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Förord 
Detta är en kandidatuppsats skriven i anslutning till programmet Kommunikation och PR vid 

Karlstads Universitet. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur förstagångsväljare som är 

medlemmar i ungdomsförbund, pratar om politiskt förtroende och det så kallade Influencer 

marketing inom politiken. Denna uppsats är samförfattad, vilket innebär att den till lika stora delar 

har skrivits av Fanny Jansson och Oliver Paschetto Jensin. Vi har tagit lika stort ansvar för de olika 

delarna i vår studie och gemensamt skrivit uppsatsen.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Susanne Almgren för rådgivning och goda tips under 

uppsatskrivandet. Vi vill även ge ett stort tack till våra respondenter som har bidragit till studiernas 

resultat genom sitt deltagande. Stort tack också till Karlstads Universitet för tre fina och lärorika år.  
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Sammanfattning 
Politiska aktörer och partier har under riksdagsvalet 2018 marknadsfört sig på ett annorlunda sätt än 

tidigare. Många inflytelserika människor på sociala medier som har en yngre målgrupp har engagerat 

sig i valrörelsen och försökt göra valfrågorna mer lättbegripliga. Samtidigt som förändringar i 

politiken sker saknar unga förtroende till partipolitiken. Intresset för politiken har ökat men den 

minskade tilltron till etablerade politiska aktörer har minskat. Vi ville därför undersöka ifall unga 

väljare själva märkt av den politiska förändringen. Syftet med denna studie blev att undersöka hur 

förstagångsväljare, som är medlemmar i ungdomsförbund, pratar om politiskt förtroende och 

Influencer marketing inom politiken. 

 

De frågeställningar som utformats utifrån syftet är: Hur uppfattar politiskt aktiva förstagångsväljare 

samarbeten mellan influencers och politiska partier? Och hur pratar politiskt aktiva 

förstagångsväljare om sitt förtroende för svensk politik? Förutom tidigare forskning har vi använt oss 

av kvalitativ intervjumetod för att kunna analysera åsikter och uppfattningar från det tilltänkta 

urvalet. Studien bygger på teorier om förtroende, opinionsbildning, influencers, E-Word of Mouth 

(e-WOM) och Tvåstegshypotesen.  

 

Resultatet av studien visar på att förstagångsväljare som är politiskt aktiva i ungdomsförbund har 

delade åsikter angående influencer marketing. Förstagångsväljarna har dessutom högt förtroende för 

svensk politik, men har förståelse för att människor som inte är insatta i politiken inte har lika högt 

förtroende. Speciellt med tanke på den pågående riksdagskrisen. Resultatet urskiljer också några 

viktiga punkter som respondenterna menar är av stor vikt. Detta är bland annat att samarbetet måste 

ske med samtliga politiska partier och att samarbetet måste vara i enlighet med partiets ideologier.  

 

De slutslatser vi kan dra av denna studie är att respondenterna anser att det är bra att politiken tas upp 

i rum där den får möjlighet att spridas. Men att respondenter menar att politiker ska hålla sig till 

politik och att sakfrågornas betydande roll hamnar i bakgrunden för partiledarens personliga 

gestaltning på sociala medier. 

 

 

Nyckelord: Politik, Influencers, Förstagångsväljare, Förtroende, Ungdomsförbund, Sociala medier 
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Abstract  
Political actors and parties have, during the parliamentary elections 2018, marketed themselves in a 

different way than before. Many influential people on social media who have a younger audience 

have been involved in the electoral movement and tried to make the "most important" issues easier to 

understand. While changes in politics take place, young people do not have confidence in party 

politics. Interest in politics has increased, but the reduced confidence in established political actors 

has decreased. We wanted to investigate whether the young voters themselves noticed the political 

change. The purpose of this study was to investigate how first-time voters, who are members of 

youth unions, talk about political confidence and Influencer marketing in politics. 

 

The research questions that have been phrased based on the purpose are: How do political active 

first-time voters perceive collaborations between influencers and political parties? And how does 

politically active first-time voters talk about their confidence in Swedish politics? In addition to 

previous research, we have used qualitative interview method to be able to get opinions and 

perceptions from the intended selection of informants. The study is based on theories of trust, 

advocacy, influencers, E-Word of Mouth (e-WOM) and the Two-step hypothesis. 

 

The result of the study shows that first-time voters who are politically active in youth unions have 

shared views on influencer marketing. First-time voters also have high confidence in Swedish 

politics, but have the understanding that people who are not familiar with politics do not have the 

same confidence. Especially given the ongoing government crisis. The result also distinguishes some 

important points that the respondents believe are of great importance. This is, among other things, 

that the cooperation must be with all parties and that the cooperation must be in accordance with the 

party's ideologies. 

 

The final conclusions we can draw from this study is that the respondents believe that it is good that 

the politics is addressed in rooms where it is given the opportunity to spread. But the respondents 

also believe that politicians should adhere to politics and that the significant role of the political 

issues falls into the background of the party leader's personal conformation on social media. 

 

Keywords: Politics, Influencers, First-time voters, Confidence, Youth Associations, Social media
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1.0 Introduktion 

I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte samt de frågeställningar 

som ska besvara syftet. Därefter definieras olika begrepp som framkommer under uppsatsen, 

empiriskt material samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Politisk kommunikation har cirkulerat mycket i flertalet kanaler under den senaste tiden, med tanke 

på det gångna riksdagsvalet 2018. Framförallt har politiska budskap märkts av i flera sociala kanaler, 

som till exempel Instagram och Youtube. Många inflytelserika människor på sociala medier som har 

en yngre målgrupp har engagerat sig i valrörelsen och försökt göra valfrågorna mer lättbegripliga. 

Margaux Dietz, influencer och youtube-profil, har bland annat gjort en programserie på Youtube där 

hon intervjuat varje partiledare/ språkrör. I programserien, som hon kallar for Partitempen, blandar 

hon allvarliga politiska ämnen med lättsamt och humoristiskt innehåll som är riktat till den yngre 

målgruppen (Törner, 2018). Isabella Löwengrip, bloggare och entreprenör, lånade ut sin instagram 

med 458 000 följare till Centerpartiets Annie Lööf för en livesändning om politik (Roos, 2018) och 

Matgeek lagar mat tillsammans med samtliga partiledare framför hans 244 794 prenumeranter. I och 

med det förändrade medieklimatet har politiska aktörer, och inte främst partiledare behövt anpassa 

sig för att nå ut till yngre väljare. Att ett varumärke, vilket i detta fall är politiska partier och 

partiledare, samarbetar med influencers kallas för Influencer marketing och det har till synes tagit sig 

en viktig roll i partiernas valkampanjer.  

1.2 Problemformulering 

I dagens medialiserade samhälle kan det ses som en självklarhet att politiska aktörer migrerat till 

sociala medier, då de flesta medborgare idag konsumerar någon typ av socialt medium. Men sociala 

medier är också den främsta källan till information för många ungdomar (Strömbäck, 2014). De 

politiska partierna och deras partiledare visar tecken på att de lämnar sina traditionella 

kommunikationstekniker, där man vill identifieras med ursprungliga ideologier och värderingar, och 

istället attraherar nya väljare genom att personalisera sig (Bennet, 2012). Att personalisera sig har 

politiker arbetat med tidigare, som till exempel när Kristdemokraternas Ebba Busch Thor sjöng i 

tv-programmet “Så ska det låta”. Däremot är personaliseringen på sociala medier ett nytt sätt för 

politiker att framhäva sin person. Nord och Strömbäck (2012) menar att medierna själva bär ett stort 

ansvar i vilka politiska frågor som ska uppmärksammas i kommunikationskanalerna. Publikens roll 

är avgörande eftersom medierna styr innehållet efter publikens efterfrågan. Här menar också Törner 
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(2018) att det är en utmaning för politiska partier att förmedla partiernas faktiska budskap till 

väljarna, då det är allt svårare att synas i ett ständigt föränderligt flöde av information. I en 

granskning gjord av P3 Nyheter (2018) visas det också att en influencer kan köpas för att sprida 

politiska budskap. Genom att utge sig för vara en PR-byrå har man kontaktat 50 influencers i frågan 

om att sprida åsikter mot betalning. Utav dessa 50 var 15 intresserade av erbjudandet (Hartelius, 

2018). Med tanke på detta är det inte en omöjlighet att influencers kommer att kunna få en stor 

framtida makt att påverka när det kommer till politik.  

 

Samtidigt som förändringar i politiken sker visar en undersökning gjord av Ungdomsbarometern 

(2017) att unga saknar förtroende till partipolitiken. Intresset för politiken har ökat men den 

minskade tilltron till etablerade politiska aktörer har minskat. Det låga förtroendet unga har för 

politiska partier skapar svårigheter i längden, då det kan bidra till minskade möjligheter att driva 

igenom beslut i ett föränderligt läge (Dagens Nyheter, 2016). En SIFO-undersökning från 2018 visar 

dessutom att det inte bara är unga som har ett lågt förtroende till politiken. Endast 17 procentandelar 

av de tillfrågade hade mycket/ ganska stort förtroende till partierna (Förtroendebarometern, 2018). 

Förtroende mellan organisationer och väljare är avgörande när det gäller att skapa långsiktiga 

relationer (Gummesson, 2002). Dalton (2004) menar att medborgare har fri vilja att påverka 

demokratin, vilket i sin tur kan leda till att lagar inte längre följs om förtroendet är svagt. På grund av 

detta kan det vara nödvändigt att få en uppfattning om unga väljares preferenser.  

 

Frågan som uppstår är om unga väljare själv har lagt märke till den politiska förändringen och hur de 

uppfattar den typen av budskap? Genom vår studie vill vi därför kartlägga hur politiskt engagerade 

förstagångsväljare i ungdomsförbund pratar om politisk förtroende, och deras uppfattning om 

influencer marketing inom politiken.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna forskning är att undersöka hur förstagångsväljare, som är medlemmar i 

ungdomsförbund, pratar om politiskt förtroende och Influencer marketing inom politiken. 

1.4 Frågeställningar 

- Hur uppfattar politiskt aktiva förstagångsväljare samarbeten mellan influencers och 

politiska partier?  

- Hur påverkar influencer marketing politiskt aktiva förstagångsväljares förtroende för 

politiken? 
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1.5 Definitioner 

Följande är definitioner för de begrepp som är genomgående i studien. 

1.5.1 Sociala medier  

Olika typer av kommunikationskanaler kallas även för sociala medier. Dessa 

kommunikationskanaler ger möjlighet för användare till att kommunicera med varandra genom bild, 

text och ljud. Det som däremot särskiljer sociala medier från massmedia är de interaktiva möjligheter 

som finns. Mottagaren kan besvara avsändaren, till skillnad från de traditionella mediekanalerna som 

mer präglas av envägskommunikation (Eriksson, Weibull, 2018). Exempel på sociala medier är 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Snapchat.  

1.5.2 Samarbete  

Ett samarbete brukar definieras som när personer, grupper, organisationer eller länder genomför 

arbete tillsammans för gemensam nytta, istället för att konkurrera med varandra för eget intresse 

(Lindenfors, 2011). I denna uppsats kommer vi att diskutera samarbeten mellan influencers och 

politiska aktörer. Dessa samarbeten behöver nödvändigtvis inte vara betalda, men kontexter där 

influencers och politiska aktörer ses tillsammans i varandras sociala kanaler kommer vi att kalla för 

samarbete.  

1.5.3 Förtroende 

Begreppet förtroende förklaras i en undersökning av SOM-institutet (2013) som en attityd. Med 

attityd menas att det skapas vissa tankemönster, känslor och beredskap gentemot ett objekt. Nunkoo 

och Smith (2015) beskriver förtroende som en generell attityd. De beskriver förtroende som en 

generell tilltro och till vilken grad individer är tillförlitliga. De menar att förtroende är som en 

fundamental beståndsdel vid planering och utveckling av processer. O’Neill (2002) instämmer och 

hävdar att förtroende är en viktig del av människans vardag och samhället.  I Sverige har begreppen 

förtroende, trovärdighet och tillförlitlighet ofta använts parallellt. Det att tro och lita på att någon är 

förmögen att handla. Förtroende är disposition att reagera kunskapsmässigt, känslomässigt och i 

praktisk handling. Under studiens gång kommer vi att redogöra för politiskt-, vertikalt- och 

horisontellt förtroende.  

1.6 Disposition 

Dispositionen av uppsatsen är indelad i olika delar. Först presenteras tidigare forskning och teorier 

som senare ska tillämpas i studiens resultat. De teorier och begrepp som vi valt att lyfta i uppsatsen 
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är opinionsbildning, Tvåstegshypotesen, E-Word of mouth, förtroende och influencers. I uppsatsens 

fjärde del finns redogörelse för val av metod, urval samt operationalisering. I del fem presenteras 

resultat och analys av den insamlade empirin, med hjälp av de teorier som presenterats. Därefter 

presenteras slutsatser och sedan förslag på vidare forskning samt implikationer från samhället och 

arbets-/yrkesliv.  
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2.0 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevanta för vår studie.  

2.1 Ungdomars politiska deltagande på sociala medier  

Forskarna Lance Bennet och Michael Xenos (2005) gjorde en studie om hur utformningen och 

omfattningen av politiska ungdom-webbsidor på internet har förändrats. Man kunde konstatera att 

mellan åren 2002 och 2005 skedde betydande skillnader i att hemsidorna blev fler och att de skapa 

mer utrymme för värdefulla politiska diskussioner samt utvecklad sofistikerad kommunikation på 

internet. En del av dessa sidor visade sig även används av funktioner likt populära datingsidor och 

andra sociala nätverk i syfte för att föra samman ungdomar med gemensamma intressen och 

preferenser. Många av dessa sidor placerade även länkar till organisationer i syfte att öka 

engagemang och känslan av vara en medborgare bland ungdomar. Forskarna Bennet och Xenos 

hävdar däremot själva att denna forskning kan komma att förbli eller förändras då den politiska 

infrastrukturen på internet förändras konstant av olika faktorer, exempelvis att ett presidentval har 

tagit slut. Därav hävdar de att det behövs vidare forskning inom området.  

