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Syftet med denna studie är att analysera vilka egenskaper politiker som bedrev en 

personvalskampanj till valet 2018 valde att kommunicera ut till väljarna, genom vilka kanaler 

man ämnade att göra detta samt om de upplevde svårigheter att kommunicera med väljarna. 

Forskning visar att det finns en ökad misstro bland väljarna mot politiker och politisk reklam. 

Genom denna studie undersöker vi vilka kommunikationsstrategier som används för att nå 

väljarna under en personvalskampanj samt bidrar till forskningen kring hur 

personvalskampanjer bedrivs ur ett kommunikativt perspektiv. 

  

För att undersöka detta har en semi-strukturerad kvalitativ intervjuanalys med sex politiker 

som bedrev en personvalskampanj 2018 genomförts. Svaren analyseras genom studiens 

teoretiska ramverk: Richard Braddocks kommunikationsmodell , reklamförståelse samt 

politisk kommunikation och med hjälp av dessa svarar vi på studiens frågeställningar. 

 

Resultatet visar att personlig kommunikation är enligt studiens respondenter det bästa sättet att 

nå väljare, men att sociala medier samt traditionella medier är viktiga komplement i 

personvalskampanjerna 2018. Det går således att påvisa att den inverkan sociala medier 

spåddes få av våra respondenter under valåret 2018 inte har fått det stora genomslag som 

förutspåtts.    
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ABSTRACT 

Author(s): Felix Gran and Martin Odnell 

Title and subtitle (English): “Now the future election movement will be on social media, 

but we are not there, we are not there yet.” A study of the Swedish personal election 2018 

from a communicative perspective.  

Language: Swedish 

Pages: 60 

 

The purpose of this study is to analyze which characteristics politicians who conducted a 

personal election campaign to the 2018 election chose to communicate to the voters, through 

which channels they intended to do this and whether they experienced difficulties 

communicating with the voters. Research shows that there is an increased distrust among 

voters against politicians and political advertising. Through this study, we examine which 

communication strategies are used to reach the voters during a personal election campaign 

and contribute to the research on how person election campaigns are conducted from a 

communicative perspective. 

  

To investigate this, a semi-structured qualitative interview analysis with six politicians who 

conducted a personal election campaign 2018 has been carried out. The answers are analyzed 

through the study's theoretical framework: Richard Braddock's communication model, 

advertising understanding and political communication, and with the help of these, we 

respond to the study's questions. 

 

The results show that, according to the study respondents, personal communication is the best 

way to reach voters, but that social media and traditional media are important complements in 

the personal election campaigns in 2018. Thus, it can be demonstrated that the impact of 

social media during the 2018 election year has not received the great impact predicted by our 

respondents. 

  

Keywords: Personal election campaign, personal elections, political communication, 

poltical distrust, qualitative interview analysis, social medias 
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1. Inledning 

Det svenska politiska personvalssystemet har funnits i Sverige sedan 1998 och har sedan sin 

uppkomst bidragit till ett mer demokratiskt politisk system där väljarna har möjligheten att 

rösta på vilka personer som ska ingå i Sveriges riksdag. Dock förklaras att personvalssystemet 

vunnit föga mark och att väljare som utnyttjar personröstningen är färre än vad som hade 

räknats med när reformen infördes (SOU 1993:63). Således råder det en oenighet om 

personvalets påverkan i det politiska rummet.         

    

Studier visar att svenskarna har en betydande misstro mot politiska aktörer som också 

korrelerar med politisk okunskap (Strömbäck, 2009). Dessutom visar undersökningar att 

svenskarnas negativa inställning mot politisk reklam ökar (Hartelius, 2018). Vi vill således 

undersöka hur svenska politiker gick tillväga för att kommunicera med väljare under sin 

valkampanj 2018 och om de upplever situationen som problematisk ur ett kommunikativt 

perspektiv.   

 

För att undersöka detta kommer vi inleda denna studie med att sätta fallet i perspektiv och 

beskriva det svenska personvalssystemet, dess historia och påverkan, politiska valkampanjer 

samt svenskarnas samt partiernas inställning till densamma. I och med att personvalssystemet 

är ett relativt nytt fenomen inom den svenska politiken, existerar det få studier om detta. Vårt 

syfte med studien är således att öka förståelsen för den kommunikativa processen för politiker 

att nå sin väljare.  

 

För att kunna analysera detta genomfördes kvalitativa intervjuer med personer som drivit en 

personvalskampanj inför valet 2018. Deras subjektiva tankar kring sin 

kommunikationsprocess är av intresse för att undersöka vilka kommunikationskanaler samt 

vilka egenskaper de valt att kommunicera till väljarna. Studien avser också att undersöka om 

den ökande politiska misstron kräver nya tillvägagångssätt och kanaler för att nå ut till sin 

målgrupp.   

 

Studien utgår från teorierna Richard Braddocks kommunikationsmodell, reklamförståelse 

samt politisk kommunikation. Metodologiskt utgår vi ifrån en semistrukturerad kvalitativ 
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intervjuanalys för att samla in vår empiri. Därefter kommer vi att göra en tematisering av vår 

empiri för att besvara vår frågeställning. 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras personvalssystemet i Sverige ur ett historiskt- och nutida 

perspektiv. Personvalets roll i det svenska samhället har diskuterats flitigt bland forskare och 

journalister där de lägger fokus på relevansen i det demokratiska samhället. Den generella 

inställningen till personval och politik hos väljarna visar också att det råder en oklarhet hur 

politiker driver sin kampanj under en valrörelse.  

 

2.1. Personval i Sverige 

Personval är en relativt ny företeelse i det svenska valsystemet. Från att vara begränsad till att 

enbart rösta på ett parti har man sedan 1998 också haft möjlighet att rösta på en valfri 

representant för partiet (Alfredsson, 2002). Detta tillför ytterligare en dimension till det 

svenska valsystemet. Det betyder att väljare nu har möjlighet att inom ramen för det parti som 

väljaren föredrar, även sätta ett kryss för en enskild kandidat bland de som finns uppsatta på 

partiets lista (Oscarsson & Berg, 2015). De kandidater som får fler än fem procent av 

personrösterna deltar sedan i konkurrensen om partiets mandat i valkretsen. Förändringen 

genomfördes således för att tydliggöra relationerna och stärka banden mellan väljare och 

förtroendevalda politiker (ibid). 

 

Personröstningssystemet är alltså en sammanjämkning mellan partiernas omsorg om 

interndemokrati och partisammanhållning. Något som behövs för att underlätta och hjälpa 

stabila regeringsunderlag, och önskemålet att förse väljarna med mer direkt inflytande, något 

som främjar möjligheterna till direkt ansvarsutkrävande (Anckar, Karvonen & Isaksson 

2001).  

 

Bolin (2018) sammanfattar hur personvalet fungerar såhär: 

 

 De politiska partierna är de centrala aktörerna i svensk politik,  

 när vi går och röstar är det framför allt partierna och dess politik vi röstar på,  

 snarare än kandidater och dess partiledare. Partierna har också stor  

 makt över de som blir valda då de själva rangordnar kandidaterna  

 på valsedlarna. För att öka väljarnas inflytande infördes 1998 möjligheten  
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 till personval. Genom att kryssa den kandidat som du tycker är bäst kan du  

 påverka vilka personer som i slutändan blir valda. Om kandidaten är kryssad  

 på minst fem procent av partiets valsedlar flyttas personen högst upp på listan  

 och har därmed större chans att bli inröstad. Man kan säga att personvalsreformen 

 förskjutit lite av makten från partierna till väljarna. (Bolin, 2018) 

 

 

2.1.1. Personvalets historia i Sverige 

Väljarnas möjlighet att kryssa för enskilda kandidater i samband med politiska val har alltså 

funnits i 20 år i Sverige. Innan dess, hade Sverige ett system med valsedlar med färdiga 

partilistor där kandidaterna och deras ordningsföljd i förväg hade bestämts internt inom 

partierna. Även om det redan då var möjligt för väljarna att på sin valsedel stryka över en 

enskild kandidats namn så hade dessa strykningar i praktiken sedan ingen större påverkan 

över vilka kandidater som i slutändan blev invalda. Väljarna hade därmed inte speciellt stor 

chans att kunna påverka partiernas kandidatlistor, utan all makt över listorna på valsedlarna 

låg hos partierna och indirekt på deras medlemmar (Oscarsson & Holmberg 2013). 

Men diskussionen om personval går längre tillbaka i tiden än så. Redan 1909 ändrades det 

svenska valsystemet från ett majoritetsvalsystem i enmansvalkretsar till ett proportionellt 

valsystem. Då debatterades frågan om personval då en så omfattande förändring av det 

rådande valsystemet möjliggjorde en förskjutning till ett större fokus på partier istället för 

kandidater (Oscarsson & Berg, 2015). Även om en omfattande debatt kring personval pågått 

länge dröjde det till 1992 innan Personvalskommittén utredde om förslag till hur ett svenskt 

system för personval borde se ut. Oscarsson och Berg förklarar personvalskommitténs 

uppdrag och vad de kom fram till: 

                                                             

         Kommitténs betänkande Ökat personval (SOU 1993:21) präglades av 

         att uppdraget tydligt specificerade att det handlade om att föreslå 

         förändringar som skulle innebära ökade inslag av personval, men utan 

         att ändra valens karaktär av att primärt vara partival. Kommitténs 

         huvudsakliga förslag var därför att utgå från en anpassad variant av 

          den danska modellen, där partierna fortfarande skulle föreslå 

          listor över kandidater, men att väljarna skulle kunna markera 

         sina favoriter med hjälp av ett kryss intill kandidatens namn 
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         (Oscarsson & Berg 2015, s.8).  

 

Flertalet uppföljningar och utvärderingar om personvalet har under åren tillkommit. I 

samband med Grundlagsutredningens slutbetänkande (Oscarsson & Berg, 2015) gjordes en 

utvärdering där det föreslogs att den dåvarande skillnaden i spärr för personvalsröster mellan 

riksdagsval och i andra val borde tas bort (ibid). Den dåvarande spärren som 

personvalskommittén kommit fram till var åtta procent till riksdagsvalet. Detta menade 

kritiker var för högt och endast resulterade i marginella ändringar i partiernas 

bestämmanderätt över vilka personer som skulle ta plats i riksdagen. 

  

Resultatet av utvärderingen gav istället förslaget att en enhetlig spärr på fem procent borde 

gälla vid samtliga val. I förslaget ingick också att upplysning om personvalets innebörd skulle 

finnas med på valsedeln för att öka förståelsen hos väljaren för fenomenet. I samband med 

2014 års val har således information om personval tillkommit på valsedlar för såväl de 

allmänna valen som till Europaparlamentet samt att spärren nu har sänkts till den rådande 

nivån- fem procent. Därmed gäller också samma spärrgränser och information numera för 

personval på samtliga nivåer (SOU 1993:63) 

 

 

2.1.2. Personvalets påverkan i Sverige 

Trots de förhoppningar och förväntningar på att personvalet skulle ha stor påverkan på val i 

Sverige och att andelen personkryss skulle kunna komma att bli mellan 30 och 50 procent i 

samband med val till riksdagen (SOU 1993:63) har svenskarna visat upp ett svalt intresse till 

att använda möjligheten att personkryssa individer. I riksdagsvalet 2018 var det exempelvis 

endast 24,1 procent av rösterna som också var kryssade (Valmyndigheten, 2018). I 

riksdagsval har det till dags dato aldrig varit fler än 30 procent av de som röstat som också 

personvalskryssat (Oscarsson & Berg, 2015). 
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   Figur. 2.1. 

Källa: (Oscarsson & Berg, 2015; Valmyndigheten, 2018).  

 

 

Personkryssandet är desto högre till Europaparlamentsval. Det förklarar Oscarsson och Berg 

(2015) med att det delvis kan bero på att valdeltagandet är lägre och att de som röstar till 

Europaparlamentet brukar vara mer politiskt kunniga och intresserade, något som ofta 

resulterar i att sannolikheten för att personkryssa är betydligt högre. Delvis kan det också bero 

på att hela Sverige räknas som en enda valkrets i Europaparlamentsval, det finns således färre 

kandidater för väljare att fokusera på. Dessutom står partiernas toppnamn högst på alla 

valsedlar. Så trots att deltagandet är högre är det ändå toppnamnen, som ändå troligen skulle 

ha kommit in, som brukar få flest kryss (Oscarsson & Holmberg 2013). 

