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Abstract 
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Sammanfattning Uppsatsen undersöker professionaliseringen i Liberalerna i 

Södertäljes valkampanj inför valet 2018. Syftet med 

undersökningen är att beskriva och analysera den strategiska 

kommunikationen i valkampanjen. Frågeställningarna behandlar 

hur kommunikation tas fram och bedrivs, hur 

kommunikationsstrategierna från partiledningen tillämpas i 

praktiken samt i vilken utsträckning valkampanjen kan beskrivas 

som professionaliserad. Ett professionaliseringsindex skapat för att 

mäta graden av professionalisering används i analysen tillsammans 

med en particentrerad teori om professionaliserade kampanjer. 

Materialet som analyseras är insamlat med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med kampanjarbetare som hade 

betydande roller i planeringen och bedrivandet av kampanjen. 

Resultatet visar att bland annat att professionaliseringen och 

strategier i den undersökta valkampanjen drivs av röstmaximering 

som mål och hindras av för få ekonomiska resurser, men även att 

professionaliseringen i vidare forskning behöver ses utifrån en ny 

fas där sociala medier tar större plats. 

 

Nyckelord  professionalisering, strategisk kommunikation, medialisering, 

valkampanj, politisk kommunikation  
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1. Inledning  

Mycket information kan ligga bakom ett kort citat som ”att tjafsa med sossarna kan få några 

röster att trilla in liksom”. Det handlar om en strategi för att få fler röster genom att engagera 

väljare när ett parti skapar en konfliktyta mot ett motståndarparti. Ett mål om 

röstmaximerande är en av de saker som driver ett parti att vara mer professionella i sin 

kampanj. Denna uppsats kommer handla om hur professionaliseringen av valkampanjer visar 

sig på lokalnivå i ett litet parti.  

 

Partiet som valts för denna studie är Liberalerna och platsen är Södertälje kommun. 

Liberalerna är ett parti som traditionellt sett ligger till höger ideologiskt. De står för att 

försvara varje människas frihet att forma sitt liv (Liberalerna, u.åa). Förutsättningarna för 

politisk kommunikation för Liberalerna i Södertälje kan antas vara problematiska då det är ett 

litet parti i kommunen med få ekonomiska och personella resurser. De saknar en specifik 

person som är anställd som kommunikatör. Istället bedrivs kommunikationen av personer 

inom partiet som inte har någon utbildning inom kommunikation. 

 

Valkampanjen inför valet 2018 har analyserats för att ta reda på hur Liberalerna i Södertälje 

tar fram och bedriver valkampanj, vilken grad av professionalisering som fanns och varför det 

var så. Valkommunikationen kommer också att jämföras med kommunikationsstrategierna 

från partiledningen för att få en bild av hur kampanjen togs fram. 

 

Strömbäck (2009b: 63) skriver att det i modern tid inte finns plats för amatörer i “moderna 

och sofistikerade valkampanjer”.  

“Om gårdagens kampanjkrigare var aktivister och frivilliga kampanjarbetare är 

dagens kampanjkrigare snarare professionella kampanjarbetare och konsulter” 

(Strömbäck, 2009b: 63). 

Professionalisering har kommit att bli en beskrivning av hur politiska kampanjer och 

kommunikation utvecklas (Lilleker & Negrine, 2002: 98). I modern tid förlitar sig 

valkampanjer på medier och professionell expertis i användandet av olika kampanjtekniker 

såsom målgruppsanpassning och opinionsmätningar, alltså i kampanjens planerande och 

utförande. Innan politikens digitalisering förlitade man sig i valkampanjer på frivilliga 

kampanjarbetare, interpersonell kommunikation och erfarenheter som gett politikerna expertis 
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i hur kampanjer bedrivs (Strömbäck, 2009b: 63). Hur kampanjer bedrivs har alltså förändrats 

över tid, från kampanjer med lokal anknytning med nära kontakt mellan politiker och väljare, 

till ett mer professionaliserat kampanjarbete där medier används för att nå ut till medborgarna. 

 

1.1 Forskningsöversikt 

1.1.1 Amerikanisering och tre faser 

Forskningen om professionaliseringen av politiska kampanjer har till stor del utförts i 

Storbritannien och USA. I dessa länder har också professionaliseringen av den strategiska 

politiska kommunikationen och valkampanjerna utvecklats mest (Strömbäck, 2007: 63; 

2009b: 65). På grund av utvecklingen i USA har processerna av professionalisering av 

politisk kommunikation även benämnts som amerikanisering inom forskningen (Negrine & 

Papathanassopoulos, 1996). Det har också benämnts som postmodern (Norris, 2002; Plasser 

& Plasser, 2002) och phase 3 eller stage 3 (Farrell & Webb, 2000). Ett annat begrepp som 

använts för att beskriva professionalisering är modernisering vilket syftar till en “generell 

ökad användning av nya metoder och strategiska perspektiv som prövats i kampanjarbetet” 

(Nord, 2013: 37). 

 

Förändringen i politisk valkommunikation kan delas in i tre olika faser i en historisk kontext. 

De olika faserna kallas förmodern, modern och postmodern1 (Norris, 2000: 138; Plasser & 

Plasser, 2002: 6; Strömbäck, 2007: 51f; 2009b: 63). Vidare skiljer sig faserna åt beroende på 

olika mediesystem och politiska system i olika länder, samt andra landspecifika faktorer 

(Strömbäck, 2007: 51). Faserna kan ses som utvecklingen av professionaliseringen och 

professionaliserade kampanjer har i tidigare forskning beskrivits med namnet på den sista 

fasen; postmoderna kampanjer eller Stage 3 (Gibson & Römmele, 2001: 31).  

 

Vidare präglas de olika faserna av olika karaktärsdrag, där karaktärsdragen talar för mediernas 

utveckling och påverkan på kampanjarbetet. I den förmoderna fasen skedde den politiska 

kommunikationen via lokala partier där man kommunicerade med väljarna ansikte mot 

ansikte. Fasen präglades av folkets stora vilja att delta i organisationer och folkrörelser, där de 

olika grupperna av folk var socialt homogena såsom olika socioekonomiska grupperingar. 

 
1 Faserna har också kallats Stage 1, Stage 2 och Stage 3 av forskare inom området men jag väljer att använda 

förmodern, modern och postmodern då de är mer beskrivande. 
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Folket identifierade sig i stor grad med partier och livslång lojalitet till samma parti var det 

normala (Gibson & Römmele, 2001: 33).  

 

Den moderna fasen innebar att kommunikationssättet skiftade från direktkontakt med väljarna 

från partiet till att kommunikationen skedde via massmedier. Folket fick inte längre sin 

information från organisationsmöten, utan från massmedierna. Massmedier gav partierna 

möjlighet att nå ut till en större publik. På grund av minskad partiidentifikation från sociala 

grupper blev partier tvungna att övertyga väljare att rösta på dem. Inom partiorganisationen 

skedde ett maktskifte från lokala organisationer till partihögkvarteret där ansvaret för 

kampanjstrategier också ingår (Gibson & Römmele, 2001: 33).  

 

Den postmoderna fasen präglades av internets uppkomst och tillgång till allmänheten. Partier 

ville nå ut till väljare via internet, mejl och telemarketing. Opinionsundersökningar, 

fokusgruppsundersökningar och PR-konsulter användes för att utveckla budskap så att de 

kunde riktas till väljargrupper. Gibson och Römmele (2001: 33) menar att partierna på detta 

vis sågs återansluta med väljarna genom riktade kampanjer. I figur 1 sammanfattas hur 

utvecklingen av politiska kampanjer har sett ut i historisk kontext. 
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Figur 1. Utmärkande drag för valkampanjer under olika faser (Nord & Strömbäck, 2003: 64). 
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1.1.2 Svensk forskning om professionalisering 

I svensk forskning om professionalisering har man fokuserat på politisk kommunikation på en 

nationell nivå där man jämfört graden av professionalisering mellan olika partier.  

 

Strömbäck (2009b) undersökte professionaliseringen i valkommunikationen hos 

riksdagspartierna inför valet 2006 i Sverige.  Resultatet visade att det 

professionaliseringsindex som användes var ett tveksamt sätt att undersöka 

professionalisering i Sverige (Strömbäck, 2009b: 84). Detta då indexet härstammar från 

forskning gjord i USA och Storbritannien där det politiska systemet inte ser ut som vårt och 

där en stor skillnad är att Sverige har mittenpartier. En av de drivande faktorerna för 

professionalisering är nämligen högerideologi. En ytterligare stor skillnad är att vi har ett 

flerpartisystem i Sverige. Även om Strömbäck modifierat indexet menar han att det bör 

utvecklas ytterligare för att passa en svensk kontext (Strömbäck, 2009b: 84), vilket Nord 

(2013) har gjort.  

 

Vidare visar undersökningen att graden av professionalisering skiljer sig markant mellan 

partierna i valkommunikationen inför valet 2006 och att inget parti är fullt professionaliserat 

(Strömbäck, 2009b: 84). Undersökningen visade också på att graden av professionalisering i 

kampanjen har samband med olika faktorer; om partiet har en högerideologi, om de har 

röstmaximerande som mål, om det råder intern centralisering och hierarkisk struktur och 

kultur inom partiet, om de har tillgång till kampanjresurser och hur många som är anställda. 

Strömbäck (2009b: 84) menar att dessa faktorer gör det mer sannolikt att ett parti blir 

professionaliserade i sin valkommunikation, men tidigare valförluster och byte av partiledare 

spelar också roll.  

 

Strömbäck (2009b: 85) avslutar sin text med denna slutsats som beskriver hur 

professionaliseringen förändras hela tiden: 

 

“Kärnan i professionaliseringen av politiska kampanjer är att det handlar om en 

dynamisk process där partierna på olika sätt försöker hitta nya och effektivare 

sätt att organisera sig, använda sina resurser, mobilisera anhängare samt nå och 

övertyga väljarna. Professionalisering är en process, inte ett stadium. Det måste 

forskningen på området ta större hänsyn till framöver – på samma sätt som 

partierna måste göra det.” 
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Nord (2013) analyserade valkommunikationen hos alla riksdagspartier i Sverige och jämförde 

graden av professionalisering i valkommunikation inför valen 2006 och 2010. Resultatet av 

undersökningen visade att professionaliseringen kunde beskrivas som mer partikontrollerad, 

vilket innebär att det är partisekreteraren och kommunikationschefen som har mer makt över 

kommunikationen snarare än PR-konsulten eller reklammakaren (Nord, 2013: 60). 

Undersökningen visade också att de två största partierna var mest professionaliserade vid 

båda tillfällena, 2006 och 2010. Alla partiernas professionalisering hade ökat mellan 

tillfällena men det var fortfarande ett lika stort gap mellan dem (Nord, 2013: 61).  Nord 

(2013: 61) menar också att man kan anta att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning 

med hjälp av nya kampanjverktyg och medieplattformar. 

 

1.2 Problemformulering 

Den tidigare forskning som jag tagit upp ovan har gjorts på nationell nivå och behandlar alla 

riksdagspartier. Det har visat sig vara svårare att hitta tillförlitlig forskning som behandlar 

professionalisering på lokal nivå och det kan ses som en kunskapslucka i forskningen om 

professionalisering. Det jag hittat i min litteratursökning är två studentuppsatser om 

professionalisering av politisk kommunikation på lokalnivå i Sverige där en är skriven på 

kandidatnivå i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap2 samt en på magisternivå i 

statsvetenskap3. I dessa uppsatser har man jämfört och mätt graden av professionalisering i 

valkampanjer mellan flera olika partier i samma kommun.  

 

I min uppsats vill jag, till skillnad från tidigare forskning som fokuserat på alla riksdagspartier 

på en nationell nivå och ovanstående uppsatser som har fokuserat på flera olika partier i en 

kommun, fokusera på graden av professionalisering inom enbart ett parti på lokalnivå. Att 

utföra den här studien på lokalnivå, dvs. inom kommunalpolitik, är intressant för att man i 

kommunala valkampanjer utför det kampanjarbete som inte kan göras på riksnivå, såsom 

kommunikationen med väljarna genom dörrknackningar och valstugor. En annan och närmre 

relation till väljarna kan antas skapa kommunikationsstrategier som skiljer sig från de man har 

på riksnivå. Det är givetvis alla lokala kampanjer som tillsammans bildar helheten som utgör 

riksnivån. Därför är det vetenskapligt intressant att fokusera på det som skapar just den helhet 

som har forskats om tidigare av t.ex. Nord (2013) och Strömbäck (2009b).  