 

Som de ovanstående författarna hävdar har den politiska närvaron på internet förändrats och hur 

ungdomar engagerar sig idag. Enligt författaren Jesper Strömbäck (2014) hävdas politiska aktörer 

förflytta sig till sociala medier eftersom en majoritet av Sveriges befolkning konsumerar någon typ 

av social medium. Idag hävdas sociala medier vara den primära informationskällan för ungdomar 

men hur de deltar i politiska sammanhang har forskare delade meningar om. Elin Fjellman, Nils 

Gustafsson och Malena Rosén Sundström (2018) från Lunds Universitet har forskat kring ungdomars 

attityder och åsikter angående politiskt deltagande på sociala medier. För att komma fram till ett 

resultat har de valt att intervjua 110 svenska ungdomar genom kvalitativa intervjuer och 

fokusgrupper. Det gick att konstatera att ungdomar ser att det finns både positiva och negativa 

aspekter i att använda sociala medier i en politisk kontext. De negativa aspekterna som att känna 

social bestraffning och meningslöshet inom politiska diskussioner kan vara anledningen till varför 

vissa väljer att inte delta, eller begränsa sig. Men det hävdas enligt tidigare forskning att de 

ungdomar som är mest politiskt aktiva är även de som är mest aktiva på sociala medier. Forskarna på 

Lunds Universitet kom fram till att detta inte behöver stämma.  

 

“(...) tidigare studier tämligen oproblematiskt har visat att politiskt aktiva är politiskt aktiva också i 

sociala medier, visar vi i denna studie att det inte är så enkelt och att den bilden måste nyanseras.” 
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 - Fjellman, Gustafsson, Sundström, 2018 

 

De hävdar att även de som är mest politiskt aktiva också undviker sociala medier till ett viss mån och 

att de samtidigt upplever socialt tryck att vara delaktig.  

2.2 Personaliseringen av politiken 

Forskaren W. Lance Bennet (2012) hävdar utifrån sin studie “The Personalization of Politics: 

Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation” att sociala, politiska och 

ekonomiska livsstilar genom åren har blivit personaliserade. Med detta menas att de har tagit uttryck 

i att involvera människor på ett personligt plan. Genom att skapa plattformar och använda sig av 

kommunikationstekniker där nästintill alla kan vara delaktiga ger det individen upplevelsen av att de 

tillhör något större. Det hävdas att personaliseringen av politiker och deras handlingar kan vara den 

största förändringen i vår epok av den politiska kulturen.  

 

Den personaliserade politiken som hävdas existera inom dagens politik beror på skiften i sociala 

förändringar i samhället (Bennet, 2012). Betydande förändringar i samhället i historien kan 

exempelvis kopplas tillbaka till Marco Polos tid och den rådande koloniseringen. Utifrån en mer 

närliggande tidsera talas det om framväxten av det postindustriella samhället under 1970-talet och 

den globala finanskrisen under tidigt 2000-tal.  Den så kallade nyliberala ekonomiska regimen på 

1970-talet förändrade världsekonomin, privatiseringen och marknadskrafter i det dagliga livet. Detta 

ledde till att socialdemokratiska- och arbetarpartier som var djupt rotade i vänsterdriven politik gav 

upp värderingar de hållit hårt i och därmed började stödja privatisering av tjänster som sjukvård, 

utbildning och infrastruktur. Det hävdas att när tankesättet om att driva en individualiserad marknad 

växte i Sverige, uppstod det högerdrivna partiet Sverigedemokraterna. Bennet (2012) hävdar att 

denna uppkomst av högerdriven politik har en viktig koppling till personaliseringen av politiken. När 

nyliberalismen, där yttrandefriheten och en fri marknad är grundvärderingarna, uppstår det 

komplikationer för de som fortfarande hade värderingar från vänsterdrivna ideologier. De upplevde 

en motvilja och började protestera mot politiker och den rådande regeringen, det vill säga de som 

bedriver högerdriven politik. Denna typ av uppståndelse hävdas ligga till grund för det skifte inom 

politiken där politiker började sträva efter att personalisera sig själva istället för att endast identifiera 

sig med politiska partier och dess ideologier. Forskningen fastställer att genom att personalisera 

politiker har man lyckats att till större grad uppta och styra den politiska diskursen gentemot 

exempelvis olika former av protester som vill driva samma diskurs (Bennet, 2012).  
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3.0 Teori 

I följande kapitel kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Kapitlet har fem 

huvudområden som styr strukturen. Opinionsbildning, förtroende, Tvåstegshypotesen, E-Word of 

Mouth samt influencers.  

3.1 Förtroende  
Nunkoo och Smith (2015) beskriver förtroende som en generell attityd gentemot andra. De beskriver 

förtroende som en generell tilltro och till vilken grad individer är tillförlitliga. De fortsätter förklara 

förtroende som en fundamental beståndsdel vid planering och utveckling av processer. O’Neill 

(2002) instämmer med tidigare författare och hävdar att förtroende är en viktig del av människans 

vardag och samhället. 

 

En annan syn på politiskt förtroende beskrivs av Norén Bretzer (2005) som en attityd som formas 

hos den enskilda individen. Förtroendet hos denna individ uppstår genom politikernas interaktion 

med medborgare och samhälle. Schoon och Cheng (2011) menar att politiskt förtroende är en 

utveckling på förtroendet som skapas tidigt i livet och som senare omvandlas till politiskt förtroende. 

Förtroende från medborgarna är en betydande komponent för att det politiska systemet ska fungera, 

vilket kan anses som självklart då det är avgörande i en demokrati eftersom systemet grundas på 

medborgarnas deltagande. 

 

Norén Bretzer (2005) tydliggör att vertikalt förtroende är en form av förtroende som medborgarna 

känner för institutionerna. Författaren fortsätter med att förklara att forskare är oense om det är 

möjligt att ha förtroende för institutioner. Hardin (1999) är av åsikten att det inte är möjligt och 

argumenterar för att förtroende baseras på att båda parter vinner något i situationen. Hardin betonar 

att relationen till institution inte innehåller några nära personliga band, vilket är en betydande faktor i 

förtroendeskapandet och att begreppet politiskt förtroende är mer passande i situationen. Offe (1999) 

menar att förtroendet för en institution är att känna till och acceptera grundidén som institutionen 

utsänder. Om individer är villiga att förlita sig på institutionens idé är det tillräckligt för att 

individerna ska känna förtroende för institutionen. 

 

Norén Bretzer (2005) talar också om horisontellt förtroende. Denna typ av förtroende förklarar hon 

som ett förtroende mellan personer eller elitgrupper, och mellan företag i samma storlek. Förtroendet 

mellan medborgare finns i två typer, generaliserat och partikulärt. Det generaliserande är tolerant 
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gentemot det som är annorlunda eller avvikande. Här är alla som vill vara med välkomna. Ett 

generaliserat förtroende kräver inte ”vi-specifika” attribut eller att man känner till de som förtroendet 

sträcker sig till (Norén Bretzer, 2005). Det partikulära förtroendet innebär dock ett mindre 

risktagande och att man litar på de som är som en själv, eller tillhör samma ”grupp”. Det kan till 

exempel vara samma folk, etnicitet eller föreningskamrater. 

 

Holmberg och Weibull (2004) menar att det finns två sidor av att ha högt förtroende för centrala 

institutioner i samhället.. Ett högt förtroende väcker tanken om lyckliga medborgare i ett lyckligt 

samhälle. Men även här finns en motbild. Författarna menar att det inte är bra med ett generellt högt 

förtroende, utan att det sätts i relation till vederbörlig institution och hur denna fungerar. Förtroendet 

får heller inte vara blint utan måste sättas i sammanhang till förnuft, och därför är ett känsloladdat 

förtroende bristfälligt. Holmberg och Weibull menar till och med att ett förtroende för en institution 

som fungerar dåligt kan betraktas som dysfunktionellt.  

 

3.2 Opinionsbildning 

Ordet opinionsbildning betyder åsiktsbildning (Peterson, 2014). När man talar om åsiktsbildning 

handlar det om hur åsikter bildas både på en individuellt plan och i ett kollektiv. Man skapar opinion 

i enlighet med ett uppsatt mål och för att opinionsbildaren vill belysa olika politiska eller ideologiska 

frågor från sitt perspektiv. Man brukar säga att opinionen omfattar de värderingar, 

verklighetsuppfattningar, kunskaper och ståndpunkter man besitter. När man undersöker opinioner 

på ett individuellt plan är attityder viktiga. Begreppet består av tre delar; känslomässig värdering, 

verklighetsuppfattning och orientering mot beteende. För att mäta en persons attityd kan man 

använda sig av intervjumetod. När man intervjuat ett urval som är representativt kan man undersöka 

folkopinionen, eller den allmänna opinionen vilket det också kan kallas. Det finns de som hävdas 

vilja påverka opinionen och dessa kallas för opinionsbildare. Att kunna styra är viktigt för alla typer 

av organisationer, men främst för politiska partier eftersom alla påverkas av de politiska beslut som 

tas. Alla olika typer av opinionsbildning är på något sätt kopplat till demokratin. Det massmediala 

samhället har en stor inverkan på människan och politiska rörelser och partier använder sig flitigt av 

medierna för att föra fram sina åsikter. Med detta menas att människans tankar främst skapas av 

andra och inte av individen själv (Peterson, 2014).  
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3.3 Tvåstegshypotesen  

Tvåstegshypotesen (Katz & Lazarfeld, 1955) innebär att media påverkar genom lokala 

opinionsbildare. Teorin grundades i en studie om hur befolkningen röstade i det amerikanska 

presidentvalet 1940. Forskningen fick även stor betydelse för användarforskning. Tidigare har 

studien till stor del handlat om hur medierna har påverkat publiken, men denna forskning övergick i 

att handla om hur publiken påverkar medierna och uttolkningen av mediernas budskap, fast det 

centrala här är att tolkningar sprids genom starka individer, opinionsbildare. Publiken började ses 

som handlande och självständigt tänkande individer som använde medierna för att ta del av 

underhållning, information, social tillhörighet och självbekräftelse. En person som ses som kunnig 

inom ett specifikt område kan då ses som en trovärdig källa att hämta information ifrån. Katz och 

Lazarfeld ser denna person som en opinionsbildare vilket har makten att påverka sin omgivning 

genom att sprida vidare information från media. Vad Katz och Lazarfeld (1995) menade var att det är 

opinionsledare i en population som för vidare medieinnehåll till de stora massorna.  

 

Medias påverkan kunde inte längre ses som oberoende av de sociala relationerna mellan enskilda 

människor som utgör publiken. Att arbeta med influencer marketing kan liknas vid 

tvåstegshypotesen då företag använder sig av “lokala” opinionsbildare, alltså influencers. Dessa 

personer har ett stort antal följare och det gör att de har en stor chans att påverka sina följare genom 

att dela sina åsikter, uppmärksamma olika fenomen eller marknadsföra en produkt. När företag 

använder influencers i sin marknadsföring kan det liknas vid Katz och Lazarfelds (1995) syn på 

opinionsbildare. När ett företag väljer ut en influencer som ska marknadsföra deras produkt kan 

influencers i sin tur dela produkten på sina sociala kanaler. Influencers kan då ge en personlig 

berättelse om produkten och påverka sina följare att vilja köpa produkten (Gripsrud, 2008). 

 

Genom att publiken ses som självständigt tänkande och som själva kan ta del av den information och 

underhållning de vill är influencer marketing ett bra tillvägagångssätt för företag som vill 

marknadsföra sina produkter. Oavsett om anledningen är att de vill bli inspirerade av influencers 

livsstil eller för att de har liknande värderingar och åsikter, är det ett bra sätt för att nå ut till 

publiken. Influencer är en person som publiken på något plan har förtroende för eftersom de själva 

valt att följa dennes liv. Genom att marknadsföra produkter/tjänster via personer som många vill 

följa är det ett effektivt tillvägagångssätt (Gripsrud, 2008). Detta kan också ta form i politiska 

sammanhang.  
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I och med att tvåstegshypotesen bygger på att det finns en del av befolkningen som inte är engagerad 

politiskt eller själv tolkar medias budskap på ett kritiskt sätt gäller det för politiker att nå ut via 

opinionsbildare eller på annat sätt. Opinionsbildaren kan t.ex diskutera politiska frågor med individer 

i sitt nätverk för att förmedla mediala budskap och på så sätt påverka. Opinionsbildaren är dock inte 

begränsad till den fysiska kontakten och konversationen för att förmedla sitt budskap och sina tankar 

till andra människor, utan kan också integrera via sina sociala medier. När opinionsbildaren 

förmedlar information och idéer vidare till sitt nätverk så sker en filtrering, och dennes egna 

tolkningar modifierar budskapet (Strömbäck, 2000). Anledningen till att det är mer effektivt att 

använda sig av en opinionsbildare är många. Strömbäck (2000) lyfter fram tre utav dessa orsaker:  

- Kommunikationen sker ansikte mot ansikte (i denna uppsats ligger fokus på kommunikation 

genom sociala medier, och därför faller denna punkt bort). 

- Att opinionsbildare är bekanta och därför ses som mer trovärdiga. 

- Att via opinionsbildare ses inga propagandistiska skäl från mottagaren. 

3.4 E-Word of Mouth (e-WOM) 

Word of mouth advertising är en typ av marknadsföring som företag använder sig av för att på ett 

lättvindigt och billigt sätt sprida vidare kännedom om en produkt (Chu & Kim, 2011). Desto mer 

nöjd en kund är med en produkt är grundtanken med word of mouth att den goda bilden ska spridas 

vidare av kunden. Grundidén här är att kunden blir en typ av ambassadör för varumärket. 

Ursprungligen var word-of-mouth ett informationsutbyte mellan två personer men genom den sociala 

medievärlden och utvecklingen av den digitaliserade världen har begreppet utvecklats till E-Word of 

Mouth. Begreppet e-WOM innebär att en kund skriver exempelvis en recension på ett forum online. 

E-WOM försvinner inte utan kan finnas kvar på sociala medier permanent och är tillgängligt för 

många människor att ta del av under en längre tid (Mauri & Minazzi, 2013). Om man skriver en 

recensionen kan den vara både positiv eller negativ, men tanken är att den ska nå ut till en stor grupp 

människor som är aktiva online och söker information om produkter, tjänster eller företag (Chu & 

Kim, 2011).  

 

En faktor som har varit avgörande för trovärdigheten är på vilken webbplats som e-WOM sprids på. 

Omdömen och recensioner värderas inte lika högt om det kommer direkt från ett företag. Kommer 

omdömmet däremot från en mellanhand, i detta fall en influencer, värderas omdömmet högre (Mauri 

& Minazzi, 2013). 
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Keller och Fay (2016) har visat att vardagliga konsumenter är av stor betydelse för marknadsförare. 

De skriver att vardagliga människor ska stå i fokus vid marknadsföring via influencers, tack vare 

deras starka relationer till dem de influerar. De skriver att oavsett kön eller ålder så är de värdefulla 

för slutkonsumenten och bör därför också vara värdefulla för de som marknadsför. Vidare skriver de 

att det inte är den kommunikation som sker online som är den mest signifikanta inom word of mouth 

marknadsföring. Keller och Fay säger att marknadsförare ska förbise de verktyg som finns för att 

marknadsföra på sociala medier. De ska se vidare för att skapa konversationer offline, konversationer 

som kan föras vidare i folks hem, på kaféer och kontor, de ska in i det vardagliga för att göra mest 

nytta (Keller & Fay, 2016).  

