigare bedrivits av och mellan medborgare.
35

  

Habermas teori om offentligheten är en diskussion som fått nytt liv tack vare 

den alltmer framväxande elektroniska kontexten. Många teoretiker hävdar 

exempelvis att Internet kan spela den viktiga rollen som en offentlig sfär, där 

medborgare kan träffas och interagera i gemensamma intressen.
36

 En av dessa är 

Medie- och kommunikationsvetaren Tobias Olsson
37

 som beskriver Internet som 

en del av offentligheten och menar vidare att Internet skulle kunna beskrivas som 

en potentiell räddare av den samtida offentligheten. Olsson skisserar upp 

nedanstående egenskaper hos Internet som han anser vara stärkande för 

offentligheten och därmed, på sikt, demokratin.  

 Internets förmåga att på ett enkelt och effektivt sätt erbjuda tillgång 

till information. Mängden information för medborgarna att ta del av 

blir större och med hjälp av denna kan medborgarna i sin tur 

orientera sig bättre i samhället.  

 Internet kan ge medborgarna deltagande från hemmet via sin dator 

genom att man ges möjlighet att aktivt delta i politiken som 

”tyckare”. 

 Tekniken erbjuder enklare samordning av politiska aktioner, ger 

goda möjligheter till skapandet av nya politiska kontaktytor och nya 

arenor för debatt och diskussion.  

 Den inbyggda interaktion skapar mer aktiva medieanvändare än de 

traditionella medierna kan skapa.  

 Internet erbjuder utrymme åt många olika perspektiv vilket innebär 

att officiella röster och uppgifter kan ifrågasättas och att alternativa 

tolkningar ges utrymme.  

 

Statsvetaren Sara Bentivegna
38

 beskriver interaktivitet och horisontell 

kommunikation som huvudsakliga ingredienser mot uppfyllandet av demokratiska 

lovord. När det gäller interaktivitet menas att medborgaren intar en dubbel roll 

vilket innebär att hon är dels sändare och dels mottagare i kommunikationsflödet. 

Genom att nya medier erbjuder såväl information som deltagande, placeras 

medborgaren i en position där denne själv kan utöva en typ av kontroll över det 

offentliga livet. Vidare talar Bentivegna om den vertikala och horisontella 
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kommunikationen där den förstnämnda syftar till det traditionella 

kommunikationsflödet där sändaren skickar ett meddelande till mottagaren. Det 

vertikala kommunikationsflödet sker ofta för informationsspridning eller i syfte 

att mobilisera och erhålla stöd. Kommunikationen blir horisontell när samtliga 

medborgare befinner sig i ett jämlikt stadium i flödet. Bentivega hävdar att 

exklusiva förhållanden bildas på Internet först när interaktionen blir horisontell 

kommunikation.
39

 

3.2.3 Traditionell medierapportering 

Det finns en hel uppsjö av teoretiker som hävdar att politiska rörelser, nya partier 

och andra politiska aktörer ofta upplever problem med sättet traditionella medier 

väljer att gestalta rörelserna.
40

  

 Justin Lewis teorier i Constructing Public Opinion betonar hur medierna 

strategiskt skapar diskurser som är rena avspeglingar av politiska och ekonomiska 

eliters intressen. Lewis hävdar att medierna i samma veva exkluderar den icke-

etablerade så kallade alternativa politiken från den offentliga debatten. Mer 

specifikt, konstruerar medier den allmänna opinionen genom att medier definierar 

vad och vilka frågor som är viktiga och vilka frågor som inte är väsentliga. Till 

exempel förminskas alternativa åsikter genom att budskapen tas ur sitt 

sammanhang och därmed får en ny innebörd. De bakomliggande motiven 

förklaras som att nutida mediesystem generellt ägs av stora och mäktiga företag 

vilket påverkar hur medierna sedan framställer och överrepresenterar etablerad 

politik.
41

 

Håkan Thörn
42

 hävdar att villkoren och mobiliseringen för hur diverse 

politiska rörelser når ut med sin politik har omskapats i takt med att arenorna inte 

längre enbart tillhör traditionella medier. Thörn talar om offentlighetens 

omstrukturering; det nya medierummet som uppkommit parallellt med att 

informationsteknologin utvecklats. Det har tack vare denna utveckling har skett en 

omstrukturering av offentligheten som har erbjudit nya villkor för rörelser ifråga 

om politiskt handlande och opinionsbildning. Huvudpoängen är att aktörer som 

står utanför riksdagen tvingas använda sig av andra taktiker då man inte åtnjuter 

samma automatiska tillträde i den mediala offentligheten som partipolitiska 

aktörer. I takt med den teknologiska utvecklingen har diverse rörelser anpassat 

sina medietaktiker för att säkerställa en plats på den nya offentliga arenan.
43

 

Vidare är det intressant att se hur Piratpartiet genom de sociala medierna förhåller 

sig till de traditionella medierna, finns det en medveten strategi i användandet av 

de sociala medierna? 
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4 Presentation av Piratpartiet 

