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Inledning
Att nå ut med politiska budskap har aldrig varit så lätt, och samtidigt så svårt, 
som det är i dag. Via sociala medier kan vem som helst nå ut till stora grupper  
människor, ibland över hela världen. Just detta innebär också att bruset blir mer 
påtagligt, och behovet av att sticka ut ur mängden blir än viktigare. Tempot på 
de olika plattformarna förändras snabbt. Det som är trendigt denna vecka blir 
otrendigt om några dagar. Användares beteenden i sociala medier skiftar och 
svänger likaså.

De politiska partiernas riksdags- och partistyrelsekanslier har i regel anställda 
som specifikt arbetar med sociala medier och digital kommunikation. Men hur  
gör man i en lokala socialdemokratisk partiorganisationen där sådan expert- 
kompetens saknas?
 
Tidigare har Tankesmedjan Tiden skrivit en handbok Yes, You Can! – Arbetar- 

rörelsens handbok för digital opinionsbildning som beskriver hur man använder de 
olika sociala plattformarna. Syftet med detta praktikantarbete är att bygga vidare  
på den handboken, undersöka de lokala partiavdelningarnas (de så kallade arbe- 
tarekommunernas) sociala medier och samtidigt presentera några enkla tips 
på hur landets arbetarekommuner kan förstärka sin närvaro på sociala medier.
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Bakgrund 
 
2.1 Politik på sociala medier

Enligt en rapport från Internetstiftelsen använder nästan hela den svenska 
befolkningen (närmare bestämt 94 procent) internet. Nästan alla, bortsett från 
några enstaka procent, använder internet dagligen. De som inte gör det tillhör 
i regel en äldre generation, främst de som är födda på 1920- och 1930-talet. Allt 
från bankbesök och parkeringsavgifter till festplanering och shopping sker i 
dag huvudsakligen med hjälp av våra mobiltelefoner.

Många beklagar sig över hur sociala medier vulgariserat och fördummat den 
politiska diskursen, men det är faktiskt inte särskilt annorlunda från hur det 
fungerade under antikens Grekland. Redan på den tiden var det populärt med 
korta, politiska budskap som vädjade till människors känslor1. 

Internetstiftelsen rapport pekar på att de allra flesta väljarna nås av politisk 
information via traditionella medier som TV, radio och tidningar men att ung- 
domar främst 00-talister möts av politiskt innehåll på varje dag via sociala 
medier.2 Det är framför allt Instagram och Facebook som 90 och 00-talisterna 
får ta del av politik och 80-talister och tidigare är det till mestadels Facebook. 
Av det politiska innehållet på sociala mediet är det främst nyhetsartiklar och 
leder till att fler unga får ta del av politik. Det är även så att fler förstagångs- 
väljare nås direkt av politiska partier på sociala medier.

Valkompasser har bland annat slagit igenom bland unga och Facebook används 
brett för att påverka lokala valrörelser. Därmed får sociala medier stor inverkan 
på det lokala valet, eftersom partierna kan ha mer djupgående diskussioner 
med väljarna utan att det filtreras genom traditionella medier. Det leder även 
till mer debatter på lokal nivå när sociala medier tar plats samt att partierna 
kan sätta agendan för den politik som ska diskuteras.3

1 Sanna Trygg. Politik på Tik-Tok enligt antik modell. 2022

2 Internetstiftelsen. Svenskarna och internet: Valspecial 2022. 2022, 8–9.

3 Nord. Nygren. Volny. Medierna och lokalvalen 2018. 11–12. 
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I rapporten Medierna och lokalvalen 2018 skriver Lars Nord, Gunnar Nygren och 
Sanna Volny om mediernas påverkan på de förra valen till kommunfullmäktige: 

  ”De lokala medierna är inte alls lika självklara längre och har tappat sin 
tidigare dominerande ställning när det gäller bevakningen av de lokala 
valrörelserna. I stället har sociala medier – för vissa grupper – tagit över 
som nav i informationsflödet.”4 

Nord, Nygren och Volny skriver att de svenska kommunvalen ofta går obemärkta  
i jämförelse med riksdagsvalet, och att partierna därför i huvudsak väljer att 
fokusera på det senare, vilket som är ovanligt jämfört med många andra länder.5  
Sverigedemokraterna valde däremot att använda sig av en annan strategi, näm- 
ligen att fokusera på kommunerna. De ökade snart i lokala opinionsmätningar  
och kunde efter valet 2018 skapa blocköverskridande koalitioner runt om i 
landet.6 

Lunds universitet skriver att Sverigedemokraterna, som i 2022 års allmänna 
val blev landets näst största riksdagsparti, förmodligen nådde dit på grund av 
sin framgång och räckvidd på sociala medier.7 Att Sverigedemokraterna gör 
bra ifrån sig på sociala medier beror på att de har tidigare varit utestängda från 
de traditionella medierna och har därför behövt slipa sig på de nya medierna. 
Fyra av tio förstagångsväljare använder sociala medier för att få tillgång till 
politisk information. 