3.5 Influencers 

Varumärkesambassadörer och stöd från olika typer av kändisar ger en starkare emotionell länk 

mellan varumärke och konsument (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Ambassadören 

berättar om varumärket och dess produkter och kunden uppfattar deras goda egenskaper genom att 

någon de ser upp till förespråkar produkten. Eftersom varumärken fortsätter att överge traditionella 

reklamtekniker, satsas allt mer på att dessa influencers sprider produkter bland sina anhängare. 

Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe & Liselot Hudders (2017) menar att detta är ett mer 

effektivt sätt att göra reklam på, då det sömlöst vävs in i det dagliga flödet och knappt märks av. 

Detta är givetvis önskvärt för varumärken då det också anses som mer trovärdigt och förmedlar 

större äkthet. De berättar också att en utav de stora utmaningarna i detta är att para ihop rätt 

ambassadör för rätt varumärke för att nå ut till rätt målgrupp. Ett högt antal följare genererar i regel 

större spridning, men det gäller också att få så bra respons på budskapet som möjligt. Det är därför 

viktigt att man väljer en ambassadör som har likvärdiga värderingar som företaget och att denna 

också har egenskaper som anses som tilltalande och som kan fungera som opinionsbildare.  

 

Att använda sig av influencers kan konstateras som ett effektivt sätt att marknadsföra ett varumärke 

på. Ett av Sveriges mest marknadsledande företag inom marknadsföring- och kommunikation Cure 

Media (Cure Media, 2018) arbetar med influencers och sociala medier. De har själva sammanställt 

en lista inom branschen av influencer marketing vilket förtydligar vilka typer av influencers företag 

har möjlighet att inleda ett samarbete med. Den första kategorin är kända personer som även syntes i 

Figur 1 som hävdar nå ut till en större räckvidd (Marknadsföring Biz, 2015), vilket Cure Media 

håller med om. Varför en känd person anses vara en influencer beror på att de är kända för någonting 

i grunden, exempelvis proffs inom fotboll eller skådespelare. Genom att använda sig av en känd 

person kan företag marknadsföra produkter eller tjänster. Exempel på kända personer som används i 

syfte för marknadsföring är den före detta professionella fotbollsspelaren Glenn Hysén som gör 
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reklam för spelbolaget Unibet eller den berömda skådespelerskan Cate Blanchett som gör reklam för 

parfym av Giorgio Armani.  

 

Nästa kategori är enligt Cure Media Influencers som blivit kända via sina kanaler på sociala medier 

(Cure Media, 2018). Detta är personer som genom sina sociala kanaler publicerat eget innehåll och 

därmed skapat sig en fanbase. Det är endast på grund av det innehåll de publicerar som de har blivit 

kända och därmed anses som influencers. Idag finns det i Sverige flertal influencer som livnärar sig 

på att vara influencers, men en av de mest framgångsrikaste är Isabella Löwengrip som enligt 

Veckans Affärer utsett henne till en av näringslivets mäktigaste kvinna i Sverige 2018 (Skarin, 

2018).  

 

Inom Nischade profiler, vilket är nästa kategori, talar om de profiler som är experter inom ett 

område. Det hävdas vara de som påverkar tittarna mest just på grund av det faktiskt av att de är 

experter. Enligt Cure Media hävdas det även att när profilen växer blir tittarna mer intresserade och 

därmed intresserade av profilernas privatliv. Ett exempel Cure Media ger på ett samarbete mellan en 

nischad är profil och ett företag är om företaget ska släppa en ny snowboard på marknaden så bör de 

använda sig av en profil som är nischad inom just extremsport (Cure Media, 2018).  

 

Sista kategorin är Micro-influencers och använder sig av sociala medier likt influencers som blivit 

kända via sina kanaler på sociala medier. Däremot har micro-influencers en betydligt mindre 

följarskara från 1.000 till 10.000 följare. Trots att de inte har lika stor räckvidd kan det fortfarande 

finnas högt engagemang bland följarna och därmed vara lönsamt för företag att använda sig av dem 

om de vill fokusera på ökad försäljning (Cure Media, 2018).  

Figur 1: Levels of influencers, Marknadsföring.biz (2015)  
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Ovanstående figur förklarar hur informationen, som företagen ger ut via influencer marketing, tas 

emot av den potentiella kunden. Vidare förklarar den hur våra relationer i samhället influerar 

människan. Kända personer når ut till en större räckvidd medan de som står människan nära påverkar 

mer. Modellen menar att det inte bara är fördelaktigt att nå ut via kända personer eller influencers 

med ett stort nätverk, utan det blir även en positiv effekt med hjälp av personer i en nära relation 

(Marknadsföring Biz, 2015).  

3.6 Tillämpning av teorier 
Begreppet förtroende ligger till grund för denna uppsats. Vi har i avsikt att undersöka hur influencer 

marketing påverkar förtroendet för politiska partier bland politiskt engagerade förstagångsväljare. 

Det är därmed väsentligt att denna uppsats presenterar de dominerande teorierna kring begreppet 

förtroende. Kapitlet om förtroende argumenterar om hur förtroende kan utspela sig och 

förutsättningarna för att man ska uppleva det. Det finns dock utomstående aktörer som har i syfte att 

försöka påverka detta förtroende. Det blir därmed väsentligt att vi presenterar teorier vilket är 

dominerande i frågan om påverkan för att se om det har sin koppling till uppsatsens utgångspunkt, 

förtroende.  

 

Teorin om opinionsbildning är viktig för vår studie då vi vill undersöka politiskt aktiva ungdomars 

uppfattning av politiska partiers försök i att påverka opinionen genom användning av influencers. Vi 

vill se om det finns något som indikerar att detta påverkar deras förtroende för de politiska partierna, 

och om de själva upplever influencers som opinionsbildare. Ytterligare teorier som diskuterar kring 

opinionsbildning och influencers roll är Tvåstegshypotesen, E-Word of Mouth samt 

marknadsledande företag inom media- och kommunikationsbranschen. Dessa har egna definitioner i 

vad opinionsbildare och influencers är samt deras funktion i att stärka förtroendet. Med denna 

kunskap kan vi författare undersöka respondenternas förtroende för svensk politik och hur de 

påverkas av influencer marketing. 

 

Det är viktigt i denna uppsats att respondenterna vet vad en influencer är, eller bildat sig en 

uppfattning av vad det kan vara. Detta är en förutsättning för att respondenterna ska kunna reflektera 

kring influencers involvering inom politik. Därmed har vi presenterat olika teorier och definitioner 

på vad en influencer kan vara för att jämföras med respondenternas egna definitioner. Skulle det råda 

bristande kunskap eller otydligheter i vad en influencer är kan vi som författare använda oss av 

teorierna för att själva kunna förklara. Detta förstärks ytterligare i samband med intervjun där 
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respondenterna får diskutera kring bilder innehållande influencers och deras samarbeten med 

politiska partier.  

 

Vi tror att respondenterna ser politiska partier och politiker som opinionsbildare, och därmed dem 

som de har högst förtroende för. Däremot tror vi fortfarande att influencers har en viktig funktion i 

att sprida politik, men inte tillräckligt för att vara opinionsbildare. Detta eftersom respondenterna 

redan befinner sig inom det politiska spektret.  

4.0 Metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats med anledning att studien undersöker attityder och 

uppfattningar på en djupare nivå. Studien undersöker politiskt aktiva förstagångsväljares egna åsikter 

och attityder kring politik i media och samarbeten mellan influencers och partiledare. Vi har 

dessutom undersökt hur urvalet pratar om förtroende till politiska aktörer.  

4.1 Tillvägagångssätt 

För att få reda på förstagångsväljares uppfattningar om politiskt förtroende och influencer marketing, 

har vi använt oss av kvalitativ samtalsintervju. Totalt genomfördes åtta intervjuer, där samtliga fyllt 

18 år. Eftersom vi diskuterade ett känsligt ämne som politik var intervjuerna enskilda. I fokusgrupper 

finns det risk för att folk kan påverka varandra, och vi ville att varje individ skulle få föra sin talan 

och stå för sin egna åsikt (Larsson, 2010). Genom samtalsintervjuer gavs möjligheten att få en 

verklig insikt i människors erfarenheter och uppfattningar, då intervjuaren och respondenten 

tillsammans genom samtalet kom fram till en förståelse kring ämnet. 

 

Intervjun bestod av två delar. Första delen undersöker intervjupersonens bakgrund, utbildning, yrke 

och medievanor och koppling till politiken och förtroende. Detta hade i syfte för att få en bild av vem 

personen är och samtidigt få igång konversationen och göra personen bekväm för kommande del. 

För att operationalisera studien så väl som möjligt, utformades intervjuguiden enligt de teorier och 

syfte vi redogjort för. Vi utformade teman som vi ville att intervjun skulle beröra och tillämpade 

sedan passande intervjufrågor utifrån det. Fullständig intervjuguide finns i bilaga 1.  

 

Nästa del i intervjun var ett moment där olika typer av exempel på “samarbeten” eller liknande, 

mellan politiker och influencers visades. Här har vi tagit varje partiledares/partis senaste bild som 

publicerats tillsammans med en influencer. Detta med undantag för Sverigedemokraterna, då de inte 

publicerat någon bild tillsammans med en influencer. Eftersom vi valde att titta på den senaste bilden 
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som publicerats, förekommer det därför samma influencer på några utav bilderna. Genom att 

undersöka de tankar och åsikter respondenterna har om bilderna kunde vi sedan se mönster i hur 

intervjupersonerna uppfattade samarbeten mellan influencers och politiker. De bilder som diskuteras 

i intervjuerna finns som bilagor. 

 

4.2 Urval 

Vårt urval består av personer i åldrarna 18-22, vilket innefattar förstagångsväljare. Vi har använt oss 

av ett delvis strategiskt urval, då vi främst vill undersöka förstagångsväljare som är aktiva inom olika 

politiska ungdomsförbund. Detta för att kartlägga deras uppfattning av politiskt förtroende och 

samarbeten mellan partiledare och influencers. Anledningen till varför vi valt att fokusera på 

partiledare är för att de är frontpersoner för partiet och gör de flesta utav samarbeten.Varför vi valde 

ungdomar som är aktiva inom ett politiskt ungdomsförbund beror på att det kan ge en garanti på att 

personen i fråga är relativt intresserad av svensk politik.  

 

De politiska ungdomsförbund som valts är Moderaternas Ungdomsförbund (MUF), 

Kristdemokraternas Ungdomsförbund (KDU), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) 

och Grön Ungdom (GU). Varför dessa ungdomsförbund och politiska partier valts beror på att 

studien ska vara jämnt fördelad mellan det som kallas för höger- och vänsterpolitik. De två partier 

tillhörande det högra blocket är Kristdemokraterna och Moderaterna, medan Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet tillhör det vänstra. De politiska ungdomsförbund vi valt till denna uppsats är däremot 

inte de enda partierna som är med i riksdagen, utan även Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet 

och Sverigedemokraterna. Anledning till deras frånvaro i denna uppsats beror på att det inte finns 

respondenter i partierna som ville delta i undersökningen. Därmed är vi medvetna om att vi inte kan 

dra slutsatser utifrån alla partier. 

 

Respondent Förkortning i text  Längd på intervju 

Moderata 

Ungdomsförbundet, 

respondent 1 

MUF1 27:17 

Moderata 

Ungdomsförbundet, 

respondent 2 

             MUF2                   42:13 
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Kristdemokraternas 

Ungdomsförbund, 

respondent 1 

KDU1 45:20 

Kristdemokraternas 

Ungdomsförbund, 

respondent 2 

KDU2 57:44 

Svenska 

Socialdemokratiska 

Ungdomsförbundet, 

respondent 1 

SSU1 26:25 

Svenska 

Socialdemokratiska 

Ungdomsförbundet, 

respondent 2  

SSU2 28:50 

Grön Ungdom, 

respondent 1 

GU1 49:12 

Grön Ungdom, 

respondent 2 

GU2 27:21 

 

4.3 Empiriskt Material  

Det empiriska materialet är hämtat från mobilapplikationen Instagram. Därifrån har det tagits sju 

bilder från diverse politiska konton, både politiska partiers och partiledares. Urvalet var ett 

strategiskt urval i och med att bilderna tagits från en applikation vilket anses vara en av de största i 

världen och det förekommer sponsrade samarbeten till stor utsträckning. Denna slutsats dras utifrån 

att 2017 hade Instagram över 700 miljoner användare (Karlsson, 2017). Över 559 000 konton 

skapade sponsrade inlägg som integrerade med sina följare över en miljard gånger (Williams, 2018). 

De sju bilderna är konstruerade på olika sätt och visar på olika typer av interaktioner mellan 

influencers och politiska partier eller partiledare i syfte att undersöka politiskt insatta ungdomars 

attityder kring olika former av samarbeten. Bilder finns i bilaga 2. 
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4.4 Kvalitativ intervju 

Studien innehåller en kvalitativ samtalsintervju med åtta respondenter. För att få tag på våra 

respondenter valde vi att vända oss till respektive ungdomsförbund på deras officiella hemsidor och 

Facebook för att fråga ifall de kunde ge oss kontaktuppgifter till någon i vårt tilltänkta urval, och ifall 

de kunde tänka sig att ställa upp på vår intervju. När vi sedan fått namn och kontaktuppgifter på de 

som ville delta, kontaktade vi dessa och bestämde en träff. Vi ville träffa våra respondenter på en 

neutral plats, och därför fick de själv välja vart vår intervju skulle hållas. Detta för att respondenten 

skulle känna sig så trygg som möjligt.  

 

Under intervjun utgick vi från vår intervjuguide, men eftersom vi valt att ha en semistrukturerad 

intervju så ställdes också många följdfrågor beroende på svaren vi fick från respondenterna. 

Transkriberingen gjordes gemensamt för att det inte skulle finnas något utrymme för att vår 

förförståelse skulle göra plats åt egna tolkningar. Efter våra transkriberingar har vi sedan analyserat 

datan och försökt hitta olika mönster och teman som därefter ledde fram till vårt resultat. För att 

mönster och teman ska bli korrekt har vi tillsammans studerat allt transkriberat material. Vi har även 

använt oss av förtydligande markeringar i transkriberingarna för att kunna urskilja de mönster och 

teman som uppstod. Målet med intervjuerna var att skapa en större förståelse och att kartlägga 

informanternas uppfattningar om politiska samarbeten med influencers, samt förtroende till 

politiken. Fullständigt intervjuformulär finns att hitta under bilaga 1.  