Den 1 januari 2006 bildades Piratpartiet genom att Rick Falkvinge startade en 

hemsida där samtliga intresserade kunde skriva under på en elektronisk 

namninsamling för att bilda ett nytt parti. Partiet skulle verka för att begränsa 

immaterialrätterna samt skydda privatlivet. Samma kväll offentliggjorde 

Falkvinge sidans adress i fildelningshub och sidan fick därefter tre miljoner träffar 

på två dygn. 10 februari, samma år hade Piratpartiet samlat ihop de 1500 

namnunderskrifter som behövdes för att registrera ett parti hos Valmyndigheten 

och fem dagar senare godkändes registreringen formellt.
44

    

 Under maj månad, 2006 ledde den stora razzian mot Pirate Bay till att 

antalet medlemsansökningar strömmade in och efter ett dygn hade partiet fått 

2000 nya medlemmar. Den 28 augusti presenterades valmanifestet inför 

Riksdagsvalet 2006. När rösterna slutligen var räknade visade det sig att 

Piratpartiet hade fått 0,63 % av rösterna vilket motsvarade 34 918 röster. 

Piratpartiet blev det tredje största partiet utanför riksdagen efter 

Sverigedemokraterna och Feministsikt initiativ.
45

  

 I det officiella partiprogrammet som uppdaterades under årsmötet 7-8 

mars 2009 antogs principprogrammet version 3.3 som deklarerar att:  

 
”Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten 

måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för 

samhället”
46

 

 

På Piratpartiets hemsida går det även att utläsa att partiet inte tar ställning i 

höger/vänster frågor utan är beredda att stödja såväl en socialdemokratisk som en 

borgerlig regering. Man hävdar att det centrala är att vägen mot kontrollsamhället 

avbryts samt att kulturen och kunskapen släpps fritt i samhället. Det egentliga 

målet med att partiet ställer upp i riksdagsvalet 2010 är att komma in i riksdagen 

och på så vis erhålla en vågmästarställning.
47

 Piratpartiet meddelar att de kommer 

att stödja denna regering i övriga frågor där partiet inte tar ställning. Vidare 

deklareras att för att kunna enas som en rörelse tar man inte ställning i andra 

politiska frågor som inte handlar om hjärtefrågorna.
48

 Piratpartiet fick 7, 1% röster 

i EU-parlamentsvalet och vann således ett mandat i form av första namnet 

Christian Engström.
49
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5 Resultat och analys 

Här presenteras resultaten från samtalsintervjuerna med Piratpartiet. Tidigare 

utstakade analyskategorier definition av sociala medier, sociala mediers 

användningsområde samt relationen mellan sociala medier och traditionell 

medierapportering utgör i kapitlet, avsnitt 5.1, 5.2 respektive 5.3. Fortlöpande 

förekommer citerade exempel från samtalsintervjuerna för att tydliggöra de 

analytiska resonemangen som förs i redovisningen.  

5.1 Hur definierar Piratpartiet sociala medier? 

Piratpartiets definition av sociala medier är en klar utveckling av den förklaring 

som inledde den här uppsatsen. Här menar partiet att sociala medier innebär ett 

skifte i hur människor upptäcker, uppfattar och delar med sig av nyheter, 

information och innehåll. Sociala medier är ett samspel av sociologi och teknologi 

som omvandlar monolog till dialog och som förändrar människors roll från 

passiva innehållskonsumenter till aktiva medborgare av den digitala världen. Det 

verkar finnas en klar uppfattning bland partiet när det gäller att förstå och förklara 

vad sociala medier innebär för Piratpartiet. Sociala medier är ett ämne som 

diskuterats under många möten mellan pirater, inte minst över Internet men även 

under fysiska konferenser och föreläsningar. Samtliga intervjuade talar om ett 

ohierarkiskt medium där alla befinner sig på jämlik nivå:  

 
”Det finns ingen särställning, det vill säga skillnad mellan producent och konsument, alla är 

viktiga och har samma funktion i nätverket.”
50

 

 

I och med att det saknas en specifik sändare och mottagare, går de sociala 

medierna inte heller att styra eller kontrollera i en särskild riktning. Alla 

intervjuade talar om hur informationen stöps om och skickas vidare på ett sätt som 

gör att mottagaren på sätt och vis blir sin egen producent. Att 

kommuniktionsflödet har förändrats från att tidigare varit baserat på en 

envägskommunikation mellan en sändare och en mottagare är helt uppenbart i 

beskrivningen. De intervjuade är väldigt noggranna med att särskilja sig själva 

från de traditionella medierna och menar att dessa förmedlar ut nyheten till folk, 

men att folket inte får möjligheten att svara. Sedan finns ett mellansteg, det vill 

säga bloggen, där folk får möjligheten att kommentera och svara på andras inlägg. 
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Mellansteget stämmer väl överens med Bentivegas
51

 syn på medborgarens 

möjlighet till interaktivitet där denne intar en slags dubbel roll i 

kommunikationsflödet. I det sista steget, sker enligt Piratpartiet ett paradigmbyte 

där de sociala medierna sakta påbörjat sin entré. Här närvarar inte en specifik 

förmedlare utan samtliga inblandade aktörer utvecklar processen löpande. 