  

Trots det ökade inflytandet i och med personval går det fortfarande att argumentera för att den 

ökade väljarmakten är minimal. I det svenska valsystemet är det emellertid fortfarande till stor 

del partierna som bestämmer vilka som i slutändan väljs in i riksdagen (SOU 1993:63). 

Väljarnas möjligheter att genom kryss påverka partiernas rangordning av kandidater på 

valsedlarna är mycket små. Svenska väljare röstar i huvudsak på parti före person och att 

personfaktorerna spelar en relativt underordnad roll för väljarnas partival (ibid). 
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Vem har makten över vilka kandidater som kommer in i riksdagen?  

 
Partierna Väljarna 

Liten Sverige idag 
 

Stor 
  

   Figur. 2.2.  

Källa: (SOU 1993:63)  

 

Sverige 2018 befinner sig alltså i figurens vänstra hörn. Partierna kontrollerar i största mån 

vilka som kommer in i riksdagen samtidigt som personfaktorerna har en relativt liten 

betydelse jämfört med vilket parti väljarna sedan röstar på.  

 

Så, om väljarmakten i slutändan är minimal, varför då personrösta? Även om effektiviteten i 

att verkligen påverka vem som i slutändan hamnar i riksdagen eller i kommunala församlingar 

kan anses begränsad är personval, i den meningen att väljarna fortfarande påverkas av 

personfaktorer när de väljer parti, desto mer utbredd (SOU 1993:63).  

 

2.1.3. Riksdagspartiernas inställning till personvalet 

Generellt har Sveriges riksdagspartier en positiv inställning till personvalskampanjer 

(Sverigedemokraterna, personlig kommunikation, 23 januari, 2019; Moderaterna, 2017; 

Kristdemokraterna, personlig kommunikation, 23 januari, 2019; Liberalerna, u.å.; 

Centerpartiet, personlig kommunikation, 23 januari, 2019; Miljöpartiet, personlig 

kommunikation, 23 januari, 2019; Socialdemokraterna, personlig kommunikation, 23 januari, 

2019; Vänsterpartiet, 2014). De traditionella högerpartierna är de som är mest positiva till 

personvalskampanjer inom sitt parti. Moderaterna beskriver det så här:  

 

 Personvalskampanjen ger möjlighet till direktkommunikation  

 mellan väljare och kandidat och det finns ett värde i att så många  
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 moderata företrädare som möjligt deltar i kampanjer och möten  

 med väljare. Personvalsinslaget ger varje kandidat en mätbar möjlighet  

 att agera för ökat väljarförtroende (Moderaterna, 2017) 

 

 Liberalerna önskar dessutom se en lägre spärr än den nuvarande 5 procentspärren för att få 

ökat inslag av personvalet i svensk politik (Liberalerna, u.å.). Denna generellt positiva 

inställning som de flesta riksdagspartier har till personvalet delas inte av främst Vänsterpartiet 

som anser att deras partis fastställda listor är demokratiskt satta utefter fri nominering och 

öppna debatter (Vänsterpartiet, 2014). Vänsterpartiet beskriver:  

 

 Om medlemmar som inte fått igenom sin vilja försöker omintetgöra  

 ett demokratiskt fattat beslut med hjälp av en egen kampanj för någon  

 av kandidaterna så är det ett uppenbart brott mot stadgarnas anda om  

 än ej dess bokstav. (Vänsterpartiet, u.å.)  

 

Vänsterpartiet anser också att en personvalskampanj inom partiet ger en bild av ett splittrat 

parti samt riskerar att skapa motsättningar mellan kandidater (ibid). Dessutom menar 

Vänsterpartiet att det finns en risk att kandidater som blir inkryssade uppfattar sig ha ett 

personligt mandat och att det kan ge förmögna partimedlemmar möjligheter som andra 

saknar. Trotts detta röstade nästan var fjärde sympatisör för Vänsterpartiet också på en 

kandidat inom partiet (se figur 2.3.).  
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   Figur. 2.3. 

(Källa: Valmyndigheten, 2018) 

 

 

2.1.4. Valkampanjers utveckling i Sverige 

Tillvägagångssättet för politiker och partier att nå ut till sina väljare med sina valkampanjer 

har sett olika ut med tiden. Grusell och Nord (2015) skriver att förr låg fokus på det politiska 

budskapet och syftade till att konstruera budskapet på ett attraktivt sätt och därmed locka 

väljare. Partiers övertalningsförmåga och reklamkampanjers effektivitet låg i centrum för 

diskussionen då. Förutsättningarna för kampanjandet har nu ändrats. Den stora skillnaden är 

de allt mer avancerade kampanjmetoder och tekniker som möjliggjort att i ökad utsträckning 

nå väljarna. Grusell och Nord (2015) menar att en förändring skett i svenska valrörelser. De 

plattformar som tidigare var väsentliga och avgörande för valkampanjandet har nu fått 

konkurrens av nya kommunikationskanaler. Detta nya medielandskap samt skiftet i 

medievanorna innebär nya möjligheter och utmaningar för politiker att kommunicera till 

väljarna (ibid). Förutsättningarna har således förändrat den politiska kommunikationen i de 

svenska valrörelserna. Grusell och Nord (2015) sammanfattar utvecklingen som en 

modernisering eller professionalisering av svenska valkampanjer. Dagens politik har alltså 

förts i från ett större ideellt engagemang till ett mer professionaliserat styre (Strömbäck, 
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2009). Trots att politiken idag är mer professionaliserad och beslutsunderlagen är tydligare 

förankrat i samhället tycks dagens politiker och dagens valkampanjer präglas av samma 

problem som tidigare genom historien: att nå ut till sina väljare (Grusell & Nord, 2015).  

 

 

2.1.5. Svenskarnas syn på politiska valkampanjer 2018 

Valkampanjerna för Sveriges riksdagspartier kostade sammanlagt under 2018 års val drygt 

340 miljoner kronor (Sveriges Annonsörer, 2018). Samtidigt som valkampanjerna började 

lanseras publicerade Novus en undersökning på uppdrag av Sveriges Annonsörer där syftet 

var att undersöka allmänhetens inställning till politisk reklam. I undersökningen framgick att 

ungefär hälften av de 1000 svenskar som deltog i undersökningen angav att de var negativt 

inställda till politisk reklam och endast var sjätte respondent angav att de var positivt inställda 

till politisk reklam (ibid). Den negativa inställningen har ökat markant bland svenskarna de 

senaste fyra åren (Hartelius, 2018), något som Strömbäck (2009) hävdar går längre tillbaka i 

tiden och som grundar sig i en allmän misstro för de svenska politikerna:  

 

 Enligt de årliga SOM-mätningarna har förtroendet för såväl  

 riksdagen som regeringen sjunkit de senaste 20 åren, och hösten  

 2007 uppgav endast 33 respektive 31 procent mycket eller ganska  

 stort förtroende för riksdagen. Motsvarande andelar för de politiska  

 partierna och för europaparlamentet var endast 16 respektive 17 procent.  

 (Strömbäck, 2009. s.62f.) 

 

 

2.1.6. Begrepp 

Facebook: 2004 startades web-plattformen Facebook och har idag 2.2 miljarder användare i 

månaden runt om i hela världen (Facebook, u.å.). Facebook är ett socialt nätverk med syfte att 

umgås med andra användare över internet (Facebook, u.å.). Det är också den plattformen 

svenskar använder mest (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Tre av fyra (74%) av svenska 

internetanvändare tillämpar sig av Facebook och drygt hälften (53%) gör det dagligen (ibid). 
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Instagram: På det sociala nätverket Instagram kan du dela med dig av bilder och videos till 

andra användare. Den fungerar liknande som Facebook där alla som har ett konto också har 

en profil (Moreau, 2018). Hälften (53%) av alla svenska internetanvändare använder 

Instagram varje dag vilket gör den till det näst mest använda sociala plattformen i Sverige 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2017). 

 

Twitter: Twitter är ett socialt nätverk och en mikroblogg där användarna kommunicerar med 

varandra i korta meddelanden, så kallade tweets. Att twittra är således att sedan lägga ut ett 

sådant meddelande till alla som följer dig på Twitter med förhoppning att någon i din 

följarskara sedan ska få nytta eller tycka det du skriver är intressant (Gil, 2018). I Sverige har 

var fjärde svensk internetanvändare någon gång använt Twitter (Internetstiftelsen i Sverige, 

2017). 
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3. Problemformulering, syfte och frågeställning  

I detta kapitel presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Delarna 

nedanför ligger sedan till grund för resultatet av studien och får sina svar i analyskapitlet 

samt i slutdiskussionen. 

 

 

3.1. Problemformulering 

Trots flera reformer av personvalssystemet har antalet väljare som personröstar snarare 

minskat sedan 1998. Majoriteten av de svenska riksdagspartierna är positivt inställda till 

personvalet, ändå får inte personvalet det genomslag som spåtts (SOU 1993:63). Detta i 

samband med den ökade negativa inställningen till politisk reklam samt en misstro till 

förtroendevalda finns det anledning att tro att politiker behöver se över sina val av metoder för 

att nå ut till väljarna. Väljare måste också kunna känna till åtminstone något namn på någon 

valsedel för att kunna ta hänsyn till person i röstningen. Kandidatkännedom är således är 

mycket viktig, och central förutsättning för personval och därför en egenskap att analysera 

närmare (SOU, 1993:63). 

 

Hur resonerar då de som driver en personvalskampanj kring detta? 

 

När väljarantalet minskar i personvalet samt att de förtroendevalda har problem att nå väljarna 

redan innan de börjat kommunicera sina budskap är det därför intressant att analysera vilka 

egenskaper samt genom vilka kanaler politiker valde för att differentiera sig och öka 

kandidatkännedomen under valkampanjen 2018.  

 

3.2. Syfte 

Den här studiens syfte är att analysera och tematisera vilka egenskaper politiker som driver en 

personvalskampanj valt att förmedla under sin valet 2018 samt vilka kanaler de använt för att 

kommunicera med väljarna. Den här studien avser också att analysera den eventuella 

problematiska kommunikativa situationen mellan väljare och förtroendevalda och hur dessa 

förtroendevalda resonerar kring sina kommunikationsmetoder för att nå sina väljare ur ett 

kommunikativt perspektiv. 
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3.3. Frågeställning 

• Vilka kanaler har respondenterna valt för att nå ut till väljarna? 

• Vilka egenskaper har respondenterna valt att kommunicera till väljarna? 

• Upplever respondenterna svårigheter att kommunicera med väljarna, hur framgår det i 

så fall? 
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4. Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras hur tidigare forskning belyst ämnet och vad som undersökts. 

Kapitlet visar att både forskningen inom politisk kommunikation samt 

kommunikationsprocesser är två brett utforskade ämnen.   

 

4.1. Politik och personval 

Göteborgs universitet utför årligen SOM-mätningar där hälften av respondenterna vanligtvis 

uppger att de är politiskt intresserade. I en liknande undersökning (SOM-institutet, 2017) 

svarade ett representativt urval av svenska medborgare på två olika frågor som båda handlade 

om deras politiska intresse. När de frågades om sitt intresse för politik angav 29 procent att de 

var lite eller måttligt intresserade av politik. Detta menar Strömbäck (2009) tyder på ett 

imageproblem för politik i Sverige och att medborgarna inte har full förståelse för vad 

begreppet politik innefattar. 

 

Folke, Persson och Rickne (2014) beskriver vilka egenskaper hos politiker som premieras av 

väljarna. Genom att jämföra egenskaperna hos politikerna med antalet personröster 

undersöker de senare sambandet mellan egenskaper och kryss. Folke, Persson och Rickne 

(2014) delar upp egenskaperna på två sätt. Det ena gäller bara manliga politiker och utgår 

ifrån hur väl de genomförde mönstringen till svensk militärtjänst. Den andra egenskapen som 

undersöktes byggdes på information om politikernas inkomst. Resultatet av studien visar att 

väljare lägger sina röster på de som hade hög inkomst samt de som genomförde mönstringen 

väl. Folke, Persson och Rickne (2014) menar också att väljare föredrar att bli representerad av 

en politiker med liknande utbildning samt liknande yrkesbakgrund som väljaren själv.  