4.5 Metodkritik 

Samtalsintervjuer ger en nyanserad bild av respondenternas svar, kroppsspråk och tonläge genom det 

personliga mötet (Larsson, 2010). Att intervjuerna skett via personliga samtal har vi endast sett som 

positivt, men det kan självklart vara både positivt och negativt att respondenten inte har tiden att 

reflektera över sina svar, utan att svaren är spontana. Positivt i den bemärkelsen att vi får 

respondentens första spontana reaktion och kanske deras äkta tanke, men negativt i den bemärkelse 

att de kanske inte tänker igenom sina svar lika nyanserat som de förmodligen gjort via till exempel 

mail eller en annan skriftlig intervju.  

 

Det finns kritik som är riktad mot kvalitativ samtalsintervju (Kvale & Brinkmann, 2014) som metod 

när det gäller riskerna för att ställa frågor som är ledande. Dock ska detta inte ha någon påverkan på 

resultat, eftersom ledande frågor ofta kan användas för att till exempel mäta tillförlitlighet i 

respondenternas svar. Vilket betyder att en rak och ledande fråga, kan minska risken att 

respondenternas svar misstolkas, och stärker därför vår reliabilitet.  
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4.6 Validitet 

Intervjuns validitet anses vara god eftersom de frågor som ställs är relevanta för det studien ska 

undersöka. Frågeställningen i studien undersöker förstagångsväljarnas uppfattning om politiska 

samarbeten med influencers samt kartlägger hur de pratar om förtroendet för svensk politik. 

Eftersom vi vill undersöka personliga åsikter är val av metod relevant då intervju ger möjlighet att gå 

på djupet (Kvale, Brinkmann, 2014).  

 

Något som kan påverka uppsatsens validitet är urvalet av politiska ungdomsförbund. Det finns 

politiska ungdomsförbund som inte medverkar i studien, då de valt att tacka nej. Därför bör vi ha i 

åtanke att studiens resultat hade kunnat variera beroende på respondenternas politiska tillhörighet. 

Hade till exempel Vänsterpartiet eller Sverigedemokraternas ungdomsförbund tackat ja till att 

medverka hade förmodligen utfallet sett annorlunda ut. Detta på grund av att Vänsterpartiet själva 

hävdas ha en marknadskritisk politik (Svenneling, 2017), och att Sverigedemokraterna ställer sig 

kritiska mot kändisars involvering i politiken (Sverigedemokraterna, 2018).  

 

 Vi bör även ha i åtanke att vår förståelse för ämnet kan påverka tolkningen av det transkriberade 

materialet, och att vi därför ska undersöka resultatet på ett objektivt sätt (Larsson, 2010). Vi utgår 

ifrån att det är mycket som kan ha betydelse för människors uppfattningar om politik, som till 

exempel familjesituation, jobbsituation, etnicitet och kön. Men i och med att vi inte kan ställa allt för 

personliga frågor, på grund av etiska principer, har vi den förståelsen i åtanke. 

4.7 Reliabilitet  

För att vi ska ha en så hög reliabilitet som möjligt gäller det för oss att ha ett mättat antal intervjuer 

och att intervjuerna är av god kvalitet (Ekström & Larsson, 2010). Att uppnå mättnad betyder att 

inga nya svar från respondenterna uppkommer (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket vi upplever att vi 

delvis uppnått. Det material vi fått från våra respondenter är rikt, men då respondenternas svar 

varierat finns ingen garanti för att mättnad skulle uppstått ifall vi gjort fler intervjuer. För att 

intervjuerna ska ha hög kvalitet gäller det att intervjupersonerna svarar så ärligt som möjligt i 

intervjuerna och ger så utförliga svar de kan. Detta kan givetvis vara en problematik för oss, då 

politiken kan vara ett känsligt ämne. Det ligger därför i våra ansvar som intervjuare att vi får den 

intervjuade att känna sig så trygg och bekväm som möjligt med att svara på våra frågor (Larsson, 

2010). Detta är också en utav anledningarna till att vårt urval är just förstagångsväljare som är 

engagerade i någon typ av politiskt ungdomsförbund, då de förhoppningsvis talar naturligare och 

mer avslappnat kring politiken som ämne.  
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Intervjuformuläret som vi använder oss av innehåller frågor som är relevanta för det vi vill 

undersöka, däremot kan den mänskliga faktorn ha sin påverkan. Det gäller för oss som håller i 

intervjun att vi är noga med att inte leda intervjupersonerna i olika riktningar, utan att vi håller fokus 

på det som ska undersökas. För att styrka reliabiliteten ytterligare transkriberade vi allt material 

tillsammans, så att ingen förförståelse eller egna tolkningar framkom.  

4.8 Generaliserbarhet  

Denna studie kan inte generera generella resultat, då det hade krävt en mer omfattande studie, vilket 

vi är medvetna om. Däremot har vi fått många liknande svar från våra intervjupersoner, vilket kan ge 

en ungefärlig inblick i hur det ser ut bland politiska ungdomsförbund på andra orter (Larsson, 2010). 

De respondenter som deltog i studien visade på ett stort engagemang och intresse för politik. 

Däremot kan man inte generalisera utifrån att alla i de politiska ungdomsförbunden besitter samma 

grad av intresse och engagemang. Det finns de förstagångsväljare som är passiva medlemmar i 

politiska ungdomsförbund och därför kan man inte utgå ifrån att man skulle få samma utfall. Det kan 

vara att respondenterna som ställde upp i denna studie har en social och utåtriktad personlighet som 

är mer benägen till att delta i politiska diskussioner och intervjuer. 

4.9 Operationalisering 

De tidigare forskning och teorier vi presenterat har operationaliserats för att skapa lämpliga 

intervjufrågor (Ekström & Larsson, 2012). Vi delade in intervjuguiden i fyra olika delar (se bilaga 1) 

samt ett avslutande moment där exempelbilder på samarbeten visas (se bilaga 2). Teorierna om 

opinionsbildning översattes till frågor om politik i allmänhet men också influencers och politik i 

kombination.  

 

Nedan finns några exempel på frågor som kopplats till opinionsbildning:  

 

- Vad röstade du på i riksdagsvalet 2018? Varför? 

- Kan du berätta vad du tycker är viktigast när du ska rösta på ett parti? 

 

Peterson (2014) menar att man skapar opinion i enlighet med ett uppsatt mål och för att 

opinionsbildaren vill belysa olika politiska eller ideologiska frågor från sitt perspektiv. Genom att 

ställa frågor som handlade om politik och vad respondenterna själva anser är viktigt, kan man få en 

uppfattning om vem som styr opinionen. Teorier om influencers utvecklades till frågor om bland 

annat medieanvändning och respondenternas generella uppfattning av influencers.  
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Nedan finns några exempel på frågor som kopplats till influencers:  

 

- Vad tänker du när du hör ordet “Influencer”? 

- Vad tycker om influencers?  

- Följer du några influencers? Isåfall vilka? 

- Vad tycker du är viktigt för dig när du ska följa en influencer? 

 

Frågorna syftade på att ta reda på hur respondenterna själva ser på influencers och hur de definierar 

begreppet. Genom att ställa dessa frågor får vi en uppfattning av vilken influencer-typ som 

respondenterna följer, men också vilken eller vilka influencers som respondenterna är bekanta med 

och ifall dessa influencers kan kopplas till politiken på något sätt.  

 

Teorin om E-Word of Mouth har omvandlats till frågor om politiska budskap i influencers sociala 

kanaler och på vilket sätt respondenten upplevt eller märkt av det. Enligt Mauri och Minazzi (2013) 

värderas ett omdöme från en mellanhand, i detta fall en influencer, högre än om det skulle komma 

ifrån organisationen/institutionen själva (Mauri & Minazzi 2013). 

 

Nedan finns exempel på frågor som kan kopplas till E-Word of Mouth:  

 

- Har du märkt av politiska budskap i influencers sociala medier? På vilket sätt? 

- Kan du nämna någon influencer som engagerat sig politiskt på något sätt? Isåfall vilka och 

hur? 

 

Från teorin om förtroende har vi utvecklat frågor som kan få oss att kartlägga respondenternas 

allmänna förtroende till politiken. Då Ungdomsbarometern (2017) menar att unga saknar förtroende 

till partipolitiken, och att tilltron till politiska aktörer har minskat ville vi undersöka om detta kunde 

appliceras på vårt urval.  

 

Nedan finns exempel på frågor som kan kopplas till förtroende:  

 

- Hur upplever du att partier och politiker talar till samhället och väljare?  

- Hur tror du att detta engagerar unga väljare?  

- Hur skulle du beskriva din förtroende för svensk politik? 
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- Hur upplever du att det senaste riksdagsvalet kan ha påverkat ditt förtroende för svensk 

politik? 

 

De bilder som förekommer i intervjuerna kan inte kopplas till specifika teorier, utan används mer 

som ett komplement till de intervjufrågor som redan finns. Bilderna används som ett verktyg för våra 

respondenter, då de får en mer lättillgänglig bild av hur ett samarbete faktiskt kan se ut. När vi 

tillsammans diskuterade bilden med respondenten var vår förhoppning att få en omfattande bild av 

intervjupersonens uppfattning om specifika samarbeten och vad som skiljer de åt. Vår förhoppning 

var att i analysen kunna knyta svaren från respondenterna till samtliga teorier. Fullständig 

intervjuguide finns i bilaga 1.  

4.10 Forskningsetik 

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar kring fyra viktiga etiska riktlinjer för forskare; informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Det är viktigt att vi har samtycke från 

intervjupersonen samt ser till att den vi intervjuar är informerad om studiens allmänna syfte. De som 

intervjuas ska också vara medvetna om sin rätt att kunna dra sig ur intervjun när som helst. 

Information om konfidentialitet bör också finnas. Här ingår vilka som ska få tillgång till intervjun, 

studien eller annat material (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har därför en muntlig överenskommelse 

med respondenterna angående konfidentialitet och samtycke som förhoppningsvis gör att 

intervjupersonerna känner sig trygga. 

 

Politik och politiska hjärtefrågor kan självklart präglas av olika händelser i ens liv. Det kan ha och 

göra med familjesituation, jobbsituation, sexuell läggning eller etnicitet. Detta ställer krav på oss 

som intervjuare och vår känslighet i att inte ställa för personliga frågor. Som forskare har vi 

dessutom ett ansvar att resultaten av intervjuerna ska vara så korrekt framställda och representativa 

som möjligt (Kvale, Brinkmann, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



5.0 Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer resultat och analys presenteras och diskuteras utifrån följande teman som 

uppkommit genom intervjuer med respondenterna: medieanvändning, vad är en influencer, 

samarbetet mellan influencers och politiska partier, förtroende för svensk politik, influencers som 

opinionsbildare och underhållande politik. Eftersom respondenterna är anonyma kommer de enbart 

benämnas och förkortas utifrån de ungdomsförbund dem tillhör. De kommer även numreras som ett 

eller två, då vi har två respondenter från vardera politiska ungdomsförbund. 

5.1 Medieanvändning 

I vårt avsnitt om tidigare forskning hävdar Elin Fjellman, Nils Gustafsson och Malena Rosén 

Sundström (2018) att det finns både positiva och negativa aspekter med konsumtion av sociala 

medier. Enligt forskningen hävdas det att de ungdomar som är mest politiskt aktiva inte behöver vara 

de som är mest aktiva på sociala medier. Vi har velat titta närmare på de förstagångsväljare som är 

aktiva i politiska ungdomsförbund, och kartlägga dess medieanvändning. Genom att kartlägga 

medieanvändningen vill vi undersöka i vilken utsträckning respondenterna kan exponeras för 

influencer marketing.  

 

Respondenternas medieanvändning visar att alla använder någon form av socialt medie, men syftet 

och omfattningen varierar. Trots att det råder skillnader i frågan om deras konsumtion av sociala 

medier, uppstod de inte på grund av faktorer som politiska värderingar, ålder eller kön. Det går att 

konstatera att det huvudsakliga syftet för respondenternas medieanvändning av sociala medier är att 

ta del av politiska inslag, men också av underhållningssyfte. I frågan om vilket medie respondenterna 

använder för att följa politik blev svaren:  

 

“Mest Twitter” - GU1 

 

“Det är väl Facebook och Instagram skulle jag säga. Men mest Facebook” - SSU1 

 

“Eh, oj. Det är nog Facebook mest, tycker jag lägger ut bra saker.” -GU2 

 

“sedan blir det att man kollar på flödet på Facebook för att liksom… Men det är mycket som händer 

i partiet där. (...) Sedan lite på Youtube också, för att hålla sig uppdaterad.” - SSU2 
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“Det är nog Instagram och Facebook.”- MUF1 

 

“Det är ju Facebook och Instagram såklart. Men sedan läser jag ju tidningarna NWT, VF och DN, 

Sedan har vi mycket möten vilket ger mer inblick än vad exempelvis Facebook eller NWT ger mig.” - 

MUF2 

 

Ovanstående citat från respondenterna tyder på att sociala medier är en betydande informationskälla 

för konsumtion av politik (Strömbäck, 2014). Även om sociala medier är den källa respondenterna 

vänder sig till primärt utesluts inte andra medier, utan traditionell media är en källa som fortfarande 

förekommer. Traditionell media behöver däremot inte innebära att respondenterna vänder sig endast 

till papperstidningar, digitala tidningar eller TV för konsumtion. Man måste ta till hänsyn att på 

exempelvis Facebook finns utrymme för att sprida samma typ av politiska nyheter som finns på 

traditionella media. Exempelvis Dagens Nyheters digitala närvaro begränsar sig inte endast till deras 

egna hemsida utan de använder även Facebook för att sprida artiklar. Därav kan man inte utesluta att 

bara för man endast använder sig av sociala medier betyder det inte att man går miste om den 

politiska information som publiceras på traditionell media. Däremot finns det bland respondenterna 

upplevelser av socialt tryck på sociala medier, vilket bekräftar tidigare forskning som hävdar att de 

mest politiskt engagerade kan undvika sociala medier (Fjellman, Gustafsson, Sundström. 2018) .  