Piraterna bedömer att Piratpartiets användning av de sociala medierna befinner sig 

någonstans mellan steg två och tre. Vidare är Piratpartiets syn på sociala medier, 

en vidareutveckling av Bentivegas interaktivitetsbegrepp och partiet menar att alla 

bjuds in till att vara producenter av den gigantiska text som alstras gemensamt. 

Bloggen var första steget mot interaktivitet vilket medförde en återkoppling i 

samtalet eller diskussionen som inte varit möjlig tidigare. De sociala medierna är 

förutom deltagande medier, även indikatorer på att vi rör oss mot 

multivägskommunikation framför den tidigare tvåvägskommunikationen.  

I och med interaktivitet och deltagande, betonar Piratpartiet de sociala 

relationerna i medierna som väldigt centrala eftersom det är genom relationerna 

som de bygger upp sin organisation. Huvudfördelarna är att politikerna här har en 

chans att vara människa genom att engagera och rekrytera ofrivilliga gräsrötter 

och ambassadörer och på så vis bilda opinion. Partiledare Falkvinge berättar till 

exempel att ökad synlighet är a och o i det politiska opinionsarbetet: 

 
”För mig är det en självklarhet att etablera de sociala relationerna. Varje gång någon nämner 

Falkvinge i den virtuella världen, så läser jag det och har personen ifråga en fråga, så svarar jag på 

det direkt i deras blogg eller Twitter. Det spelar ingen roll om bloggen har en läsare eller tusen 

läsare”
52

   

 

Ett snabbt svar på en utkastad fråga gör att båda sidor känner sig sedda och hörda 

i interaktionen.  Ovanstående citat stämmer även väl överens med Castells
53

 teori 

om nätverksamhället och hur det sociala i tekniken är det som avgör huruvida 

politiken i den digitala tidsåldern kommer att lyckas. Genom att öppna en 

interaktion med potentiella väljare åtnjuter partiet en starkt ökad synlighet till en 

mycket blygsam kostnad. Piratpartiet tror att man i grund och botten ser på sociala 

medier annorlunda än övriga partier i Sverige som man menar har felbedömt 

konceptet: 

 
”De andra partierna som finns i de sociala medierna har missförstått konceptet med de sociala 

medierna. De svarar aldrig. Det blir en typ av megafonpolitik. Samtalet bör ligga i fokus. Det ska 

inte vara vi pratar och du lyssnar”.
54

 

 
”Vi kommer från nätet och försöker lära oss politiken.  De andra kommer från politiken och 

försöker tillämpa gammel tänk på nätet vilket naturligtvis bara kollapsar”
55
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Konsten är enligt Castells
56

 resonemang att lägga fokus på just det sociala, det vill 

säga personen istället för partiet eller organisationen. Ett vidare exempel på detta 

är Falkvinges sätt att adressera nya medlemmar: 
 

”Rätt många är förvånade över att när de skriver på sin blogg att de har blivit medlemmar. Då 

skriver jag välkommen ombord. Den politiken bedrivs inte av de andra partierna!”
57

  

 

I Piratpartiets beskrivning bedriver partiet en opinionsbildning som fokuserar på 

att aktivt bemöta och främja deltagande bland medborgare. Ett lyckosamt recept i 

den politiska opinionsbildningen via sociala medier är således att vara öppen, 

närvarande och lyhörd. Det tenderar att finnas en skiljelinje mellan Piratpartiets 

syn på sociala medier och de andra partierna genom att piraterna tar sig tid att 

diskutera och bemöta potentiella väljare. Det finns självfallet bakomliggande 

faktorer till detta uttalande, som att de etablerade riksdagspartierna säkerligen inte 

har den tid som krävs för att bemöta sin väljarkår direkt, men det är också här de 

misslyckas med sin politiska retorik på Internet.  

5.2 Vilka är de sociala mediernas 

användningsområden? 

De sociala mediernas användningsområde kan följaktligen delas upp i intern 

respektive extern kommunikation. Castells
58

 hävdar till exempel att Internet är en 

viktig resurs när det kommer till dels organisationsuppbyggnad samt dels 

spridning av information. Ser man till den tidigare forskningen finns stora 

indikatorer på att Internet tidigare har använts primärt av externa skäl i syfte att nå 

ut med politisk opinion och informera.
59

 Detta avsnitt avser således analys av den 

interna respektive externa kommunikationen.  