2.2 Näthat 
Sedan Sverige digitaliserades har en ökning skett vad gäller spridningen av 
populistiska och antidemokratiska åsikter. Brottsoffermyndigheten visar även 
att en normalisering av rasistiska och sexistiska uttryck har ökat.8 Trots detta 
är det relativt liten del av den svenska befolkningen som utsatts för näthat. 
Kunskapen i Sverige om detta problemområde är begränsad, vilket leder till att 
staten inte kan ge ett fullgott skydd till de som utsätts. Detta leder också till 
att de som utsätts för näthat avstår från att polisanmäla, eftersom de inte tror 
att detta skulle göra någon skillnad gällande åtgärder från rättssamhället. 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) konstaterar från sin kartläggning av 
näthat att kvinnor utsätts mer än män, men också att näthat mot kvinnor ser 
annorlunda ut.9 55 procent av de kvinnor som deltog i FOI:s undersökning upp-
gav att de hade utsatts för näthat, medan motsvarande siffror för män låg på 

4  Lars Nord. Gunnar Nygren. Sanna Volny. Medierna och lokvalen 2018. Södertörn Högskola. 2019, 11.

5  Nord. Nygren. Volny. Medierna och lokalvalen 2018. 15. 

6  Ibid.

7  Sanna Trygg. Politik på Tik-Tok enligt antik modell.

8 Brottsoffermyndigheten. Näthat och självcensur – det nya normala? 2021, 8. 

9 FOI. Kvinnor är mer utsatta för digitalt hat än vad män är. 2020
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41 procent. Kvinnor utsattes även för mer sexuella trakasserier, och förolämp-
ningar kopplade till utseendet, jämfört med män, samt att kvinnor upplevde 
mer grova och målade förolämpningar. Det näthat som var vanligast bland män  
handlar ofta om deras yrke eller kompetens. FOI skriver också ”Män var också 
mer utsatta för den kategori som rör sig om allt från förtal, elaka rykten, kränk- 
ningar och liknande, det vill säga oklassificerat hat och gränsfall.” 10

En ny censurproblematik har uppstått: populister och demagoger använder sig 
av yttrandefriheten för att sprida näthat, i syfta att kunna begränsa andras talan. 
Enligt Brottsoffermyndigheten leder näthatet till att människor ofta avstår från  
att delta i samhällsviktiga diskussioner på nätet.11 Den grupp som är i störst riskzon  
för näthat är kvinnor, unga samt minoriteter. Näthat begränsar således många 
människors möjligheter att fritt uttrycka sina åsikter. Människor med yrkes-
grupper som är särskilt viktiga för upprätthållandet av demokratin (politiker, 
journalister och akademiker) upplever hot och hat, vilket riskerar att under- 
minera demokratin. Brottsoffermyndigheten konstaterar att det saknas lag-
stiftning som är anpassad för vår digitaliserade värld.12 

2.3 Varför det visuella spelar roll 
Spelar verkligen det visuella någon roll i sociala medier och är det värt att lägga  
ner så mycket tid och resurser på det? Det korta svaret är ja, det spelar roll vad 
på hur saker ser ut när du publicerar det och det spelar förmodligen större roll 
än vad du själv tror.

I en artikel i den akademiskt grundade tidskriften The Conversation skriver 
Darren Lilleker. Anastasia Veneti och Daniel Jackson att människan alltid har 
varit för en visuell kultur och det har varit allt från stenmålningar till selfies..13

Anledningen är att bilder berättar en historia; om vårt liv, upplevelser och lik- 
nande. De pratar om den gamla myten ”en bild ljuger aldrig” är falsk och snarare  
är sanningen tvärtom; bilder berättar sällan hela historien. Detta innebär att 
bilder kan användas för att manipulera intrycket av en bild och berätta en historia 
som inte är sann. Problemet som Lilleker, Veneti och Jackson belyser är att bilder  
tenderar att resonera med människor och har lätt för att väcka känslor hos oss.14  
Bilder på flyktingar har använts som flyktingfientlig propaganda. ”Fake news” 
gör sig bäst om det finns en bild med för att kunna bygga upp en historia. 
Instagram kan användas för att skapa sympati för olika politiska ledare om de 
delar bilder och videor på sig själv. 