 

“Just nu har jag faktiskt tagit ett break från sociala medier… Alltså såhär, jag är så stressad och jag 

använder ju mobilen hela tiden, (...)” - MUF1 

 

Att det finns respondenter som använder sociala medier till en mindre utsträckning ger däremot inga 

indikationer på att detta har någon påverkan på deras förtroende för svensk politik eller influencer 

marketing. Det visar sig att respondenter som undviker sociala medier delar samma uppfattningar 

likt de respondenter som konsumerar sociala medier. De respondenter som undviker sociala medier i 

denna uppsats är däremot begränsad och därmed går det inte heller att utläsa några mönster. I 

framtida forskning kan antalet respondenter utökas och även jämföra de som konsumerar sociala 

medier med de som inte gör det. I dagsläget är sociala medier fortfarande en dominerande 

informationskälla bland respondenterna. På grund av det är det trovärdigt att de någon gång 

exponerats för influencer marketing och därmed bildat sig en uppfattning om det, vare sig det är 

medvetet eller undermedvetet. Influencer marketing och respondenternas uppfattning kring 

begreppet kommer att diskuteras vidare i kapitel 5.3 Vad är en influencer.  
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I uppsatsen hävdar respondenterna sig vara medvetna och de yttrar sina åsikter om influencer 

marketing, men man behöver ta till hänsyn att de även undermedvetet exponerats för influencer 

marketing. Det hävdas enligt teori om influencer marketing att det fungerar i det dagliga flödet och 

knappt märkas av (Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe & Liselot Hudders, 2017) därav kan 

den exponeringen de själva säger ha upplevt inte vara den enda. Däremot finns det svårigheter i att 

undersöka det undermedvetna då respondenterna själva inte är medvetna om vad de har exponerats 

för i samband med deras medieanvändning. I fråga om respondenterna själva visste att de har sett 

politiska budskap på influencers kanaler bland de medier de själva använder var svaren delade. 

Medvetenheten om influencers var relativt låg.  

5.2 Förtroende för svensk politik 

Schoon och Cheng (2011) hävdar att för att det politiska systemet ska fungera behövs förtroende från 

medborgarna. Detta förtroendet anses vara en betydande komponent eftersom systemet bygger på 

medborgares deltagande. En SIFO-undersökning (2018) visar studier på att förtroendet för svenska 

institutioner är låg. Denna studie behandlar däremot svenska folket som en enhet, och det ligger 

därmed i vårt intresse att istället undersöka just de ungdomar som befinner sig inom det politiska 

spektret. Vi anser att undersöka respondenternas förtroende kan påvisa de brister och styrkor som 

den svenska politiken besitter i dagsläget och därmed se om politiska samarbeten med influencers 

har sin påverkan, och isåfall vilken.  

 

Ungdomar som är politiskt engagerade i ungdomsförbund upplevs ha ett högt förtroende för svensk 

politik. Det uppstår däremot skildrande åsikter kring förtroendet för politiska partier, partiledare och 

tillsättningen av en ny regering:  

 

“Jag har ändå högt förtroende. Som sagt en del skulle kanske säga att det skakar nu efter valet men 

jag håller ändå på att partierna har åsikter och driver igenom dem. Så jag har ändå förtroende för 

att folk inte ljuger” - KDU1 

 

“Jag tappar väl inte förtroende för svensk politik utan mer för specifika personer som lovat saker 

men sedan inte hållit det för att skapa en regering” - M2 

 

“Jag tror det beror på vilken politiker. För jag känner speciellt för de som är yngre står mer för det 

de tror på och är med öppna.” - GU1 
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“vi har ju ingen regering och så vidare. Men jag tror ändå att det kommer lösas, och mitt förtroende 

för svensk politik är väl ändå hyfsat starkt”- SSU1 

 

“Som det är just nu så har alla hållit sina löften och det stärker deras trovärdighet. Men att det har 

tagit så lång tid för en regering…Och det är väldigt många som är osäkra på processen (...) Det är 

hittills...Jag litar på dem, men man vet aldrig vad som händer” -SSU2 

 

Överlag har politiskt engagerade förstagångsväljare förtroende för svensk politik, men det riktas 

kritik. Missnöjet som råder är främst mot partiledare och att det inte tillsatts en ny regering. Men 

kritiken är däremot inte riktad gentemot den svenska politiken och de institutioner som omfattar den. 

Författaren Norén Bretzer (2005) talar om det som kallas för vertikalt förtroende. Med detta innebär 

det att människor känner förtroende för institutioner. Offe (1999) hävdar att människor behöver 

endast känna till och acceptera en institutions grundidé för att förlita sig på dem. I vår studie 

bekräftas detta av respondenterna, då de har förtroende för ett parti då de delar deras ideologi. Trots 

utomstående faktorer, exempelvis problematiken i tillsättning av en ny regering består förtroendet för 

partierna, för att de delar politiska värderingar. Det hävdas däremot (Hardin, 1999) att det behövs ett 

nära personligt band för förtroendeskapande och detta kan ej förekomma mellan människor och 

institutioner. Det ska även ske ett utbyte mellan två parter för att ett förtroende ska uppstå och detta 

är ej möjligt mellan människor och institutioner. Hardin hävdar att man borde kalla förtroendet för 

politiska institutioner för politiskt förtroende istället. Detta stämmer däremot inte utifrån 

respondenterna eftersom deras personliga band till ett parti är deras politiska värderingar som 

därmed är förtroendeskapande:  

 

“det började mest som en hobby kan man säga men sedan visste jag att detta är vad jag ska ‘ägna 

mitt liv åt.” - MUF2 

 

“Förmodligen hur de står angående migration. Mina föräldrar är inte födda och uppväxta i Sverige 

så det är viktigt för mig. Min moster väntade i 5 år. Och det va innan den här krisen 2015. Det va 

innan det, så jag tycker det står mig ganska nära om hjärtat.” - GU1 

 

“Eftersom man har börjat jobba så är den ekonomiska politiken väldigt viktig. (...) Det är ju i en 

kommunal politik som min personliga lön påverkas, och det hör egentligen inte med riksdagspolitik 

att göra. Men liksom när man jobbar som ung och förlorar 35 procent till skatt, och när man inte 

har någon vidare bra lön för den delen heller (...) jag har många kompisar nu efter studenten som 
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bara sitter hemma. De är arbetslösa och kommer inte in på arbetsmarknaden för det är dyrt att 

anställa ungdomar.” - KDU1 

 

“Jag tror nog det är brott och straff faktiskt. Jag vill gärna bli jurist och sånt där, jag tycker sånt är 

väldigt intressant, och polisfrågan.” - MUF1 

 

De personliga banden är olika. Respondenterna upplever att den politik deras parti eller 

ungdomsförbund bedriver berör det som har påverkat dem på ett personligt plan, exempelvis familj 

och vänskap, ekonomiska skäl eller hobby. När institutioner bedriver politik vilket gynnar 

respondenternas politiska värderingar som de har ett personligt band till, leder till att respondenterna 

engagerar sig mer i politiken och lägger sin röst på partiet. Därmed sker det ett utbyte.  

 

Vi kan redogöra för att det finns ett förtroende för den svenska politiken men politiska partier och 

partiledare har däremot kritiserats, och de politiska värderingarna hos respondenterna har sin 

inverkan på detta:  

 

 “(...) jag har inte tappat förtroendet för något annat än Annie Lööf. För Jan Björklund vet jag vad 

han vill göra men han har inte makten att göra det, utan han måste bara följa vad Annie Lööf gör. 

Så det enda som skakas är förtroendet för Annie Lööf. Jag håller ändå på att allt kommer gå som det 

ska.” - KDU2 

 

Intervjuaren: “Men du använde begreppet förtroende förut, och att du har förtroende för de två 

språkrör som finns för ditt parti. Men hur känner du inför resterande partiledare? Kan du känna 

förtroende för dem?”  

“Inte på samma sätt, nej. Det tycker jag inte... I och med att jag ogillar deras politik.” - GU2 

 

“Jag tror många är missnöjda med migrationspolitiken, men också missnöjda med politiker i 

allmänhet. En viss politikerförakt, att man inte kan lita på dem i Stockholm, att de sitter på sina höga 

hästar och lite lyssnar på oss från landsbygden (...) jag gillar egentligen inte att politiker har så stor 

makt. (...) Jag tror på vad de säger och jag tror på deras viljor att utföra vissa saker. Men vissa 

saker är inte statens grejer att göra.” - KDU1 

 

Enligt SIFO-undersökningar (SIFO, 2018) från 2011 till 2018 har förtroende för politiska partier 

varit lågt men detta är en generalisering utifrån hela svenska folket. I denna uppsats belyses istället 

politikerna som de respondenterna mister sitt förtroende mest för i händelse av ett politiskt beslut. I 
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de utförda intervjuerna kan man konstatera att respondenterna inte talar om förändrat förtroende för 

politiska partier eller svensk politik överlag, utan det är mestadels för politikerna. Respondenterna 

visar på att deras politiska värderingar är tillräckliga för att deras förtroende för svensk politik förblir 

oberörd trots den rådande politiska situationen. Däremot existerar det kommunikationsstrategier 

inom den politiska sfären vilket försöker påverka förtroendet för politik, och de är medvetna om 

detta. 

 

Forskaren W. Lance Bennett (2012) hävdar att sociala förändringar i samhället har lett till 

personalisering av politiken. Med detta innebär det att politiska aktörer använder sig av 

kommunikationsstrategier där de fokuserar på personlighet istället för de grundläggande ideologier 

och värderingar ett parti har. Detta motiveras som att det ska kunna styra och kontrollera opinionen. 

Respondenterna anser sig själva inte påverkas av personaliseringen av politiken, utan deras politiska 

värderingar är fasta. De visar på att de är medvetna om att detta fenomen existerar, och det kan 

istället påverka deras uppfattning av politiska partier eller politiker. De säger själva att 

personaliseringen inte har påverkan på deras förtroende för politiken. Istället visar respondenterna på 

att det är de politiska beslut som tas påverkar deras förtroende för politiker, och inte hur de väljer att 

gestalta sig på sociala medier: 

 

“Det skyller jag helt på Centern och Liberalerna. Därför att de måste bara bestämma sig för vill de 

stödja Stefan Löfven och då måste stödja sig med Vänsterpartiet för att med de rösterna får de en 

majoritet, eller Ulf Kristersson med vetskapen att SD måste rösta för det. (...) Det är de som är 

mitten och det är de som måste välja.”- KDU2 

 

“Jag tappar väl inte förtroendet för svensk politik utan mer för specifika personer som lovat saker 

men sedan inte hållit det för att skapa en regering (...)  finns partier och vissa personer som lovat 

stödja förslag som inte de gjort i slutändan”- MUF2 

 

En kommunikationsstrategi som bidrar till personaliseringen av politik är influencer marketing och 

dess påverkan på förtroende redogörs ytterligare under temat Underhållning i uppsatsen.  

5.3 Vad är en Influencer? 
Innan vi kunde fråga om respondenternas åsikt om influencer marketing och dess involvering inom 

politik fick vi fråga vad en influencer är för dem: 
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“Innovatör (...) Någon som är snabb med att adoptera nya saker och sedan sprider det till andra. 

Den första som använder produkt och sedan får… Influencer har som sagt stor social närvaro så när 

de gör något nytt och innovativt så får de andra att också göra det. För de har som sagt följare som 

respekterar dem.” - KDU2 

 

“Oj! Spontant typ Therese Lindgren. Men jag vet att det finns många fler. Men en framgångsrik 

person som är med och, eller som driver något slags entreprenörskap och har lyckats ganska bra 

med sociala medier. Och kanske börjat med något annat från början, kanske bloggat eller så.” - 

GU2 

 

“Jadu... För mig är det en person jag ser upp till som för delar mitt intresse. Men nu när jag tänker 

efter är det ju mer ett jobb idag. Mycket på sociala kanaler jobbar folk med att göra reklam för sig 

själva men också för andra företag. Jag förstår vad du menar med den typiska influencer och det är 

ju en “bloggare” men jag tycker inte det behöver stanna där. Jag kollar en del på fotboll och en 

fotbollspelare tycker jag kan vara en influencer också fast de inte försörjer sig på att vara 

influencer” - MUF2 

 

“Ehm... Ja, men Youtubers, Instagrammare och sådär...typ”- SSU2 

 

“Ehm… Ja, det är en bra fråga. Förmodligen någon med ett större följe som lägger ut betalda 

bilder” - GU1 

 

“Människor som använder sig av sociala medier, och som har fått väldigt många följare. Alltså när 

man säger influencer, att man ska påverka människor och ta olika beslut eller...För det handlar ju 

mycket om att man ska marknadsföra olika produkter eller liknande. Det är ju så de tjänar pengar. 

Där kan man ju hamna på exakt samma sätt när det kommer till politik, att man påverkar människor 

att ha en viss ideologi eller att rösta på ett visst sätt.”- KDU1  

 

“Oj, det är väldigt svårt! En person som inspirerar andra tänker jag. Alltså en person som ändå 

lägger väldigt mycket tid på sina sociala medier och ändå lägger ut fina bilder med bra kvalité och 

tjänar pengar på det.”- MUF1  

 

“En influencer är väl en sådan som uppdaterar om sitt liv kanske, väldigt ofta. Typ vad den gör och 

samarbeten.” - SSU1 
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En stor del av respondenterna anser att en influencer är en person som specifikt associeras med 

sociala medier och  att vara influencer är ett yrke där de försörjer sig på betalda samarbeten. Men det 

finns även de som associerar influencers till något utöver ett yrke eller sociala medier utan att det är 

en person som kan inspirera andra. Respondenterna uppfattar att även en fotbollsspelare kan vara en 

influencer och behöver inte vara det som respondenterna anser vara en “typisk” influencer. Det fanns 

även respondenter som hävdade att en influencer är en innovatör med stor social närvaro, som 

marknadsför nya saker och får andra att göra det de gör. Dessa olika tolkningar av vad en influencer 

kan vara passar delvis in i kategoriseringen av olika typer av influencer framtagen av det 

marknadsledande företaget Cure Media (2018). De hävdar att det finns kända personer, influencers 

som har blivit kända via sina sociala kanaler i sociala medier, nischade profiler och 

Micro-influencers. Respondenternas uppfattning av vad en influencer är hamnar till största del inom 

kategorin influencers som har blivit kända via sina sociala kanaler i sociala medier eftersom de 

påpekar att de associerar influencers till sociala medier och att det är där de fått sin framgång ifrån. 

Men det finns respondenter som hävdar att fotbollsspelare kan vara en influencer vilket platsar inom 

kategorin kända personer. Även om alla respondenter har olika uppfattningar av vad en influencer är 

hamnar deras åsikter i någon av de tidigare nämnda kategorier som är framtagna av Cure Media 

(2018).  

 

Detta resultat är väsentligt för vår uppsats eftersom vi anser det viktigt att respondenterna har bildat 

sig en uppfattning om influencers för att därmed kunna ha möjligheten att reflektera kring 

samarbeten mellan influencers och politiska partier. Om det skulle råda brister i detta skulle vi 

behöva informera respondenterna om vad en influencer skulle kunna vara, för att därefter låta dem 

reflektera kring ämnet. Däremot var detta inget som uppstod då respondenterna hade redan bildat sig 

en uppfattning.  