5.2.1 Interna skäl  

När det gäller den interna kommunikationen, så bygger partiet hela sin 

kommunikation och verksamhet helt och hållet via de sociala medierna, vilket 

måste ses som något unikt i partipolitiska sammanhang. Piratpartiet menar att de 

sociala medierna används primärt för att samordna organisationen, och inte för att 

uppmärksamma sakfrågorna:  

 
”Den stora utmaningen i Piratpartiet, ligger inte i frågan om att dra till sig uppmärksamheten kring 

idéerna utan att kanalisera det massiva intresset till en fungerande organisation”
60

 

                                                                                                                                                         

 
56

 Castells 1999 
57

 Rick Falkvinge 
58

 Castells 1999 
59

 Se Brundin 2008; Cleaver 1995 
60

 Rick Falkvinge 



 

 17 

 

Denna syn på internkommunikation går helt emot Brundins resultat där 

majoriteten ställde sig kritisk till användandet av Internet för att organisera och 

planera de olika politiska rörelserna. Detta berodde enligt Brundin
61

 på att den 

interaktiva potentialen inte utnyttjades och att man ställde sig oförstående till hur 

den egentligen bör användas. Piratpartiet är dock väl införstått med att sociala 

medier bör användas för att tjäna organiseringen av partiet. Piraterna menar att de 

sociala medierna i första hand används just för att organisera de olika intressena 

som finns inom partiet och därigenom arbetar partiet som en självorganiserande 

svärm. Svärmbegreppet är ett återkommande tema under samtliga intervjuer och 

det hävdas att det fallit sig mest naturligt att arbeta just som en svärm genom de 

sociala medierna. Detta som en följd av att en klar majoritet av medlemmarna är 

teknikintresserade och användare av just de sociala medierna.  

 
”Det handlar inte om att använda sociala medier som att vara sociala medier. Vi jobbar som en stor 

svärm, vi kommer från nätet och sen råkar dagens teknikverktyg som kallas sociala medier vara 

modulerade på samma sätt som vi redan arbetar. Det är inte frågan om att vi tar till oss verktyg 

utan det dyker upp verktyg som arbetar som vi arbetar”
62

  

 

Svärmbegreppet är således djupt sammansvetsat med hur Piratpartiet använder de 

sociala medierna men det finns inte några faktiska manualer för hur arbetet sker i 

praktiken. Falkvinge hävdar till exempel att hur människor tänker har förändrats i 

takt med att teknologin har utvecklats: 

 
”Tekniken i de sociala medierna har förändrat hur vi tänker. Det finns inte bara en svärm, utan 

varje människa har flera olika svärmar, beroende på kontext. Olika svärmar arbetar på olika sätt. 

Det går in i varandra och flyter”
63

  

 

Genom de sociala medierna bildas svärmar och i sin tur nätgemenskaper som inte 

är bundna av geografiska gränser utan som skapas genom självorganiserande 

former. Castells nätgemenskaper skapas just genom gemensamma intressen, vilket 

är precis det som sker i Piratpartiets svärmar då du bildar en grupp med andra som 

intresserar sig för samma sak som du själv gör. Svärmen står för den ohierarkiska 

uppbyggnaden i partiet men vilar även på det enstaka beslutssystem som finns 

inom partiet, nämligen ”tre piratregeln”. Denna tre piratregel innebär i korta drag 

att om en pirat har en idé och denne får medhåll från två andra pirater, får piraten 

gå vidare med idén så länge det inte kostar partiet pengar. Vem som helst inom 

partiet får således ta ett beslut, så till vida att du har medhåll från två pirater. 

Denna beslutsprocess visar stora mått på en horisontell kommunikation som 

innebär att samtliga aktörer erhåller makten att initiera förslag och därmed 

befinner sig på en jämlik nivå.
64

 Kommunikativt handlande förutsätter att alla 

aktörer har samma möjlighet att utveckla det politiska programmet, vilket är en 
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möjlighet som finns om ännu begränsad till viss mån.
65

 Vidare kan man kanske 

tala om en slags social medielogik, där svärmtekniken medför att medborgare kan 

tycka och tänka kring beslut på den elektroniska arenan. Genom de sociala 

medierna arrangeras även kongresser och årsmöten vilka inte hade kunnat äga 

rum om det inte vore för de sociala mediekanalerna.  

 
”Vi kan inte resa någonstans, vi kan inte ha en kongress. Vi har våra årsmöten över nätet på 

forumet. Människor är väldigt teknikintresserade, det har satt mycket av grunden. De har kört de 

kommunikationsvägarna. Vi är en generation som använt oss av medierna på ett naturligt sätt”
66

 

 

Medborgare och politiskt intresserade personer är inte längre beroende av att ses 

på en fysisk plats i och med de sociala medierna vilket gör det enklare att 

samordna möten bland piraterna. Piratpartiet använder de sociala medierna på så 

vis att man samlar människor som är intresserade och skapar årsmöten och 

konferenser i de sociala mediernas rum. Mer specifikt använder partiet sig av 

Skypes chattfunktion av den anledningen att allt som skrivs sparas automatiskt i 

ett arkiv som vem som helst har tillgång till senare. Det verkar vara viktigt för 

Piratpartiet att de beslut som tas på möten och konferenser ska präglas av 

öppenhet och transparens. Dock bör det uppmärksammas att samtliga 

beslutsgångar kan vara svåra att följa eftersom många av besluten tas genom tre 

piratregeln som i sig minskar synligheten och istället ökar spretigheten i besluten.  