 
2 Se Johansson & Swedin (2008). 
3 Se Hermansson (2014). 
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Att undersöka professionalisering på en sådan mikronivå som kommer att göras i denna 

uppsats kan bidra till forskningen på ett annat sätt än forskning om professionalisering på 

makronivå. Att undersöka professionaliseringen inom bara ett parti tillåter också studien att gå 

ännu närmre in i en valkampanj än om en jämförelse hade gjorts mellan olika partier. På detta 

sätt kan min uppsats komplettera tidigare forskning genom att undersöka professionalisering 

så nära det går att komma; i ett enda parti på lokal nivå. Till skillnad från den tidigare 

forskningen inom ämnet kommer fokus ligga på att förstå hur professionaliseringen tar sig till 

uttryck på lokal nivå och vad resultatet beror på. 
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2. Syfte och frågeställningar    

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera Liberalerna i Södertäljes strategiska 

kommunikation i deras valkampanj 2018. Undersökningen strävar efter att ta reda på hur 

politiker arbetar med kommunikationsstrategier på lokalnivå och i vilken utsträckning 

valkampanjen inför valet 2018 kan beskrivas som professionaliserad, vilket kommer göras 

genom att mäta graden av professionalisering med hjälp av ett professionaliseringsindex.  

För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar tagits fram:  

- Hur tar Liberalerna i Södertälje fram och bedriver kommunikationsarbete på lokalnivå 

inför och under valkampanjen 2018? 

- Finns det någon skillnad mellan partiledningens kommunikationsstrategi och hur den 

tillämpas i praktiken på lokalnivå? 

- I vilken utsträckning kan Liberalerna i Södertäljes valkampanj 2018 beskrivas som 

professionaliserad? 

Frågeställningarna har strategiskt valts ut för att syftet ska uppnås samt för att uppsatsen ska 

få en bra struktur. Frågorna förhåller sig till varandra och genom svaret på en kan man gå 

vidare till nästa. Den första frågan är deskriptiv och avser besvara hur kommunikationen 

bedrivs. Den andra frågan fungerar komparativ i jämförelsen mellan kommunikation på 

lokalnivå och hur planerna ser ut uppifrån riksnivå. Den tredje frågan är analyserande och 

strävar efter att ta reda på vad det är som gör kommunikationen professionaliserad eller inte 

professionaliserad.  
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3. Teori  

3.1 Medialisering 

3.1.1 Vad är medialisering? 

Grusell och Nord (2015: 12) menar att medieutvecklingen är en faktor som sannolikt är en av 

drivkrafterna bakom utvecklingen av professionaliserade valkampanjer i Sverige. 

Medialisering berör processer av förändring som medier sätter igång eller är relaterade till 

förändringar inom medielandskapet över tid (Fast & Kaun, 2014: 12). Det viktiga inom 

medialiseringsteorin är hur vi anpassar oss till medier och det innebär således att forskningen 

söker förståelse för hur sociala institutioner och kulturella processer har ändrat karaktär, 

funktion och struktur i samband med medias närvaro (Hjarvard, 2013: 1f). Vidare bör 

medialiseringen förstås som en moderniseringsprocess (Hjarvard, 2013: 11). Teknisk 

utveckling och digitalisering påverkar och blir påverkat av medialiseringen. Just teknisk 

utveckling och digitalisering är ett genomgående tema i de olika faserna som beskrevs i 

forskningsöversikten. Kampanjteknikerna förändrades parallellt med mediernas utveckling. 

Således är anledningen till att jag vill väga in medialiseringen av politiken i min analys för att 

professionaliseringen, som jag går närmare in på nedan, och medialiseringen ses ha ett starkt 

samband med varandra. Det går att se i utvecklingen av politiska kampanjer vilken 

illustrerades i tre olika faser i forskningsöversikten.  

 

3.1.1 Medialisering av politiken 

Medialiseringen av politiken kan beskrivas som en förändringsprocess där politiker anpassar 

sig till medier och dess begränsningar (Grusell & Nord, 2015: 12). Att politiker anpassar sig 

orsakas av uppkomsten av maktfulla och oberoende medier samt ett ökat beroende av media. 

Vidare ökar medias makt på grund av medieberoendet. Detta leder till maktförskjutningar som 

förändrar både det politiska systemet och spridningen av samhällsmakten. Medierna är 

maktfulla på två olika sätt. Det ena sättet är att de påverkar publikens uppfattningar och 

övertygelser. Det andra sättet är att de har kontroll över innehållet som påverkar publiken 

(Asp, 2014: 351).  Asp (2014: 351) beskriver medialiseringen av politiken på följande sätt: 

 

“The mediatization of politics is a process of change in which politicians tend to 

adapt to various constraints imposed by the media. The adaption of politicians 

is caused by the emergence of powerful and independent media, and an 
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increased dependency on the media. The media dependency increases the power 

of the media, which leads to shifts of power that in a fundamental way change 

both the political system and the distribution of societal power.” 

 

3.1.2 Medielogik 

Medielogik är ett av de centrala begreppen inom medialiseringsteorin och används för att 

beskriva medias format, alltså hur medierna presenterar och sänder ut information. Det 

innebär således att medielogiken inte går att finna i själva medieinnehållet, utan i formerna av 

kommunikation (Hepp, 2013: 39). Partier måste därför anpassa sitt innehåll till de format av 

kommunikation som media använder sig av. 

  

3.2 Professionalisering 

3.2.1 Varför professionalisering? 

Professionalisering av politisk kommunikation utmärks av det strategiska förhållningsättet till 

valarbetet inom partiet, mot väljarna, mot media och mot politiska konkurrenter (Strömbäck, 

2007: 54). Detta innebär att strategiska uppgifter inom kommunikationen överlåts till 

professionella konsulter. Exempel på uppgifter som överlåtes till konsulter med expertis inom 

området är opinionsmätningar, väljarsegmentering och målgruppsanpassning (Strömbäck, 

2009b: 63).  

 

Professionalisering kan beskrivas som “en förändringsprocess som explicit eller implicit 

medför en bättre och mer effektiv organisering av resurser och kunskap som leder till ökad 

måluppfyllelse” (Fagerholm, Grandien & Lozanovska, 2009: 91). Svagare partiidentifikation 

hos medborgarna, vilket innebär att de är rörliga mellan sina ideologiska övertygelser, har 

påverkat valkampanjernas betydelse för att få röster. Väljarna är mer rörliga mellan partier 

och bestämmer sig sent i valrörelsen (Grusell & Nord, 2015: 11).  

 

Förr i tiden pågick en mer ideologisk kamp med definierade väljargrupper i industrisamhället, 

medan det nu råder en strid om rörliga mittenväljare i det postindustriella samhället, som 

påverkas av nedåtgående kollektiva lojaliteter och maktförskjutning från politik till medier 

(Nord, 2013: 37). Således kunde det förut tillämpas ett klassperspektiv på politiken där 

partiernas kärnväljare nåddes inom socioekonomiska grupperingar, och kampanjerna var 

därför inte lika viktiga för att få röster. I dagens samhälle råder mer svåridentifierade 
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klasskulturer och väljare identifierar sig i mindre utsträckning till ett specifikt parti. 

Valkampanjerna har blivit viktigare och medborgarna måste övertygas om att rösta på ett visst 

parti vid varje val (Nord & Strömbäck, 2003: 62; Fagerholm, Grandien & Lozanovska, 2009: 

89). Antalet potentiella väljare påverkar därför partiernas vilja att göra en så bra valkampanj 

som möjligt (Grusell & Nord, 2015: 11). Denna stil av politiskt kampanjande kan beskrivas 

som att politiken är en produkt som ska säljas till väljarna och politiken blir således mer 

marknadsorienterad (Gibson & Römmele, 2009: 266).  

 

3.2.2 Particentrerad teori om professionaliserade kampanjer 

Gibson och Römmele (2009: 268) beskriver i detta citat hur professionalisering traditionellt 

används som analysperspektiv: 

 

“Professionalization […] places the analytical focus on the organization itself 

and its internal dynamics, in terms of charting and interpreting the processes of 

change taking place rather than looking to the broader contextual and societal 

forces driving these changes.” (Gibson & Römmele, 2009: 268). 

 

Detta ligger till grund för deras particentrerade teori om professionaliserade kampanjer. 

Teorin beskriver vad som driver professionaliseringen beroende på vilka egenskaper ett parti 

har. Om partiet har dessa egenskaper så är det också större sannolikhet att kampanjen är 

professionaliserad och man kan förvänta sig att partier som har egenskaperna har mer 

professionaliserade kampanjer (Gibson & Römmele, 2001: 36ff). Gibson och Römmele 

(2009: 280) delar upp egenskaperna i fyra olika kategorier vilka är:  

 

1. Röstmaximerande som mål – Om partiets huvudmål är att maximera rösterna 

så är de mer sannolika att anamma nya kampanjtekniker. 

2. Högerideologi – Om partiets ideologiska ställning ligger på högersidan är de 

också mer sannolika att anamma professionaliserade kampanjtekniker, då 

högerideologins ståndpunkt stämmer mer överens med användningen av 

marknadsföring och användandet av konsulter.  

3. Intern centralisering – Partier med en intern ”top-down”-struktur och 

hierarkisk kultur är mer sannolika att ha en professionaliserad kampanj, då de 

lättare klarar av strukturella och kulturella förändringar som krävs av att 

professionalisera kampanjer, särskilt vid användandet av utomstående experter. 
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4. Resursrika – Hur mycket resurser partiet har spelar stor roll för vad de har råd 

med i en kampanj. Partier med större resurser har automatiskt råd med dyrare 

kampanjer. 

 

3.2.3 Att mäta graden av professionalisering 

Uppsatsens syfte är att analysera och beskriva kampanjen från Liberalerna i Södertälje 2018. 

Detta kommer att göras genom att mäta graden av professionalisering i kampanjen. Således 

behövs ett system för att mäta detta. Som nämnt i forskningsöversikten har Gibson och 

Römmele (2001) kommit fram till teorin om professionalisering i particentrerade demokratier 

samt ett index för att möjliggöra mätningen av professionalisering. Nord (2013: 42) utgår från 

deras index och modifierar det till analysen och jämförelsen av graden av professionalisering 

mellan de olika riksdagspartiernas valkampanjer inför valen 2006 och 2010. 

Professionaliseringsindexet som Nord (2013) använder sig av är av mest relevans för min 

undersökning då hans forskning ligger närmre i tid och även är utförd i en svensk kontext. Att 

denna version av indexet ligger närmre i tid är relevant för min undersökning då medier har 

utvecklats betydligt sedan 2000-talets början och en del av indexet syftar till att undersöka 

användningen av medier i valkampanjen. 

 

Professionaliseringsindexet som används av Nord (2013) bygger på tre grundläggande 

komponenter vilka är kampanjorganisation, kampanjmetoder och kampanjkanaler. Inom 

komponenten organisation undersöks förekomsten av ett särskilt kampanjhögkvarter, om ett 

permanent kampanjperspektiv dominerar och om kampanjen är centraliserad. Metoder 

innefattar huruvida opinionsundersökningar, fokusgrupper och kartläggning av partiets egna 

styrkor och svagheter, men även motståndarnas, tillämpas i valkampanjen. Kanaler innebär 

undersökningen angående vilka direkta och digitala kommunikationskanaler som används 

(Nord, 2013: 43). Valkampanjer anses mer professionaliserade desto mer de använder sig av 

kampanjteknikerna som ingår i professionaliseringsindexet. Inom varje kategori ges ett antal 

poäng och den högsta poängen som går att få är 33 vilket avser graden av professionalisering 

(Nord, 2013: 47). För att kunna komma fram till ett procenttal används då 33 som 100 % och 

det kan då räknas ut i vilken grad valkampanjen kan beskrivas som professionaliserad. Nedan 

följer det index som Nord (2013) använder och som även används i denna uppsats. Det består 

av 11 kampanjtekniker som i vilken grad de används utmärker hur professionaliserad en 

valkampanj är. Poängsystemet och indexet i sin fullhet som kommer att användas för att mäta 

graden av professionalisering finnes i bilaga 1. 
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Professionaliseringsindex (Nord, 2013: 43–47): 

1. Permanent kampanjande – Avser huruvida nedanstående kampanjtekniker används av 

partiet sex månader före valdagen. 

2. Externt kampanjhögkvarter – Avser huruvida partiet har ett tydligt definierat team av 

kampanjmedarbetare samt hur och var de utför arbetet. 

3. Opinionsmätningar – Avser i vilken utsträckning som partiet använder sig av 

opinionsmätningar för att uppdatera eller utveckla kampanjstrategierna och 

budskapen. 

4. Fokusgrupper – Avser i vilken utsträckning som partiet använder sig av 

fokusgruppsundersökningar för att uppdatera eller utveckla kampanjstrategierna och 

budskapen. 

5. Kartläggning av det egna partiets styrkor och svagheter – Avser i vilken utsträckning 

partiet kartlägger deras egna styrkor och svagheter. 

6. Kartläggning av motståndarnas styrkor och svagheter – Avser i vilken utsträckning 

partiet kartlägger motståndarpartiernas styrkor och svagheter.  

7. Externa PR- eller mediekonsulter – Avser huruvida partiet använder sig av externa 

PR- eller mediekonsulter och annonsbyråer och i vilken utsträckning partierna 

använder dem och låter sig påverkas av dem. 