 

 

4.2. Politiska valkampanjer i Sverige 

Under början av augusti 2018 presenterade Sveriges största partier sina valkampanjer inför 

valet 2018 som hölls den nionde september (Socialdemokraterna, 2018), (Moderaterna, 2018). 

För partierna står mycket på spel under denna månad. Vikten av att planera en välorganiserad 

valkampanj har fått större betydelse genom mandatperioderna. Undersökningar visar att fler 
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svenskar har ökad väljarrörlighet och politisk misstro (Strömbäck, 2009). Att svenskarna 

bestämmer sig i ett senare skede under en valrörelse har aldrig varit tydligare. Strömbäck 

förklarar:  

 

 Den långsiktiga trenden är tydlig: Allt fler bestämmer sig  

 allt senare för hur de ska rösta, allt fler röstar på olika partier i olika val,  

 och allt fler är öppna för att byta parti under själva valrörelsen. I valet  

 1964 var det bara 18 procent som uppgav att de bestämde vilket parti de  

 skulle rösta på under själva valrörelsen; i valet 2002 var motsvarande  

 andel 57 procent. (Strömbäck, 2009. s.157).  

 

Strömbäck (2009) skriver vidare att valkampanjens betydelse knappast kan överskattas. Den 

har dessutom blivit om än viktigare de senaste decennierna då partierna tappat mycket av sin 

tidigare förankring hos väljarna. Förr kallades de väljare som inte bestämt sig för vilket parti 

hen ska rösta på, och som partierna hade en möjlighet att påverka under valkampanjen för 

marginalväljare. Det vill säga endast en liten procent av samtliga väljare. Nu är situationen 

snarare omvänd. Om det vi förr kallade marginalväljare var de som inte valt parti innan 

valkampanjen inleddes är dagens marginalväljare de som bestämt sig. Detta innebär att 

valrörelserna blir en allt mer osäker, nervös och svårnavigerad process. Därför är det naturligt 

att det har blivit ännu viktigare för politiska aktörer att bedriva en professionella politiska 

kampanjer (Strömbäck, 2009). Sammantaget betyder detta att mycket mer står på spel när det 

börjar närma sig val än det tidigare gjort. 

 

En valkampanj är alltså en stor del av den strategiska politiska kommunikationen för ett parti 

där grunden utgår från att använda kommunikationen för att påverka opinionen och därmed 

uppnå partiets politiska mål. Opinionspåverkandet kan antingen vara ett mål i sig eller ett 

medel för att vinna röster eller andra fördelar (Strömbäck, 2009). Den allmänna opinionen är 

ett brett uttryck för att beskriva medborgarnas åsikter, dock är det inte den bästa strategin att 

försöka påverka just allas åsikter utan istället dela in människor i strategiskt utvalda 

målgrupper för att nå ut med sin valkampanj (ibid). Att rikta in sig på särskilda målgrupper 

ökar sannolikheten att lyckas väsentligt, samtidigt som insatsen för att påverka särskilda 

målgrupper också kan vara ett sätt att påverka den allmänna opinionen (ibid). Denna strategi 
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inom politisk kommunikation gynnar politiska aktörer i allmänhet, men mindre partier som 

har mellan fem och tio procent samt personvalskandidater i synnerhet. Att rikta sig till 

strategiskt utvalda grupper kan vara både ett mål i sig och ett medel för påverkan av den 

allmänna opinionen (ibid).  

 

Den största delen av forskningen bedrivs inom den amerikanska politiken vilken också är ett 

föregångare när det kommer till valkampanjer och strategisk politisk kommunikation.  

Efter det amerikanska valet 2008 blev Barack Obama vald till USA:s president. De 

amerikanska journalisterna var eniga om att Obamas kampanj skrev om reglerna för hur man 

når sina väljare, samlar in pengar, organiserar sympatisörer, hanterar nyhetsmedierna, följer 

och påverkar den allmänna opinionen samt lanserar och står emot politiska attacker 

(Strömbäck, 2009). Det är väsentliga skillnader när det kommer till amerikansk och svensk 

politik, vilket medför svårigheter att dra slutsatser om svenska förhållanden utifrån den 

amerikanska forskningen. Exempelvis är amerikanska kampanjer kandidat-centrerade 

samtidigt som den svenska politiken och dess kampanjer är mer inriktade på partierna. Partier 

från hela världen åker på studiebesök varje valår till USA för att inspireras av deras politiska 

strategier och valkampanjer. Det som dock är säkert är att det finns ett ökat fokus på den 

strategiska politiska kommunikationen och förmågan att anpassa sig till nya situationer, även i 

Sverige (ibid).  

 

 

4.3. Sociala medier som politisk kommunikationskanal 

Grusell och Hast (2014) har undersökt sociala mediers roll under valåret 2014. De är 

skeptiska till sociala mediers betydelse och påverkan på det politiska samtalet och förklarar att 

många inte är intresserade av att diskutera politik på sociala medier: 

 

 Majoriteten av svenskarna är inte politiskt aktiva i vardagen.  

 Och är man inte aktiv i vardagen, är sannolikheten liten, att man  

 engagerar sig politiskt med hjälp av sociala medier. En generös  

 tolkning av begreppet politisk aktivitet (uttryckt åsikt om politik på internet,  

 diskuterat politik på Facebook eller kontaktat en politiker på nätet) vid  

 valet 2010 visade att cirka 20 procent av svenskarna genomfört någon form av 

 politisk aktivitet på nätet. (Grusell & Hast, 2014).   
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Idag är det få som är politiskt aktiva på sociala medier och för att få användarnas 

uppmärksamhet på sociala medier behöver politiker tränga igenom bruset och skapa intresse 

för sitt budskap (Grusell & Hast, 2014). Forskningen visar att användarna på nätet föredrar att 

umgås med sina vänner och synas hellre än att diskutera politik. Konkurrensen om 

medborgarens uppmärksamhet i sociala medier är knivskarp (ibid). 

Grusell och Hast (2014) fortsätter:  

 Vid valåret 2014 kommer de politiska partierna att få  

 kämpa hårt om både uppmärksamhet, opinion och väljare.  

 Även om kanalerna att nå ut har blivit fler, har det samtidigt  

 blivit allt svårare att nå fram med sitt budskap. Att fånga väljare  

 är inte lätt. Tyvärr finns det inga vinnande recept för hur man vinner val,  

 faktorerna som samspelar är alltför många. Att lyckas med att nå fram  

 med rätt budskap, i rätt kanal, vid rätt tidpunkt till rätt person – är i praktiken svårt. 

 Dessutom konkurrerar politiska budskap med alla andra nyheter.  

 Ändras omvärlden riskerar också väljaren att ändra sig. Politiska budskap  

 blir en färskvara med kort hållbarhet. (Grusell & Hast, 2014).  

  

Blombäck och Sandberg (2018) skriver om sociala mediers betydelse i den politiska 

kommunikationen. Där redogör man för hur de svenska partierna har förhållit sig till sociala 

medier under valrörelsen 2018. Blombäck och Sandberg menar att de partier som först 

lyckades med att använda sociala medier framgångsrikt var mindre partier, men i takt med att 

sociala medier blivit en så stor del av människors vardag har större partier hunnit fatt och gått 

om. Studien visar att under valrörelsen 2018 dominerar stora partier men att alla partier 

använt sig av sociala medier för att nå ut till väljarna. Blombäck och Sandberg (ibid) 

sammanfattar resultatet av studien såhär: ”Den svenska valrörelsen passar alltså väl in på̊ vad 

vi förväntar oss i ett partisystem där användandet av sociala medier blivit en självklarhet för 

alla, inte bara för uppstickarpartier.” (s.117). 

 

Det digitala medielandskapet, förklarar Ehrhart (2018), har under en längre period genomgått 

flera förändringsprocesser och fungerar nu som viktiga kommunikations- och 

informationsarenor gentemot väljarna. I dagens digitala samhälle verkar Facebook som en 

plats där partier publicerar kortfattade och förenklade versioner av valprogrammen, deras 
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högst prioriterade frågor, bilder på partiledarnas resor i landet samt live-sändningar (ibid). 

Den största användargruppen på Facebook är unga människor i åldern 16 - 25 år, vilken 

partier inte verkar ta någon hänsyn till beskriver Ehrhart (2018) i sitt resultat. Medieforskaren 

beskriver dagens medielandskap: 

 

 Facebook var för bara några år sedan bland de mest aktiva digitala  

 mötesplatserna för partierna och väljarna, men verkar nu ha tappat sin  

 betydelse för att sammanföra båda parterna under valrörelsen. I teorin  

 tillför sociala medier som Facebook en arena där politiska partier, å ena sidan, 

 kommunicerar sina ståndpunkter och argument i viktiga samhällsfrågor – inte minst i 

 valrörelsen – och där väljarna, å andra sidan, har möjligheter till information och 

 direkt diskussion om och med partierna. (Ehrhart, 2018). 

 

Ehrhart sammanfattar och resonerar om dessa förändringar i det digitala medielandskapet är 

en fortsättning på mer professionaliserade valkampanjer eller en obehandlad utveckling som 

reflekterar vikten och närvaron av sociala medier i dagens samhälle.  

 

 

4.4. Vårt bidrag 

Forskningen inom politisk kommunikation är väl utforskad och förgrenar sig i många olika 

områden. Även om största delen av forskningen som bedrivs inom området handlar om politik 

finns en avsaknad av forskning om det svenska personvalssystemet. Forskningsområdet för de 

politiska arenorna är väl utforskat både internationellt och nationellt där internationellt fokus 

riktas särskilt åt USA, medan de svenska förutsättningarna skiljer sig från den amerikanska 

forskningen och går således inte att applicera i en svensk kontext. Eftersom Sverige styrs ur 

en annan politisk modell än den mer utforskade amerikanska modellen finns det få studier att 

tillgå för att analysera det svenska personvalet. Dessutom anser vi att den forskning som finns 

kring vilka egenskaper som premieras av väljarna är bristfällig, då den delvis syftar till kön 

och inkomst. Denna studie avser därför att lägga vikt på vilka egenskaper politiker kan 

kommunicera ut, oavsett, kön, partitillhörighet samt ekonomisk ställning.  
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5. Teoretiskt ramverk   

I det här kapitlet förklaras det teoretiska ramverken för studien: Richard Braddocks 

kommunikationsmodell, reklamförståelse och politisk kommunikation. Det ges en 

övergripande inblick i teorin och centrala begrepp förklaras. Sedan följer ett avsnitt om 

diskursiva teman vilket är en utgångspunkt i studiens analys.  

 

5.1. Kommunikationsmodellen 

Harold Lasswell myntade den klassiska kommunikationsmodellen år 1948 (Windahl & 

McQuail, 1979) där han beskriver kommunikation genom citatet: “Vem säger vad genom 

vilken kanal till vem med vilken effekt” (1979, s.16).  

 

 

 

  Figur 4.1. Laswells kommunikationsmodell. 

 

 I denna kommunikationsmodell förekommer den psykologiska stimulus-, responsmodellen 

där “vad” är stimulus och “effekt” är responsen (ibid). Genom denna förklaring underlättar 

det att pedagogiskt strukturera diskussioner samt att analysera kommunikationen. Genom 

denna kommunikationsmodell är det enkelt att plocka ut olika forskningsområden beroende 

av vilken del av kommunikationen som ska studeras (se Figur 4.2.).  

 

 Figur 4.2. Laswells kommunikationsmodell och forskningsområden. 
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Denna modell har vidareutvecklats av flera olika forskare, bland annat Richard Braddock som 

dessutom kritiserar Lasswells kommunikationsmodell och hävdar att Lasswell bortser från 

återkopplingen från mottagaren (ibid). Braddocks uppdaterade modell skiljer sig från 

Lasswells (se Figur 4.3.) på så sätt att kommunikationen främst observerar sändarens 

utgångspunkt. 

 

 

Under vilka omständigheter? 

För vilka syften? 

Med vilken effekt? 