5.2.2 Externa skäl  

De externa skälen kan närmast kopplas till hur partiet försöker nå ut till 

medborgare och närmast bilda opinion. Piratpartiet tror att det är viktigt att synas 

och höras för att komma igenom den stora härden av video, musik, ljud, text och 

bild. Partiet säger sig utnyttja samtliga multimediala egenskaper som erbjuds via 

de sociala medierna för att nå ut till så många människor som möjligt. Video 

användning sker till exempel mycket genom Youtube, Google video, Vimeo, 

Bambuser och Quik. Inför EU-kampanjen lade partiet ut olika videos och 

svarsvideos på sin hemsida i syfte att få igång en debatt kring upphovsrättsliga 

frågor. Vem som helst har sedan möjlighet att svara på videos via Piratpartiets 

hemsida, utan någon mellanhand som först ska godkänna videon. Det sker 

därigenom en direktlänkning mellan producent och sedan mottagaren som i sin tur 

blir producent. Direktlänkningen utan mellanhänder visar tydliga indikatorer på en 

offentlighet där ingen granskar eller bestämmer vilket material som ska ta plats 

eller inte. Ett annat exempel på direktlänkning är förbindelsen mellan medlemmar 

och Piratpartiets hemsida: 
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”Vi är våra aktivister. Idéer färdas, det är helt organistiskt. Du kan skriva till piratpartiet på Twitter 

och när du skriver om piratpartiet då kommer det direkt in på vår ledningschatt. Vem som helst 

kan därefter besvara eller följa diskussionen via hemsidan” 
67

 

 

 Detta bidrar till en inbyggd interaktion som enligt Olsson
68

 skapar betydligt fler 

aktiva medieanvändare än vad traditionella medier har kunnat erbjuda. 

Användningen av de sociala medierna som till exempel Twitter, bidrar till en ökad 

interaktivitet som in tur lockar till sig en bredare skara av användare. 

Offentligheten kan på sikt stärkas genom att fler bjuds in till diskussion och att 

vem som helst ges möjligheten att delta.  

Förutom videosajter, använder Piratpartiet även fotosajter som FlickR, Picasa 

och Bilddagboken. Dessa fyller syftet att dokumentera partiets vardag från olika 

perspektiv, med följden att vem som helst kan ladda upp bilder, kommentera och 

diskutera de olika fotografierna.  

För att exponeras så mycket som möjligt sluter partiet an till webbportaler som 

Knuff, Bloggportalen och Twingly. Dessa webbportaler är intressanta på så vis att 

de visar de mest diskuterade ämnena i bloggosfären samt vilka bloggar som har 

flest läsare och sidvisningar. Genom dessa webbportaler tillåts man alltså följa 

vilka ämnen som intresserar flest bloggare, vilket är ett viktigt sätt att mäta 

opinionen på. Alla som bloggar och mikrobloggar får dock inte samma 

genomslagskraft utan detta tror Piratpartiet ofta beror på:  

 
”De personer som skriver bra och är välpålästa brukar få igång en bättre diskussion på sina bloggar 

än de som är sämre”
69

  

 

Att vara välpåläst och upplyst i en diskussion eller debatt är ingredienser som 

ingår i Habermas offentliga sfär. Argumentation, konsensus och det rationella i 

samtalet är det mest centrala, vilket stämmer till viss del med Piratpartiets 

resonemang om vilka bloggar som får störst genomslagskraft och därmed vinner 

gehör. Piratpartiet tror även att bloggosfären hade en stor inverkan på att partiet 

fick många nya medlemmar under Pirate Bay rättegången i våras: 

 
”Den största idéutvecklingen sker på bloggarna. Vi hade en live-feed från rättegången, från 

bloggare och chattare som satt innanför och utanför rättegången och alla som ville kunde följa dem 

via vår hemsida.”
70

  

 

De sociala medierna under rättegången ger exempel på hur alltfler perspektiv än 

de etablerade politiska rösterna fick ta plats på arenan. Genom att en bloggskara 

dokumenterade vad som hände innan- och utanför domstolsdörrarna, erbjöds 

medborgare en alternativ bild till den som målades upp av traditionella medier. 

Detta är ett klart exempel på Olssons
71

 bild av att Internet kan verka stärkande för 

offentligheten genom att erbjuda utrymme åt olika röster och således kringgå 
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traditionella mediers vinkling. Medborgarna erbjuds därigenom en annan typ av 

rapportering än den som figurerar i traditionella medier. Opinionsbildandet för 

Piratpartiets frågor var genom bloggarna ett faktum och många nya medlemmar 

slöt sig an till partiet i samband med just rättegången.  

 
”Vi påverkade opinionen under rättegången men det är inte bara piratpartiet utan det är hela 

bloggosfären som påverkar”
72

 

 
”Det går inte att förneka att bloggosfären har inflytande på den allmänna opinionen. Det finns ett 

politiskt inflytande, definitivt”
73

 

 

Ovanstående citat visar tydliga tecken på hur opinionsbildningen sker genom det 

nya medierummet i takt med att teknologin har förändrats.
74

 Genom de sociala 

medierna erbjuds Piratpartiet nya sätt till politiskt handlande och därmed nå ut till 

medborgare och senare bilda opinion.  Partiet beskriver det som att diskussioner 

plockas upp av andra bloggar och så fortsätter det växelvis, fram och tillbaka.  