5.4 Samarbeten mellan influencers och politiska partier  

Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe & Liselot Hudders (2017) menar att influencer marketing 

är ett effektivt sätt att göra reklam på, då det sömlöst vävs in i det dagliga flödet och knappt märks 

av. Detta är bra för varumärken då det också anses som mer trovärdigt och förmedlar större äkthet. 

Detta kan appliceras på politiska budskap i sociala medier, där influencers inleder politiska 

samarbeten. Att politiska partier och politiker i allmänhet tar hjälp av influencers för att 

marknadsföra sina ideologier är något som samtliga respondenter uppmärksammat men som skapar 

delade åsikter: 
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” Jag tycker inte om det så mycket för jag anser att politikens innehåll är det viktigaste. Och jag 

följer den på sociala medier för att den verkar pålitlig, den här personen verkar vettig, då kan det bli 

lite av ett substitut till att sätta sig in i vad de olika partierna vill.” - KDU2 

 

”Det känns jättebra! (…) Det känns demokratiskt och inbjudande. Man tar upp ämnet på en 

plattform där man kan nå ut… Kanske generellt sätt till människor som inte är så intresserade av 

politik, då blir det ju en demokratisering på något vis. Att man kan bjuda in dem som vanligtvis står 

utanför politiska rum.” - GU2 

 

Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe & Liselot Hudders (2017) berättar också att en utav de 

stora utmaningarna i detta är att para ihop rätt ambassadör för rätt varumärke för att nå ut till rätt 

målgrupp. Det är därför viktigt att man väljer en ambassadör som har likvärdiga värderingar som 

företaget och att denna också har egenskaper som anses som tilltalande, och som kan fungera som 

opinionsbildare. Bilden på Annie Lööf tillsammans med Isabella Löwengrip var ett utav de 

samarbeten där respondenterna ansåg att influencern uppfyllde kraven till att vara en ambassadör. 

Anledningen till att Lööf och Löwengrip i samma kontext anses som godtyckligt beror på att 

Löwengrip associeras som egenföretagare och Lööf bedriver en politik som påstås gynna 

entreprenörskap:  

 

”Det är ju någonting Annie Lööf stått för, att hon vill ha ett jämställt samhälle. Det är inte 

jättechockerande med massa andra kända kvinnor, (…).” - GU1 

 

”Centerpartiet är ju ändå ett parti som försöker trycka mycket på företagande och småföretag. Så på 

det sättet kan jag förstå att Centerpartiet vill ta in människor, speciellt kvinnor som bedriver egna 

företag och är entreprenörer för att locka en viss väljargrupp.” - KDU1 

 

”Annie Lööf är ju väldigt framgångsrik och det känns som att många tjejer drar sig till henne just 

för att hon är kvinna och att man lyfter kvinnor i politiken och det tycker jag är väldigt bra. (…) Sen 

tänker man ju också nu från Annies perspektiv att det är ju väldigt bra för henne att hon träffar vissa 

kändisar.” - MUF1 

 

”Jag förstår varför hon gör det. Jag kan däremot säga att man ska vara försiktig med det där. För 

om det är fel influencer för fel.. forum så känns det inte trovärdigt och som att hon endast gör det för 

att få nya väljare. Sedan förstår jag ju helt varför hon använder sig av Isabella Löwengrip. Hon är 

en otroligt framgångsrik kvinna och en stor förebild för många unga.” - MUF2 
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Ett mönster som respondenterna diskuterat är att alla politiska ideologier bör få plats att synas. 

Respondenterna menar att en influencer inte bör ta en politisk ståndpunkt, utan istället ställa sig som 

neutral.  

 

”De (Matgeek & Margaux Dietz) bjöd liksom in alla. Alla fick chansen att komma. De vinklade det 

liksom inte. Så det tycker jag är bara bra. Då får folk chansen att se deras budskap. Det vore ju fel 

om de bara bjöd in de partier som de gillar.” - SSU2 

 

Ett exempel på ett neutralt samarbete är ”Partitempen” som skapades av influencern och 

Youtube-profilen Margaux Dietz, där alla partiledare bjöds in inför valet 2018. I serien som visas på 

Dietz egna Youtube-kanal tar hon rollen som programledare. Alla partiledare fick möjligheten att 

besöka programserien och tala om sitt parti, likt andra utfrågningar inför valet som brukar 

förekomma i traditionell media. Respondenterna är mer positivt inställda till de samarbeten där 

influencers tar en roll som efterliknar en programledare. Detta på grund av att alla politiska partier 

får plats att synas och göra sin röst hörd. I programserien får partiledarna dessutom utrymme till att 

vara mer personliga, vilket tar sig uttryck på olika sätt hos respondenterna. Respondenterna menar att 

personligheten, främst hos partiledaren, spelar stor roll för partiet. Respondenterna upplever även att 

personligheten och den ”underhållande” kontexten kan tas till den nivå att det upplevs oseriöst:  

 

”Jag tycker det är bra. Jag tror politiken behöver det i dagsläget. Med alla intryck som ges av 

politiken idag, via medier, sociala medier och liknande, och särskilt för unga så tror jag att 

personligheter är väldigt viktigt. (…) Partipolitiken har, eller det är ju typ det det handlar om nu, 

personligheter hos partiledarna.” - KDU1 

 

”Man borde inte tvinga politik att vara så lättsamt. Men liksom, ‘då ska vi göra en video där vi 

busringer folk och snackar politik…’ Är det verkligen så relevant när man kan ta upp viktigare 

saker?” -GU1 

 

“Jag tycker inte om det så mycket för att jag anser att politikens innehåll är det viktigaste. (...) Som 

sagt i Sverige har vi inte personval, vi har partival. Eller okej vi röstar på personer när man kryssar 

men det gör ingen.” - KDU2  
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“Jag följer nästan alla partier och partiledare på Instagram och Facebook, och om jag vill läsa om 

politik så gör jag det där. Inte på andra sidor. Jag tycker att ens innehåll ska förhålla sig till sitt 

område.” - MUF2 

 

Trots att vissa utav respondenterna är negativt inställda till influencers samarbeten med politiska 

aktörer, menar respondenterna att det är oundvikligt att inte marknadsföra sig på det sättet, då det är 

en ny typ av metod som alla använder sig av och som dessutom är mycket effektiv:  

 

“Om nästan en 1 miljon får se opartiska intervjuer med varje partiledare kan det absolut engagera 

mer unga och locka till sig väljare. Det ger ju faktiskt möjlighet för ungdomar att veta vilka partier 

vi har där ute”. -MUF2 

 

“I dagens sociala medier kan du inte välja att inte använda dig av influencers kanaler. För om du 

gör det slår alla andra dig. Jag önskar att ingen gjorde det men nu när folk kan göra och alla gör 

det, då måste vårt parti göra det också. Även om jag önskade att vi bara kunde sälja oss på vår 

politik. Som är den bästa för Sverige.” - KDU2 

 

När det gäller betalda samarbeten mellan influencers och politiska partier, är åsikterna hos 

respondenterna delade. Det finns de respondenter som menar att ett betalt samarbete med ett politiskt 

parti, eller partiledare är som ett samarbete med vilket företag som helst, men att det helst ska framgå 

tydligt att samarbetet är betalt:  

 

“Om influencern känner att de står bakom det… Om partiet känner att de är villiga att lägga de här 

pengarna på (...) den exponeringen. Så länge man inte bryter mot några kampanjlagar har jag inga 

problem med det.” - KDU1  

 

“Ja, det är okej. Som sagt så är det som vilken reklam som helst där man anställer en kändis. Då ska 

de säga att de får betalt för det.” - KDU2 

 

“...om de gör de och blir betalda så gör de det för att de vill att folk ska rösta och tar det på allvar. 

Samtidigt så lever de på de pengarna, för de behöver ju betalt. Så jag skulle säga att nej, jag ser 

inget fel med att de får betalt.” -GU1 

 

“Fel. Det är vid den punkten som ett samarbete med en influencer är dåligt.” - MUF2 
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“Det sänker trovärdigheten för själva samarbetet för då är det som att de har köpt hennes ord och 

åsikter. Även om de förtjänar pengar för samarbeten för det är hennes jobb så sänker det 

trovärdigheten för henne. För att då köpa hennes åsikt.”- SSU2 

 

“Egentligen tycker jag att man skulle kunna göra det gratis eftersom det är en så stor och viktig grej 

liksom.”- SSU1 

 

Respondenterna är inte ensamma om att ha dessa åsikter, då P3 Nyheter (2018) gjort en granskning 

om politiskt betalda samarbeten. Influencers inställning till att inleda ett betalt samarbete för att 

sprida politiska budskap är likt respondenternas syn på betalda samarbeten. Enligt granskningen är 

den positiva inställningen till betalda samarbeten inte dominerande i dagsläget och detta gäller även 

bland respondenternas svar. Vi kan dock inte urskilja några mönster eller teman som tyder på 

underliggande faktorer till varför respondenterna tycker som de gör.  

5.5 Influencers som opinionsbildare  

Peterson (2014) beskriver en opinionsbildare i teorin som någon som vill påverka opinionen. Alla 

typer av opinionsbildning är på ett eller annat sätt kopplat till demokratin, då det massmediala 

samhället har stor inverkan på människan, och att politiska partier använder sig flitigt av medier för 

att föra fram sina åsikter. Teorin om opinionsbildning styrker och sammanstrålar med teorin om 

Tvåstegshypotesen. Tvåstegshypotesen menar att en opinionsledare har lättare att föra fram ett 

budskap, då denne har makten att påverka sin omgivning (Katz & Lazarfeldt, 1955). Användandet av 

influencers som opinionsledare är effektivt för politiska aktörer och politiska partier som vill 

marknadsföra sina budskap, vilket bekräftas av respondenterna. Respondenterna tror också att 

influencers har en stor påverkan på sina följare, och att det till och med kan påverka för mycket i 

avseendet om politiska budskap:  

 

”Bianca Ingrosso sa ju öppet (…) att hon röstade på Moderaterna. Då tror jag att många tänker, 

”jaha Bianca röstar på Moderaterna, då gör jag också det”. Jag tror många yngre som inte har 

någon koll, har en åsikt bara för att deras förebild tycker så, det tycker jag egentligen är dåligt (…)” 

- MUF1 

 

”Visst har man rätten att säga vilket parti man röstar på, men det kan bli fel om det… Det kan 

vinkla. Jag tänker, om man bara röstar efter vad ens förebild röstar på, då är det illa…” - SSU2 
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”Jag vill inte vara emot det för de röstar ju på vad de vill, så de har rätt att stå bakom de partiledare 

som de vill. Men samtidigt har hon (Therese Lindgren) ganska många följare som litar på hennes 

omdöme, så det kanske är folk som ”men röstar hon på dem, ska jag också göra det.” - GU1 

 

Ovanstående respondenter talar om att påverkan kan ske för de som är mindre politiskt insatta, och 

att influencer marketing inte är någonting som de själva påverkas av, då de själva har en fast politisk 

ståndpunkt. För att undvika den påverkan som en influencer har på sina följare, menar 

respondenterna att som influencer bör man visa politikens alla sidor.  

 

”Jag tycker det visar att hon (Therese Lindgren) försöker visa sig neutral inför sin fanbase, för om 

hon visar en viss partitillhörighet kanske hon skrämmer bort dem. Om de väljer att vara politiskt 

intresserade och framställer sig som helt neutral och bara pratar om det så… Det är deras val och 

det ser bra ut.” - KDU2 

 

Att politiken tas in i en sociala medie-kontext är däremot något som respondenterna uppskattar, då 

det uppmärksammar svensk politik för en yngre målgrupp. Vid frågan om samspel och hur politiska 

partier och politiska aktörer talar till medborgarna kommer sociala medier ofta på tal. Förutom 

valstugor, debatter och de traditionella kommunikationssätt som finns sker mycket av 

kommunikationen via sociala medier. Genom Instagram når politiker en helt annan generation vilket 

respondenterna tror kan engagera de yngre väljarna: 

 

”(…) det är ett bra sätt att nå ut till yngre och det lyfter ämnet politik vilket för mig är väldigt viktigt. 

Jag tycker däremot att detta ska vara helt opartiskt för allas skull. Låt influencers utbilda och inte 

påverka!” - MUF2 

 

”Blir du intresserad av det (politik) tack vare en influencer, och börjar läsa på om det själv, då är 

det bra. Även om du inte håller med om influencerns åsikter, så tycker jag ändå att det är bra, så 

länge det får folk intresserade. För ungdomar idag tenderar att vara väldigt ointresserade av 

politik.” - KDU1 

 

Respondenternas svar om influencer marketing och politiska budskap bekräftar även Keller och 

Fay’s teori om e-Word of Mouth (2016). Keller och Fay menar att den viktigaste kommunikationen 

inte är den som sker online, utan att marknadsföringen sträcker sig till vidare konversationer i 

människors vardag, och att det är i vardagen som budskapet skapar mest nytta. Precis som 

39 



respondenterna menar är det inte vad som sägs som är det viktigaste, utan att det sägs. Att politiken 

blir ett ämne som kan väcka tankar, åsikter och intresse i människors vardag.  

5.6 Underhållande politik 
Framväxten av personalisering av politik (Bennet, 2012) och framväxten av sociala medier 

(Strömbäck, 2014) har skapat den rådande politiken Sverige har idag. Genom att gestalta politiker 

och politiska partier på ett mer underhållande sätt har politiken försökt att göra sig mer tilltalande för 

väljare. Enligt undersökningen av Ungdomsbarometern (2017) är engagemanget bland ungdomar 

högt. Respondenterna visar sig vara medvetna om denna kommunikationsstrategi på partiledarnas 

egna sociala kanaler, men även på influencers sociala kanaler och andra medium. Respondenterna 

anser det underhållande när politiken blir personlig, men de finns även de som har delade meningar 

om vare sig det är positivt eller negativt att politiken går tillväga på detta sätt:  

 

“Sen kan det vara underhållande och ett försök att nå den här äkta folkligheten kanske, inte på 

konstlat sätt eller så. Utan mer som en chans för politiker att vara lite mer skojiga och lite mer 

privata kanske.” -GU2 

 

“Jag tycker det är roligt att liksom se personligen vad de säger om saker och ting, så att det inte 

bara är Expressen och TV och sånt. Då kan man få en personligare bild om vilka de är, vad de gör 

om dagarna. Lite mer personliga bilder liksom.” - MUF1 

 

Ovanstående citat från respondenterna visar på de positiva aspekterna med mer underhållande 

politik. Detta hävdas bidra till att partiledare framstår som mer folkliga i positiv benämning. Genom 

att politiska partier och partiledare producerar eget innehåll på sociala medier hävdas det bidra till att 

skapa en personligare bild av dem. När influencers själva använder sina plattformar för att diskutera 

politik ger det politiker mer utrymme till att vara personliga och därav bli tilltalande för den yngre 

målgruppen: 

 

“Det känns demokratiskt och inbjudande. Man tar upp ämnet på en plattform där man kan nå ut 

generellt sett människor som inte är så intresserade av politik, då blir det ju en demokratisering på 

något sätt. Att man kan bjuda in dem som kanske vanligtvis står utanför politiska rum. (...) 