 

Figur 4.3. Braddocks version av Laswells kommunikationsmodell. 

 

 I och med Lasswells uppdelning av olika forskningsområden menar Braddock att den allt för 

distinkt skiljer mellan de olika områdena och att det därmed förenklat går att undvika 

relationen till de olika forskningsområdena (Windahl & McQuail, 1979). Genom åren har 

flertalet kommunikationsmodeller utvecklats för att förklara och förstå kommunikationen och 

dess brister. Utvecklarna utgår ifrån om kommunikationen antingen är masskommunikation, 

det vill säga enkelriktad kommunikation som ska nås ut till flertalet mottagare, eller om 

kommunikationen är intrapersonell, alltså den kommunikation som förs inom individer i form 

av exempelvis tankeprocesser. Listan kan göras lång över de olika modeller och kritik som 

modellerna har stött på. I denna uppsats läggs fokus på hur avsändaren strategiskt planerar att 

nå ut med sitt budskap på bästa möjliga sätt och just därför kommer vi i denna avhandling 

utgå från Richard Braddocks principer och modeller för att tematiskt analysera vår data ur 

sändarens perspektiv.  
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Dock ska tilläggas att ännu två utvecklare till kommunikationsmodellen är Claude Shannons 

och Warren Weaver som år 1949 pekade på tre grundläggande kommunikationsproblem för 

avsändaren att förhålla sig till (Strömbäck, 2009). Det första är det tekniska problemet som 

handlar om hur korrekt ett visst budskapsinnehåll kan överföras. Det andra, det semantiska 

problemet, handlar om hur exakt budskapsinnehållet kan avspegla vad sändaren vill att det 

faktiskt ska innehålla. Det tredje, effektivitetsproblemet, handlar om hur effektivt mottagarna 

påverkas beroende av vilket sätt budskapet uppfattas (ibid).  

 

Med detta i åtanke kommer vi i vår kvalitativa intervjuanalys samla in data från 

intervjuobjekten, som i detta fallet är förtroendevalda politiker, och därigenom tematisera 

vilka egenskaper sändaren, vem, vill kommunicera. Vi kommer också djupare analysera 

genom vilka kanaler sändaren ämnar att nå ut till sin målgrupp med. 

Kommunikationsmodellen kommer således att fungera som teoretiska glasögon när vi 

analyserar vår data och stå som grund till vår frågeställning.  

 

5.2. Reklamförståelse     

Reklamförståelse innebär hur reklam påverkar det egna företaget, människors vardag och 

samhället i stort (Rosengren & Sjödin, 2011). Det betyder att reklamförståelse behövs för att 

hjälpa avsändaren att göra ett bättre arbete samt nå sina långsiktiga resultatmål (ibid). 

Rosengren och Sjödin (2011) talar också om vikten av att avsändaren har hög kunskap och 

förståelse för vilka kanaler och med vilka strategier avsändaren bör nå sin mottagare för 

största möjliga effekt. 

Rosengren & Sjödin (2011) skriver att reklamen ständigt är föränderlig och den takten 

knappast kommer att stanna av. Reklamhistorien har präglats av en ständig förändring. Därför 

är det än viktigare för marknadskommunikatörer att anpassa sig och utveckla nya uttryck, 

tillvägagångssätt samt nya kanaler för att finna vägar att nå sin mottagare.  

Reklamförståelse handlar dock inte endast om hur man som kommunikatör ska förstå hur man 

ska nå sin publik. Det handlar också om vilket samhälleligt ansvar en marknadskommunikatör 

har. Rosengren & Sjödin (2011) skriver att “Man måste också vara medveten om att reklam 

kan väcka känslor och har potential att engagera människor på ett sätt som kan både 

underlätta och försvåra. [...] Den som slarvar eller struntar i reklamens samhällspåverkan 
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kan på ganska kort tid få en opinion emot sig (s.11). Reklamförståelse ger således möjligheter 

både till smarta prioriteringar och ny innovation. Att resonera konstruktivt om nya, 

framväxande förbättrade reklamformer har stor nytta av de kunskaper om vad 

marknadskommunikation betyder ur olika perspektiv (Rosengren & Sjödin, 2011). 

Rosengren & Sjödin delar därför upp reklamförståelse i tre perspektiv. Vardagsperspektivet 

handlar om vad reklam egentligen betyder för individen. Den roll som reklam kan spela i 

människors vardag. Genom att studera vilka drivkrafter som ligger bakom människors vilja 

eller ovilja att ta del av reklam skaffar man sig en högre kunskap om hur reklam bör utformas 

i både nutid och framtid. Samhällsperspektivet lyfter diskussionen till en mer övergripande 

nivå. Där handlar diskussionen och frågorna om vad som händer när man lägger samman alla 

företags och alla individers användning av reklam och vilka ekonomiska och kulturella 

effekter det kan få. Men det perspektiv vi kommer att fokusera på är affärsperspektivet (ibid). 

Affärsperspektivet är ett perspektiv som ofta är bekant för marknadskommunikatörer då det 

handlar om de överväganden kring varför, hur och med vilka tillvägagångssätt man planerar 

och placerar reklam. Perspektivet handlar alltså om reklamens grundläggande principer i 

företagens verksamhet. En marknadskommunikatör ska kunna argumentera för den reklam 

som man ansvarar för och vara tydlig med hur den är tänkt att fungera och främja 

affärsverksamheten eller i detta fall personen (ibid). För att kunna påverka sin mottagare är 

det enligt Rosengren och Sjödin (2011) av yttersta vikt att ha förståelse för detta perspektiv då 

det ofta är vägledande för beslutsfattning och resursfördelning.  

 

Med reklamförnyelse menar Rosengren och Sjödin (2011) att reklam existerar i en samtida 

konstant utveckling och förnyelse för reklam i uttryck. Reklamen tar sig därmed ständigt nya 

skepnader tack vare den teknologiska utvecklingen. När medieinnehåll i allt större 

utsträckning konsumeras framför datorskärmar, mobiltelefoner etc. förändras också reklamens 

förutsättningar. Denna utveckling driver fram en ständig förnyelse. Kanaler och uttryck för 

vad reklam är, är under konstant utveckling Rosengren och Sjödin (2011) talar också om det 

vitala i att nya format måste konstrueras. Det innebär ofta att metoder utdaterats och blir allt 

mer ineffektiva och att nya strategier tar skepnad.  
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5.3. Politisk kommunikation 

Politisk kommunikation har vuxit fram som ett forskningsområde i en brännpunkt mellan dels 

medie- och kommunikationsvetenskap, dels statsvetenskap i och med den täta korrelationen 

mellan samhälle, politik och kommunikation (Strömbäck, 2009). Utan just dessa tre 

sammankopplade faktorer kan ingendera verka självständigt i en fungerande demokrati, utan 

är tvärtom beroende av varandra. Förutsättningarna för en demokratisk stat är att makten 

ligger hos medborgarna. Dessa utser förtroendevalda representanter som ämnar att göra 

medborgarens röst hörd i samhällets beslutande organ. Strömbäck (2009) beskriver relationen 

mellan samhälle, politik och kommunikation med ett tankeexperiment:  

 

 Tänk dig att det inte fanns några medier. Hur mycket skulle du veta om  

 vad som händer och sker i samhället? Vad skulle du veta om vilka politiska  

 beslut som fattas eller om den politiska debatten? Vad skulle du veta om partiernas 

 åsikter eller om partiledarna? (Strömbäck, 2009, s.10) 

 

I motsatt riktning förklarar Strömbäck (2009) vidare att utan medier skulle inte heller politiska 

makthavare få aktuell information om olika samhällsproblem, svenskarnas åsikter eller 

effekten av de beslut som fattas. Strömbäck (2009) definierar således politisk kommunikation 

som ett utbyte av symboler och meddelanden mellan politiska aktörer samt institutioner och 

medborgare där medierna verkar som budbärare och möjliggör kommunikationen mellan 

makthavare och medborgare. Medierna fungerar dessutom som ett undersökande organ inom 

politisk kommunikation där de granskar de olika beslutsfattarna så att inte makten 

korrumperas både för medborgarnas och för de andra beslutfattarnas skull.  

 

Det råder en stor enighet om att de viktigaste aspekterna inom politisk kommunikation är hur 

politiker kommunicerar, hur allmänheten kommunicerar sina åsikter till medier och 

makthavare, hur politiker kommunicerar med varandra, hur medierna rapporterar om och 

gestaltar politik, vilka effekter mediebevakningen har på politikernas ageranden och 

människors åsikter samt relationen mellan politiker och journalister (ibid).  

 

Därmed kan man sammanfatta det som att det inte enbart går att analysera hur makthavare, 

riksdag, regering och de politiska partierna fungerar utan att ta hänsyn till mediernas 
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ekonomiska- och sociala förutsättningar samt hur medborgare agerar i rollen som 

mediekonsumenter.  

 

Allmänheten riktar ofta kritik mot dels politiker och dels medierna angående deras innehåll 

och konflikterna som duggar tätt (Strömbäck, 2009). Som nämnts ovan är det i slutänden 

folket som röstar fram vilka politiker som ska representera individen. Genom att förstå 

korrelationen mellan de tre faktorerna (samhälle, politik och kommunikation) som 

tillsammans bildar politisk kommunikation skapas förståelsen att ingen av dem kan 

skuldbeläggas för motsättningarna faktorerna emellan. Flera undersökningar visar att 

svenskarnas syn på politisk reklam blir allt svalare (Hartelius, 2018). Motsägelsefullt, trots 

denna kritik mot politikerna är det få personer som utnyttjar möjligheten att personvalsrösta 

(Strömbäck, 2009).   
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6. Metod 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för tillvägagångssättet kring vår intervjustudie. Vi 

redovisar också vår urvalsprocess samt vilka etiska riktlinjer vi förhållit oss till. 

 

6.1. Kvalitativ intervjustudie 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer då de är speciellt väl lämpade för att ge insikt om 

informantens egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2008). 

Det finns skillnader mellan att å ena sidan ha en öppen intervju och å andra sidan ha en mer 

strukturerad och fokuserad intervju. I de öppna intervjuerna är målet att respondenterna ska få 

berätta relativt fritt om sina livserfarenheter (Dalen, 2008). Den vanligast förekommande 

använda formen av intervju är den semi-strukturerade intervjumetoden, som vi också valt att 

använda oss av i denna studie. Under sådana intervjuer är samtalet mer inriktat på 

förutbestämda ämnen av forskaren. 

 

Dalen (2008) menar att alla projekt som använder sig utav en intervju kommer ha ett behov av 

att utarbeta en intervjuguide. Detta är än viktigare när man använder en semi-strukturerad 

intervjumetod då respondenten inte styrs in på särskild detaljerad utfrågning, men för att hålla 

sig till de valda ämnena bör forskaren inte tillåta en allt för icke strukturerad intervju utan 

också vara tydlig med sina frågor. En intervjuguide bör innehålla centrala teman och frågor 

som ska täcka de viktigaste områdena för studien.  

 

I en semi-strukturerad intervjumetod bör de inledande frågorna vara av sådan art att det får 

respondenten att känna sig trygg och avslappnad. Därför inleddes våra intervjuer med en 

informell ton. Efter hand fokuserades dock våra frågor mot de mest centrala och vitala delarna 

för intervjun och datainsamlingen. Mot slutet öppnades emellertid våra frågor återigen upp så 

att de igen handlade om generella saker, efter rekommendation från Dalen (2008). Dalen 

(2008) skriver också om vikten av att vara grundlig när man utarbetar de frågor som ska ingå i 

guiden i ett kvalitativt intervjuprojekt. Av denna anledning har vi analyserat andra studier som 

använt kvalitativ intervjuforskning för att optimera vår intervjuguide för studien.  
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Det informanterna berättar kommer således att bli materialet för avhandlingen och bör därför 

vara så rikt och fylligt som det överhuvudtaget är möjligt att bli. Dalen (2008) menar att det 

gäller att ställa frågor på ett sätt som kan få respondenterna att öppna sig och därefter med 

egna ord berätta om sina upplevelser kring ämnet. Med detta i beaktning har vi valt att ha fler 

frågor i vår intervjuguide än vad som senare ställdes för att säkerställa att vårt material blir 

rikare än vad som är nödvändigt snarare än tvärtom. Frågorna formulerades således så att 

frågeställningen kan besvaras men uteslöt inte eventuella andra, intressanta för studien, 

ämnen. Intervjuguiden finns i sin helhet under Bilaga A.     

