


 
 
 
 
 

Abstract 

 
 

Under valåret 2018 har vi kunnat se politikers nära kontakt med influencers på sociala              

medier. Valrörelsen på Instagram har bestått av influencers och politikers förklädda           

relationer. En potentiell problematik för de båda aktörernas transparens och trovärdighet.           

Politiker har idag blivit den nya trenden för influencers att marknadsföra. Studien har till              

syfte att besvara hur politiker och influencers använder Instagram som politiskt plattform för             

att sprida politiska budskap. För att uppnå studiens syfte har vi genomfört en webbenkät för               

att undersöka mediepublikens inställning till fenomenet, samt en multimodal metod          

bestående av sex stycken bilder på Instagram. Mediepubliken är det begrepp som kommer att              

användas för att beskriva de respondenter som besvarat vår enkät samt. Det empiriska             

materialet har analyserats utifrån vedertagna teorier för att skapa djupare förståelse av            

fenomenet politiskt influencer marketing, och dess bakomliggande faktorer. På så vis kan            

forskningsfrågor besvaras och slutsats dras kring att begreppet politiskt influencer marketing           

är ett fenomen som utförs genom politiska kommunikation på Instagram. Vi har även dragit              

slutsatsen att den politiska kommunikationen på Instagram är ett ytterligare sätt för eliter att              

kommunicera med varandra, inför bredare publik.  
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1. Introduktion  
 

 

Den 19 mars 2018 publicerade Dagens Media den första av fem delar i en artikelserie               

gällande influencers potentiella roll i den kommande politiska valrörelsen 2018 (Törner           

2018). Syftet med artiklarna var att undersöka vilken betydelse influencers kan komma att få              

i valet om politiska partier väljer att använda sig av influencer marketing för att nå ut till den                  

svårnådda målgruppen unga vuxna. Målgruppen blir mycket attraktiv då de inte konsumerar            

traditionella medier på samma sätt som de äldre generationerna. Artikeln berättar om hur             

influencer marketing fortfarande är en relativt obruten mark för de politiska partierna. Inga av              

de partier Dagens Media varit i kontakt med har valt att använda sig av influencers som köpta                 

kanaler (Törner 2018). Däremot berättar Centerpartiets presschef Jessica Bissmark att de har;  

 

“En god relation med flera av Sveriges ledande influencers och flera av våra företrädare har               

medverkat hos influencers vid olika tillfällen. Vi har dock inte jobbat med influencers som              

köpta kanaler” (Törner 2018). 

 

De politiska partierna pratar gärna om hur intresserade och villiga de är att samarbeta med               

influencers för att nå den komplexa målgruppen. Men de är noga med att poängtera att               

samarbetet inte har ekonomiskt utbyte. Relationen mellan politiker och influencer verkar           

ömsesidig när vi ser till den undersökning som P3-Nyheter gjorde som följetong av Dagens              

Medias artikelserie gällande influencers roll i det kommande valet. P3-Nyheter publicerade i            

Sveriges Radio en intressant undersökning gällande köpta influencers (Lindahl & Sidén           

2018). Syftet med undersökningen handlade om att undersöka ifall det låg i influencers             

intresse att sprida politiska åsikter mot betalning. Tanken bakom detta var att influencers             

indirekt skulle påverka valet 2018 med sina åsikter på Instagram och för att få genomföra               

samarbetet var det av yttersta vikt att det ej framkom vem som låg bakom åsikterna. Totalt                

skickades erbjudandet till 50 influencers med ett följarantal mellan 10 000-30 000.            

Anledningen till att välja “mindre” influencers grundar sig i viljan att inte behöva gå genom               

mellanhänder. Enligt undersökningen var det 15 utav dem 31 som var intresserade och ville              
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veta mer (Lindahl & Sidén 2018). På så vis kunde dokumentären konstatera att en del               

influencers kan användas som verktyg för att sprida politiska budskap.  

Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är det viktigt att kritiskt se till den rådande             

kommunikationssituation bland de olika maktsfärer i samhället idag. Vi placerar självklart           

politiker och influencers i denna kategori då de är elitens kommunikatörer i relation till makt               

i samhället. Denna form av kommunikation ligger till grund för vårt arbete att undersöka hur               

en influencer kommunicerar politiskt på sina sociala kanaler men även hur politiker            

kommunicerar på dessa plattformar med och till influencers.  