10 FOI. Kvinnor är mer utsatta för digitalt hat än vad män är. 

11 Brottsoffermyndigheten. Näthat och självcensur – det nya normala? 7.

12 Ibid.

13 Darren Lilleker. Anastasia Veneti. Daniel Jackson. Images matter: the power of the visual in political communication.  
The conversation. 2019. 

14 Lilleker. Veneti. Jackson. Images matter: the power of the visual in political communication.
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2.4 Socialdemokrater på nätet
Både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna lägger större summor på 
sociala medier. Sverigedemokraterna lade mest pengar under valspurten (cirka 
1,4 miljoner kronor) medan Socialdemokraterna spenderade drygt 2,4 miljoner 
kronor på reklam under sommaren.15 Det är med andra ord inte jättestor skillnad  
mellan hur mycket de spenderar generellt, men hur populära respektive parti 
är på sociala medier skiljer sig markant. Sverigedemokraterna är enligt DN näst  
störst på sociala medier i Sverige och framför allt på Facebook, men de gör också 
succé på andra plattformar.16 Båda partierna lägger alltså relativt likvärdiga 
summor på reklamannonser men trots detta är det stor skillnad i deras popu-
laritet på sociala medier. Det är tydligt att det inte är endast pengar som spelar 
roll. Det är hur man använder sociala medier som har betydelse.

I dag har många arbetarekommuner (det vill säga, de lokala partiavdelningarna  
i Socialdemokraterna) egna Instagramkonton. Detta är bra, men det räcker inte 
endast med att ha ett konto. Ofta finns det inte en anledning för invånarna i den  
berörda kommunen att följa de lokala Socialdemokraterna, då kontona ofta är 
inaktiva eller har väldigt oregelbunden publicering (samt oftast händelselös så-
dan). Därför kan viktig information från Socialdemokraterna gå obemärkt förbi.

Kort sagt saknas det intressant innehåll (eller ”content”, som det kallas på 
sociala medier). Tempot på de olika plattformarna förändras och vad som är 
trendigt förra veckan blir sedan otrendigt nästa vecka. Därför behövs det en 
strategi för hur man ska tackla plattformarna.

 

15 Yasmine Winberg. SD lägger mest pengar på sociala medier i valspurten. Resume. 2022. 

16 Dagens Nyheter. SD näst störst i sociala medier. 2022. 
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Intervju
Inför arbetet med denna rapport valde jag att intervjua Mathias Hansson, som 
jobbar som digital redaktör hos Socialdemokraterna, för att få en bättre bild av 
hur partiets nationella kansli ser på sociala medier.

Vilka är dina huvudsakliga uppgifter hos Socialdemokraterna? 
Jag jobbar med sociala medier och det är allt från produktion till publicering. 

Vad gör partiet centralt för att hjälpa kommunerna med sociala medier?
Vi ger löpande stöd till partiorganisationens aktivitet på sociala medier. Vi har 
även tagit fram olika guider och rekommendationer, samt ett kampanjverktyg 
som finns på vårt intranät där man kan göra enkla budskapsbilder som följer 
vår grafiska profil. Dn del material finns även på RosenförAlla.se, som alla 
S-medlemmar kommer åt.

Har du någon förebild på sociala medier som ni försöker  ”härma” eller hämta 
inspiration från? 
Det finns många som gör ett bra jobb på sociala medier men under valet tittade 
vi bland annat på Joe Biden-kampanjen 2020 och Arbeiderpartiet i Norges val-
kampanj 2021.

Vilka målgrupper försöker ni nå och finns det någon plattform som är bättre för 
en viss målgrupp? 
Vi vill nå de som de som står nära Socialdemokraterna, men också de som vi 
kan påverka till att börja gilla oss som parti. Vi ser att vissa målgrupper nås 
bäst via olika plattformar. För tillfället når vi fler äldre på Facebook, fler medel- 
ålders och yngre på Instagram och nästan bara unga på Tiktok. På sistone har  
vi även märkt att frågor som välfärd fungerar bättre på Facebook, medan klimat- 
politik går bättre hem på Instagram, men det där förändras hela tiden.

Tycker du att det finns skillnad mellan kommuner när det kommer till sociala 
medier?
Ja det finns skillnad. Det finns 290 kommuner och vissa arbetarekommuner 
har mer resurser än andra. Sådana skillnader blir tydliga på sociala medier. 