  

För att underlätta för respondenterna skickades ett missivbrev och ett frågeformulär där 

övergripande frågor hade sammanställts. Detta gav respondenterna tid att förbereda så 

utvecklade svar som möjligt. Vi var väl medvetna om att genom denna metod försvann 

spontaniteten i respondenternas svar men å andra sidan underlättade det för vår studie då 

respondenterna i fred fick resonera kring sin egen personvalskampanj innan intervjun. På så 

sätt anser vi att vi gav respondenterna största möjliga chans att ge ett så korrekt svar som 

möjligt på våra frågor.    

   

Då det geografiska avståndet omöjliggjorde samtliga intervjuer på plats valde vi därför att 

genomföra alla intervjuer över telefon. Samtliga samtal spelades därefter in efter 

godkännande från respondenterna. Dalen (2008) menar att mycket ansvar ligger på forskaren 

att ha en så avslappnad inställning som möjligt till användningen av inspelningsutrustning 

under intervjun. Behärskar forskaren tekniken blir intrycket mer professionellt och 

respondenten oftare lugnare med metoden. Idag är människor betydligt mer vana vid teknisk 

utrustning vid t.ex. inspelning och möter allt mer sällan motstånd vid förfrågningar om 

användning av inspelning som metod (Dalen, 2008). I den här uppsatsen spelades intervjuerna 

in via hjälpmedel på telefonen vilket inte upplevdes störande av varken forskare eller 

respondent. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskaren är skyldig att tydligt informera 

undersökningspersonerna om syftet med undersökningen, om frågeställningen och om hur 

intervjun är övergripande upplagd. Därför inleddes intervjun med att berätta ovanstående 

information för respondenterna samt när inspelningsfunktionen var igång. Intervjuerna 

spelades alltså in, men för att försäkra oss om att vi inte utelämnat någon viktig aspekt samt 

om något svar behövde förklaras vidare skickades också kompletterande e-mail ut till 

respondenterna.   
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6.1.1. Urval av respondenter 

Forskningen inom kvalitativ intervju som metod understryker vikten av valet av informanter 

som en särskilt viktig fråga. Eftersom dels genomförandet och dels bearbetningen av 

intervjuerna är två tidskrävande processer bör inte antalet informanter vara för stort, därför 

krävs att dessa väljs ut med noggrannhet så att intervjumaterialet är av sådan kvalitet att det 

utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys (Dalen, 2008). Dock tenderar antalet 

personer inte sällan vara antingen för litet eller för stort: 

 

 Om antalet är för litet blir det svårt att generalisera och därefter  

 omöjligt att pröva sina hypoteser. Om antalet istället är för stort går  

 det inte att göra några ingående tolkningar av intervjuerna.  

 Antalet nödvändiga intervjupersoner beror helt enkelt på  

 undersökningens syfte. Om målet är att förstå världen som den 

 upplevs av en särskild person räcker det med denna enda person.  

 Om avsikten är att utforska och beskriva i detalj en särskild fråga kan  

 man genomföra intervjuer tills man anser att man når en punkt där  

 ytterligare intervjuer ger föga ny kunskap. (Kvale & Brinkmann, 2014, s.156). 

 

Dock, infogar Kvale och Brinkmann (2014), att det oftare ger mer värdefull kunskap med 

färre, men längre och intensivare intervjuer och genom mer inträngande tolkningar av dessa. 

 

Vår avsikt var att intervjua kandidater från samtliga riksdagspartier som drivit en 

personvalskampanj 2018. Av olika anledningar, så som uteblivet svar samt tidsbrist, valde 

flertalet intervjupersoner att inte medverka och istället blev andra partier, exempelvis 

Moderaterna, mer representerade i studien. Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör också 

bortfall av respondenter redovisas i studien. Med bortfall menas de respondenter som först 

tackat ja att delta i studien men som av någon anledning ändrat sig och inte deltagit (ibid). 

Samtliga respondenter som tackat ja till att delta i studien slutförde densamma, därav finns 

inget bortfall i studien. Dessa omständigheter innebär inte heller att den vetenskapliga 

reliabiliteten blir bristfällig då studien inte syftar till att analysera skillnader mellan politiska 

partiers kommunikationsstrategier utan snarare hur enskilda kandidater strategiskt 

kommunicerar och bedriver sin politik.   
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De som vi valt att intervjua är: 

• Måns Linge (Moderaterna), ledamot i kommunstyrelsen i Kalmar sedan 2018 

• Lars Püss (Moderaterna), riksdagsledamot sedan 2018  

• Rebecka Le Moine (Miljöpartiet), riksdagsledamot sedan 2018 

• Solveig Zander (Centerpartiet), riksdagsledamot sedan 2006 

• Jesper Skalberg (Moderaterna), tidigare riksdagsledamot (2015 - 2018) 

• Maria Weimer (Liberalerna), tidigare riksdagsledamot (2010 - 2018) 

 

6.1.2. Intervju och etik 

Intervjuforskningen är genomsyrad av moraliska och etiska svårigheter (Kvale & Brinkmann, 

2014). Därför är det viktigt att förhålla sig till dessa när man genomför en intervju. Det finns 

alltså i kvalitativ forskning en balansgång mellan önskan att erhålla så mycket kunskap som 

möjligt men också värna om den etiska omsorgen (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och 

Brinkmann (2014) säger såhär om det etiska dilemmat kring kvalitativa intervjuer: 

 

 Forskaren vill å ena sidan att intervjun vill ska vara så  

 djup och inträngande som möjligt med risk att intervjupersonen  

 kränks och å andra sidan att den ska vara så respektfull mot 

  intervjupersonen som möjligt med risk för att få ett empiriskt  

 material som bara skrapar på ytan. (Kvale & Brinkmann, 2014, s.98). 

 

Vi valde därför i denna uppsats att ha Kvales och Brinkmanns (2014) fyra etiska riktlinjer i 

beaktning när vi utformade intervjun. Dessa fyra är informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Det informerade samtycket betyder att man informerar 

respondenten om syftet med studien, hur studien är upplagd och vilka eventuella risker samt 

fördelar som kan komma med deltagandet av studien. Därför informerades respondenten att 

denne har rätt dra sig ur projektet när helst den vill. Med konfidentialitet i forskning menar 

Kvale & Brinkmann (2014) de överenskommelser som respondenterna i det här fallet ingår 

om vad empirin man tillsammans frambringar sedan används till. Det innebär oftast att 

säkerhetsställa att privat data som kan identifiera och koppla till deltagarna inte kommer 

avslöjas. Om man i en studie kommer publicera information som skulle kunna gå att koppla 

till en deltagare i studien bör detta godkännas av respondenten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi informerade därför samtliga respondenter att de har rätt till anonymitet i studien om så 
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önskades. Problemet med konfidentialitet är att den å ena sidan kan skydda intervjupersonerna 

och å andra sidan kan fungera som utväg för forskaren så hen kan tolka deras citat utan att bli 

motsagd (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta problem åtgärdades i stor mån genom att låta 

respondenterna godkänna sina egna citat innan publicering. Konsekvenser, Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att man måste bedöma konsekvenserna av en kvalitativ 

intervjustudie. Forskaren måste således väga de fördelar som finns med en kvalitativ studie 

med en skada studien kan ge deltagarna i densamma. Detta innebär att forskaren måste ta 

hänsyn till de möjliga konsekvenserna, inte bara för respondenterna i studien utan också för 

den större grupp de representerar (Kvale & Brinkmann, 2014). Då samtliga respondenter är 

offentliga politiker, och ämnet föga kontroversiellt, ansåg vi att konsekvenserna för 

deltagandet i studien var minimala. Den fjärde etiska riktlinjen är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) forskarens roll. Forskarens roll är avgörande för den vetenskapliga kvaliteten i de 

etiska beslut som tas under studiens gång. Vad som är ett moraliskt ansvarsfullt beteende hos 

en forskare är abstrakt och är mycket upp till forskaren. Vi ansåg att transparensen i båda 

riktningar var väsentlig och därmed var avsikten att öka tilliten hos våra respondenter. 

 

 

6.2. Tematisering 

Vi kommer använda oss av tematisering som en metod för att kategorisera den empiri vi 

samlar in och som ligger till grund för vår frågeställning i denna intervju. Ulrika Wigg (2012) 

beskriver tematisering och förklarar att gemensamma teman i de olika berättelserna, i det här 

fallet intervjuerna, identifieras och därefter tematiseras. Vi kommer alltså leta efter 

gemensamma mönster och sammanställa resultatet i diverse teman. Dessa olika teman kan 

vara vida eller snäva (ibid), där det sistnämnda kommer avhandlas i vår studie. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar tematisering såhär: 

 

 Tematisering syftar på formulering av forskningsfrågorna  

 och ett teoretisk klargörande av det tema som ska undersökas.  

 Nyckelfrågorna vid planering av en intervjuundersökning gäller  

 intervjuns varför, vad och hur. Varför: att klargöra syftet med studien.  

 Vad: att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas.  
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 Hur: att förvärva kunskap om olika teorier om och tekniker för intervju och   

 analys, och  att avgöra vilka som är lämpligast i det här sammanhanget.  

 (Kvale & Brinkmann, 2014, s.147). 

 

Det tematiska fokuset för en forskning bestämmer alltså vilka aspekter av materialet som 

frågorna i slutändan kommer att handla om i rapporten och vilka som stannar i bakgrunden 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Efter att vi sammanställt vår empiri fann vi sedermera egna 

huvudområden som sedan stod till grund för våra tematiseringar. Under varje område försökte 

vi sedan hitta citat som belyser det aktuella valda temat. I intervjustudier utgör 

respondenternas uttalanden och citat den hela egentligen empirin. Därför var det viktigt att 

arbeta med citaten i analysprocessen. Vi har således transkriberades samtliga intervjuer av 

respondenterna för att söka efter just innehållsrika citat. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

är det dock omöjligt för forskaren att ge samtliga respondenter lika stor plats i forskningen, 

och forskaren har också stor kontroll över vilka respondenter som kommer till tals. Därför var 

det vitalt för oss att alltid klargöra vem det är som talar. Detta kommer vi att göra, efter 

rekommendation från Kvale och Brinkmann (2014), genom att kursivera texten för att skapa 

en tydlighet när det är respondenten som talar i rapporten. När texten inte kursiveras är det 

följaktningen författarna, i detta fallet vi som talar. 

 

I analysprocessen är det därför vitalt att de citat som väljs ut redovisas på ett korrekt vis. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver de olika typer av citat man bör leta efter i sin empiri 

och delar upp de i tre olika grupper. Citat som fångar upp det väsentliga, alltså att hitta citat 

som verkligen får fram det viktigaste i det tema som ska belysas. Här lades stor vikt i vår 

empiri för att få fram de viktigaste citaten för temat som sedan skulle belysas. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att man måste se igenom hela sin empiri och söka igenom de citat 

som fångar upp det mest väsentliga och ger läsaren en stor insikt i varför citatet är vitalt. Den 

andra kategorien Kvale och Brinkmann (2014) tar upp är Citat som kan tjäna som exempel för 

många. Dessa citat är speciellt viktigt för vår studie då vi söker mönster som är lika hos våra 

respondenter. Dessa citat fångar upp respondenternas reaktioner och svar på samma situation 

och är således viktiga då de sammanfattar mångas upplevelse. Den tredje kategorin är Citat 

som förekommer sällan. Kvale och Brinkmann (2014) menar att även om vissa citat inte 

förekommer så ofta ligger det något betydelsefullt i att bara en eller ett fåtal personer från en 

större grupp av respondenter uttalar sig om en viss företeelse. Det kan handla om tankar och 
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känslor som bara ett fåtal kan eller vill sätta ord på. Detta har vi tagit i beaktning och 

beskriver i analysen hur stor andel av våra respondenter som samtycker med citatet nedanför. 