8. Användandet av sociala medier – Avser huruvida partiet använder sociala medier för 

fyra olika funktioner vilka är internkommunikation, mobilisering av sympatisörer, 

information om partiaktiviteter och försök till att nå ut till nya väljargrupper. 

9. Användandet av politisk tv-reklam – Avser hur partiet värderar användandet av 

politisk tv-reklam som direktkommunikation med väljarna. 

10. Användandet av dörrknackning – Avser hur partiet värderar dörrknackning som 

direktkommunikation med väljarna. 

11. Användandet av telemarketing och direktreklam – Avser hur partiet värderar t.ex. 

telefonkontakt och direktreklam till hushållet som direktkommunikation med väljarna. 

 

3.3 Sammanfattning 

Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste delarna av teorin till denna uppsats: 

 

1. Medialiseringen och allt vad den innebär såsom ny teknik, nya plattformar och nya 

mediekanaler gör det möjligt för partier att bli mer professionaliserade i sin 
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kommunikation. Medialiseringen bör därför förstås som en moderniseringsprocess 

(Hjarvard, 2013: 11). Samtidigt finns det begränsningar inom medierna som politiker 

måste förhålla sig till och anpassa sin kommunikation efter. Grusell och Nord (2015: 

12) menar att medieutvecklingen är en av drivkrafterna bakom professionaliseringen. 

 

2. Professionalisering av politisk kommunikation utmärks av det strategiska 

förhållningsättet till valarbetet inom partiet, mot väljarna, mot media och mot politiska 

konkurrenter (Strömbäck, 2007: 54). Fyra olika faktorer driver professionaliseringen 

och om partiet har dessa faktorer är det mer sannolikt att kommunikationen är 

professionaliserad. Faktorerna är: röstmaximerande som mål, högerideologi, intern 

centralisering och resursrikedom (Gibson & Römmele, 2009: 280). 

 

3. Professionaliseringsindexet som används för att mäta graden av professionalisering 

bygger på tre olika kategorier vilka är kampanjorganisation, kampanjmetod och 

kampanjkanal. Inom kategorierna finns det sammanlagt 11 olika kampanjtekniker. I 

varje kategori undersöks olika kampanjtekniker inom den och ett antal poäng delas ut 

beroende på om och hur kampanjtekniken används. Kampanjteknikerna är 

användandet av: permanent kampanjande, externt kampanjhögkvarter, 

opinionsmätningar, fokusgrupper, kartläggning av det egna partiets styrkor och 

svagheter, kartläggning av motståndarnas styrkor och svagheter, externa PR- eller 

mediekonsulter, sociala medier, politisk tv-reklam, dörrknackning och slutligen 

telemarketing och direktreklam (Nord, 2013: 43ff). 

 

Analysen kommer att göras med professionaliseringsindexet som huvudsakliga verktyg. 

Analysen kommer att delas in utifrån de två sista frågeställningarna. Först tas 

kommunikationsstrategierna från partiledningen upp för att ge en bakgrund till kampanjen, 

och sedan gås professionaliseringsindexet igenom. Den första frågeställningen kommer vara 

genomgående genom hela analysen, då det där framkommer hur kampanjen togs fram och 

bedrevs. Nord (2013) har använt professionaliseringsindexet för en jämförelse mellan partiers 

valkommunikation på riksnivå. Denna undersökning behandlar valkommunikation på 

lokalnivå i enbart ett parti. Förutsättningarna mellan valkampanjer på riksnivå och 

kommunalnivå skiljer sig troligen åt gällande resurser såsom materiella och personella medel. 

Vad som kan överföras till en undersökning om lokalnivå kommer jag ha i åtanke vid 

användandet av professionaliseringsindexet.  
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4. Material och metod 

4.1 Intervjuer 

Undersökningen i denna uppsats bygger på material från kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Intervjuer kan vara uppbyggda på 

olika sätt med olika syften och jag har som nämnt valt att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer. I semistrukturella intervjuer utgår forskaren från förbestämda frågor men låter 

intervjupersonen utveckla sina svar och ställer följdfrågor utefter (Denscombe, 2014: 186). En 

fördel med semistrukturella intervjuer är dess flexibilitet där svaren i större utsträckning kan 

utvecklas och helt nya teman kan komma fram genom följdfrågor som inte hade tänkts på vid 

skapandet av intervjumallen.  

 

Intervjuer är lämpliga att använda för att få en detaljerad förståelse för fenomenet som 

studeras och för att komma åt information om intervjupersonens erfarenheter och åsikter för 

att få en djupare förståelse av det som undersöks (Denscombe, 2014: 186). I denna 

undersökning är det också extra viktigt med intervjuer på grund av valet av ämne. Deltagande 

intervjupersoner i den här undersökningen hade viktiga roller i valkampanjen och kunde bidra 

med värdefull information och insikter som inte går att hitta någon annanstans. 

 

4.1.1 Urval 

De personer som har intervjuats har alla arbetat med valkampanjen inom Liberalerna. Det är 

två personer med betydande roller i Södertälje och en person med en mycket betydande roll 

på riksnivå som intervjuades. Det var deras betydande roller i valkampanjen som påverkade 

urvalet. Personerna listas nedan: 

 

Liberalerna Södertälje: 

- Metin Hawsho: Valledare för Liberalerna Södertälje och förstanamn på kandidatlistan 

till kommunfullmäktige under valperioden 2018. 

- Victor Zetterman: Politisk sekreterare för Liberalerna Södertälje samt kandidat till 

kommunfullmäktige under valperioden 2018. 

 

Liberalerna riksnivå: 

- Maria Arnholm: Partisekreterare för Liberalerna under valperioden 2018. 
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4.1.2 Genomförande 

En valledare och en politisk sekreterare som hade betydande roller i Liberalernas valkampanj 

2018 i Södertälje intervjuades. En intervjumall4 utformades utifrån 

professionaliseringsindexet och intervjupersonerna fick prata fritt kring frågorna. Följdfrågor 

ställdes utifrån vad som sades i intervjuerna. Vilka frågor som skulle ställas var ganska 

självklart då det fanns ett redan färdigt index att utgå ifrån. Den dåvarande partisekreteraren 

för Liberalerna på riksnivå intervjuades för att komplettera det material som kommer vägas in 

när diskussionen förs kring frågeställningen om skillnaden mellan partiledningens officiella 

riktlinjer för kommunikation och kommunikation på lokalnivå. I den intervjun användes en 

annan intervjumall5 där frågor angående dokument om kommunikationsstrategier ställdes.  

 

Intervjuerna hölls individuellt och på den platsen intervjupersonen ville träffas för att känna 

sig bekväm. Platserna som intervjuerna utfördes på var i partilokalen, intervjupersonens egna 

hem och på intervjupersonens kontor. Intervjuerna började med att jag förklarade vad min 

undersökning handlar om. Intervjupersonerna fick samtidigt ett papper där syftet med 

undersökningen sammanfattades och där det stod om deras rättigheter om personuppgifter 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Intervjupersonerna fick även skriva under sitt 

samtycke i samband med detta.  

 

Intervjun med valledaren Hawsho hölls i partilokalen och varade i 45 minuter. Valledaren 

hade bett om frågorna i förhand för att förbereda sig, vilket visade sig vara en nackdel då han i 

intervjun tycktes ha svårare att utveckla sina svar jämfört med intervjuerna som hölls där 

intervjupersonerna inte hade bett om frågorna i förhand. Valledaren hade skrivit ner svaret på 

några frågor och detta ledde till kortare svar samt ett visst missförstånd om vad några av 

frågorna egentligen handlade om. En tolkning är att eftersom valledaren redan hade bestämt 

vad han skulle svara på vissa frågar hade han redan bildat sig en uppfattning om frågorna utan 

att jag hade förklarat vad jag avsåg med frågan. Det kan ha varit en orsak till att han inte 

utvecklade svaren. Här hade jag kunnat formulera frågorna något bättre för att de skulle 

förstås av intervjupersoner som inte är insatta i t.ex. vad jag menar när jag ställer frågor om 

anpassning till medier, dvs. medielogik, särskilt i detta fall när intervjupersonen fick frågorna 

i förhand. 

 
4 Se bilaga 2. 
5 Se bilaga 3. 
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Intervjun med den politiska sekreteraren Zetterman hölls i hans hem och varade i 75 minuter. 

Jag kände att jag fick ut mycket av den intervjun. Han hade inte sett frågorna i förhand vilket 

gjorde att svaren blev längre och att mer information kom fram då intervjupersonen tänkte 

högt. Jag kunde ställa fler följdfrågor vilket var en fördel för att jag på så sätt fick mer 

utvecklade svar. 

 

Den sista intervjun som hölls var med Arnholm, Liberalernas partisekreterare under valet 

2018. Intervjun varade i 30 minuter och som tidigare nämnt användes en annan intervjumall. 

Intervjun hölls på hennes kontor under viss tidspress då hon som riksdagsledamot kunde bli 

kallad till votering när som helst. Vi hann gå igenom alla frågor men tidspressen kan ha 

påverkat min förmåga att i stunden snappa upp intressanta ämnen som jag ville fråga mer om.  

 

4.1.3 GDPR 

På grund av den nya lagstiftningen angående personuppgifter, dataskyddsförordningen 

(GDPR), vill jag föra en diskussion kring namngivande av intervjupersoner och hur 

personuppgifter och information kommer att behandlas. GDPR är EU-lagen som ”innehåller 

de praktiska regler som ska garantera individen ett effektivt skydd för sitt privatliv och rätten 

till sin egen identitet i dagens digitala uppkopplade samhälle” (Södertörns Högskola, 2018: 9). 

Personuppgifter berör all den information som utifrån sammanhanget direkt eller indirekt kan 

kopplas till en levande människa (Södertörns Högskola, 2018: 9).  

 

I denna undersökningens fall används uppgifter som beskriver vilka roller som 

intervjupersonerna hade i valkampanjen och var de arbetar. De uppgifterna är viktiga för 

undersökningens innehåll, då det talar för hur mycket information intervjupersonerna har att 

bidra med och deras trovärdighet. Att använda personernas namn i uppsatsen är en fördel för 

att kunna styrka källorna, resultatet och slutsatser. Uppgifter om politiska åsikter blir också 

uppenbara då vi vet vilket parti de tillhör. Politiska åsikter räknas som känsliga 

personuppgifter (Södertörns Högskola, 2018: 12) men då det är offentliga personer inom 

politiken så finns den informationen redan tillgänglig för alla.  Med dessa argument i åtanke 

måste jag att behandla personuppgifter gällande namn, partitillhörighet och position inom 

partiet för att kunna genomföra undersökningen gällande professionaliseringen av 

Liberalernas Södertäljes valkampanj 2018.  
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En samtyckesblankett och ett informationsbrev användes där intervjupersonerna fick 

information om undersökningen och kunde ta ställning till sin medverkan. Mallarna för dessa 

hämtades från Södertörns Högskolas (2018) dokument GDPR för dig som skriver uppsats. 

Intervjupersonerna har rätt att dra tillbaka sin medverkan i undersökningen både före och efter 

genomförd intervju och i sådana fall destrueras uppgifterna direkt. Om samtycke till 

medverkan ges kommer personuppgifter och information i form av intervjuanteckningar, 

inspelade intervjuer och transkriberat material sparas tills uppsatsen är färdig och godkänd, 

och sedan destrueras. 

 

4.2 Dokument om kommunikationsstrategier 

Tre dokument har använts i undersökningen för att samla in information om Liberalernas 

kommunikationsstrategier som har kommit uppifrån riksnivå och även ska följas av lokala 

kampanjer6. Dokumenten är planer skapade av Liberalerna inför valet 2018 och beskriver bl.a. 

hur valkampanjen ska genomföras, vilka budskap som ska sändas ut, hur partirepresentanter 

ska uttrycka sig i olika sammanhang såsom på sociala medier och i samtal med väljare samt 

hur det som ska publiceras på sociala medier ska se ut. Intervjun med Arnholm har fungerat 

som ett komplement till dessa dokument. Frågorna i den intervjun handlade inte bara om 

innehållet i dokumenten utan också om hur informationen ska användas av lokala kampanjer 

och hur viktigt det är att det följs. 

 

4.3 Bearbetning av material 

Materialet som samlades in i form av inspelade intervjuer transkriberades och kodades utifrån 

de tre komponenter som Nord (2013) använder sig av i sitt professionaliseringsindex vilka är 

organisation, metoder och kanaler. Eftersom det fanns ett färdigt index att utgå ifrån var det 

självklara att leta efter och analysera de svaren för att poängsätta enligt indexet. 

Professionaliseringsindexet användes således för att göra en systematisk uppdelning av 

materialet. 