3
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Vad tycker du är bra innehåll på sociala medier? Har du något specifikt exempel 
där en kommun gör bra ifrån sig?
Bra innehåll är när budskapet är tydligt. Att inleda med problemet i samhället, 
exempelvis långa vårdköer, och sen berätta hur vi ska lösa det. Några exempel 
på kommuner som är duktiga är Piteå som är bra på Instagram och Jönköpings 
län som är bra på Facebook.

Finns det någon hemsida/plattform/bas där ni erbjuder mallar och liknande som 
de lokala partiavdelningarna kan använda sig av på sociala medier?  
Vi har vårt intranät för medlemmar, som heter Rosen för Alla, samt ett kam-
panjverktyg för att göra delningsbilder i. Men sen går det också bra att – som 
partidistrikt eller arbetarekommun – kontakta Socialdemokraternas digitala 
team för extra stöd.

Är de något du vill ta upp? 
När det kommer till sociala medier är det viktigaste att man gör det och har ett 
tydligt budskap, inte alltid hur det ser ut. Gör det enkelt och rakt så det funkar 
både för dig och mottagaren
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Arbetarekommuner 
Nedan följer exempel på hur arbetet med sociala medier sett ut i tre arbetare- 
kommuner; Halmstad, Bollnäs och Nynäshamn. Halmstad och Bollnäs blev slump- 
mässigt valda och det finns inget större syfte med att det är någon av de två 
kommunerna utan det hade kunnat vara vilken annan kommun som helst. Valet 
av Nynäshamn är på grund av att jag haft dialog med de lokala socialdemokra-
terna där om just sociala medier. 

En viktig notering är att i detta arbete har endast arbetarekommunernas Insta- 
gramkonton undersökts och inte någon annan plattform. Detta beror på att Insta- 
gram är den plattform som de flesta åldersgrupperna använder, och därför är  
det intressant att kolla på hur Socialdemokraterna jobbar. Det är dock viktigt att  
poängtera att  ”fallstudien” är väldigt avgränsad och det beror även på att prak- 
tikantarbetet inte har tillräckligt med utrymme för en större undersökning.  

4.1 Halmstad Arbetarekommun 
Ett exempel från deras Instagram som är bra är att de publicerar inlägg på när 
medlemmarna kampanjar tillsammans. Detta bygger gemenskap och peppar 
förmodligen andra medlemmar att också gå ut och kampanja. Det bästa vore 
ifall Halmstad arbetarekommun blandade sitt innehåll med mer politiska bud-
skap också.
 

Dessa bilder är tagna 
från arbetarekommunen 

Halmstads Instagram.

4
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4.2 Nynäshamn arbetarekommun
Något som Nynäshamn arbetarekommun 
gör bra är ett flitigt användande av ”stories”, 
där de lokala socialdemokraterna går 
igenom sin politik och lite evenemang de 
deltar på. Det går snabbt för dig som väljare 
att se att de är aktiva och du kan få en snabb 
inblick i deras politik på någon minut. Detta 
är något fler arbetarekommuner bör ta efter.  
Det vore förmodligen intressant om stories 
även hade inkluderat ännu mer lokalpolitik, 
då blir det lättare för väljaren att snabbt få 
information om partiet och vad S tycker i 
olika lokala frågor. 

Från och med slutet av juni och tidig augusti 2022 hade Nynäshamn nästan  
ett inlägg varje dag och ibland till och med flera inlägg på en och samma dag, 
men inläggen slutade publiceras den 6 september 2022. De inlägg som postades 
var relaterade till valet 2022 och därför kan det verka anmärkningsvärt att de  
slutade lägga upp innehåll på sin Instagram drygt en vecka innan valet. Social- 
demokraterna i Nynäshamn ägnade säkert den sista veckan åt exempelvis dörr- 
knackning, som är en av de bättre metoderna för att verkligen nå väljarna på 
djupet, men det bästa vore att ha en blandning med sociala medier och fysisk 
kontakt för att kunna upprätthålla relationen till väljarna och för att kunna nå  

ut med sitt budskap på så många  
sätt som möjligt.

På bilderna, till vänster, syns 
deras Instagram lite bättre 
och man får mer överblick hur 
deras inlägg tenderar att se ut. 
Det är bra att de introducerar 
sina nomineringar och låter 
kandidaterna presentera sig 
själva, men för att göra det 
bättre och mindre upprepande 
hade man kunnat ha flera bil-
der på samma inlägg. Genom 
att blanda både en bild på den 
nominerade och ha text vid 
sidan.  
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4.3 Bollnäs Arbetarekommun
Socialdemokraterna i Bollnäs har gjort ett väldigt bra jobb på Instagram,  
med en blandning av snyggt innehåll och politiska budskap. 