 

 

6.2.1. Metodreflektion 

Fördelen med en kvalitativ forskningsintervju är att forskaren kommer intervjurespondenten 

nära och får en stor förståelse och inblick för respondentens svar (Larsson, 2010). Detta 

överensstämmer med vår erfarenhet av metoden. Metoden tillåter respondenten att resonera 

och redogöra för sina egna subjektiva erfarenheter, tankar och åsikter om ett visst ämne vilket 

ansågs vara essentiellt för vår studie. Dock finns det nackdelar med kvalitativa intervjuer. Det 

krävdes mycket tid för att kunna dokumentera, i det här fallet transkribera, tolka samt att 

analysera vår kvalitativa data. Larsson (2010) menar också att en kvantitativ studie kan 

behövas för att komplettera en kvalitativ studie som ofta är mer abstrakt. Den kvantitativa 

metoden tillåter även att forskare kan nå fler människor och få en större bredd i sin 

undersökning och kan således komplettera vår kvalitativa studie (ibid). Det som måste tas i 

beaktning är att kvalitativa intervjuer inte kan pröva hypoteser vilket innebär att de alltså inte 

är vetenskapliga utan att de är explorativa (Kvale & Brinkmann, 2014). För att summera vår 

upplevelse av kvalitativ intervjumetod är den positiv då vi fick de svar som vi sökte, även 

perspektiv vi inte sökte men som gav studien ett större djup. Dock är vår uppfattning att en 

kvalitativ intervjumetod är tidskrävande samt att vi var beroende av att våra respondenter 

hade den önskade kompetensen vi sökte och kunde ge givande svar om våra frågeställningar.  

 

 

6.2.2. Validitet och reliabilitet vid intervju som metod 

Med reliabilitet menar man att undersökningen ska vara tillförlitlig och trovärdig, alltså att det 

som undersöks i studien ska gå att lita på. För att undersökningen ska vara trovärdig krävs det 

att den genomförs på så sätt att den även vid upprepade tillfällen resulterar i samma utgång 

(Jacobsen, 2002). Eftersom de respondenter som valts har ut har stor personlig kunskap av 

området anser vi att detta ökar trovärdigheten för studien. Det som kan vara ett problem med 

reliabilitet är intervjuarens påverkan på svaret. Ställs många ledande frågor kan detta påverka 

resultatet. (Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan också bli en negativ påverkan på validideten i 
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resultatet om det är två olika forskare som analyserar intervjun (ibid). Genom att noga 

analysera datan tillsammans undvek vi således i största möjliga mån att påverka reliabiliteten. 

 

Validitet betyder giltigheten, riktigheten och styrkan i ett yttrande (Kvale & Brinkmann, 

2014). Ett citat som används i analysen bör vara hållbart, välgrundat, försvarbart samt 

övertygande. Miles & Huberman (1994) menar att det inte finns några slutgiltiga 

förhållningsregler för hur man fastslår validiteten i kvalitativ forskning men att man bör ha 

den inbyggd i hela forskningsprocessen. Därför stärkte vi validiteten i vår data genom att 

skicka ut kompletterande e-post meddelande på de frågor som vi inte var överens eller där 

informationen var otillräcklig. 
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7. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att analysera vår datainsamling via de valda tematiseringarna: 

kanaler, egenskaper samt misstro mot politisk reklam. 

 

7.1. Tema 1: kanaler 

Valet av kanal är väsentligt för avsändaren ur ett kommunikationsperspektiv menar Windahl 

och McQuail (1979) och förklarar att sändarens syfte är att påverka samt att få effekter av sina 

meddelanden. Hur individen väljer att gå till väga för att påverka och skapa opinion är således 

avgörande för att en valkampanj ska uppnå sitt mål och nå ut till sin målgrupp. Strömbäck 

(2009) beskriver genom att välja ut sin strategiskt valda målgrupp påverkas den allmänna 

opinionen, vilket både verkar som mål och medel. Vi avser därför att analysera hur våra 

respondenter har resonerat kring val av kanal. Kanalerna som fokus ligger på är:  

 

Sociala medier är ett samlingsnamn på de kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Exempel på sådana är 

Facebook, Twitter och Instagram. På sociala medier är det användarna själva som producerar 

innehållet (Weibull, Wadbring & Ohlsson, 2018). 

 

Traditionella medier är alla medier som har en redaktion. Här utgår vi från TV, radio 

tidningar, magasin etc. 

 

Med personlig kommunikation syftar vi på, i studien den kommunikationen som 

respondenterna har gjort med väljarna via ett personligt möte.  

 

7.1.1. Sociala medier 

Jesper Skalberg (M) la ett stort fokus på sociala medier och då i synnerhet Facebook med 

tanke på återkopplingen han upplevde existerade där: 

 

Det är Facebook som gäller när det är politisk kampanj, är min uppfattning för det är det att 

det blir mer interaktion. Alltså exempelvis Instagram är ju mer enkelriktat. 
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Maria Weimer (L) upplevde också att sociala medier, i synnerhet Twitter, var en viktig kanal i 

hennes valkampanj och beskriver hur hon använde de olika sociala medierna för att nå olika 

strategiska målgrupper och som ett medium för att nå ut i traditionell media: 

 

Jag använde Instagram lite mindre än Twitter och Facebook. Twitter funkar för mig väldigt 

bra för att nå ut till särskilda grupper av väljare, i mitt fall är det miljö och klimat, där har 

jag en hel del följare på Twitter där jag diskuterar försvar och säkerhet. Så att i de två 

områden kan jag nå ut väldigt bra på Twitter, men inte så mycket i andra områden. Sen på 

Twitter når jag ut väldigt bra till journalister också, de läser och publicerar direkta tweets 

lite då och då. [...] Fyra dagar efter valet så skrev jag en sak om flygskatten som sen 

resulterade i att jag blev intervjuad för flera tidningar och DNs ledarsida skrev om mig dagen 

före valet. Det var ju tack vare en tweet som jag hade skrivit på Twitter, det hade ju aldrig 

hänt på Facebook för där är jag ju inte vän med alla journalister men på Twitter kan ju alla 

som vill följa mig och man har helt olika följarskaror i de olika forumen.  

 

Weimer (L) fortsätter att utveckla sina tankar kring Facebook och sin målgruppsanpassning: 

 

Men på Facebook når jag ju ut till en större grupp av väljare, partimedlemmar och andra 

väljare och de som jag inte redan känner. Så att det är väldigt olika målgrupper. Man måste 

anpassa de väldigt mycket, de här två olika medierna, till hur de fungerar och vilka typer av 

väljare jag har på dem. 

 

Måns Linge (M) håller dock inte med de två ovanstående och återkommer till vilka 

egenskaper han upplever viktiga hos en politiker:  

 

Det här förtroendet som jag tycker är grunden i politik tror jag inte kan skapas via Facebook. 

Utan man behöver ett personligt möte för det, tror jag. I alla fall om det ska byggas ett 

långsiktigt förtroende. 

 

Linge menar också att de sociala medierna i en valkampanj inte gav så mycket som han antog 

att det skulle göra: 
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Jag tror nog att om det var något som kanske inte gav så mycket i min valrörelse egentligen 

så var det kanske de sociala medierna. Jag tror att det var de som gav klart minst för mig. 

Men jag tror ändå på något sätt att det är viktigt att synas där ändå. 

 

Lars Püss (M) resonerar om sina egna tankar kring diskussion om att det 

politiska kampanjandet flyttat mer och mer till de sociala medierna de senaste åren. Han anser 

att diskussionen än så länge är något överdriven: 

 

Jag trodde någonstans att som vi var inne på. Nu kommer framtidens valrörelse vara på 

sociala medier, men vi är inte där, vi är inte där än. Det är fortfarande väldigt många som 

vill ha ett papper i handen och få liksom en bekräftelse, att man någonstans förmedlar 

budskapet vad den här personen vill. 

 

Majoriteten av våra respondenter anser att Facebook är den bästa kanalen för sin valkampanj 

på sociala medier. När det kommer till Instagram och Twitter råder det delade meningar, 

Rebecka Le Moine (Mp), som anser att Twitter inte är ett bra kommunikationsalternativ för de 

som vill driva en personvalskampanj summerar många av respondenternas åsikter: 

 

Twitter är inte ett bra. Det är mer för etablerade politiker, journalister och tyckare, men 

absolut inte för att försöka hitta nya väljare tänker jag. Det är inte så allmänt medie som folk 

använder.  

 

7.1.2. Traditionella medier 

Maria Weimer (L) menar att förutom hennes närvaro på sociala medier så var en hennes 

närvaro i traditionella medier under mandatperioden innan en faktor till att hennes väljare 

röstade på henne: 

 

I Uppsala har vi en lokaltidning, en rätt stor lokaltidning, Upsala nya tidning. Den läser 

många, så jag skulle tro att jag ändå fått de flesta kryssen där och det är på lång sikt. Det är 

väljare som redan kryssade mig förra valet. Förra valet blev jag personkryssad in i riksdagen 

så att jag skulle tro att Upsala nya tidning, trots allt, har varit rätt så utslagsgivande.  
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Som Weimer (L) dessutom beskrev om hennes Twitter-post som resulterade i artiklar från 

flertalet traditionella medier är det många respondenter som håller med om. Solveig Zander 

(C) redogör vikten av att synas i traditionella medier:  

 

Tidningar har ju också sitt värde för om det står något i min hemtidning då låter det ju som 

att alla har läst den, och det är ju väldigt många som gör det. Det tror jag är viktigt. Jag tror 

att tidningar ger ett mervärde om man har träffat mig personligen, då blir man mer 

intresserad av att både lyssna på mig på annat sätt och läsa om mig i tidningar. 

 

Lars Püss (M) instämmer men värderar också vad som bra eller dålig publicitet:  

 

traditionella medier är det allra bästa kampanjverktyget. Utmaningen med det är att du inte 

bestämmer över när och hur du får vara med. Det är ju både i bra och dåliga situationer.  

 

Måns Linge (M) ser värdet i traditionella medier men ser också problematiken med det: 

 

Min upplevelse är att det krävs väldigt mycket arbete för att få in en artikel i en tidning och 

det kan ofta bli en väldigt liten plats. Min värdering var att det inte var värt att jobba 

gentemot traditionell media. 

 

7.1.3. Personlig kommunikation 

Det råder en stark övertygelse hos samtliga respondenter att den personliga kommunikationen 

upplevs som essentiell i en personvalskampanj. Måns Linge (M) beskriver att han upplever 

den personliga kommunikationen som det mest betydelsefulla under sin valkampanj: 

 

Jag personligen tycker att dörrknackningar är en väldigt bra kampanjmetod, det är ett sätt att 

få ett personligt möte med en väljare som jag inte kan få med till exempel flygblad på stan. 

Här är det en politiker som kommer hem till dig och är intresserad av vad du tycker. 

 

Solveig Zander (C) instämmer med Linge och ser betydelsen av att anpassa kanalen efter 

målgrupp:  
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Jag tror mycket på den personliga kontakten, som du förstår. Det är ju olika målgrupper man 

träffar skulle jag vilja påstå. När man är ute och träffar folk personligen så kommer man i 

kontakt med människor som uppskattar det väldigt mycket att få prata med mig och få fråga 

mig personligen. Så det tror jag är viktigt utifrån den aspekten. Men man når ju betydligt 

många fler om man är inne på de digitala medierna.  

 

Lars Püss (M) delar Linges och Zanders åsikter: 

 

Mötet med människor, där du pratar med människor utanför sociala medier, det är 

fortfarande det som gör skillnad. det är så få på sociala medier som lyckas med det. Att 

liksom faktiskt kunna få en dialog och kunna göra skillnad, men de allra flesta har inte den 

förmågan, sen kan du på marginalen stärka din egen bild med sociala medier men det är 

fortfarande mötet som är viktigast. 

  

Maria Weimer (L) beskriver mötet med väljare ute på stan, på festivaler och på tågstationen 

på morgnarna där hon pratade med pendlare som det mest värdefulla under hennes kampanj:  

 

Under alla de åren jag varit aktiv och sen under de senaste fyra åren som jag suttit i 

riksdagen har personliga möten med människor påverkat mest egentligen. Dels att det blir 

debatter och dels att de har lyssnat eller varit på föreningar.  