Personligen tycker jag det är roligt att se när partiledarna kan vara lite mer folkliga (...) det måste 

ju finnas en rimlig gräns såklart, men att varva sakfrågor med sånt här, lite skojigare tycker jag är 

en bra sak.” - GU2 
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“All publicitet är bra publicitet. Oavsett vad som får unga att läsa på om politik är bra. (...) Ett 

väldigt lättsamt och ungdomligt program där man tog ner de till en mer lättförståelig nivå för unga. 

Och som sagt, allt kan locka till att få folk intresserade är bra. Och hennes program är väldigt 

underhållande tycker jag” - KDU1 

 

Trots att influencers kanaler anses bidra till demokratisering och att partiledare kan framställa sig 

som folkliga har inte alla respondenter samma uppfattning kring det hela. Det finns de som hävdar 

att den underhållande politiken istället bidrar till att politiken blir mindre seriös:  

 

“Det ser lite oseriöst ut när det är så mycket text och målat, haha. Hon känns mer som en influencer 

än vad hon har känts som partiledare. Sedan har hon ju varit med i “Så ska det låta” också vilket 

inte riktigt...En partiledare ska vara lite mer seriös än så. Det ger ingen seriös bild. (...) Rolig, men 

oseriös. Inte bara sådana bilder som funkar… blir det för mycket så får man inte så högt 

förtroende.”-SSU2 

 

“Det är väl kul men… Lite som jag sa förut att Youtubers och bloggare som är i politiska 

sammanhang kan bli fel… Gäller detsamma för politiker. Om de är med i program som inte har med 

politik att göra kan det upplevas oseriöst.”- MUF2 

 

“Det här blir mer och mer som Youtube (...) Det som man försöker lura in folk utan att faktiskt säga 

vad man vill. För jag har sett några sådana här mindre seriösa intervjuer där frågorna de ställer är 

väldigt simpla och det är mest ja och nej frågor.”-GU1 

 

När politiska partier och partiledare framstår som mindre seriösa anses det beroende på vilket 

innehåll de själva publicerar på sina sociala kanaler och när partiledare medverkar i program som 

inte är inom det politiska spektret. Exempel på partiledare som fick kritik är Ebba Busch Thor. Hon 

publicerade en bild med en Maurgaux Dietz med en kombination av text och färger som får Ebba att 

själv framstå som en influencer. Partiledare har även medverkat i tv-programmet Så ska det låta 

vilket inte mottogs väl av respondenterna. Att partiledare själva agerar som influencers är något 

respondenterna ej anser vara positivt.  

 

Som tidigare nämnt ansåg respondenterna att influencers har plattformar som möjliggör ökat intresse 

för politik och att partiledare kan använda dem för att göra sig mer folkliga. Däremot anser 

respondenterna att det tvingar politiken att bli lättsam och förenklad, vilket de inte anser vara rätt:  
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“Ganska smart. Folk vill ju veta vad de står för, men samtidigt känns det som att sådana intervjuer 

inte tar upp riktigt rätt saker. (...) De blir lite för… Man försöker få dem att bli lite lättsamma och 

man vågar inte ta upp rätt saker.” - GU1 

 

“Jag förstår att man försöker göra det lättsamt för de som tycker att politik är lite obehagligt. Att få 

lära vad partiledarna står och så då är det kanske bra, men jag tycker det är… Man borde inte 

tvinga politik att vara så lättsamt. (...) samtidigt tycker jag det är fel väg att gå för att partierna 

tycker väldigt olika och om man förenklar det kan de bli lika fast de inte är det. Även om det är 

intressant att kolla på så är det inte någonting som är rätt.”-GU1 

 

“De ser ut att ha kul och om hon har en politisk kanal och intervjuar massa folk och politiker kan de 

få större exponeringar samt verka mer folkkära så är det så (...) Jag önskar bara att det va mer 

politik och mindre personer. (...) Om det bara blir ren personlighetstävling, då går det för långt”. - 

KDU2 

 

“Johan Hägglund va ju med på förra säsongen av “På spåret” och det va ju kul. Men partiledare 

borde inte vara med i rena nöjesprogram” -KDU2 

 

“Att vara med i “Så ska det låta” är för mycket. Där kanske gränsen går”- SSU2 

 

Trots de negativa åsikterna från respondenterna menar de att det finns fördelar med att ha en 

underhållande politik då det skapar möjlighet till att göra politiken mer intressant för de som är 

mindre politiskt insatta. Respondenterna säger sig förstå varför politiken använder denna typ av 

kommunikationsstrategi för att attrahera väljare. Däremot finns det en önskan hos respondenterna att 

detta inte var fallet. Respondenterna är redan engagerade i politiska ungdomsförbund och visar 

intresse för politiken och därmed är de inte i behov av underhållande politik för att bibehålla sitt 

intresse. I frågan om varför de engagerar sig i politiken berodde det inte på grund av de politiska 

kommunikationsstrategerna partierna använder sig av, utan på grund av respondenternas egna 

politiska värderingar. 

 

Respondenterna kritiserar även partiernas kommunikation och att de visar behov av att politiken är i 

fokus och inte personligheten. Framväxten av den politiska kommunikation vilket respondenterna 

kritiserar grundar sig enligt Bennet (2000) från motstånd. När den nyliberala ekonomin trädde i kraft 

och uppkomsten av högerdriven politik kom till Sverige uppstod det ett motstånd från de som inte 

delade samma värderingar med de rådande makthavarna. Därav började politiken personalisera sig 
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för att styra diskursen och motverka detta motstånd. En del av respondenterna vilka redan besitter 

högt politiskt intresse visar sig inte lika mottagliga till politikens försök i att styra diskursen genom 

en underhållande och personlig politik. Istället blir de mer kritiska desto personligare politiken blir, 

därav går det åt andra hållet. Samtidigt som det finns de som är kritiska finns det dem som uppskattar 

personaliseringen av politik och att politiken blir mer underhållande. Tidigare forskning (Bennet, 

2000) talar däremot inget om att vissa personer är mer mottagliga till denna typ av politik, 

exempelvis de som besitter kunskap inom politiken, utan det konstateras endast att fenomenet 

existerar.  
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6.0 Diskussion 

För att kunna analysera och diskutera kring respondenternas åsikter och attityder kring begreppet 

influencer marketing behöver de till en början veta vad en influencer är, eller iallafall bildat sig en 

egen uppfattning av vad det kan vara. Respondenterna visar på att de har en uppfattning om 

influencers men de skiljer sig åt. Vissa tänker i de stereotypiska banorna där det är en person som är 

en bloggare, en kändis eller någon som associeras med sociala medier. Men det finns även de som 

reflekterar vidare och ser en influencer som en innovatör, en person som inspirerar och en de delar 

intresse med. På det sätt som respondenterna talar om influencers överlag faller in på samma 

definitioner som är framtagna av företaget Cure Media (2018) och Marknadsföring Biz (2015). Vid 

momentet där respondenterna fick se exempelbilder på samarbeten visade respondenterna på att de i 

själva verket har exponerats för influencer marketing till en större utsträckning än vad de till en 

början påstod. Detta innebär att det krävdes en bearbetad process från respondenternas sida för att 

göra sig fullt medvetna om de har sett influencer marketing. Respondenterna har iallafall till en 

början en uppfattning av vad en influencer är och därmed gör det dem trovärdiga till att kunna 

reflektera fritt kring just influencer marketing.  

 

En röd tråd i uppsatsen är att det råder delade åsikter och attityder hos respondenterna, vare sig det 

handlar om förtroende för svensk politik eller samarbetet mellan influencers och politiska aktörer. 

Det finns ingenting som pekar på att bakomliggande faktorer, exempelvis politisk tillhörighet, 

medieanvändning, kön eller ålder ligger till grund för dessa åsikter och attityder. Det finns heller 

ingenting som pekar på att alla förstagångsväljare, som engagerar sig politiskt, skulle tycka och 

tänka på ett visst sätt till skillnad från andra förstagångsväljare, på grund av att uppsatsen inte 

undersöker de båda tänkbara urvalen. Skulle det däremot finnas någon enhetlighet som indikerar på 

att en viss faktor skulle ligga till grund för vissa åsikter och attityder skulle det vara möjligt att dra 

sådan slutsats, men det finns det inte. Det är i detta fall som avsaknaden av andra politiska partier 

syns. I uppsatsen begränsas urvalet till ungdomsförbund från Moderaterna, Kristdemokraterna, 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Detta med anledning att politiskt aktiva förstagångsväljare i de 

resterande ungdomsförbunden inte ville delta. Två ungdomsförbund från de politiska partier som 

uteslutits, vilket kan tänkas påverka resultatet i uppsatsen eller uppvisa ett mönster, är Ung Vänster 

(Vänsterpartiet) och Ungsvenskarna (Sverigedemokraterna). De befinner sig i vad man kan hävda 

längst ut till kanterna inom den svenska politiken. De bedriver politik vilket differentierar sig mest 

från de andra partierna och därmed kan man tänka sig att respondenter från de politiska 

ungdomsförbunden också tänker annorlunda kring samarbeten mellan influencers och politiska 

aktörer. Sverigedemokraterna har medverkat på olika kanaler styrda av influencers, exempelvis 
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Partitempen av Margaux Dietz. Men de har själva riktat kritik till kändisar och mediala kanaler som 

på något sätt uttryckt sig negativt gentemot deras politik (Sverigedemokraterna, 2018). Att 

Sverigedemokraterna inte använder sig av influencer marketing som ett betydande 

kommunikationsverktyg kan tänkas påverka de politiskt engagerade förstagångsväljarna i 

Ungsvenskarna och deras uppfattning kring samarbeten mellan influencers och politiska partier. 

Vänsterpartiet bedriver en politik vilket kan anses som marknadskritisk (Svenneling, 2017). Därmed 

finns möjligheten att de förstagångsväljare som är medlemmar i Ung Vänster ställer sig negativa till 

att använda influencer marketing som ett tillvägagångssätt för att nå ut till väljarna. Det är däremot 

viktigt att notera att detta är endast spekulationer på ett potentiellt utfall. Om respondenter från de två 

ovanstående politiska ungdomsförbund skulle medverka i uppsatsen kan de uppvisa ett mönster. Om 

man befinner sig ideologiskt långt ut till vänster eller höger differentierar sig uppfattning kring 

influencer marketing inom politiken. Samtidigt som det potentiellt kan uppstå ett nytt mönster, kan 

det fortfarande sammanfalla i det resultat vi redan fått i uppsatsen. Detta ger anledning till att forska 

vidare kring ämnet. Därför får vi i denna uppsats istället titta på alla de olika tankesätten som finns 

bland respondenterna som medverkat i uppsatsen och diskutera kring det.  

 

Något man kan konstatera är att respondenterna ser både positiva och negativa fördelar med ett 

samarbete mellan influencers och politiska aktörer. De positiva fördelarna med dessa samarbeten 

hävdas vara att det skapar rum för att sprida, förenkla och diskutera politik. Men samtidigt upplever 

respondenterna att samarbetet kan förenkla och göra politiken lättsam i negativ benämning. Det som 

däremot blir intressant är att samtidigt som kritik mot att politiken blir förenklad, använder sig 

respondenterna av sociala medier som främsta informationskälla för politiken. De djupgående och 

välarbetade debatterna får kanske inte lika stort utrymme i det dagliga flödet på sociala medier 

jämfört med exempelvis Dagens Nyheter. Man kan anta att respondenterna blir politiskt informerade 

genom de ungdomsförbund som de tillhör, men det är fortfarande inget respondenterna refererar till 

som främsta informationskälla. Det är däremot ingen större överraskning att respondenterna vänder 

sig till sociala medier eftersom forskaren Jesper Strömbäck (2014) redan konstaterat det. Man kan 

tänka sig att eftersom de själva hävdar sig vara mer politiskt insatta än andra ungdomar, att de 

därmed skulle vända sig till det som anses vara traditionell media.  

 

Som tidigare nämnt upplevs det finnas positiva fördelar med involvering av influencers i politiska 

sammanhang. Däremot ställs det krav på att influencers involvering ska vara på goda villkor. Med 

detta menas det att influencers inte ska ta politisk ställning utan istället låta alla olika ideologier få 

sitt utrymme. Därmed uppmuntrar respondenterna plattformar på influencers sociala kanaler som 

bjuder in alla politiska ideologier. Anledningen till detta hävdas vara på grund av att andra 
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förstagångsväljare inte ska påverkas i deras beslut av att rösta på ett specifikt politiskt parti. De tror 

däremot själva att de inte skulle påverkas och det finns ingenting som indikerar på att de skulle göra 

det. Samtidigt som de konstaterar att alla politiska åsikter ska få lika stort utrymme finns det 

respondenter som inte ställer sig negativa till betalda samarbeten mellan influencers och politiska 

partier. Detta blir en motsägelse i sig även om de anser att det måste vara tydligt att det är ett betalt 

samarbete. Det framstår som att respondenterna kan tänka sig att det mesta blir tillåtet bara om 

politiken sprids och engagerar folk. P3 Nyheter (2018) gjorde en undersökning för att se hur många 

influencers som faktiskt kan tänka sig sprida politiska budskap mot betalning och det fanns de som 

var intresserade och till och med tackade ja till det. Att det idag finns influencers som kan tänka sig 

göra betalda samarbeten för att sprida politiska budskap och respondenter som ställer sig positiva till 

detta kan vara en indikation på att detta blir mer förekommande i framtida politisk kommunikation. 

Även om respondenterna kan bli morgondagens politiker får man ha i åtanke att det inte betyder att 

det är de som bestämmer hur politiska budskap ska spridas, utan bara att de har åsikter om det.  