Ett annat sätt att höras och synas på är att sluta an till allmänna sociala sajter 

som Facebook, Lunarstorm och Student.se. Taktiken på Facebook verkar dock 

inte vara särskilt utstuderad, utan sker ofta utan hänvisning till en stor plan. På 

Facebook kan förstås vem som helst skapa en grupp och det är också det som 

brukar hända menar Piratpartiet: 

 
”Alla gör små saker som inte är en del i den stora planen. Svärmen arbetar på ett annat sätt. Någon 

tyckte det var en bra idé och ville se om det funkade. Men när 50 000 människor gör så här hela 

tiden, då händer det massor”
75

 

 

Det är också här Piratpartiet än en gång skiljer sig från resterande partier i 

Sverige. De andra partierna skapar genom betalda strateger eller marknadsförare 

ofta grupper på till exempel Facebook i strategiskt politiskt syfte. De försöker 

aktivt påverka opinionen direkt genom de sociala medierna vilka ofta spelar roller 

i strategiska och professionaliserade kampanjer som ofta sker i anslutning till 

valår. Piratpartiet menar att de själva inte skapar grupper, utan det är folk i 

svärmarna eller intresserade som helt planlöst tar egna initiativ till att starta 

grupper och twittra i partiets favör.    
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5.3 Hur ser relationen ut mellan sociala medier och 

traditionella medier? 

Förutom att sociala medier har förändrat sättet att kommunicera och interagera har 

de följaktligen förändrat hur medielandskapet idag ser ut. Före sociala medier och 

Internet existerade var traditionella medier det enda sättet att nå ut med budskap 

till den stora massan. Idag är dock de mediala förhållandena annorlunda i och med 

att logiken inte enbart tillhör den traditionella arenan. Det är därför intressant att 

se hur Piratpartiets användning av de sociala medierna förhåller sig till de 

traditionella medierna. Ett slående exempel på Piratpartiets syn på traditionella 

medier är att partiet inte kan vara beroende av traditionella medier av den 

anledningen att de inte kan kontrollera hur de framställs i dem:  

 
”Don’t hate the media, become the media. Du måste väl förstå om vi vill ha något publicerat då 

kommer vi inte till dig utan det kan vi göra själva. Redan 2006 sa vi, vi kan inte vara beroende av 

gammal media. Det kan vi inte kontrollera. Vi kan inte ha ett element som du inte kan kontrollera 

och är beroende av din strategi. Vi måste bygga en organisation som klarar sig helt utan medier. 

Och det har vi gjort.”
76

 

 

Samtliga intervjuade anser dock att de traditionella medierna bör komplettera de 

sociala medierna för att kunna nå ut till olika typer av målgrupper. Detta går tvärt 

emot Brundins
77

 forskningsresultat som menar att Internet främst används som 

kompletterande medium gentemot traditionella medier. Därav kan det dras 

slutsatser om att användandet av sociala medier, troligtvis medför större medial 

genomslagskraft än vad Internet som medium tidigare kunnat erbjuda.  

Piratpartiet anser det som relativt svårt att påverka de traditionella medierna 

eftersom dessa styrs av sensationslysten och medielogikdriven journalistik. 

Piraterna tror att den otraditionella, icke hierarkiska uppbygganden av partiet är 

problematisk för gamla medier: 

 
”Det är svårare att prata med en aktivist än en ordförande. Vi är ganska löst sammansatta och vi 

har inte starka strukturer så det kan verka förvirrande. Vi har inga talespersoner”
78

 

 

Den lösa svärmsammansättningen bidrar således till att medierna inte vet vem de 

ska kontakta vid ett eventuellt uttalande. Vidare tror Piratpartiet att man 

framförallt är exkluderade från den traditionella mediearenan. Ett exempel på 

detta var när SVT:s EU-debatt i maj bytte skepnad till en nationaldebatt med de 

etablerade riksdagspartierna i spetsen. Från början var Piratpartiet, Feministiskt 

Initiativ samt Junilistan inbjudna av SVT för att tillsammans med 

riksdagspartierna diskutera EU-valet, vilket enligt Piratpartiet fick en abrupt 

vändning när SVT valde att ha riksdagsdebatt istället. Ovanstående händelse visar 
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stora mått av Lewis
79

 teorier om hur medborgarnas opinioner inte överensstämmer 

med de frågor som ställs och får utrymme i medierna. SVT skapade således en 

diskurs som i likhet med Lewis resonemang framhävde redan etablerade politiska 

intresse, framför medborgarnas opinion. Detta förklarar Lewis med att nutida 

mediesystem generellt ägs av stora och mäktiga företag vilket påverkar hur 

medierna sedan framställer oetablerad politik, som Piratpartiet i det här fallet.  