 

4.3.1 Materialets trovärdighet 

En diskussion kan föras kring materialets och resultatets trovärdighet i samband med 

intervjuer som materialinsamling. Är resultatet trovärdigt? I denna undersökning handlar det 

 
6 Se Liberalerna (2015; 2017; u.åb) 
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mycket om rena fakta angående valkampanjen och partiets kommunikationsstrategier, och 

inte lika mycket om intervjupersonernas egna tankar och känslor. Intervjupersonerna fungerar 

som informanter om kampanjen och frågorna som ställs är sakliga. De hade alla nyckelroller i 

kampanjen och har stor insikt i vad de gjort. Allt de säger och gör representerar deras parti i 

stort, således uppfattas inte personliga känslor och tankar höra hemma. Samtidigt som jag 

ställer mycket objektiva frågor så utgår svaren från en persons uppfattning av ämnet och sättet 

som frågan ställs, sedan är det jag som analyserar det som sägs för att omvandla det till poäng 

utifrån professionaliseringsindexet.  

 

Med semistrukturella intervjuer kan det vara svårt att uppnå en förenlighet om studien skulle 

genomföras igen. Materialet som samlas in påverkas av kontexten och de specifika 

intervjupersonerna (Denscombe, 2014: 203). Det märktes att de två olika intervjupersonerna 

från Liberalerna Södertälje hade olika kunskaper om kampanjen.  Men det är fortfarande 

samma sak som hänt i valkampanjen och partiets kommunikationsstrategier är förbestämda, 

så resultatet skulle troligtvis inte bli så annorlunda. Att två personer intervjuades gav mig mer 

inblick på flera områden i kampanjarbetet. 

 

Valet av teoretiskt ramverk talar också för resultatets trovärdighet. Är teorierna och begreppen 

som används relevanta för studiens syfte? I denna undersökning är det tydligt att det 

teoretiska ramverket är relevant för att ett index som redan använts i en liknande 

undersökning används. Nord (2013) utförde dock sin studie om valkampanj på riksnivå och 

diskussionen angående hur mycket som kan överföras till en studie om valkampanj på 

lokalnivå fördes i teorikapitlet. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Kommunikationsstrategier från partiledningen   

För att ge en bakgrund till Liberalernas kampanj som skrivs fram nedan i indexet kommer jag 

först börja med att gå igenom partiledningens strategier för kommunikation som alla ska följa. 

För att ta reda på det har jag tagit del av dokument om kommunikationsstrategier samt 

intervjuat partisekreteraren som var verksam under valrörelsen 2018 och jämfört med hur det 

såg ut i praktiken. 

 

5.1.1 Liberal kraftsamling 

Planeringen av valrörelsen 2018 startade redan i januari 2015, bara 3 månader efter valet 2014 

vilket visar att partiet är i en permanent kampanj. Verksamhetsplanen för 2015-2018 som 

gavs namnet Liberal kraftsamling är resultatet av denna första planeringsfas och den 

innehåller planeringen på hur kommunikationsstrategierna ska tas fram. En viktig punkt i 

verksamhetsplanen är att utveckla kommunikationsstrategierna utifrån den kritik partiet fått 

vid tidigare val och förbättra sig där partiet har svagheter. Fokus ligger också på att förbättra 

kommunikationskanaler och att modernisera det visuella uttrycket, vilket dels innebar bytet av 

logotyp och grafisk profil. Partiet ville även förbättra de digitala kommunikationskanalerna. 

Partiet vill ta sin valkampanj till Facebook och tolkningen av detta är att Liberalerma anpassar 

sig efter dagens medieformat vilket innebär den medielogik som råder, alltså formen av 

kommunikation (Hepp, 2013: 39).  

 

5.1.2 Frihet måste försvaras 

Frihet måste försvaras (Liberalerna, 2017) är kommunikationsstrategin inför valrörelsen 2018 

och innehåller de kommunikationsstrategier som planerades att tas fram i Liberal 

kraftsamling. Den innehåller information om vad Liberalerna står för och vad liberalism är 

och hur det ska föras fram.  

 

Den stora kommunikationsstrategin från Frihet måste försvaras är att vara tydlig. 

Partiledningen trycker på att man måste vara tydlig i sin kommunikation och detta skulle 

göras genom att koncentrera budskap och resurser. Detta har de kommit fram till genom att 

kartlägga sina styrkor och svagheter, då  Liberalernas huvudproblem har varit otydlighet 

enligt en undersökning (Liberalerna, 2017: 2). “Vägen till framgång går genom ökad tydlighet 
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och personligt engagemang” skriver Liberalerna (2017: 2). Liberalerna menar att man är 

tydlig genom att våga välja ett fåtal budskap och att upprepa dem.  

 

Samtal med väljarna är mycket viktigt för partiet. Samtalet behöver inte alltid ske öga mot 

öga, ett samtal kan också ske via sociala medier menar Liberalerna (2017: 17). Det uppfattas 

som att de vill anpassa sig till moderna sätt att kommunicera, vilket kan ses som en 

medialiseringsprocess (Hepp, 2013: 39). Liberalerna hade en samtalsräkningskampanj inom 

partiet för att motivera kampanjarbetare att ha samtal med väljarna. I intervjun med Arnholm 

framkommer det hur viktigt den interna kampanjen inom partiet är. 

 

“Ni ska ut och samtala. Var personliga, var ideologiska! Ofta underskattar man 

behovet av att jobba med internkampanj. Om man är ett litet gäng på en 

riksorganisation så är man i kampanjläge hela tiden för att få sånt här att fastna.” 

(Arnholm) 

 

5.1.3 Tre steg till valseger 

Tre steg till valseger innehåller de viktigaste råden och metoderna för valrörelsen 2018 

(Liberalerna, u.åb: 1). Jag kommer att fokusera på dessa då det är de mest konkreta jag kan ta 

reda på genom intervjuer, utan att göra en innehållsanalys på kampanjmaterialet som mycket 

av strategierna handlar om. De tre stegen är att koncentrera budskap och resurser, att göra 

politiken personlig och att ta valrörelsen till Facebook. Jag kommer nedan undersöka om 

Liberalerna i Södertälje har använt sig av dessa strategier och hur det går till i praktiken. 

 

Budskapen koncentreras för att väljaren ska känna igen Liberalerna som parti. De ska vara 

tydliga och föra fram sin ideologi genom budskapen. Det är viktigt att välja ett fåtal budskap 

för att vara så tydliga som möjligt (Liberalerna, u.åb: 2). I intervjun med Zetterman framkom 

det att Liberalernas kommunala kampanj i Södertälje bestod av fyra prioriterade områden 

vilka var miljö och stadsbyggnad, skola, företagande och äldreomsorg. Inom dessa områden 

valdes budskapen ut. I Södertälje finns stora politiska motsättningar kring dessa områden och 

därför valdes dem strategiskt ut i förhand för att skapa engagemang i politiken och för att 

tydliggöra skillnader mellan olika partier.  
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“Här har vi identifierat att vi har en särprägel och att vi har en tydlig konfliktyta främst 

mot partierna på den vänstra kanten av det politiska spektrumet eftersom det är våra 

motståndare.” (Zetterman) 

 

Att koncentrera resurserna går ut på att sätta mål för hur många röster partiet ska få och hur 

många samtal de ska ha, att ta reda på vilka som är troligast att rösta på Liberalerna och 

bestämma sin målgrupp samt att koncentrera resurserna där de gör mest nytta (Liberalerna, 

u.åb: 3). I intervju med Zetterman framkom det att Liberalerna i Södertälje hade sitt 

samtalsmål genom samtalsräkningskampanjen och att de nådde över 100% av målet. De tog 

reda på vilken målgrupp de skulle fokusera på genom valresultat från tidigare val och använde 

också resurserna i områdena där den målgruppen finns i Södertälje. 

 

Att göra politiken personlig innebär för Liberalerna att kliva fram som person och visa 

personligt engagemang. ”Inget parti vinner valet på enbart sina sakfrågor” menar de 

(Liberalerna, u.åb: 4). Det görs för att lättare övertyga personer att rösta på dem. I Södertälje 

är personer extra viktigt, särskilt på grund av den stora syrianska, assyriska och kaldéiska 

befolkningen.  

 

“Man ska väl säga att även personer har stor betydelse i Södertälje. Den här 

folkgruppen röstar ju gärna på personer man har förtroende för. Det är någonting 

som är kvar sedan hemlandet så att säga. Så för vår del har Metin, vår 

gruppledare, fått ungefär en tredjedel av partiets röster som är egna personliga 

röster. Det är alltså väldigt viktigt att vara en stark kandidat och därför är det 

viktigt att även lyfta fram kandidater i Södertälje.” (Zetterman) 

 

Ett annat sätt där personligt engagemang visas är strategin som utvecklats för att nå ut till 

denna befolkning. Partiet gör besök i kyrkor och föreningar och håller i språkkaféer där man 

har ett kulturellt utbyte och övar på att prata svenska med de som har svårt för språket. Jag ser 

detta som en strategi som utvecklats på lokalnivå för att skapa ett personligt engagemang och 

för att skapa en relation till möjliga väljare. Partiet anpassar sig till de sätt att kommunicera 

som fungerar på platsen de finns på. Liberalerna i Södertälje lyfter även fram personer genom 

t.ex. personporträtt i medier men också genom direktreklam. Här kan det uppfattas som att 

den enskilda kandidaten tar stor plats på lokalnivå, och att den står närmre väljarna än 
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kandidater på riksnivå. Detta är en skillnad som kanske bör modifieras i 

professionaliseringsindexet för att det ska anpassas till lokalnivå. 

 

Den prioriterade kanalen i kommunikationsstrategin är Facebook (därefter Twitter och sedan 

Instagram). Där skulle partiet möta och samtala med människor. Partiet når ca 70% av 

väljarna på Facebook (Liberalerna, u.åb: 6). Facebook var den enda sociala mediekanal som 

de officiellt använde i Södertälje men de satsade på att ha mycket kommunikation med väljare 

där.  De hade vad de kallade ”valstuga på nätet” via Facebook. 

 

“Vi satsade framförallt på Facebook och då hade vi valstuga på nätet också som 

vi kallade det för.” (Hawsho) 

 

Ovanstående genomgång visar exempel på hur Liberalerna i Södertälje följde partiledningens 

kommunikationsstrategier. Anledningen till att de på lokal nivå är noga med att följa 

kommunikationsstrategierna är för att de på lokal nivå har ansvaret att faktiskt bedriva 

kampanjerna som skapar helheten för hela partiet.  

 

“I Liberalerna så är det ju så att de lokala föreningarna på kommunal nivå har 

det största ansvaret för att bedriva den operativa kampanjen för alla tre 

valrörelser som pågår samtidigt; riksdag, landsting och kommun. Det är vi som 

är närmast väljarna och det är vi som gör det handgripliga jobbet genom att 

träffa väljare och spika upp valaffischer och liknande.” (Zetterman) 

 

5.2 Kampanjorganisation 

5.2.1 Kampanjens längd och permanent kampanjande 

Enligt Nords (2013: 43ff) professionaliseringsindex som analysen följer, får ett parti högst 

poäng om det deltar i sju eller fler av indexets kampanjaktiviteter sex månader före valdagen. 

Ju färre kampanjaktiviteter, desto färre poäng. Liberalerna i Södertälje deltog i valrörelsen 

2018 i totalt sex stycken aktiviteter  minst sex månader före valdagen. De hade redan bestämt 

vilka som var det definierade teamet som skulle arbeta med kampanjen, de kartlade sina egna 

och motståndarnas styrkor och svagheter, de använde sociala medier, de knackade dörr och de 

använde sig av direktreklam.  
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Hawsho beskriver hur den intensiva kampanjen börjar i augusti men att valrörelsen egentligen 

varar hela mandatperioden. 

 

“Den intensiva kampanjen brukar alltid börja i augusti men vi hade till exempel 

bokat besök, utåtriktade aktiviteter, redan på våren. Sen är det valrörelse 

egentligen hela mandatperioden.” (Hawsho) 

 

Poäng: 2 poäng delas ut eftersom partiet var engagerat i 4-6 av aktiviteterna sex månader före 

valdagen (Nord, 2013: 43f). 

 

5.2.2 Kampanjhögkvarter 

I Södertälje var det valledningen som utgjorde kärnan i valarbetet. De ledde hela valrörelsen 

och beslutade om dess utförande. I valrörelsen 2018 rörde det sig om 14 personer, vilket 

enligt både Zetterman och Hawsho uppfattades som för många. 

 

“Valledningen var […] något för stor den här gången. Man testar lite olika 

varianter varje val och den här blev lite för stor så det blev lite mycket 

diskussionsklubb. Man var tvungen att tighta till det sen i en inre cirkel av 

valledningen för att få någonting gjort. Men valledningen innehöll de ledande 

företrädarna och därmed också väldigt aktiva personer som utgjorde kärnan i 

arbetet.” (Zetterman) 

 

Det är således dessa 14 personer som var det definierade teamet som tas upp i 

professionaliseringsindexet (Nord, 2013: 44). De arbetade med kampanjen i partiets vanliga 

partihögkvarter, nämligen partilokalen i Södertälje. I slutet av kampanjen fungerade också 

valstugan som stod på politikertorget i Södertälje som en samlingsplats där kampanjmaterial 

fanns. Möten hölls dock i partilokalen. 