 

Men ett samarbete mellan influencers och politiska partier möjliggör inte endast större spridning av 

politik utan blir även personlig och underhållande. Det är däremot inte på grund av influencers som 

politiken blir personaliserad. Forskaren Bennet (2012) har tidigare forskat om dess framväxt och det 

hävdas bero på andra faktorer, till exempel förändringar i världsekonomin. Däremot kan vi utifrån 

respondenterna inte förneka att de själva upplever att influencer marketing är en bidragande faktor 

till personaliseringen av politiken. Denna bidragande faktor som respondenterna talar om är både 

positiv och negativ. Det positiva anses vara att det gör politiker mer folkliga och det är underhållande 

att titta på medan det negativa är, som tidigare nämnt, att politik blir förenklad och det seriösa i 

politiken försvinner. Trots att det finns de som uppskattar underhållande och personlig politik finns 

det gränser när fokuset på politiken försvinner, exempelvis när Ebba Busch Thor är med i 

tv-programmet “Så ska det låta”. Detta indikerar på att även om det tyder på uppskattning av 

alternativa sätt att sprida politiken ska alltid politiken vara i centrum.  

 

Bennet (2012) talar om att en anledning till varför man personaliserade politiken är på grund av att 

styra diskursen och motverka potentiellt motstånd mot den rådande makten. Även om respondenter 

visar på uppskattning för en personlig politik finns det ingenting som indikerar på att de blir 

påverkade i vad de anser som viktigt. De visar istället på att de blir mer negativt inställda desto 

personligare politiken blir, även de som till en början ser positivt på saken. Detta kan bero på att de 

redan befinner sig inom det politiska spektret och vart de står ideologiskt är tydligt för dem. De 

själva tror däremot att de som är mindre politiskt insatta kan bli påverkade i deras politiska beslut på 

grund av att någon annan säger vad de ska rösta på. I denna uppsats går det inte att dra denna slutsats 
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men i vidare forskning kan detta undersökas, genom att jämför båda urvalen. De själva säger sig inte 

påverkas av andras försök i att styra diskursen och detta förstärks i frågan om varför de röstar på ett 

parti. Det framkommer att respondenternas politiska värderingar har koppling till personliga band, 

exempelvis familj och vänner. Det finns däremot forskning (Hardin, 1999) som hävdar att det inte är 

möjligt att känna nära personliga band för institutioner och man borde därmed betrakta 

respondenternas förtroende för  partier och ungdomsförbund som ett politiskt förtroende. När 

respondenterna uppvisar att deras politiska involvering i ungdomsförbund är en viktig del av deras 

liv, blir det mer än endast ett politiskt förtroende då politiken berör dem på ett personligt plan. Detta 

kan indikera på att man måste uppleva något typ av personligt band med ett politiskt parti eller 

ungdomsförbund för att vara resistent mot olika kommunikationsstrategier, exempelvis influencer 

marketing, i försök av att styra sin politiska åsikt.  

 

 Respondenterna visar på gränser när det kommer till influencers funktion som opinionsbildare, 

exempelvis när en influencer tar tydlig politisk ställning i syfte av att styra diskursen. En stor likhet 

oberoende av politisk tillhörighet bland respondenterna är att man vill att influencers endast ska 

uppmärksamma politik och inte styra den. Detta går att utläsa eftersom de uppmuntrar, som tidigare 

nämnt, plattformar vilket bjuder in alla politiska ideologier. Att respondenterna sätter 

gränsdragningen i hur politisk kommunikation ska gå tillväga och hur djupt samarbeten mellan 

politiker och influencers får vara tyder på att politiken är en relativt autonom sfär. Med detta innebär 

det att de vill dra tydliga gränser för att låta politiken vara självbestämmande och att inga 

utomstående aktörer ska ha möjlighet att påverka. Att respondenterna visar en viss resistens mot 

influencers är däremot något förvånade. Respondenterna tillhör en yngre generation vilket kan antas 

ge dem en neutraliserad syn på digitaliseringen. Därav kan man tänka sig att de ska omfamna sociala 

medier och influencers istället för att sätta gränser. Att respondenterna hävdar att gränsdragningar 

behövs är även förvånade med tanke på deras mediekonsumtion. Den primära informationskällan 

respondenterna använder för att ta del av politiska nyhetsinslag är genom sociala medier, men trots 

detta uppvisar de attityder och åsikter som kräver att Sveriges politik ska förbli en autonom sfär.  
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7.0 Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka hur förstagångsväljare, som är medlemmar i politiska 

ungdomsförbund, pratar om politiskt förtroende och Influencer marketing inom politiken. Vi valde 

att undersöka detta genom en kvalitativ intervjumetod.  

7.1 Besvarade forskningsfrågor  
- Hur uppfattar politiskt aktiva förstagångsväljare samarbeten mellan influencers och politiska 

partier?  

 

Uppfattningen av samarbeten mellan influencers och politiska partier är något som politiskt aktiva 

förstagångsväljare har delade meningar om. Respondenterna menar att sammanhang där en politiker 

syns tillsammans med en influencer är positivt, medan att respondenterna även anser att politiker 

borde hålla sig till de mer traditionella sätten att marknadsföra sig där politiken är i fokus. 

Respondenterna som är positivt inställda till influencers samarbete med politiker hävdar dock att 

influencers inte borde ta en politisk ståndpunkt, utan visa upp ett bredare spektra av den politiska 

mångfalden. Detta för att budskapet inte ska påverka i den grad att influencerns följarskara röstar 

likadant som influencern själv.  

 

Respondenterna anser att det är bra att politiken tas upp i rum där den får möjlighet att spridas. Att 

influencers gör samarbeten med politiska partier brukar oftast leda till att innehållet blir mer lättsamt 

och inbjudande, främst för den yngre målgruppen. Att innehållet därefter uppfattas som lättsamt har 

enligt respondenterna att göra med att politikerna blir mer personliga och visar sidor som de 

vanligtvis inte gör i debatter och i traditionell media som till exempel i tv och tidningar. 

Respondenterna tycker att det är intressant att följa en politiker i de sammanhang där politikern kan 

vara mer personlig. Men respondenterna anser även att personaliseringen på sociala medier kan ses 

som oprofessionell och att det tar bort fokus ifrån det som är viktigt, det vill säga politiken.  

 

- Hur påverkar influencer marketing politiskt aktiva förstagångsväljares förtroende för 

politiken? 

 

Överlag har politiskt engagerade förstagångsväljare förtroende för svensk politik, men det riktas 

kritik. Missnöjet som råder är främst mot politiker och att det inte tillsatts en ny regering. 

Respondenterna menar dock att de själva inte påverkas negativt i en högre grad, utan att det främst 
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kan påverka andra. Regeringskrisen har påverkat de flesta svenska medborgare på ett eller annat sätt 

men politiskt engagerade förstagångsväljare håller hoppet uppe. Respondenterna tror däremot att de 

väljare som inte är intresserade eller insatta i svensk politik har tappat en del av sitt förtroende på 

grund av regeringskrisen.  

 

Respondenterna menar att politiken behöver influencer marketing för att skapa starkare band till 

andra väljare och att personaliseringen på sociala medier därför stärker deras förtroendet för svensk 

politik. Samtidigt menar respondenterna att politiker ska hålla sig till politik och att sakfrågornas 

betydande roll hamnar i bakgrunden för partiledarens personliga gestaltning på sociala medier. Detta 

påverkar politiskt aktiva förstagångsväljarnas uppfattning av svensk politik men inte deras förtroende 

för den. 

7.2 Framtida forskning 

I vår uppsats undersöker vi hur politiskt engagerade förstagångsväljare talar om politiskt förtroende 

och influencer marketing. Att undersöka om förtroende för svensk politik är ett område som redan är 

välarbetat. Kontinuerligt publiceras nya SIFO-undersökningar om svenska folkets förtroende för 

politik, däremot finns det begränsad forskning om den digitala närvarons påverkan på förtroende. 

Trots att digitala kanaler är ett relativt nytt fenomen är det en stor del av vår vardag och därmed 

anser vi det vara en faktor värd att ha med i sin beräkning när man forskar om förtroende.  

 

Urvalet i vår uppsats har begränsat sig i syfte att vara lämplig för en kvalitativ ansats. Detta urval kan 

däremot i vidare forskning utökas till andra grupper som även de har ett förtroende för svensk politik 

och uppfattning av influencer marketing. I intervjuerna med respondenterna talades det till stor del 

om deras egna förtroende men även om hur de trodde att andra ungdomar, vilka har mindre politiskt 

intresse, talar om förtroende och influencer marketing. I vidare forskning vore det intressant att 

forska om det finns skillnader mellan de ungdomar som är politiskt insatta och de som inte är det.  

 

Vi begränsar oss även till den yngre målgruppen och därmed ser vi inte om ålder är en avgörande 

faktor. Det går att konstatera att den äldre generationen har haft möjlighet att bevittna en politisk 

kommunikation som skiljer sig från den vi ser idag. Därav finns det utrymme till att forska om den 

äldre generationens förtroende för svensk politik och om influencer marketing påverkar forskningen. 

 

Det finns utrymme till att undersöka influencer marketing och dess roll inom den politiska 

kommunikation genom att utöka urvalet. Trots att detta fenomen har fått stort utrymme i 

riksdagsvalet 2018 anser politiskt engagerade förstagångsväljare överlag att detta är fel väg att gå 
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tillväga. De själva kritiserar hur politik kommuniceras ut i Sverige. Forskaren Bennet (2000) som 

tidigare nämnd i uppsatsen diskuterar den personaliserade kommunikationen som dominerar inom 

politiken men respondenterna visar på att de vill ha skillnad. Detta ger anledning till att forska vidare 

om hur de som potentiellt kan bli Sveriges framtida politiker vill att politik ska kommuniceras ut i 

framtiden, och om de medborgarna håller med. Den digitala framväxten medför sig nya plattformar 

att kommunicera på vilket leder till att politisk kommunikation är i konstant rörelse. Med stor 

sannolikhet kommer även influencer marketing som en kommunikationsstrategi förändras.  
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8.0 Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 

Önskemålet med uppsatsen är att de som bedriver politik ska bli mer medvetna om förtroendet för 

svensk politik bland de som potentiellt kan bli Sveriges framtida politiker, och även vad den 

politiska kommunikationen har för påverkan på dessa. Genom att ta del av denna uppsats kan de ta 

hänsyn till deras åsikter för att därmed förbättra kommunikationen både till ungdomsförbunden men 

även till samhället. I riksdagsvalet 2018 går det att konstatera i uppsatsen att respondenterna 

upplever problematik med tillsättningen av en ny regering. Det har inte påverkat förtroendet för 

svensk politik överlag men specifika politiska partier och partiledare har fått kritik riktad mot sig. 

Därav är det viktigt att aktörer, likt politiska partier och politiker, genom denna uppsats har möjlighet 

att ta del av dessa åsikter för att därefter bemöta dem i hopp att förbättra förhållandena. Vi anser det 

högst relevant för de som bedriver politik idag, ska lyssna på de som kanske bedriver den imorgon.  

 

Denna uppsats är däremot inte endast för de som har politiken som sitt yrkesliv utan även för 

samhället. Vi vill att folket ska bli upplysta om en stor del av dagens politiska kommunikation och 

reflektera kring det för att därmed bilda sig en uppfattning av hur de tycker att politik ska 

kommuniceras ut. Detta leder med förhoppningar till diskussion och en politik som det medborgarna 

faktiskt vill se.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide     

Denna intervju kommer att ta ungefär 30 minuter och ljudupptagning kommer att ske. Dina svar 

kommer endast att användas i utbildningssyfte och du kommer att vara helt anonym. Om det är 

någon fråga som du känner att du inte vill svara på, har du rätt att säga ifrån eller avbryta hela 

intervjun. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

TEMA FRÅGOR SYFTE 

Bakgrund ● Kan du berätta om dig 

själv? 

 

Exempel på stödfrågor. 

● Vart är du uppväxt? 

● Vart bor du nu? 

● Vad studerar du? 

● När och hur började du 

engagera dig politiskt? 

 

Denna del skapar en bild av 
respondenterna och hur 
mycket de engagerar sig 
politiskt.  

Medieanvädning ● Vilka sociala medier 

använder du? Ex. 

Instagram, Fb, Twitter 

m.m 

● Vilka använder du 

mest? Varför? 

● Vad tänker du när du 

hör “Influencer”? 

● Vad tycker om 

influencers?  

● Följer du några 

influencers? Isåfall 

vilka? 

Att undersöka hur 
respondenterna använder 
sociala medier och följer 
influencers. Detta har i syfte 
att analysera om det finns 
koppling mellan deras 
medieanvändning och 
uppfattning influencers. 
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● Vad tycker du är viktigt 

för dig när du ska följa 

en influencer? 

Politik + medieanvändning ● Genom vilka medier 

följer du politik? 

● Följer du något parti 

eller partiledare på 

sociala medier? 

Vilken/vilka och 

varför? 

Här vill vi ta reda på 
respondenternas 
medieanvändning i politiskt 
syfte.  

Politik + Förtroende ● Vad röstade du på i 

riksdagsvalet 2018? 

Varför? 

● Kan du berätta vad du 

tycker är viktigast när 

du ska rösta på ett 

parti? 

● Hur upplever du att 

partier och politiker 

talar till samhället och 

väljare? Vad tycker du 

om det? 

● Hur tror du att detta 

engagerar unga väljare? 

(Om det är dåligt, hur 

bör de göra?) 

● Hur skulle du beskriva 

din förtroende för 

svensk politik? 

● Hur upplever du att det 

senaste riksdagsvalet 

kan ha påverkat ditt 

förtroende för svensk 

politik 

Hur pratar respondenterna om 
politik och värderingar.  
Att ta reda på respondenternas 
förtroende för svensk politik 
är väsentliga för studiens 
syfte.  
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Politik + Influencers ● Har du märkt av 

politiska budskap i 

influencers sociala 

medier? På vilket sätt? 

● Kan du nämna någon 

influencer som 

engagerat sig politiskt 

på något sätt? Isåfall 

vilka och hur?  

 

*Visar olika bilder på 

partiledare från olika politiska 

partier som samarbetar med 

Influencers* 

 

● Vad tänker/åsikter du 

när du ser bilderna?  

● Borde partier samarbeta 

med influencers? 

Varför tycker du så?  

● Avslutningsvis kan du 

säga 3 positiva 

respektive negativa 

egenskaper med att 

partier använder sig av 

influencers?  

 

 

Sista delen återkopplar 
ovanstående teman i intervjun 
för att se om det finns 
kopplingar mellan politiskt 
förtroende och influencers.  
 
Bilderna som visas för 
respondenterna används för att 
ge exempel på “samarbeten”-. 
Genom att visa bilder ger det 
respondenterna möjlighet till 
att reflektera ytterligare, och 
detta kan användas som 
underlag i analys. 
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Bilaga 2- Intervjumaterial, bilder 
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