När Piratpartiet väl nämns i traditionella medier, sker detta enligt partiet med 

fokus på skandal eller sensationslystna händelser som ofta gestaltas på mindre 

fördelaktiga sätt.  

 

”Piratpartiet måste kämpa för att komma med i medierna och när partiet tilldelas utrymme sker 

detta i samband med att någon i partiet gjort något dumt eller något skandalöst”
80

 

 

Det finns troligtvis en klar skepsis bland journalister och traditionella medier när 

det kommer till sociala medier. Detta tror piratpartiet beror på själva 

svärmbegreppet och vem som egentligen är själva kontrollinsatsen i de sociala 

medierna. De kritiseras för att det fattas yrkesutbildning, källkritik och kvalitet i 

de sociala medierna. Detta försvarar Piratpartiet genom att säga att de sociala 

medierna självsanerar sig och på så vis rättar sig allteftersom: 

 
”Kontrollen ligger i att alla pratar med alla. Den här generationen pratar en större skala, snabbare 

och mer än tidigare. Om det flesta tycker det är en dålig idé, blir det inget av sig”
81

 

 

De medborgare som själva inte är delaktiga i de sociala medierna, känner 

troligtvis större trovärdighet gentemot traditionella medier.  

 
”Om du läser en artikel i svenskan och en blogg. Trovärdigheten i svenskan är desto större. Men 

om du läser en artikel och 500 bloggar, och 90% av bloggarna  är överens då har bloggarna större 

trovärdighet”
82

  

 

Att gå från den traditionella medieanvändningen till de sociala medierna liknar 

piratpartiet med att man gick från att tro på kyrkan till att börja lita på den 

frisinnade pressen. Piratpartiet hävdar dock att trots att förhållandet mellan dem 

själva och traditionella medier är problematiskt, så är partiet inte beroende av 

medierna för framgång.
 83

   

Piratpartiet menar således att de traditionella medierna enbart kompletterar de 

sociala medierna. Det har dock skapats olika ”svärmar”, det vill säga grupper i 

forum, bloggar och mikrobloggar som mediegruppen och pressgruppen. Dessa 

grupper arbetar i syfte att adressera de traditionella medierna och lär ut hur 

piraterna ska skriva debattartiklar och insändare i tidningar. Det finns även en 
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grupp som korrekturläser piraternas eventuella mediematerial. Svärmarnas syfte 

beskrivs som:  

 
”De försöker ändra piratpartiets inställning till traditionella medier och traditionella medias 

inställning till Piratpartiet” 

 

De olika svärmarna kring hur partiet ska förhålla sig till traditionella medier och 

vice versa, stämmer väl överens med Thörns teori om offentlighetens 

omstrukturering. Thörn
84

 menar att utomparlamentariska grupper ofta utnyttjar 

parallella tekniker för att göra avtryck i den mediala offentligheten. Castells 

menar att politiska rörelser ofta arbetar dolt via aktiv lobbying riktad dels mot 

etablerade politisk aktörer samt dels mot massmedierna. Ovanstående 

svärmgrupper är exempel på hur Piratpartiet trots allt försöker påverka och spetsa 

sina medietekniker gentemot traditionella medier.  
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6 Sociala medier som politiskt verktyg 

Att se på Tv är inte social interaktion, du får garanterat inget svar om du kastar ut 

frågor mot Tv-apparaten. Samma sak gäller för radio och papperstidningar. 

Sociala medier har de facto omvandlat sättet att kommunicera och interagera 

medborgare emellan samt mellan politiker och medborgare. Den problembild som 

målades upp i inledande kapitel knyter an till det tidigare outforskade området 

mellan sociala medier och politiskt arbete. I den här uppsatsen har ambitionen 

varit att kartlägga samt vidareutveckla teorier om hur Piratpartiet använder sociala 

medier i det politiska arbetet. Mycket fokus har därigenom lagts just på 

grundläggande frågeställningar om definitioner och användningsområden för 

sociala medier som politiskt verktyg. Samtliga frågeställningar kommer 

hädanefter att betas av, en efter en med start i definitionen av sociala medier. 

Sedan kommer sociala mediers användningsområde samt relationen mellan 

sociala medier och traditionella medier att diskuteras.  

De sociala medierna skiljer sig markant från den definition som vanligtvis 

beskriver det traditionella enkelriktade kommunikationsflödet med en avsändare 

och mottagare. Fokus ligger inte på envägs- eller tvåvägskommunikation, utan 

Piratpartiets beskrivning av sociala medier liknar närmast en horisontell 

multivägskommunikation där samtliga inblandande är producenter av den text 

som alstras gemensamt. De sociala medierna spelar även centrala roller som 

organisationsuppbyggande genom diverse svärmar som arbetar parallellt med 

etablerade krafter. I den interna kommunikationen används svärmarna för att 

skapa gemenskaper och på så vis organisera partiet genom partimöten och 

kongresser som inte varit möjliga utan de sociala medierna. Det politiska arbetet 

sker genom att all kommunikation mellan pirater, aktiva och intresserade sker 

uteslutande via de sociala medierna. Megafonpolitiken som bedrivs av så många 

partier lyser med sin frånvaro, istället ligger samtal, diskussion i fokus där 

politikerna svarar direkt i privatpersoners bloggar. Klyftan mellan politiker och 

medborgare har i den politiska opinionsbildningsprocessen således aldrig varit 

mindre. Piratpartiet har lyckats få medborgare att gå från passivitet till handling. 