Bilderna som Bollnäs arbetare- 
kommun har publicerat är både  
enkla och delningsbara. De som  
görs extra bra är att när man 
klickar in på varje bild står det 
ett politiskt budskap om vad 
Socialdemokraterna vill. Det 
som hade kunnat vara nästa 
steg för att göra bilderna ännu 
bättre hade varit att ha med 
text på  ”thumbnailen” (se kapi- 
tel 6). Har vi med ett kort bud-
skap ovanpå bilderna är det lätt  
för väljarna att snabbt få upp- 
fattning om vad inlägget kom-

mer handla om, och intresserade väljare kan klicka in sig på bilden ifall de vill  
veta mer. Det som är det viktiga är att hela tiden plantera små rosfrön för att 
bli ihågkommen av väljarna, på så sätt kan arbetarrörelsen stärkas och bli större. 
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Fyra steg innan du publicerar 
Denna del riktar sig till S-aktiva som sysslar med sociala medier i en S-förening 
eller arbetarekommun, och handlar vilka frågor ska du ställa dig när du skapar 
innehåll. Eftersom det inte finns någon enkel mall på hur ett bra inlägg ser ut 
är det välbehövligt att utgå ifrån frågor innan man publicerar. Detta kommer att  
underlätta arbetet framför allt när du har gjort det ett par gånger, det kommer  
förhoppningsvis även leda till att följarna/väljarna känner att ni lägger upp mer  
meningsfulla inlägg som går att relatera till. Det kommer finnas fler frågor att 
ställa sig än just de som presenteras i denna text, men de frågor som kommer 
att visas upp kommer det att resoneras kring samt förklara varför det finns en 
poäng med just den frågan. 

Vad är syftet med denna bild/video som jag vill publicera? 
En helt klart svårare fråga att svara på, men samtidigt också den viktigaste  
du kan ställa dig själv, är vad syftet är med inlägget. Det finns vissa undantag, 
där det inte behöver finnas ett tydligt syfte med varför du vill publicera en 
video/bild. Det brukar oftast gälla  ”Evergreen content” (ett begrepp som för-
klaras senare i detta arbete), innehåll som inte tjänar något större syfte än att 
skapa kontinuitet på diverse plattformar. Annars är det däremot väldigt viktigt 
att det finns tydliga syften och budskap med de inlägg som du vill publicera, 
för saknas det så kommer det saknas förståelse från väljarna. 

Vill du opinionsbilda eller skapa politisk förändring så är det viktigt att du har 
tydliga, politiska budskap i inlägget. Är syftet i stället att engagera de invånare 
som redan är medlemmar i S? Då är det bra att publicera bilder och videor på 
andra medlemmar som kampanjar tillsammans. 

Vilken målgrupp vill jag nå? 
Vill du nå unga väljare kommer du att behöva anpassa både innehållet och 
vilken plattform som du ska publicera på. Ungdomar tenderar generellt inte att 
läsa på Facebook och därför finns det mer nytta att använda sig av Instagram 
eller Tiktok. Vill du nå äldre väljare får du både fundera på om du vill nå exem- 
pelvis yngre medelålder eller pensionärer, då olika plattformar passar olika bra 
för ändamålet. Vill du i stället nå ut internt i partiet, och till exempel peppa andra 
medlemmar att delta på aktiviteter, då räcker det kanske med att publicera 
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inom de plattformar som brukas användas och innehållet kanske inte behöver 
redigeras särskilt mycket. 

Går det att dela bilden/videon och vill jag att den ska spridas vidare? 
Ett bra sätt att bygga engagemang på sociala medier är att dela den på olika platt- 
formar. Därför är det viktigt att fråga sig själv ifall ditt inlägg går att dela på 
flera plattformar. Vissa inlägg passar bara på en plattform. En Tiktok-video är  
förmodligen bäst lämpad för Tiktok, men den skulle kanske kunna gå att dela  
på Instagram och Facebook också. Allt innehåll behöver inte delas på alla platt- 
formar, men däremot är det viktigt att du frågar dig själv ifall du känner dig okej  
med att bilden/videon sprids vidare av andra. Det händer att andra människor 
delar vidare andras inlägg, både på gott och ont.