 

Poäng: 2 poäng delas ut eftersom partiet använde sig av ett tydligt definierat team av 

kampanjmedarbetare som arbetade i samma fysiska lokaler som det vanliga partihögkvarteret 

(Nord, 2013: 44). 
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5.3 Kampanjmetoder 

5.3.1 Opinionsmätningar 

Liberalerna i Södertälje följde de nationella opinionsmätningarna. Zetterman menar att de har 

en ungefärlig koll på hur de differentierar mot de lokala valresultaten. De hade inte resurser 

nog till att göra egna, men hade gärna velat om de hade råd med det. Detta beror på att de som 

parti är för små, vilket leder till mindre resurser. Just de specifika offentliga 

opinionsmätningarna som kom inför valet användes dock inte för att utveckla kampanjen då 

de kom efter att kampanjen planerats. 

 

“Jag skulle säga att de inte påverkar så mycket hur man lägger upp kampanjen 

om de inte kommer väldigt tidigt. De mätningarna som kommer i augusti och 

september, då är det för sent för att ändra någonting i kampanjen, utan man får 

ta det som en indikator på hur det går och hur mycket extra jobb man måste 

göra.” (Zetterman) 

 

Poäng: 0 poäng delas ut eftersom partiet bara använde sig av offentligt tillgängliga 

opinionsmätningar (Nord, 2013: 44). 

 

5.3.2 Fokusgrupper 

När det gäller fokusgruppsundersökningar fanns det inte heller några resurser till detta. Några 

formella fokusgruppsundersökningar gjordes inte, men däremot testades kampanjmaterial mot 

partiets medlemmar och deras familjer. Detta skedde under informella omständigheter och bör 

inte räknas som en fokusgrupp enligt min tolkning. 

 

“Det får man göra med andra medlemmar eller deras familjer eller liknande. Vi har 

inte råd att låta någon testa dem, […], jag skulle gärna göra det men det finns inte 

pengar till det.” (Zetterman) 

 

Poäng: 0 poäng delas ut eftersom partiet inte alls genomförde eller köpte in 

fokusgruppsundersökningar (Nord, 2013: 45). 
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5.3.3 Kartläggning av egna styrkor och svagheter 

Inom valledningen är det en pågående diskussion om vad partiet behöver bli bättre på och 

vilka valdistrikt de är svaga i. Med den vetskapen kan partiet veta var de ska lägga sina 

resurser. Information om partiets styrkor och svagheter samlas in genom vad som diskuteras i 

medierna och hur det pratas om dem i Södertälje.  

 

“Man försöker möta sina svagheter också i andra kampanjmetoder och hur man 

uttrycker sig. Liberalerna är ju ett parti som ofta anklagas för att vara elitistiskt och 

akademiskt och därför försöker man anpassa budskapen och hur man uttrycker sig 

för att motverka den.” (Zetterman) 

 

En poäng som görs i intervjun är också att Liberalerna är ett gammalt parti som alltid har fått 

den kritik som nämndes i citatet ovan. De vet redan om vilka styrkor och svagheter de har för 

att det alltid har varit så. På grund av detta uppfattar jag det inte som att partiet kontinuerligt 

kartlägger sina egna styrkor och svagheter på grund av att de inte verkar förändras ofta. 

Samtidigt håller de koll och diskuterar det så medvetenheten finns. 

 

Poäng: 1 poäng delas ut eftersom partiet endast då och då kartlade de egna styrkorna och 

svagheterna (Nord, 2013: 45). 

 

5.3.4 Kartläggning av motståndarnas styrkor och svagheter 

Partiet kartlägger motståndarnas styrkor och svagheter ofta, men de fokuserar i första hand på 

partier som de kan ta väljare av. De partier som de håller mest koll på är Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Centerpartiet. Mot Moderaterna sker vad man kan kalla en slags 

tävling för att formulera samma politiska frågor på det sättet som lockar flest väljare, eftersom 

båda partierna har lika väljare demografiskt. 

 

“Moderaterna, där försöker vi rent ut sagt ta deras väljare. Vi har väldigt lika 

väljare demografiskt. Vi rör oss så mycket i samma områden. Så där håller vi 

stenkoll på vad de säger och hur de uttrycker sig och försöker liksom hitta en 

annan take på det eller hinna före på bollen.” (Zetterman) 
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När det kommer till socialdemokraterna ser strategin annorlunda ut då man här istället 

försöker skapa en konfliktyta mellan Liberalerna och Socialdemokraterna för att engagera de 

väljare som är emot Socialdemokraternas politik och samla in deras röster. 

 

“Socialdemokraterna försöker vi skapa en konfliktyta emot, det triggar igång 

våra borgerliga väljare. Att tjafsa med sossarna brukar få några röster att trilla in 

liksom.” (Zetterman) 

 

Vid intervjuerna framkom det att Centerpartiet har blivit en ny konkurrent för Liberalerna i 

Södertälje på senare år. De konkurrerar om väljare på ett annat sätt än vad de gjort tidigare på 

grund av att Centerpartiet har börjat beskriva sig som ett liberalt parti. Därför höll Liberalerna 

stor koll på vad de gjorde i valrörelsen. Liberalerna ville här ta röster från Centerpartiet 

genom att försöka få väljarna att förstå att det inte är ett riktigt liberalt parti (enligt 

Liberalerna). 

 

Övriga partier som nämns i intervju är Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Liberalerna ser det som svårare att ta väljare från dessa partier och fokuserar därför inte lika 

mycket på dem i kartläggningen av motståndares styrkor och svagheter. 

 

Utifrån intervjusvaren uppfattas det som att partiet kartlägger motståndarpartiers styrkor och 

svagheter ofta. Vidare tyder svaren på att partiet använder kartläggning av motståndarpartier 

som en strategi för att maximera rösterna på sitt eget parti. Professionalisering av politisk 

kommunikation utmärks av det strategiska förhållningsättet till valarbetet inom partiet, mot 

väljarna, mot media och mot politiska konkurrenter (Strömbäck, 2007: 54). Här syns tydligt 

strategier mot politiska konkurrenter. 

 

Poäng: 2 poäng delas ut för att partiet kartlade motståndarnas styrkor och svagheter ofta 

(Nord, 2013: 45). 

 

5.3.5 PR- eller mediekonsulter 

Liberalerna i Södertälje använder inte sig av PR- eller mediekonsulter vid utvecklingen av 

kampanjmaterialet som är specifikt för kommunen.  En del material kommer ovanifrån och 

har tagits fram av riksorganisationen medan en del kommer från regionen och har tagits fram 



Södertörns Högskola   

Institutionen för kultur och lärande 

Medie- och kommunikationsvetenskap  Amanda Rietz 

 

32 

av länsförbundet. Material som har specifika budskap för kommunen tas fram av Liberalerna i 

Södertälje själva. 

 

Som tidigare nämnt är professionaliseringsindexet skapat för en undersökning på riksnivå och 

frågan är om just användandet av PR- eller mediekonsulter är överförbart på samma sätt till 

lokalnivå. Eftersom mycket material kommer ovanifrån där en reklambyrå används kan 

behovet på lokalnivå anses vara lågt. Riksorganisationen har redan tagit fram sin 

kommunikationsstrategi och de lokala partiorganisationerna förväntas följa dessa strategier. 

 

Poäng: 0 poäng delas ut eftersom partiet inte alls använde sig av externa PR- eller 

mediekonsulter (Nord, 2013: 46). 

 

5.4 Kampanjkanaler 

5.4.1 Sociala medier 

Nord (2013: 46) beskriver fyra funktioner för sociala medier som ett parti kan använda sig av 

och det är internkommunikation, mobilisering av sympatisörer, information om 

partiaktiviteter och försök till att nå ut till nya väljargrupper. I valkampanjen användes alla 

fyra funktioner och den centrala plattformen var Facebook som både användes av partiet 

själva och genom den digitala marknadsföring som köptes, dvs. annonser. Det förekom att 

kandidater och andra företrädare använde sig av Twitter och Instagram för att synas men det 

var inga plattformar som partiorganisationen använde sig av officiellt i Södertälje. 

 

Sociala medier var som ovan nämnt den största kommunikationskanalen. Där kan man ha 

sådan reklam som tidigare varit uppdelade i olika kanaler; i tidningar, på tv, på radio etc. 

Sociala medier skapar stora möjligheter för att samla allt kampanjinnehåll på samma ställe 

och det kan diskuteras om kampanjutvecklingen som illustreras av Nord och Strömbäck 

(2003: 64) i figur 1 har fortsatt till en fjärde fas där sociala medier tar stor plats i särskilt 

mediestrategier och kampanjhändelser. I citatet nedan beskriver Zetterman hur sociala medier 

användes mer än någonsin i valet 2018. Genom att överföra sin kampanj dit används även 

färre ekonomiska resurser jämfört med reklam via andra kanaler såsom TV, radio och tidning. 

Det strategiska beslutet handlar om att kunna nå ut till fler och att kunna styra vilka som ser 

reklamen, vilket man kan göra via sociala medier och inte via TV, radio och tidning.   

 



Södertörns Högskola   

Institutionen för kultur och lärande 

Medie- och kommunikationsvetenskap  Amanda Rietz 

 

33 

“Det var både ett besparingsbeslut men även ett strategiskt beslut att satsa mer 

fokus på sociala medier. Hela partiet la större fokus på sociala medier i det här 

valet än någonsin.” (Zetterman) 

 

Sättet Liberalerna styr vilka som ser reklamen på är med hjälp av ett cookie-trackingverktyg 

som samlar in information om personer på internet. Reklamen på sociala medier bygger också 

på cookie-tracking. Partiet är det första i Sverige som använder sig av metoden. På våren 2018 

började partiet med hjälp av cookie-tracking samla in information om personer som besöker 

Liberalernas hemsida och personer som demografiskt passar deras väljartyp, eftersom 

Liberalernas mål är att rikta reklamen till möjliga väljare. 

 

“Det började bredare […] och närmare mot valet så smalnade systemet av de här 

personerna. Systemet lärde sig och det skalade bort de som inte bedömdes vara 

trovärdiga väljare heller. Det skalade även bort såna som bedömdes som säkra 

väljare. Jag såg nästan ingen sån här reklam själv.” (Zetterman) 

 

De personer som information samlas in om möts sedan av reklam som testas genom att 

publicera flera olika versioner av samma budskap, där de som ges mest uppmärksamhet 

fortsätter visas. Liberalerna i Södertälje kan inte se specifikt hur kommunens befolkning 

surfar på internet, men de kan styra att reklam ska visas på sociala medier i Södertälje där 

testet sker. På så sätt kan det lokala partiet veta vilka budskap som fungerar i kommunen.  

 

Hawsho nämner hur han upplever att man når ut till lika målgrupper med hjälp av olika 

sociala medier. Här nämns specifikt Instagram för att nå ut till ungdomar och det är något som 

Hawsho anser att de ska ta med sig till nästa val. I intervjun med Hawsho poängteras ofta att 

det är viktigt att målgruppsanpassa budskapen, och då syftar han på att det är skillnad i hur 

man formulerar sig och vilka plattformar man använder till t.ex. olika åldersgrupper eller 

personer med olika nationell bakgrund. Sociala medier är också ett viktigt verktyg för att föra 

en tvåvägskommunikation med väljarna då det är mycket frågor som ställs där. Detta anser 

Liberalerna i Södertälje vara en mycket viktig aspekt av sociala medier. 

  

“Det är faktiskt jätteviktigt och man märker ju nu att det blir mycket mer rörelse 

i (sociala medier), för att sociala medier är också en del av verkligheten så att 
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säga, och kring val då blir intresset också mycket större självklart, så det är 

viktigt.” (Hawsho) 

 

Valet att fokusera på sociala medier kan ses utifrån ett medialiseringsperspektiv. Liberalerna 

ser hur medierna och användningen av dem utvecklar sig och anpassar sig efter dem. 

 

Poäng: 3 poäng delas ut eftersom partiet använde sociala medier för internkommunikation, 

mobilisering av sympatisörer, information om partiaktiviteter och försök till att nå ut till nya 

väljargrupper (Nord, 2013: 46). 

 

5.4.2 Videoreklam 

Det går att diskutera om professionaliseringsindexet har blivit lite utdaterat då Nord (2013: 

46) använder sig av termen TV-reklam. För nutiden bör termen videoreklam användas då den 

klassiska tv-reklamen letat sig in på internet och sociala medier. Jag kommer därför räkna 

med alla typer av videoreklamer, då TV i dagens kontext är ett mer flytande fenomen på 

grund av alla streaming- och videotjänster som finns. Partiet hade videoreklam från riks i 

sociala medier och det var första valet de inte hade tv-reklam på nationell nivå.  