Denna förankring och närhet mellan medborgare och politiker torde vara 

grundbulten för alla fungerande politiska system. Misstron och skepsisen mot 

politiker och politik kan generellt minska genom att medborgare känner att de har 

större påverkan i opinionsbildningsprocessen.  

Piratpartiet använder de traditionella medierna som komplement till de sociala 

medierna för att kunna nå olika typer av målgrupper. Partiet har byggt upp hela 

sin verksamhet oberoende av traditionella medier eftersom man inte kan 

kontrollera hur Piratpartiet framställs i dessa. Dock arbetar diverse svärmar 

genom de sociala medierna för att förbättra relationerna mellan traditionella och 

sociala medier. I och med att partiet använder traditionella medier som 
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kompletterande och inte vice versa, strider detta mot Brundins tidigare 

forskningsresultat som menar att Internet används främst som kompletterande 

medium. 

Jag menar i den här uppsatsen att Piratpartiet visar på ett nytt sätt att använda 

de sociala medierna som politiskt verktyg. Det bör dock påpekas att de sociala 

mediernas betydelse för politiska grupper, kan variera från fall till fall och mellan 

olika typer av organisationer. De traditionella partierna har mycket att vinna på att 

synas och höras i så många sammanhang som möjligt, såväl i traditionella som 

sociala medier. Piratpartiet grundar istället hela sitt interna samt externa politiska 

arbete via de sociala medierna, genom en strategi som inte gjorts av tidigare 

partier i Sverige. Deras sätt att vara sociala medier, istället för att se dem som 

verktyg, kommer troligtvis att genomsyra fler kommande nya partier i Sverige 

som kan komma att skaka om de traditionella partierna. För ett parti eller en 

politisk rörelse som vill bygga starka relationer med sina målgrupper gäller det 

inte att tala till medborgarna utan man måste i allra högsta grad tala med dem. Det 

räcker inte heller att kommunicera först när en kris inträffat eller när det är dags 

för valår, utan kommunikationen måste ske kontinuerligt mellan parterna. 

Piratpartiet fick 7,1 % röster i EU- parlamentsvalet för att man insåg vikten av att 

bygga starka relationer mellan sig själva och intresserade. Genom ett kreativt 

användande av olika sociala medier har Piratpartiet utvecklat nya metoder för hur 

en politisk organisation kan byggas upp via medierna men även hur man låter 

samtliga intresserade kommunicera med partiet på deras såväl som på partiets 

villkor. Genom det långsiktiga relationsuppbyggandet har Piratpartiet lyckats 

forma en ny typ av politisk rörelse via sociala medier.  

Det bör dock poängteras att de traditionella medierna även fortsättningsvis 

kommer att spela en central roll i den politiska kommunikationen eftersom de 

sociala medierna enbart når ett fåtal, och inte samtliga medborgare. Dock kan det 

göras antaganden om, att när ett parti som Piratpartiet når framgång genom en viss 

organisationsmodell eller genom att kommunicera på ett särskilt sätt, sätter det 

genast tryck på andra partier och rörelser. Detta har banat vägen för att fler partier 

och politiska rörelser, såväl nya som gamla kommer att omvärdera begrepp som 

diskussion, dialog och samtal med medborgare, inte för medborgare.  

Det bör avslutningsvis betonas att de sociala medierna bör betraktas som 

främst sociala framför tekniska i likhet med Castells teori om den digitala 

tidsåldern. Huruvida politiken är lyckosam eller inte, vilar på uppfattningen om att 

teknikens kapacitet inte är avgörande för demokratin utan hur vi tänker och 

transformerar detta till diskussion och debatt. Det handlar inte främst om politiska 

strategier utan om ett naturligt tillstånd, att vara sociala medier och inte att 

använda sociala medier.  

6.1 Framtida forskningsfält 

Den här teoriutvecklande studien mynnar ut i många tänkbara framtida 

forskningsområden. Först och främst bör den här studiens slutresultat testas på 
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andra empiriska fall, som nya partier eller Piratpartier i andra länder som 

Tyskland och Schweiz. Likaväl kan det vara intressant att göra en jämförande 

fallstudie mellan Piratpartiets syn och användning av sociala medier och andra 

partier eller ungdomspartier i Sverige. Sociala medier utifrån ett demokratiskt 

perspektiv är förstås likaså ett betydelsefullt ämne ur en statsvetenskaplig 

forskningsdisciplin. Ett annat förslag är att gå närmare in på den organisatoriska 

uppbyggnaden i Piratpartiet och den så kallade tre piratregeln. Hur sker 

policyskapandet inom partiet i och med tre piratregeln?  
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