 

1.1 Problemformulering  

Artikeln och radioprogrammet som tas upp ovan är två av grundstenarna till vårt arbete. De               

öppnade upp för forskningsområdet kring politisk influencer marketing, ett begrepp som           

kommer förklaras, definieras och analyseras nedan i arbetet. Studien kommer gå djupare in             

på problematiken i hur influencers sprider politisk kommunikation i sina sociala kanaler samt             

hur politiker aktivt engagerar sig tillsammans med influencers. På så vis bygger det på den               

rådande kommunikationssituation mellan dessa två aktörer och vi kan börja fundera om den             

politiska kommunikationen förflyttat sig till den digitala mediearenan, med hjälp av           

influencers.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att utifrån en webbenkät och en multimodal metod, undersöka hur influencers via              

den digitala plattformen Instagram kommunicerat politiskt under valåret 2018 i Sverige.           

Vidare behandlas hur politiker anammat det rådande digitala klimatet och förflyttat sin            

politiska kommunikation till Instagram. Vår studie har till uppgift att lyfta denna            

kommunikationssituation och se till mediepublikens attityder kring detta. På vilket sätt tolkar            

publiken den politiska kommunikationen och kan vi som uppsatsförfattare tolka denna form            

av politik på Instagram som fenomenet politisk influencer marketing. För att på bästa sätt              

kunna analysera och få fram intressanta resultat kommer vi att dela in den multimodala              

metoden i två teman, identitet och intimitet, vilka vi kunnat tyda vid genomgång av det               

empiriska materialet. 
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På så vis leder det oss in på uppsatsens forskningsfrågor som lyder: 

Hur kommunicerar influencers politik på Instagram under valåret 2018? 

Hur använder politiker och influencers Instagram som politisk plattform? 

Hur ställer sig publiken till relationen mellan influencer och politiker?  

 

1.3 Material och avgränsningar 

Studien är uppdelad i två större metodområden med olika material för att fördjupa och bredda               

analysen av arbetet. Den ena, en mindre enkätstudie utförd för att undersöka mediepublikens             

attityder och åsikter gällande kommunikationssituationen. Den andra, en multimodal metod          

som analyseras utifrån retorisk och semiotisk analys. Materialet som används för den            

multimodala metoden består av sex stycken bilder tagna av användarkonton från sociala            

medieplattformen Instagram. Dessa användarkonton består både av politiker samt influencers          

och varje bild med tillhörande text är relevant för den multimodala analysen och för studien               

kring politisk influencer marketing (se bilaga 2-7).  

Isabella Löwengrip, känd entreprenör och influencer, har publicerat den första bilden           

(isabellalowengrip 2018) som valts ut till den multimodala metoden. På bilden ser vi henne              

med Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Instagram inlägget publicerades den 9 september           

på valdagen (se bilaga 4). Den andra bilden är en del utav en ett större bildspel, en funktion                  

på Instagram med namnet Insta-story, och är uppladdad av influencern Ellinor Löfgren            

(ellinorlofgren 2018) några dagar innan valet (se bilaga 3). Den tredje bilden är tagen från               

influencern och entreprenören Katrin Zytomierskas (katrinzytomierska 2018) Instagramkonto        

och publicerades den 9 september. På bilden ser vi Katrin Zytomierska tillsammans med Ulf              

Kristersson (se bilaga 6). Den fjärde bilden är hämtad från Kristdemokraternas partiledare            

Ebba Busch Thors (buschebba 2018) konto på Instagram och laddades upp den 16 november              

(se bilaga 2). Den femte bilden som ska analyseras med den multimodala metoden är en bild                

upplagd av den moderata partiledaren Ulf Kristersson (kristerssonulf 2018) ett par dagar            

innan riksdagsvalet 2018. På bilden ser vi Ulf Kristersson tillsammans med influencer            