 

 

7.2. Tema 2: Egenskaper 

Vi avser att tematisera de egenskaper respondenterna har ämnat att kommunicera ut till 

väljarna enligt följande: 

Kandidatkännedom är ett begrepp som används för att beskriva hur kandidaten arbetat med att 

bli igenkänd och ihågkommen av väljarna. Genom att väljarna känner igen ett namn på 

valsedeln när de går och röstar ökar sannolikheten för att personen också kommer rösta på 

personen och att politikernas budskap har nått fram.  
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Med förtroende menar vi graden av förtroende för partier och politiker. För att en politiker 

ska skapa förtroende hos en väljare kan denne arbeta annorlunda jämfört med 

kandidatkännedom. Förtroende handlar om att identifiera sig med politikern sakpolitiskt. 

Väljaren förväntas således uppleva förtroende för politikern att föra vidare sin röst i 

beslutsfattarrummen. 

 

Samhörighet handlar om huruvida väljaren kan identifiera sig själv med kandidaten bortsett 

från det sakpolitiska, exempelvis kan väljaren identifiera sig med politikern inom kön, sexuell 

läggning, religion, föräldraskap, ålder, intresseområden etc.   

 

7.2.1. Kandidatkännedom 

Som tidigare nämnt måste väljare känna till något namn på någon valsedel för att kunna ta en 

kandidat i beaktande. Kandidatkännedom är således är mycket viktig, och central 

förutsättning för personval och därför en egenskap att analysera närmare (SOU, 1993:63). 

Tidigare analyser av väljarnas egna anledningar till att man inte väljer att kryssa någon 

kandidat visar att bristande kännedom om kandidaterna är den överlägset vanligast 

förekommande orsaken (Oscarsson & Holmberg, 2015). En av utmaningarna 

personkandidater står inför är alltså att få väljarna att känna igen och notera dem. Lars Püss 

(M) förklarar en av metoderna han använde: 

 

Man kan ju göra på massa olika sätt för att fastna. Jag försökte redan valet 2014 och så 

körde jag på. Jag har ju ett fyndigt namn som man kan leka med så jag körde ju "kryssa Püss" 

och det blev ju liksom bra, det fastnade. 

 

En annan populär metod för att stärka upp sin kandidatkännedom är för respondenterna att 

använda sig av den digitala plattformen Facebook. Püss förklarar vidare: 

 

Facebook blir lite grann som en offentlig dagbok. Precis som dom flesta människor använder 

Facebook gör jag ju också det, men det är ju snarare för att kommunicera med vänner och 

bekanta. Nu gör jag det här och så. Men som politiker blir det annorlunda. Då kan du 

använda det som en del av ditt kampanjverktyg, för att förstärka kännedomen ditt 

kampanjande. 
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För att också för att skapa kännedom krävs det en utarbetat långsiktig plan för att väljarna ska 

skapa en åsikt om dig som kandidat och känna igen ditt namn inför din framtida valkampanj. 

Han beskriver att han använda sin Facebooksida för att nå ut till sin målgrupp. Püss säger: 

 

Ska du jobba med en egen Facebooksida, då ska du ju börja jobba med den nu inför 2022. 

Det kommer vara oerhört motigt för dig att få någon respons på den nu, men det är bara det 

att man måste börja någonstans och det tar lång tid att bygga upp det.  

Din plan måste vara långsiktig för det är då man lyckas slå igenom.  

 

Måns Linge (M) stämmer in på detta: 

  

I efterhand hade man kunnat arbeta betydligt mer strategiskt och förberett på Facebook, till 

exempel att ha en bank med förberedda budskap att kunna lägga upp och dessutom 

schemalägga hela valrörelsen för att synas än mer. 

 

För att kännedomen ska existera för en kandidat krävs att personen syns på flera olika kanaler 

och är tillgänglig för väljarna. Solveig Zander (C):  

 

Jag var ju mycket ute i valstugorna, givetvis, på alla ställen i länet, och med på möten och 

sådär, då försökte jag dokumentera det på Facebook. 

Jag använder de traditionella medierna för att skapa en personlig kontakt och de digitala 

medierna för att få reda på mer om mig som person, jag tror mycket på den personliga 

kontakten. 

 

Lars Püss summerar vikten av att arbeta med kandidatkännedom för kandidater i en 

personvalskampanj såhär: 

 

Vi brukar säga det, i Halland där jag är ifrån, hade vi satt Carl Bildt ju som är från Halland 

på listan, även om han var på sista platsen, så hade han kommit in riksdagen. Det räcker med 

att han är där så skulle han bli inkryssad, och då undrar man ju varför det är så? För partiet 

har ju sagt att han ska längst ner, men folk vet vem han är och uppenbarligen har väldigt 

många, inklusive mig själv, ett väldigt stort förtroende för honom, och då blir han ju 

inkryssad. Kännedom om kandidaten är alltså viktig och om det du har gjort är bra saker, det 

gör skillnad. 
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7.2.2. Förtroende 

Graden av förtroende för partier och politiker visade sig också ha ett starkt samband med 

kandidatkännedom (SOU 1993:63). Sambandet är klart positivt ur politikernas synvinkel 

(ibid). Dessutom förklaras att okunskap om en politiker och misstro om politikern sedan hör 

samman. Därför är det viktigt enligt våra respondenter för en politiker att utstråla förtroende 

för att övertyga en väljare. I vår empiri fann vi flera sätt våra respondenter gått till väga för att 

stärka sitt förtroende hos väljarna. Lars Püss (M) säger att använda sig av sitt parti för att 

förmedla förtroende är ett bra tillvägagångssätt:  

 

Du är en dels okänd kandidat och ska nu driva en personvalskampanj. Har du då ett starkt 

varumärke i ryggen, alltså ditt parti. Ja du är du ju dum om du inte använder partiets egen 

kommunikationsstrategi för att stärka dig själv. [...] så om du själv vill öka din styrka på 

marknaden så använder du ju de positiva signaler eller det människor identifierar som positiv 

med det du representerar. Sen får man vara trovärdig i det själv. 

 

Förutom detta arbetade nästan samtliga respondenter med att målgruppsanpassa sin 

kommunikation och därefter rota sitt förtroende i dessa grupper. Jesper Skalberg (M) berättar 

att hans målgruppsanpassning var demografisk: 

 

Jag pratar nästan uteslutande om Gotlandsfrågor alltså flygplatsen, elkabeln till Gotland, 

färjan, den typen av grejer. Så jag var väl ganska lite moderat och ganska mycket jobba för 

Gotland. Och det tycker jag var en viktig ingång. Nu handlar det här valet om massa saker 

och de på tv har liksom välformulerade budskap och kan prata brett men det här valet 

handlar ju också om vem vi ska skicka till Stockholm och jobba för er [gotlänningar] och så 

var mitt case att jag driver era frågor nästan enbart och jag gör det mer intensivt än någon 

annan de senaste 50 åren. Det var mitt case.  

 

Solveig Zander (C) menar att målgruppsanpassningen inte bara behöver vara demografisk 

utan säger att det kan vara bra att positionera sig i åldersgrupper också för att föra fram deras 

talan: 

 

Ja, eftersom jag jobbar med de frågor som jag gör så var ju en målgrupp seniorer, äldre 

personer då. Eftersom jag jobbar med pensioner också, så det var ju en tydlig målgrupp. Men 
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sen var det ju också personer som är i behov av vård och omsorg, och sjukvård och så som 

också var en viktig målgrupp. Som ju också partiet har som en prioriterad fråga.  

 

En annan aspekt som förtroende kan ge enligt respondenterna är att anhängare av en kandidat 

kan hjälpa till att sprida sitt budskap. Flertalet av våra personvalskandidater har genom ett 

högt förtroende i sin målgrupp erbjudits hjälp med kampanjen då de gärna ser kandidaten 

lyckas med kampanjen. Någonting respondenterna ser mycket positivt på. Rebecka Le Moine 

(Mp) berättar hur hennes höga förtroende i miljöfrågor hjälpte henne: 

 

Många utav de som har kryssat mig har jag också försökt att kommunicera med och fört 

projekt med. Då har vi nästan varit kollegor i den här kampen. Så de känner nog att de kan 

lita på mig. Tack vare att jag hade det här fina stödet var det ju folk som var mindre blyga än 

jag som nästan började kampanja för mig helt ideellt för att de tyckte att det skulle vara så 

kul om jag kom in i riksdagen. 

 

7.2.3. Samhörighet 

Strömbäck (2009) förklarar att samhörigheten vi upplever existera människor emellan inte 

nödvändigtvis har en tydlig relation sinsemellan utan består möjligtvis istället av lager av 

identiteter som också är applicerbara likheter och skillnader till andra individer. Det kan 

handla om vår personliga-, sociala- eller kollektiva identitet. Exempelvis är människor som 

känner för sin ort, bygd etc. och identifierar sig med den också de som är motiverade att 

arbeta för att utveckla den (Lundholm, 2002). Solveig Zander (C) resonerar kring sitt arbete 

med kommunicera ut samhörighet till väljarna: 

 

Jag berättade för väljarna att jag har barn, att jag var uppvuxen med en ensamstående 

mamma och att man inte har pengar i överflöd. Jag har en man som har haft företag och 

drivit det och jag vet att det är viktigt att företagare också ser om sitt hus. Att framstå som en 

människa som består av kött och blod som lever ett liv som alla andra, det tror jag var viktigt 

för mig att framföra [...] Att jag är en vanlig människa, om det finns vanliga människor så 

ville jag framstå som det.  

 

Flertalet respondenter talar om vikten av att väljarna känner samhörighet med politikern. 

Rebecka Le Moine (Mp) utvecklar sina tankar kring mötet mellan väljaren och politikern och 
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att man enligt henne kan minska avståndet mellan parterna för att komma närmare och känna 

samhörighet: 

 

Jag ser det inte som att jag är politiker och du är väljare och det vill jag visa, vi är ju faktiskt 

alla människor och medborgare på den här resan. 

  

Jesper Skalberg (M) tror att samhörigheten går att bygga på många sätt men att precis som 

Rebecka Le Moine (Mp) tror han på att göra sig mer personlig för att nå väljarna: 

 

Jag har varit ganska personlig. Att här är jag, jag jobbar för Gotland liksom. Inget mer 

komplicerat än så, ingen jättestark profilering i miljöfrågan eller brott och straff och så utan 

mer att det här är jag och det här tror jag på. Ingen djupare målgrupp utan bara vara väldigt 

tillgänglig för alla.  

 

 

7.3. Tema 3: Misstro mot politiker 

Strömbäck (2009) menar att det vanligaste mönstret är att politisk kunskap står i relation med 

politikertilltro snarare än med politikermisstro. Även fast det finns undantag där kunniga 

väljare hyser stor misstro mot politiker och vice versa visar forskningen att det vanligaste 

mönstret är att förtroendet för politiker är lägst bland de ointresserade och okunniga 

medborgarna. Samma grupp individer är även de mest representerade när det kommer till att 

inte rösta eller att rösta blankt. Med andra ord är den politiska misstron en inställning med 

konsekvenser för människors politiska beteende samt deltagande (Strömbäck, 2009). 

 

7.3.1. Politisk kunskap hos mottagaren 

Den politiska kunskapen hos väljarna har respondenterna varierande upplevelser av. 

Majoriteten av de tillfrågade anser dock att kunskapen kring personval bland väljare i Sverige 

är relativt låg. Rebecka Le Moine (Mp) är en av dem:  

 

Man får nog utbilda väljare, det finns ett stort demokratiskt underskott att man inte vet så 

mycket om politik. Man tror att det är föråldrat och att det är en väldigt hög tröskel. 
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Maria Weimer (L) håller med om att de svenska väljarna har en generellt låg kunskap om 

personvalssystemet i Sverige även om hon också anser att väljare inom hennes parti är mer 

bevandrade i området: 

  

Jag uppfattar att inte alla vet att de kan kryssa. Men våra väljare, Liberalernas väljare, har 

rätt bra koll. Vi är ju ett parti som främjar personvalet och har gjort det i flera val. 

Men generellt är det inte så många som vet liksom hur det går till. 