 

Liberalerna i Södertälje spelade in egna reklamklipp både på svenska och syrianska som de 

använde som reklam på Facebook, som var den prioriterade kanalen enligt 

kommunikationsstrategierna. De använde Facebooks egna funktioner för marknadsföring så 

att filmen dök upp både som inlägg och annonser i flödet.  

 

“Videor gillas av Facebooks algoritm. När man använder sig av en video 

hamnar den ofta långt upp i flödet och större andel människor stannar upp och 

tittar på inlägget längre än om det hade varit text. Därför försöker vi också texta 

videon så att man slipper sätta på ljudet.” (Zetterman) 

 

Det handlar alltså om en strategi för att fånga väljares uppmärksamhet i det stora flödet på 

Facebook. Videor skapar mer uppmärksamhet än text och det blir därför en viktig metod för 

Liberalerna i Södertälje. 
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Hawsho nämnde de lokala TV-kanalerna i Södertälje vilka är Suryoyo sat, Suroyo TV och 

Assyria TV. Kanalerna sänder från Södertälje och är stora bland kommunens stora syrianska, 

kaldéiska och assyriska befolkning. 

 

“Sen har vi också […] ganska mycket människor med syriansk, assyrisk och 

kaldéisk bakgrund, så därför finns det såna kanaler också, där finns det Suryoyo 

sat, Suryo TV, Assyria TV. Vi syntes där också i olika sammanhang.” (Hawsho) 

 

I dessa kanaler syntes Liberalerna i Södertälje där de uppmanade folket att rösta i valet och 

berättade om deras politik på flera olika språk. Hawsho menar att detta är viktigt för att nå de 

människor som inte behärskar det svenska språket. I intervjun poängteras det även att det är 

billigare att synas i dessa kanaler än i t.ex. SVT.  

 

Poäng: 2 poäng delas ut eftersom partiet ansåg videoreklamen vara ganska viktig (Nord, 

2013: 46). 

 

5.4.3 Dörrknackning 

Liberalerna i Södertälje använde dörrknackning som kommunikation med väljarna väldigt 

mycket i uppstartsfasen av valrörelsen. Senare fanns inte de personella resurserna till det då 

de lades på valstugan. De anser att dörrknackning är ett viktigt sätt att nå väljarna och att få ett 

personligt samtal med dem. Det finns en strategi i hur partiet väljer områden att fokusera på.  

 

“Vi försöker vattna där det växer, alltså där vi är starka. Vi har provat att knacka i 

områden där vi är svaga och det är mest bara jobbigt för moralen. Det är mycket 

bättre att göra det, och det är stor utdelning, i områden där vi redan har sympatisörer 

för då vinner vi över sympatisörer från andra partier lättare.” (Zetterman) 

 

Strategin här går ut på att knacka dörr i de områden i Södertälje där partiet är starka och där 

det finns andra borgerliga väljare som partiet kan vinna över till sitt parti. De kan se hur starka 

de är i olika områden med hjälp av valresultat från tidigare val. Att knacka dörr i ett område 

utan borgerliga väljare ses som slöseri med personella resurser och tid. Återigen drivs partiet 

av att maximera sina röster i valet och skapar strategier utifrån det.  
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Hawsho menar att dörrknackning är viktigt för att skapa en relation till väljarna. Även när det 

gäller dörrknackning pratar han om målgruppsanpassning, att de kan knacka dörr där de vet 

att de möjligtvis kan få röster. Han jämför dörrknackning med valstugan och menar att 

dörrknackning fungerar bättre för att få fler samtal med väljare. Samtal med väljare är mycket 

viktigt för Liberalerna. 

´ 

“Det är inget som slår ett samtal. Samtalet är det viktigaste. Oavsett hur mycket man 

använder […] annonser. Ett samtal berör människor och ett bra samtal är värt 

mycket.” (Hawsho) 

 

Andra sätt att skapa relation och samtala med väljarna i Södertälje, förutom dörrknackning 

och valstuga, är att använda sig av språkkafé för de som inte behärskar svenska.  

  

“För en del har svårt med språket så man får ju föra budskapet på ett annat sätt 

också, ibland också på andra språk och vi hade flera som är flerspråkiga så […] man 

märkte att vi gjorde en stor inbrytning bland de nya. Vi hade språkkaféer, vi startade 

språkkaféer här som blev mycket uppskattade, och på det sättet kom vi de här 

människorna ganska nära så de visste vilka vi var.” (Hawsho) 

 

Partiet gör också besök i kyrkor för att nå ut till kommunens stora utländska befolkning. Detta 

ser jag som en strategi som partiet har skapat för att anpassa sin kommunikation till platsen de 

verkar på. 

 

“Det är vår stora kristna minoritet. Det är en grupp där det finns en viss 

homogenitet, alltså gruppen är samlad på ett annat sätt än vad man skulle säga att 

etniska svenskar är. De går till kyrkor i stort sett allihopa varje söndag. Vi gör 

kyrkobesök, träffar dem där och är med vid gudstjänsten och pratar inför.. ja minsta 

kyrkan är väl i alla fall tusen personer som sitter i. Och där får vi prata och berätta 

vad vi vill och svara på frågor.” (Zetterman) 

 

Besök i föreningar görs också. Det finns alltså fler sätt än dörrknackning för att skapa en 

personlig kontakt med väljarna i Södertälje och det kanske borde finnas med mer än 

dörrknackning i ett professionaliseringsindex anpassat till lokalnivå. 
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Poäng: 3 poäng delas ut eftersom partiet värderade dörrknackningen som mycket viktig i 

direktkommunikationen med väljarna (Nord, 2013: 47). 

 

5.4.4 Telemarketing och direktreklam 

Telemarketing användes inte officiellt av partiet i Södertälje. De köpte inte in några 

telefonlistor. De anser dörrknackning vara ett bättre sätt att kommunicera med väljarna. Precis 

som vid användandet av sociala medier kan man dock skilja på partiet och enskilda 

kandidater. Hawsho använde sig av telefonkontakt för att samla ihop personliga röster som 

kandidat. En annan anledning var också att nå ut till väljare som inte behärskar det svenska 

språket lika bra, precis som med att medverka i de lokala tv-kanalerna som finns till för 

personer med syriansk, assyrisk och kaldéisk bakgrund som invandrat till Sverige eller att 

besöka kyrkor och hålla i språkkafé. 

 

Däremot är direktreklam något som partiet flitigt använder sig av. De delar ut sin egen tidning 

Telgeliberalen, flygblad och foldrar. Telgeliberalen var den som skickades ut mest till antalet, 

30 000 stycken. Vissa direktutskick riktades till möjliga väljare och skedde via ett verktyg där 

de kunde välja kön, ålder och geografiskt område. Zetterman menar dock att det är mindre 

träffsäkerhet med denna typ av kommunikation, då risken är mycket större att det slängs bort.  

 

Poäng: 1 poäng delas ut eftersom partiet ansåg minst en metod vara viktig (direktreklam) 

(Nord, 2013: 47). 

 

Sammanlagda poäng utifrån professionaliseringsindexet blev 16 av 33 möjliga. 

 

5.5 Sammanfattning och diskussion 

5.5.1 Hur kommunikation tas fram och bedrivs  

Hur kommunikationen tas fram och bedrivs har framkommit genom både jämförelsen mellan 

partiledningens viktigaste kommunikationsstrategier och hur det såg ut i praktiken, samt 

genom genomgången av professionaliseringsindexets olika områden. Planeringen av 

kommunikationen i Liberalerna i Södertäljes valkampanj 2018 startade i partiledningens 

kommunikationsstrategier där instruktioner för hur valkampanjen skulle tas fram fanns. De 

viktigaste strategierna var att vara tydlig, att vara personlig och att ta valrörelsen till 

Facebook.  
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Valrörelsen började planeras av Liberalerna i Södertälje över ett år innan valet 2018 och 

partiet hade då utsett en valledning som skulle arbeta med kampanjen. Kampanjen utgick från 

fyra områden vilka var miljö och stadsbyggnad, skola, företagande och äldreomsorg. Kring 

dessa områden valde man enligt kommunikationsstrategin ett fåtal budskap för att vara tydlig. 

Partiet drivs av sin högerideologi när budskap tas fram då det är mycket viktigt för dem att 

liberalismen kommer fram i budskapen. De drivs också av att skapa konfliktytor mot 

motståndarpartier när budskap tas fram, för att maximera sina röster. Lokala budskap trycks 

upp på valaffischer, foldrar och flygblad och dessa skapas utifrån mallar från partiledningen 

och skickas till tryckeri. 

 

Liberalerna i Södertälje tog fram sina lokala budskap utan hjälp från externa konsulter men de 

följde dock kommunikationsstrategier från partiledningen när lokala budskap togs fram. Med 

hjälp av digitala verktyg och mallar kunde partiet på lokalnivå producera sitt eget 

kampanjmaterial. Jag tolkar detta som att den digitala utvecklingen kan ersätta experter och 

konsulter när det kommer till produktionen av kampanjmaterial. I de olika faserna som 

beskrevs i forskningsöversikten där den postmoderna fasen beskrev en professionaliserad 

kampanj (Nord & Strömbäck, 2003: 64) menas det att konsulter och experter tar över styret 

över kampanjen. Men med hjälp av nya medier och digital utveckling, dvs medialisering 

(Hjarvard, 2013: 11), tolkar jag det som att politikerna återigen kan styra sin kampanj mer 

effektivt. 

 

Liberalerna i Södertälje fokuserar i första hand på att bedriva deras kommunikation på 

Facebook, genom möten och samtal med väljare såsom dörrknackning, valstuga, språkkaféer, 

besök i kyrkor och föreningar och via direktreklam. Ett annat sätt som de bedriver 

kommunikation på är genom framträdanden i de lokala TV-kanalerna Suryoyo sat, Suroyo TV 

och Assyria TV och detta är för att nå ut till den stora befolkningen med syriansk, assyrisk 

och kaldéisk bakgrund. 

 

Samtal och möten med väljaren är mycket viktigt för partiet. I Nord och Strömbäcks (2003: 

64) tidigare forskning om professionaliserade valkampanjer finns en tabell för utmärkande 

drag för valkampanjer under olika faser7, där den postmoderna fasen beskriver en 

professionaliserad kampanj. Där kan vi se att möten med människor tillhör den förmoderna 

 
7 Se figur 1. 
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fasen. Viktigt att poängtera är att faserna beskriver nationella valkampanjer och att det kan 

vara problematiskt att applicera dem på lokala kampanjer, då jag i min undersökning kommit 

fram till att kommunikationssätt skiljer sig åt mellan den nationella nivån och lokalnivån. På 

lokalnivå står man närmare väljaren och därför krävs en personlig kontakt. Denna 

direktkommunikation med väljarna var också något de fick högst poäng på i indexet i 

samband med dörrknackning.  

 

5.5.2 Kommunikationsstrategier från partiledningen 

Resultatet från intervjuerna visade att Liberalerna i Södertälje följer kampanjstrategierna från 

partiledningen. För att ta reda på om de följt strategierna från punkt till pricka hade jag behövt 

analysera allt kampanjinnehåll, då partiledningen har strategier om mycket, allt från hur man 

skriver liberalt till hur fotografier ska se ut. Därför valde jag här att fokusera på de strategier 

som finns i Tre steg till valseger (Liberalerna, u.åb) där de mest konkreta strategierna finns 

som kan undersökas via intervjuer.  

 

De tre viktigaste strategierna var att vara tydlig genom att koncentrera budskap och resurser, 

att vara personlig och visa personligt engagemang samt att ta valrörelsen till Facebook. 

Liberalerna i Södertälje koncentrerade sina budskap genom att först välja ut specifika 

områden att fokusera på i valet som dels utgår från deras ideologi men också där de ser att de 

särskiljer sig från andra partier. Sedan testades budskapen genom sociala medier med hjälp av 

ett verktyg som samlar in information om vad som ges mest uppmärksamhet och dessa 

budskap användes i kampanjen. Vidare koncentrerar partiet resurserna lokalt genom att ta 

reda på var i kommunen deras möjliga väljare finns. Detta görs genom resultat och statistik 

från tidigare val. Personligt engagemang visades genom personlig direktreklam, 

personporträtt i olika medier, medverkande i lokala TV-kanaler och samtal med väljarna 

genom dörrknackning, valstuga, språkkaféer och möten hos kyrkor och föreningar. Eftersom 

partiets primära sociala mediekanal var Facebook i Södertälje, där de var mycket aktiva, 

följde de också denna kommunikationsstrategin. Facebook användes för att de vet att de bäst 

når möjliga väljare där. Dessa kommunikationsstrategier kan beskrivas som en direkta 

mediestrategier (Nord & Strömbäck, 2003: 64) där partiet främst anpassade sin 

kommunikation efter målgruppen.  