Är innehållet i ditt inlägg något som engagerar väljarna? 
Detta hör lite ihop med den första frågeställningen. En stor del av sociala medier 
är inte bara vad du publicerar, utan också hur andra människor på dina inlägg. 
När du spenderar tid på att göra dina inlägg vill du inte bara kasta ut det och 
hoppas på det bästa. Du vill ha resultat och se att folk gillar vad ni lägger ut. 
Därför behöver man även fundera kring om man ska ställa väljarna någon fråga  
i inlägget, eller ifall texten/bilden/videon ska innehålla något som kan väcka 
uppmärksamhet. Givetvis behöver det inte vara något kontroversiellt, men att 
skicka med en tankeställare är en bra utgångspunkt för att få mycket engage-
mang på dina inlägg. För ju mer engagemang desto roligare tenderar sociala 
medier att bli då det blir gynnsamma diskussioner. 
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Vad är bra och dåligt innehåll?
Det finns tyvärr inget enkelt svar på vad som är bra och dåligt ”content”. Sociala  
medier ändras hela tiden och det som är trendigt ena dagen är inte lika kul andra 
dagen. Därför kan det vara svårt att hänga med i svängarna. Det finns dock några 
saker som är ganska självklara, vad gäller vad som är bra och vad som är dåligt,  
vilket ska redovisas här nedan. Ännu mer behövlig hjälp på vad som är bra och 
dåligt finns i Tankesmedjan Tidens handbok Yes, you can!.

Dåligt innehåll:

 Suddiga bilder och videor

 Bilder och videor som saknar syfte
 

 Bilder och videor som är otrendiga 

 Bilder och videor som inte riktar sig till någon specifik målgrupp. Det kan  
 vara flera målgrupper men man bör ha en vision om vem man vill ska se  
 sitt budskap

Bra innehåll: 

 Videor med undertexter 

 Tydliga och korta budskap i videor och bilder
 

 Händelserika inlägg 

 Inlägg som är kopplade till kommunen tydligt

Undvik att fingrar kommer med i bilden och se till att det är rätt format och bra  
ljus. Rätt format är dock beroende av plattformar men i dag gör sig många bilder  
bra om telefonen ”står upp”, alltså inte ligger horisontellt, eftersom bilder och 
videor brukar få mindre utrymme i flöden på diverse plattformar.

En annan sak som hjälper innehållet på sociala medier är att publicera konse-
kvent och ofta. Det förekommer ofta att en arbetarekommun skapar ett eget 
Instagramkonto exempelvis och publicerar sedan sporadiskt. Vissa veckor publi- 
ceras det varje dag sedan kan det gå flera månader till nästa inlägg. En av de 
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viktigaste sakerna är framför allt att ha kontinuitet i din publicering, blandat 
med både bilder och videor, men mer om det senare. Grunden för allt bra bild-
content är frågeställningen ”vad ska bilden tjäna för syfte?” Kan man besvara 
den frågan tenderar det att göra ens eget jobb enklare.

Några generella tips för Tiktok: 
Du bör undvika att ha för långa videor och vad som är för långt går inte riktigt 
att säga, det beror på omständigheterna men det finns några tumregler. Vill du 
publicera en video om ett budskap eller förändring som ni vill göra är allt från 
15–60 sekunder bra. Är det över 60 sekunder kan det ibland bli för långt och 
då slutar folk att titta. Korta hellre ner dina budskap och gör eventuellt en till 
video där du kan prata lite längre om ämnet vid eventuell efterfrågan. Detta 
tips är främst riktat mot Tiktok men det är även relevant på andra plattformar 
där du vill publicera videor som Instagram och Facebook. 

Ha undertexter på videor – alla vill inte eller kan inte ha ljud på eller hör dåligt.

Dela samma material på flera olika plattformar. Har du exempelvis gjort en 
video till Tiktok kan du dela den både på Instagram och Facebook.

Några generella tips för Facebook:
Det behövs en blandning med både videor och bilder (detta gäller även Insta- 
gram). Ett effektivt upplägg vore att ha 2 videor och 3 bilder per vecka. På det 
sättet är kontot aktivt, det finns alltid något nytt att titta på samt kontot hålls i  
”tid”. Alltså läggs det upp aktuella och trendiga inlägg på kontot för respektive 
arbetarekommun.

Några generella tips för Instagram: 
Vill du exempelvis publicera en bild för att visa en händelse skriv då i inne-
hållsbeskrivningen vad bilden faktiskt visar. Alla ser inte särskilt bra och då 
gör du det lättare för en väljare att förstå vad du vill visa.