 

Jesper Skalberg (M) håller med och resonerar kring vilka väljare man kan påverka i en 

personvalskampanj. Skalberg utvecklar sina tankar om marginalväljare. Han menar att den 

största delen väljare bestämmer sig sent, mycket beroende på den politiska okunskapen:  

 

De som går att påverka bestämmer sig väldigt sent, man kan väl dela upp det i tre olika typer 

av väljare. De som alltid kommer rösta som man gör för att man har bestämt sig för en lång 

tid sedan, sen finns det dom som påverkas av sin arbetsplats, eller de man jobbar med och det 

är ju ganska trögrörliga, sen är det dom man kan påverka under en valrörelse, det bestämmer 

sig sent. 

 

7.3.2. Politisk fientlighet  

Jesper Skalberg (M) beskriver mötet och feedbacken han fick från personer han mött: 

 

Jag skulle säga att av vanliga människor eller lättrörliga väljare var det ganska bra för att 

människor som vill diskutera är intresserade av olika problem och jag upplever att de tyckte 

om det som sades och hur jag framställde det. 

 

Lars Püss (M) förklarar att han inte upplevt någon fientlighet mot honom, vilket många 

respondenter instämmer med, och beskriver fritt hur han upplever fientligheten mot politiker 

hos väljare:  

 

Jag tror att fientligheten ligger nog i att man är trött på att överösas med reklambudskap. De 

flesta är ju hyfsat stabila vad man vill rösta på. men jag tror att när man läser reklam från 

partier som man inte alls är intresserad av, då blir du ju negativt inställd. Så jag tror att om 
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personen är positiv till partiet så tror jag inte att det är några problem, men är man negativ 

så blir man ju irriterad.  

  

Måns Linge (M) sammanfattar många respondenternas åsikter: 

 

Folk är trötta på reklam och inte på det personliga mötet. Om jag tittar på andra personer 

som bedrivit aktiva personvalskampanjer som har fokuserat på att dela ut så mycket flygblad 

som möjligt i brevlådor. Deras kampanjer var ju inte i närheten lika framgångsrika som min. 

 

 

7.4. Sammanfattning 

Det råder en enighet bland respondenterna att sociala medier ett bra komplement i deras 

kampanj, speciellt Facebook. Dock råder det en oenighet kring hur effektiv kanalen 

egentligen är. De fungerar bra som en plattform för att synas. Sociala medier anses dock ha 

kommunikativa brister då det är svårt att föra en givande politisk diskussion och på så sätt 

övertyga väljarna. Den kanalen som enligt våra respondenter fungerar bäst är den personliga 

kommunikationen. Det personliga mötet mellan väljarna och politikerna anser våra 

respondenter vara det som mest positivt påverkar en valkampanj.  

 

Vikten av att differentiera sig från andra kandidater är enligt våra respondenter vital. Som 

tidigare nämnt är sociala medier ett bra verktyg för att göra detta. Förtroende är den egenskap 

våra respondenter värderar högst och den egenskap som respondenterna anses viktigast att 

kommunicera ut. Majoriteten av politikerna som deltagit i studien anser också att det är 

gynnsamt om väljarna upplever samhörighet med politikerna. Detta för att underlätta att skapa 

ett förtroende och minska avståndet mellan politiker och väljare. 

 

När det kommer till den politiska kunskapen hos mottagarna anser respondenterna att den 

generellt är låg bland väljarna. Dock upplever ingen av de tillfrågade politikerna att det finns 

en ökad fientlighet mot politiker vare sig i de sociala medierna eller i det personliga mötet.   
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8. Slutdiskussion 

I det här avsnittet kommer vi att behandla och tydliggöra resultatet av vår analys samt svara 

på våra frågeställningar med hjälp av de valda teorierna: kommunikationsmodellen, 

reklamförståelse samt politisk kommunikation. Resultatet delas upp i de valda 

tematiseringarna.  

 

Dessa är, som nämnt ovan, våra frågeställningar: 

• Vilka kanaler har respondenterna valt för att nå ut till väljarna? 

• Vilka egenskaper har respondenterna valt att kommunicera till väljarna? 

• Upplever respondenterna svårigheter att kommunicera med väljarna, hur framgår det i 

så fall? 

 

Facebook är en viktig kanal för spridningen av nyheter, och utan konkurrens den viktigaste 

bland sociala medier. Det är den plattform som har störst genomslag (Weibull, Wadbring & 

Ohlsson, 2018). Detta ansåg också de tillfrågade politikerna i studien då samtliga 

respondenter svarar att de använt Facebook som kommunikationskanal. Majoriteten av 

respondenterna har dock valt bort Twitter samt Instagram som kanaler då de anses vara 

begränsade för tvåvägs-kommunikation och att flera respondenter inte upplever ha tillräcklig 

kunskap om hur man bör hantera kanalen. Den generella upplevelsen är att man också skapar 

hög kandidatkännedom genom de traditionella medierna som sedan kan leda till förtroende 

för politikern. Falasca (2018) skriver att:          

       

 Sociala medier är inflytelserika plattformar som styrs av en logik  

 som gynnar den som bryter genom bruset. Lyckas man sedan översätta 

 uppmärksamhet på sociala medier till uppmärksamhet i traditionella 

 nyhetsmedier så har man lyckats hamna i en skärningspunkt mellan  

 horisontella och vertikala medier som kan ge oproportionerligt stort 

  utrymme i den politiska debatten. (Falasca, 2018) 

 

Förtroende till kandidaten är högt värderat av respondenterna och samtliga samtycker att det 

inte går att framkalla på sociala medier. Det personliga mötet är enligt respondenterna 

fortfarande mötesplatsen för förtroendeingivande diskussioner mellan väljare och politiker.  
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Som tidigare nämnt skriver Rosengren och Sjödin (2011) om att sändaren bör ha hög kunskap 

och förståelse för vilka kanaler denne vill använda för att nå sin målgrupp så effektivt som 

möjligt. Samtidigt som Strömbäck (2010) skriver att ett strategiskt tillämpande av sociala 

medier, där man har vetskap om plattformens logik, styrkor och svagheter är synnerligen 

viktigare än att bara synas så mycket som möjligt på olika sociala medier. Strömbäck (2010) 

menar således att kvalitet och strategi i vilka kanaler man bör använda betyder mer än 

kvantitet och taktik. Det går således att påvisa att en relativt hög reklamförståelse finns hos 

studiens respondenter då aktiva val för vilka kommunikationskanaler man använder för vilket 

syfte är välplanerad. Samtliga respondenter har avvägt, innan valkampanjen 2018, vilka 

kommunikationskanaler de vill använda. 

 

Resultatet i studien visar att sociala medier är ett bra verktyg för en politiker att använda sig 

av för att öka kandidatkännedomen samt att via sociala medier öka känslan av samhörighet 

för väljarna. Dock är sociala medier endast en mindre del i en kampanj och bör ses som ett 

komplement till de mer traditionella politiska kommunikationskanalerna som exempelvis den 

personliga kommunikationen. Strömbäck (2010) skriver att den främsta betydelsen av sociala 

medier inte handlar om att påverka och nå ut till nya väljare, utan snarare att skapa relationer, 

organisera, aktivera och mobilisera anhängare till partiet. Strömbäck (2010) hävdar att sociala 

medier är centrala när det kommer till att bygga nätverk och samordna kampanjer, men när 

det kommer till att försöka påverka valutgången gör sociala medier en ytterst liten skillnad. 

Resultatet av vår forskning visar att det Strömbäck säger 2010 fortfarande går att applicera på 

valrörelsen 2018 trots att åtta år har gått. I resultatet konstateras således att studiens 

kandidater som drivit personvalskampanj 2018 använt sociala medier, traditionella medier 

samt personlig kommunikation i korrelation med varandra för att kommunicera ut sitt budskap 

på ett förtroendeingivande sätt och samtidigt skapa kandidatkännedom om kandidaten samt 

samhörighet med väljaren.   

 

Majoriteten av respondenterna anser att väljarna har relativt låg kunskap om 

personvalssystemet under valkampanjen 2018 och dess innebörd vilket tidigare forskning om 

personval vittnar om. Dock anser våra respondenter att den ökade misstron mot politisk 

reklam inte haft något nämnvärt avtryck under deras valrörelse utan att det snarare är den 

politiska okunskapen som medfört att väljarna inte personröstar. Anders Ericsson, VD på 

Sveriges Annonsörer (2016) säger att reklamexponeringen, alltså plattformarna där vi möter 

reklamen är idag fler än någonsin. Det menar Ericsson ställer ännu högre krav på den reklam 
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som görs. Många förknippar reklam som något som tränger sig på. Något politikerna i studien 

delvis håller med om men att den generella uppfattningen är fortsatt positiv hos mottagarna 

och att inget nämnvärt motstånd gentemot respondenterna upplevts.  

 

Vi anser slutligen att varje politisk personvalskampanj utgår från ett unikt utgångsläge, vilket 

bör tas hänsyn till även i kommunikationsstrategin. Vi anser att egenskaperna som studerats i 

denna studie har goda skäl för att finnas med i en sådan kommunikationsplan. Inte minst i 

tider där fientligheten mot politisk reklam är stor. Dock anser vi att det är viktigt att dessa 

egenskaper kommuniceras via anpassad kanal för att nå sitt syfte och att noga avvägning av 

kanaler blir vital för kommunikationseffekten.  

 

 

8.1. Vidare studier 

Med kommunikationsmodellen som teoretiskt ramverk fokuseras det i denna studie på att 

analysera politikernas subjektiva åsikter kring bland annat deras val av kanal. Förslag på 

vidare studier är att empiriskt analysera samma frågeställning utifrån väljarnas synpunkt för 

att stärka tesen.  

 

Studien har utgått från en kvalitativ intervjumetod som datainsamling. En kvantitativ 

datainsamling skulle eventuellt kunna fokusera på frekvensen snarare än kvalitén i de ämnen 

som undersöks i frågeställningen, vilket skulle vara av intresse för vidare studier.  

 

Resultatet från denna studie grundar sig i datainsamling från valkampanjen 2018. Det går 

således att genomföra en komparativ studie om personvalsvalkampanjer under valåret 2022 

för att analysera bland annat sociala mediers påverkan på framtida valår.  
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Bilaga A – Intervjuguide 

Om dig 

• Ålder 

• Kön 

• Partitillhörighet 

 

Har du drivit en personvalskampanj inför valet 2018?  

 

Partilinjer 

 

• Har ni i ditt parti några specifika kommunikationsstrategier för hur era kandidater bör 

kommuniceras? 

 

• Några gemensamma riktlinjer hur en kampanj bör se ut?  

            Eller är detta upp till kandidaten hur och med vilka kanaler man vill nå ut?  

 

• Erbjöd partiet någon utbildning för de som skall kandidera i syfte att lära sig om 

marknadskommunikationen kring personvalskampanjer? 

 

• Hur bemötte ditt egna parti din personvalskampanj innan/under och efter valet 2018?  

 

• Hur finansierades din personvalskampanj? 

Hur såg din personvalskampanj ut? 

• Hur omfattande var den? 

• Hur såg din plan ut? 

• Vad hade du för mål med kampanjen? 

 

        

Vilka kanaler användes? 

Digital media 

• Sökmotorer 

• Bloggar. Egen blogg eller via samarbeten med influencer 

• Nyhetssajter. Banners etc 

• Facebook 

• Instagram  

• Snapchat  

• Twitter 

• Youtube 

• Digital tidning/magasin 

• Podcast 

• Webbtv/tv-serie 

• Övriga digitala medier 

Varför valdes den specifika kanalen? Föll det väl ut? Skulle du använt andra kanaler i 

efterhand? I så fall, varför? 
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Traditionell media 

• TV 

• Utomhusreklam 

• Radio 

• Direktreklam 

• Personlig kommunikation. Valstugor etc. 

• Övrig traditionell media 

Varför valdes den specifika kanalen? Föll det väl ut? Skulle du använt andra kanaler i 

efterhand? I så fall, varför?  

Budskap 

• Vad var ditt budskap du ville förmedla under din personvalskampanj? 

• Funderade du kring egen personliga framställning? I så fall, vilka egenskaper ville du 

kommunicera ut till väljarna? 

 

Slutsats 

• Vad i din kampanj är du nöjd med? Vad fungerade väl? 

• Vad i din kampanj skulle du göra annorlunda?  
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