 

Alla partiorganisationer på lokalnivå är de som skapar helheten på riksnivå. De lokala 

organisationerna har det verkliga ansvaret att samla in röster och därför uppfattas det som 
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viktigt för Liberalerna i Södertälje att följa kommunikationsstrategierna från partiledningen. 

Återigen kan ett mål om väljarmaximering uppfattas, vilket är en av drivkrafterna bakom 

professionaliseringen (Gibson & Römmele, 2009: 280). Partiet lokalt känner ett ansvar och 

därför är det viktigt att de lokalt följer kommunikationsstrategier. Det uppfattas alltså genom 

min undersökning som att det inte finns någon skillnad på partiledningens 

kommunikationsstrategier och hur valkampanjen utförs på lokalnivå. 

 

5.5.3 Graden av professionalisering 

Liberalerna i Södertälje fick sammanlagt 16 poäng av 33 möjliga i 

professionaliseringsindexet. Det betyder att deras valkampanj var 48.48% professionaliserad 

enligt Nords (2013) professionaliseringsindex. För att förstå professionaliseringen behöver 

man förstå vad som driver den. För att förstå varför Liberalerna i Södertäljes kampanj var 

48.48% professionaliserad behöver man förstå vad som påverkar deras grad av 

professionalisering i valkampanjen.  

 

Som nämnt i teorikapitlet finns det olika faktorer som driver professionaliseringen och om 

partiet har dessa egenskaper är chansen större att kampanjen är professionaliserad. 

Egenskaperna är röstmaximerande som mål, högerideologi, intern centralisering och 

resursrikedom (Gibson & Römmele, 2009: 280). Grusell och Nord (2015: 12) menar också att 

medieutvecklingen är en av drivkrafterna bakom utvecklingen av professionaliserade 

kampanjer i Sverige.  

 

Om partiets huvudmål är att maximera rösterna så är de mer sannolika att anamma nya 

kampanjtekniker (Gibson & Römmele, 2009: 280). Genom undersökningen har en önskan om 

att maximera antalet röster blivit tydlig genom strategierna Liberalerna i Södertälje använder 

när det gäller att ta väljare från andra partier och att de koncentrerar sina resurser i områden 

där de har möjlighet att samla in röster. Viljan om att maximera partiets röster är en anledning 

till att valkampanjen var en del professionaliserad.  

 

Liberalerna har en högerideologi bakom sig. Om partiets ideologiska ställning ligger på 

högersidan är de också mer sannolika att anamma professionaliserade kampanjtekniker, då 

högerideologins ståndpunkt stämmer mer överens med användningen av marknadsföring och 

användandet av konsulter (Gibson & Römmele, 2009: 280). En ny kampanjmetod som 

Liberalerna använder är cookie-tracking. Detta görs för att rikta reklamen till möjliga väljare 
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och lägga resurserna där de kan samla in flest röster. Högerideologin kan här ses som en 

anledning till att kampanjen var en del professionaliserad. 

 

Partier med en intern ”top-down”-struktur och hierarkisk kultur är mer sannolika att ha en 

professionaliserad kampanj, då de lättare klarar av strukturella och kulturella förändringar 

som krävs av att professionalisera kampanjer, särskilt vid användandet av utomstående 

experter (Gibson & Römmele, 2009: 280). På nationell nivå syns en ”top-down”-struktur i 

valkampanjen genom att partiledningen tar fram kommunikationsstrategier som följdes. På 

lokalnivå fanns en valledning som båda intervjupersonerna som arbetade med kampanjen i 

Södertälje ansåg vara för stor och orsakade otydlighet i hur kampanjen skulle gå till genom att 

det blev för mycket diskussioner. Således uppfattas det som att den interna centraliseringen 

inte var stark nog. Detta kan ses vara en anledning till att kampanjen inte var mer 

professionaliserad.  

 

I intervjuerna framkom det tydligt att Liberalerna är ett litet parti både nationellt och lokalt i 

Södertälje kommun. Det innebär att de inte har stora ekonomiska resurser. Hur mycket 

resurser partiet har spelar stor roll för vad de har råd med i en kampanj. Partier med större 

resurser har automatiskt råd med dyrare kampanjer (Gibson & Römmele, 2009: 280). Särskilt 

i intervju med Zetterman framkom det att partiet önskar använda sig av fler kampanjmetoder 

som kräver ekonomiska resurser, såsom opinionsmätningar. För att få höga poäng på många 

av professionaliseringsindexets delar krävs större resurser. Utifrån min undersökning har jag 

kommit fram till att detta är den största anledningen till att valkampanjen inte var mer 

professionaliserad. 

 

En anledning till att kampanjen till viss del var professionaliserad uppfattas vara Liberalernas 

sätt att anpassa sig till det moderna sättet att kommunicera via medier genom att fokusera att 

kommunicera med väljare via sociala medier snarare än via traditionella medier såsom TV. 

Medialiseringen av politiken vilket innebär att politiker anpassar sig efter mediernas format 

(Hepp, 2013: 39) kan därför också vara en av drivkrafterna bakom att Liberalerna i 

Södertäljes kampanj till viss del var professionaliserad.  

 

En annan anledning till att resultatet blev 16 poäng av 33 möjliga i 

professionaliseringsindexet kan vara att det är skapat för att undersöka valkampanjer på 

nationell nivå. Jag vill mena att indexet bör modifieras för att passa lokalnivån, t.ex. när det 
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gäller kommunikation med väljare ansikte mot ansikte. På lokalnivå inom Liberalerna har det 

visat sig att mycket mer än dörrknackning sker, såsom besök i kyrkor och föreningar och 

hållandet av språkkaféer. En annan aspekt som behöver modifieras är att man inte kan räkna 

med att de stora resurserna som krävs för att få höga poäng i indexet finns på lokalnivå. Större 

ekonomiska och personella resurser på nationell nivå behöver inte betyda att samma resurser 

finns på lokalnivå. Ett parti kan vara större eller mindre på lokal nivå jämfört med vad det är 

på nationell nivå.  

 

5.5.4 En ny fas? 

De tre faserna som beskrevs i forskningsöversikten där den postmoderna fasen beskriver en 

professionaliserad kampanj sträcker sig fram till början av och en bit in på 2000-talet (Nord & 

Strömbäck, 2003:64). Från ungefär 2010 skulle jag vilja påstå att sociala medier har använts i 

kampanjer med större slagkraft varje år och detta visar sig verkligen i Liberalernas 

valkampanj då de t.ex. valt att prioritera bort tv-reklamen och istället fört över sin 

videoreklam till sociala medier för att kunna målgruppsanpassa den. Därför bör vi nu vara 

inne i en fjärde fas som är ungefär som den postmoderna fasen men där kommunikationen 

bedrivs via sociala medier i större utsträckning. Den nya fasen präglas även av den digitala 

utvecklingen som skapar möjligheter för politikerna att skapa valmaterial utan hjälp från 

experter och konsulter.  

 

Sociala medier är också ett sätt för politiker att själva nå ut till väljare. Är detta positivt eller 

negativt utifrån ett professionaliseringsperspektiv? En professionaliserad kampanj utgår från 

att vara centraliserad och styras från partiledningen. Nord och Strömbäck (2003: 58) menar att 

centralisering blev en följd av mediernas förändrade och ökade betydelse, alltså 

medialiseringen av politiken, och att det högt uppdrivna tempot i medierna försköt makten 

från partierna som medlemsbaserade organisationer till de avlönade partiledarna och 

partiledningarna. Men på grund av sociala medier kan även mindre högt upp ställda politiker 

och medlemmar marknadsföra partiet och sig själva. Med hjälp av digitala verktyg kan de 

göra det på ett professionellt sätt. Hur kan detta påverka professionaliseringen?  Kanske 

behövs här också en modifiering av professionaliseringsindexet för att det ska passa dagens 

kontext. 
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6. Slutsatser 

6.1 Summering och slutsatser 

Syftet med min uppsats var att beskriva och analysera Liberalerna i Södertäljes strategiska 

kommunikation i valkampanjen 2018. Jag skulle också undersöka i vilken utsträckning 

kampanjen kunde beskrivas som professionaliserad med hjälp av professionaliseringsindexet. 

Frågorna jag ställde var “Hur tar Liberalerna i Södertälje fram och bedriver 

kommunikationsarbete på lokalnivå inför och under valkampanjen 2018”, “Finns det någon 

skillnad mellan partiledningens kommunikationsstrategi och hur den tillämpas i praktiken på 

lokalnivå?” och “I vilken utsträckning kan Liberalerna i Södertäljes valkampanj 2018 

beskrivas som professionaliserad?”.  

 

Slutsatsen av undersökningen kring hur kommunikationsarbete tas fram visade att Liberalerna 

i Södertälje blev styrda av partiledningen i början av kampanjplaneringen. Då utvecklade 

partiledningen kommunikationsstrategierna som innehöll hur man skulle uttrycka sig och var 

man skulle göra det. Ungefär ett år innan valet 2018 tog den lokala partiorganisationen över 

för att utveckla sina egna strategier utifrån de kommunikationsstrategier som de fått tillhanda. 

Man skapade egna budskap utifrån kommunikationsstrategin om att koncentrera budskap. 

Valmaterial skapades utifrån mallar från partiledningen med hjälp av digitala verktyg. En 

aspekt här är parallellerna mellan medialisering som en drivkraft bakom professionaliserade 

kampanjer och hur experter och konsulter som räknas in i de höga poängen för en 

professionaliserad kampanj kan komma att ersättas av utvecklad digital teknik som skapar 

möjligheten för partier att producera sitt material själva. "Vägen till framgång går genom ökad 

tydlighet och personligt engagemang” skrev Liberalerna (2017: 2) i sin 

kommunikationsstrategi. Möjligheten för att kunna hålla i en kampanj på ett professionellt sätt 

kommer i takt med den digitala utvecklingen och medieutvecklingen. 

 

Vidare bedrevs kampanjen också utifrån partiledningens kommunikationsstrategi. Genom att 

koncentrera personella och ekonomiska resurser såsom dörrknackning, direktreklam etc. i 

kommunen där målgruppen finns kan de fokusera på att nå ut till möjliga väljare. Budskapen 

koncentreras genom att välja ett fåtal områden att utgå ifrån. Politiken görs personlig genom 

att hålla möten och språkkaféer, att knacka dörr och stå i valstugan och att besöka kyrkor och 

föreningar. Valkampanjen tas till Facebook genom att visa annonser för att nå ut till nya 

väljargrupper samt genom att använda sidan för internkommunikation, mobilisering av 
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sympatisörer och information om partiaktiviteter.  Slutsatsen här är att det inte fanns någon  

skillnad mellan partiledningens kommunikationsstrategi och hur den tillämpas i praktiken på 

lokalnivå, eftersom lokala partiorganisationer har ansvaret att bedriva den kampanj som 

skapar helheten på riksnivå vilket gör det viktigt att följa strategierna. 

 

Slutsatsen kring den sista frågan gällande professionaliseringen är att valkampanjen kan 

beskrivas som 48.48% professionaliserad utifrån Nords (2013) professionaliseringsindex. De 

förutsättningar för kommunikation som partiet har i Södertälje påverkade resultatet. Den 

största orsaken till att de inte var mer professionaliserade var att de ekonomiska resurserna 

inte räckte till medan den största orsaken till att de till viss del kunde beskrivas som 

professionaliserade var önskan om att maximera antalet röster och de strategier partiet tog till 

för att maximera rösterna.  

 

Strömbäck (2009b: 63) skrev att ”om gårdagens kampanjkrigare var aktivister och frivilliga 

kampanjarbetare är dagens kampanjkrigare snarare professionella kampanjarbetare och 

konsulter”. Liberalerna är dock ett parti som strävar efter mer personligt engagemang och 

verkar vilja ha det personliga engagemanget som aktivister och frivilliga kampanjarbetare har 

som syntes i den första fasen i forskningsöversikten. Med hjälp av nya digitala verktyg finns 

det även plats för ”amatörer” i valkampanjer. 

 

6.2  Tidigare och vidare forskning 

Det är svårt för mig att diskutera mitt resultat i relation till den tidigare forskning som togs 

upp i forskningsöversikten då de dels har gjort sina undersökningar på nationell nivå och att 

de jämför professionaliseringen mellan olika partier. Strömbäcks (2009b) undersökning 

visade att inget parti var fullt professionaliserat och att det beror på olika faktorer. Dessa var 

samma faktorer som Gibson och Römmele (2009) menade var drivkrafterna bakom 

professionaliseringen; högerideologi, röstmaximerande som mål, centralisering och tillgång 

till resurser. I min undersökning har jag funnit dessa som orsaker också. Nord (2013: 60) kom 

fram till att professionaliseringen är partikontrollerad, vilket innebär att det är 

partisekreteraren och kommunikationschefen som har makt över kommunikationen snarare än 

konsulter. Detta stämmer i alla fall med min undersökning, där inga konsulter används till den 

lokala kampanjen. 
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En brist i min undersökning har varit hur professionaliseringsindexet ska anpassas till 

lokalnivå, men även anpassas till vår moderna teknik. För fortsatt forskning om 

professionalisering i ett enda parti på lokalnivå tror jag att indexet bör modifieras. Ett sätt att 

modifiera och modernisera det på är att se professionaliseringen i en ny fas där sociala medier 

tar större plats än i den postmoderna fasen. Jag tror nämligen att en del information om 

kommunikationen har fallit bort på grund av att sociala medier inte har fått ta större plats i 

min undersökning. Ett förslag till vidare forskning är således att undersöka hur 

professionaliseringen tar sig till uttryck i kampanjer på sociala medier.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Professionaliseringsindex 

Följande index finns i Nord (2013: 43–47). Omskrivet här till listform för tydlighetens skull. 