Att se till att ditt budskap syns på en  ”thumbnail”, alltså om man ser din bild 
i ett flöde ska man snabbt få veta ditt budskap. Detta är viktigt att tänka på för 
att många tenderar att scrolla snabbt på sociala medier och därför har du inte 
lång tid på dig att fånga deras uppmärksamhet.
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6.1 Saker du bör undvika att göra på sociala medier

 Ha flera olika konton på diverse plattformar. Det förekommer ofta att en  
arbetarekommun har ett Instagramkonto som är inaktivt och sedan bestäm- 
mer man sig för att skapa ett nytt konto utan att radera det tidigare. Det ser  
inte särskilt professionellt ut men det kan även förvirra väljare som kanske  
inte kan lista ut vilket konto som är aktuellt. Det bästa vore att antingen 
hålla sig till det kontot som skapades först eller radera det gamla kontot 
och sedan skapa ett nytt. 

 Att endast publicera innehåll som når en specifik målgrupp. Det är vanligt 
att arbetarekommuner tenderar att publicera inlägg som redan är till för 
medlemmar, vilket inte är konstigt. Däremot vill arbetarekommuner växa 
och bli större och därför behöver man expandera sin målgrupp på sociala 
medier. Därför bör man inte endast lägga ut inlägg till medlemmar utan 
man bör blanda. 

 Du bör undvika att publicera sporadiskt mellan inläggen. Det är vanligt att 
man publicerar en bild/video/text och att det sedan kan gå flera dagar, 
veckor och ibland månader mellan inlägg. Om du inte publicerar mer kon-
tinuerligt kan det ofta leda till att dina inlägg inte dyker upp i folks flöden 
vilket leder till att det arbete du lade ner på ditt inlägg går obemärkt förbi. 

 Undvik att endast ha en bild utan någon text på. Detta beror givetvis på 
situationen men om du har tänkt att ha med text i innehållsbeskrivningen 
kan det vara bättre att korta ner den och ha med den på bilden i stället. Då 
syns den snabbare och budskapet kommer ut.

 Även fast man vill säga något om andra partier och deras beteenden så 
undvik gärna att göra det på personnivå. Du vill hålla en hög nivå på sociala 
medier och inte hålla på med smutskastning, eftersom det tenderar att slå 
tillbaka.
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Vad kan du göra mer som  
arbetarekommun? 

7.1 Skaffa ett inspelningkit
Inspelningkit är saker som du skulle kunna behöva för att skapa videor och bil-
der. Det är inget krav att ha allt detta för att kunna skapa bra videor och bilder, 
men kan underlätta detta. 

Ett inspelningkit bör innehålla:

  
  Stativ för telefoner/kamera

 En mobil/kamera

 Mygga (Mikrofon)

 Rollups med Socialdemokraternas logga alternativt annan typ av  ”bak-
grundsmaterial” men fortsatt Socialdemokraternas logga

 Tankesmedjans Tidens bok Yes, You Can! Arbetarrörelsens handbok för digital 

opinionsbildning 

Denna korta lista är oftast inte särskilt dyr, framför allt om en telefon redan 
finns som går att använda samt att det går ofta lätt att köpa in. En kamera är 
inget nödvändigt att ha, särskilt inte om man är nybörjare på sociala medier 
och dagens telefoner har oftast mycket bra kamera som är tillräcklig. Stativ 
kan vara bra att ha för att undvika skakiga videor och bilder som ibland kan 
störa, ett stativ för en telefon är också ofta billigt. En mygga (mikrofon) kan 
vara bra att ha för att få tydligt ljud. Sedan kan rollups vara trevliga att ha då 
man kan ha Socialdemokraternas logga i bakgrunden, vilket både ser snyggt 
ut men då vet väljarna direkt vem det är som sänder budskapet. Slutligen är 
Tankesmedjan Tidens handbok bra för de som aldrig har varit i kontakt med 
sociala medier men vill börja. Den går igenom det mest grundläggande inom 
de olika plattformarna och redogör tydligt för hur de ska användas. 

7



| 21
tankesmedjan

praktikantarbete | 2023 socialdemokraternas användande av sociala medier på lokal nivå 

Med detta sagt kommer inte allt inköp av material att innebära att en arbetare-
kommun plötsligt blir väldigt bra på att filma och ta foton, däremot kanske det 
kommer ske en attitydförändring till hur man ser på sociala medier. Kanske 
känner du att det är lättare att fota och filma om du har en rollup eller har ett 
stativ. Det är alltså viktigt att inte ha för höga förväntningar utan endast se 
materialet som ett stöd i ditt arbete med sociala medier.

Intranätet rosenforalla.se är till för socialdemokratiska medlemmar och där 
finns bland annat ett kampanjverktyg som används för att snabbt kunna skapa 
bilder enligt Socialdemokraternas grafiska profil. Det krävs dock att du har en 
licens för att ha tillgång till detta verktyg.

7.2 Skapa en månadsplan
Om du har en plan för det sociala medier-innehåll som ska publiceras så kommer 
arbetet bli enklare och roligare. Därför finns det en poäng med att skapa en 
månadsplan (eller möjligtvis veckoplan) på vad man ska publicera under tiden. 

Du kan skapa en tabell där du skriver upp alla datum som du vill publicera på. 
Låt oss säga att du vill publicera fem gånger per vecka, med en blandning av 
videoklipp och bilder. På en månad blir det då 20 inlägg. Då får du ett väldigt 
aktivt flöde och väljarna har hela tiden något nytt att titta på. I tabellen nedan 
är det endast sju rader, men om du skulle vilja efterlikna denna tabell skulle du 
få 20 rader. 

 Datum xx Video där du pratar om bostadspolitiken i din kommun.
 Vecka 1

 Datum xx Bild med ett politiskt budskap om bostadspolitiken i 
 Vecka 1 din kommun.

 Datum xx Bild med vad Socialdemokraterna allmänt vill göra 
 Vecka 1 med bostadspolitiken.

 Datum xx Video med förändringar gjort inom bostadspolitiken i   

 Vecka 1 din kommun. 

 Datum xx	 Bild	med	ett	problem	i	bostadspolitiken	som	ni	vill	fixa.
 Vecka 1 

 Datum xx Bild på ”Glad första maj”.

 Datum xx Video på vad som har hänt under månaden som varit.
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7.3 Sätt i gång! 
Förhoppningsvis har det kommit många nya och användbara tips som du kan 
implementera i ditt arbete på sociala medier. Här kommer några tips på hur ni 
kan sätta igång arbetet:

1. Först och främst borde du i din arbetarekommun skapa en mindre grupp 
med drivna personer inom sociala media och skapa en plan. Planen ska 
innehålla hur mycket alla vill bidra med på arbetet med sociala medier 
och vad ni vill göra för något innehållsmässigt. Försök att inte sätta en för  
ambitiös nivå då det tenderar till att man inte orkar eller tror att man klarar 
av uppgiften, utan sätt små mål som inte tar för lång tid. I planen bör det 
även finnas en slags kalender där ni försöker planera i alla fall en månad 
framåt vad ni vill publicera. Ju längre ni planerar framåt, desto mer tid har  
ni på er att skapa innehållet, vilket gör att ni inte behöver stressa lika mycket.  
När ni väl har bestämt en tidsplan bör ni också tillsammans försöka bestäm- 
ma en dag då ni faktiskt kan skapa innehållet. Föreställ er att ni har bestämt 
er för att ni vill skapa tio nya bilder och tio nya videor, det är ganska mycket  
material och speciellt om ni inte delar upp det eller planerar i förväg. Därför 
kan det vara bra att tillsammans eller enskilt bestämma sig för att ha en  
”content day” eller  ”innehållsdag” där man spenderar några timmar på att  
fota, filma och redigera för att publicera senare. I slutändan brukar du spara  
tid på detta i stället för att behöva filma eller fota varje dag i en månad. 

2. Börja med att använda verktygen Socialdemokraterna erbjuder för att 
redigera bilder snabbt. Det är meningen att det ska vara enkelt för dig att 
publicera på sociala medier så gör det bekvämt med verktygen. 

3. Kontakta Socialdemokraterna för vägledning och hjälp med sociala medier, 
de vill och kan hjälpa dig.

4. Börja publicera. Det är alltid svårt att lära sig något nytt och det kan kän-
nas knepigt men du behöver börja för att bli bättre. Kom ihåg att det ska 
vara kul, enkelt och gå snabbt. 

5. En av de viktigaste sakerna du kan göra på sociala medier är att stötta 
andra socialdemokrater. Detta behöver inte vara särskilt komplicerat, utan 
oftast räcker det med att du gillar inlägg som någon partivän har publicerat.  
Att kommentera, dela och gilla leder till störst spridning. Ju fler som delar 
ett inlägg desto fler får ta del av budskapet och därför är det viktigt att du  
som medlem mobiliserar dig genom att stötta Socialdemokraterna på 
sociala medier. 



| 23
tankesmedjan

praktikantarbete | 2023 socialdemokraternas användande av sociala medier på lokal nivå 

Förhoppningen med detta arbete är att du som läser ska känna dig mer manad 
att testa på sociala medier och se ifall det kan förbättra er lokala närvaro, samt 
leda till mer politisk diskussion inom din kommun. Det går!
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