 

1. Permanent kampanjande 

- 3 poäng: Partiet var engagerat i 7 eller fler av de nedan nämnda aktiviteterna sex 

månader före valdagen. 

- 2 poäng: Partiet var engagerat i 4–6 av aktiviteterna sex månader före valdagen. 

- 1 poäng: Partiet var engagerat i 1–3 av aktiviteterna sex månader före valdagen. 

- 0 poäng: Partiet var inte alls engagerat i någon av aktiviteterna sex månader före 

valdagen. 

2. Externt kampanjhögkvarter 

- 3 poäng: Partiet använde sig av ett tydligt definierat team av kampanjmedarbetare som 

arbetade med kampanjen i ett högkvarter som var fysiskt separerat från det vanliga 

partihögkvarteret. 

- 2 poäng: Partiet använde sig av ett tydligt definierat team av kampanjmedarbetare som 

arbetade i samma fysiska lokaler som det vanliga partihögkvarteret. 

- 1 poäng: Partiet använde sig av ett team av kampanjmedarbetare utan tydliga gränser 

till det övriga partihögkvarteret. 

- 0 poäng: Partiet saknade ett tydligt definierat team av kampanjmedarbetare. 

3. Opinionsmätningar 

- 3 poäng: Partiet hade en egen specialiserad enhet för att genomföra eller köpa in 

opinionsmätningar och ofta genomförde eller köpte in opinionsmätningar och använde 

dem nästan dagligen för att uppdatera kampanjstrategierna och budskapen. 

- 2 poäng: Partiet genomförde eller köpte in opinionsmätningar relativt ofta, utan att ha 

en egen specialiserad enhet och utan att direkt använda resultaten för att uppdatera 

kampanjstrategierna och budskapen. 

- 1 poäng: Partiet genomförde eller köpte in opinionsmätningar då och då. 

- 0 poäng: Partiet använde sig bara av offentligt tillgängliga opinionsmätningar. 

4. Fokusgrupper 

- 3 poäng: Partiet genomförde eller köpte ofta in fokusgruppsundersökningar och 

använde resultaten för att utveckla eller uppdatera kampanjstrategierna och 

budskapen. 

- 2 poäng: Partiet genomförde eller köpte relativt ofta in fokusgruppsundersökningar, 

utan att direkt använda resultaten för att utveckla eller uppdatera kampanjstrategierna 

eller budskapen. 

- 1 poäng: Partiet genomförde eller köpte in fokusgruppsundersökningar då och då. 

- 0 poäng: Partiet genomförde eller köpte inte alls in fokusgruppsundersökningar. 

5. Kartläggning av det egna partiets styrkor och svagheter 

- 3 poäng: Partiet hade personal med specifikt ansvar för att kartlägga de egna styrkorna 

och svagheterna, eller uppdrog åt utomstående att genomföra kartläggningar. 

- 2 poäng: Partiet kartlade ofta men inte kontinuerligt eller uppdrog åt andra att 

kartlägga de egna styrkorna och svagheterna. 

- 1 poäng: Partiet kartlade eller uppdrog åt andra endast då och då de egna styrkorna och 

svagheterna. 

- 0 poäng: Partiet kartlade inte alls de egna styrkorna och svagheterna. 



Södertörns Högskola   

Institutionen för kultur och lärande 

Medie- och kommunikationsvetenskap  Amanda Rietz 

 

50 

 

6. Kartläggning av motståndarnas styrkor och svagheter 

- 3 poäng: Partiet hade en egen enhet för att regelbundet och ofta kartlägga 

motståndarna före och under valkampanjen, och använde resultaten för att utveckla 

eller uppdatera kampanjstrategierna eller budskapen. 

- 2 poäng: Partiet kartlade eller uppdrog andra att kartlägga motståndarna ofta. 

- 1 poäng: Partiet kartlade eller uppdrog andra att kartlägga motståndarna endast då och 

då. 

- 0 poäng: Partiet kartlade inte alls motståndarna. 

7. Externa pr- eller mediekonsulter 

- 3 poäng: Partiet använde sig av externa pr- eller mediekonsulter och annonsbyråer 

nästan varje dag där pr- eller mediekonsulterna hade nästan lika mycket att säga till 

om som de valkampanjansvariga inom partiet. 

- 2 poäng: Partiet använde sig av pr- eller mediekonsulter och annonsbyråer nästan varje 

dag där pr- eller mediekonsulterna endast hade rådgivande funktioner. 

- 1 poäng: Partiet använde sig av pr- eller mediekonsulter och annonsbyråer endast då 

och då där pr- eller mediekonsulterna endast hade rådgivande funktioner. 

- 0 poäng: Partiet använde sig inte alls av externa pr- eller mediekonsulter och använde 

annonsbyråer enbart för att producera kampanjmaterial. 

8. Användandet av sociala medier 

- 3 poäng: Partiet använde sociala medier för internkommunikation, mobilisering av 

sympatisörer, information om partiaktiviteter och försök att nå ut till nya 

väljargrupper. 

- 2 poäng: Partiet använde tre av ovanstående sätt. 

- 1 poäng: Partiet använde två av ovanstående sätt. 

- 0 poäng: Partiet använde ett eller inget av ovanstående sätt. 

9. Användandet av politisk tv-reklam 

- 3 poäng: Partiet värderade tv-reklamen som mycket viktig i direktkommunikation till 

väljarna. 

- 2 poäng: Partiet ansåg tv-reklamen vara ganska viktig. 

- 1 poäng: Partiet ansåg tv-reklamen ganska oviktig. 

- 0 poäng: Partiet ansåg tv-reklamen vara en oviktig kommunikationskanal. 

10. Användandet av dörrknackning 

- 3 poäng: Partiet värderade dörrknackningen som mycket viktig i direktkommunikation 

till väljarna. 

- 2 poäng: Partiet ansåg dörrknackningen vara ganska viktig. 

- 1 poäng: Partiet ansåg dörrknackningen vara ganska oviktig. 

- 0 poäng: Partiet ansåg dörrknackningen vara en oviktig kommunikationskanal. 

11. Användandet av telemarketing och direktreklam 

- 3 poäng: Partiet hade telefonkontakter med väljarna och gav ut direktreklam till 

hushållen och värderade de två metoderna som mycket viktiga i valkampanjen. 

- 2 poäng: Partiet tyckte att någon av ovanstående metoder var mycket viktig. 

- 1 poäng: Partiet ansåg minst en metod vara viktig. 

- 0 poäng: Partiet ansåg vare sig telemarketing eller direktreklam vara viktiga. 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjumall 1 

Intervjufrågor till kampanjarbetare inom (L) i Södertälje Kommun 

Om intervjupersonen: 

- Vilken position har du i partiet? 

- Vilken roll hade du under valkampanjen 2018 här i Södertälje kommun? 

- Hur stor erfarenhet har du av arbete kring valkampanjer? 

Allmänt om kampanjen 2018: 

- Berätta om kampanjen 2018 i Södertälje kommun. Vad utmärkte kampanjen? 

- Kan du beskriva det politiska klimatet i Södertälje kommun under valperioden 2018? 

Hur såg förutsättningarna ut? Vad tror du skiljer det politiska klimatet i Södertälje från 

det sammantagna politiska klimatet i Sverige? 

Organisation 

- Hur många arbetade med kampanjen? 

- Fanns ett tydligt definierat team som arbetade med kampanjen? Eller gjorde alla lite 

”här och där?” 

- När började ni förbereda arbetet med kampanjen? 

- Hur länge pågick kampanjen? 

- Var pågick kampanjarbetet? Fanns det en specifik plats där kampanjen planerades? 

- Vilka uppgifter ingick i kampanjarbetet? 

Metod 

- Använde ni er av opinionsmätningar för att planera och utveckla kampanjen? I sådana 

fall, varifrån fick ni tag på opinionsmätningarna? Hur använde ni dem för att planera 

kampanjen? 

- Använde ni er av fokusgruppsundersökningar för att utveckla kampanjen? I sådana 

fall, varifrån fick ni tag på det? Hur använde ni dem för att planera kampanjen? 

- Kartlade ni era egna styrkor och svagheter? Vem gjorde det? Hur använde ni er av 

informationen? 

- Kartlade ni motståndarpartiers styrkor och svagheter? Vem gjorde det? Hur använde ni 

er av informationen? 

- Hur togs kampanjmaterial såsom flygblad, affischer, foldrar, annonser etc. fram? I 

vilken utsträckning använde ni er av en annonsbyrå för produktion av dessa? 
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- Använde ni er av någon extern pr- eller mediekonsult? Vilken roll hade de i sådana 

fall i kampanjen? Fick de ta beslut eller hade de en rådgivande funktion? Hur ofta 

hade ni kontakt? 

Kanal 

- Vilka kommunikationskanaler användes? 

- Hur använde ni er av sociala medier i kampanjen? Vilka plattformar? 

o Använde ni sociala medier för: 

▪ internkommunikation? 

▪ mobilisering av sympatisörer? 

▪ information om partiaktiviteter? 

▪ att nå ut till nya väljargrupper? 

- Hur viktigt är sociala medier för kommunikationen med väljarna i Södertälje? 

- Hade ni någon tv-, video- eller radioreklam? Hur viktigt är dessa för 

kommunikationen med väljarna? 

- Använde ni er av dörrknackning? Hur ofta? Hur valde ni områden att knacka dörr i? 

Hur viktigt är dörrknackning för kommunikationen med väljarna? 

- Hur såg situationen med valstugor ut? Hur fungerade det? 

- Hade ni någon telefonkontakt med väljarna? Hur viktigt är det för kommunikationen 

med dem? 

- Delade ni ut direktreklam (det räknas som samhällsinformation) till hushållen? Hur 

viktigt är det för kommunikationen med väljarna? 

 

8.3 Bilaga 3 – Intervjumall 2 

Intervjufrågor till partisekreteraren på riksnivå 

Om intervjupersonen: 

- Vilken position har du i partiet? 

- Vilken roll hade du under valkampanjen 2018? Vad innebär den rollen? 

- Hur stor erfarenhet har du av arbete kring valkampanjer? 

Om kampanjen: 

- Berätta om valkampanjen 2018! Hur gick den? Vad var skillnaden från andra år? 

- Kan du berätta om det politiska klimatet i Sverige under valperioden 2018? 

Kommunikationsstrategi: 

- Berätta om er kommunikationsstrategi i valkampanjen 2018. 
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- Hur tar ni fram kommunikationsstrategin? När börjar ni planera? Hur ser processen 

ut? Vem bestämmer?  

- Ser kommunikationsstrategierna olika ut för riksnivå och lokalnivå? 

- Skulle du säga att det finns någon skillnad mellan partiledningens officiella 

kommunikationsstrategi och hur kommunikation utförs på lokalnivå? Vilka 

skillnader? 

- Hur stöttar riks lokalt med framtagandet av lokal kommunikation? 

o Intern kommunikation (organisationen)? 

o Kampanjmetoder? 

o De kanaler som ska användas? 

o Hanteringen av media? 

- Har partiet lokalt något inflytande över riks kommunikation?  

- Vilka kampanjmetoder var viktigast för lokala kampanjer att använda? 

- I vilken utsträckning har ni koll på vad som pågår i lokala kampanjer? 

- Har du varit med om något fall 2018 där lokala kampanjer inte har stämt överens med 

kommunikationsstrategierna? 

- Alla lokala kampanjer representerar ju er som parti. Vad händer om era riktlinjer inte 

följs? Vilka konsekvenser kan komma av det? 

- Kan du berätta om samtalsräkningskampanjen och hur den motiverade valarbetarna 

lokalt att samtala med väljarna?  

- Ni har bytt partinamn under mandatperioden, hur kommunicerade ni detta under 

valrörelsen? Hur påverkade detta kommunikationen? Ni har ändrat grafisk design, hur 

tänkte ni i det arbetet?  

- I ”frihet måste försvaras” beskrivs hur en av era svagheter är otydlighet. Hur arbetade 

ni med att tvätta bort den stämpeln? 

 

 

 

 

 

 

 

 