Margaux Dietz (se bilaga 5). Den sjätte och sista bilden som vi har valt att ha med i är                   

undersökning är partiledare Annie Lööfs bild på Instagram (annie_loof 2018). En bild som             

visar henne tillsammans med influencer Bianca Ingrosso. (se bilaga 7).  
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De bilder som hämtats från politikers Instagramkonton får en självklar plats i arbetet då de               

visar på integrationen mellan influencers och politiker. På grund av denna anledning blir de              

tre bilderna tagna från politikers konton relevanta. De tre resterande bilderna tagna från             

influencers Instagramkonton valdes på grund av den tydliga semiotiska och retoriska           

kopplingen till politiker, och på grund av de ställningstagandet som går att tyda. Inom vår               

multimodala metod har det strategiska valet avgränsat studien till endast sex stycken bilder             

och kan därför inte tala för alla influencers inom Sverige i stort. Forskningen blir därav en                

generalisering som förhoppningsvis väcker fortsatt intresse. De flesta bilderna publicerades          

veckorna innan valet eller på valdagen, medan en av bilderna är hämtad några månader efter               

valresultatet. Anledningen till att den bilden är hämtad två månader efter valdagen grundar             

sig i att den påvisar relationen och kommunikation politiker och influencers emellan och att              

den pågår även efter valet.  

Arbetet med dess forskningsområde är geografiskt avgränsat till svensk politik och           

influencers verksamma inom Sverige. Tidsperioden för urvalet av bilder är avgränsad till            

valåret 2018. Med termen valåret 2018 menas hela året då partier, politiker och influencers              

varit aktiva i spridandet av partipolitiska åsikter. Fem av sex bilder är publicerade precis              

innan valet den 9 september, varav en är tagen från ett senare tillfälle under valåret.               

Undersökningen kommer inte behandla perspektivet gällande influencers offentliga åsikter         

och om de är betalda samarbeten från partier eller personliga åsikter. Denna aspekt väcker              

dock intresse och kommer därför att diskuteras som en synvinkel i kommande            

diskussionsavsnitt. Den mediepublik vi diskuterar kring är inte en representativ grupp för            

allmänheten utan en publik som kan ge oss en generell uppfattning kring fenomenet vi              

diskuterar.  

 

1.4 Urval  

Studien kring mediepublikens attityder angående influencers i politiken bygger i huvudsak           

på ett bekvämlighetsurval vilket innebär att tid som resurs varit begränsad och därav varit              

nödvändigt att fokusera urvalet (Bryman 2008). Enkäten delades på två Facebook-konton och            

på så vis fokuseras urvalet. Länken till webbenkäten har dessutom delats vidare av ytterligare              

användare, vilket innebär att det även skett ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval eller ett             

kedjeurval (Eliasson 2010:50) identifieras genom att urvalet sker i flera steg, från person till              
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person. Detta på grund av att det möjligen inte finns någon given urvalsram för forskaren att                

använda sig av och vänder sig till respondenter tilltänkta forskningen för att sedan komma i               

kontakt med ytterligare personer. Den population webbenkäten riktar sig till är de grupper av              

människor som får tillgång till enkäten när den delats på Facebook. Dessa innefattar vänner              

och bekanta till oss uppsatsskrivare men även de som ser att någon Facebookvän till dem               

svarat på enkäten. Åldersspannet på publiken är därmed väldigt bred, likaså den geografiska             

spridningen i Sverige.  

Eftersom studien är uppdelad i två olika typer av material och val av metod sker ett                

tredje urval endast gällande den multimodala metoden. Urvalet blir ett målinriktat urval då             

valet av de sex Instagram-bilderna med tillhörande text skett strategiskt. Urvalsmetoden går            

ut på att strategiskt välja ut material så att urvalet är relevant utifrån forskningsfrågorna              

(Bryman 2011). Valet av dessa bilder utfördes genom att manuellt söka på Instagram för att               

sedan välja ut dem som troligen bäst gick att dra slutsater utifrån. De sex stycken               

Instagram-bilderna är publicerade av tre influencers samt tre politiker. Valet bakom att välja             

varsin bild från Ebba Busch Thor, Ulf Kristersson Annie Lööf grundar sig i deras öppna och                

tydligt uppvisande kontakt med influencers. 

 

1.5 Disposition  

Vi har nu i ovanstående del presenterat studiens inledning, problemformulering, syfte och            

frågeställningar samt de valda materialet i relation till urvalet tillsammans med avgränsningar            

som gjorts. I kommande del två kommer vi att introducera den tidigare forskningen, uppdelat              

inom två områden som ligger till grund för vårt arbete. Därefter redogörs arbetets valda              

teorier och belyser de perspektiv som appliceras på arbetets material. I del fyra av studien               

presenterar och diskuterar vi det metodologiska tillvägagångssättet. I del fem kommer vi in             

på den avgörande analys och resultatredovisningen av de redovisade materialet med           

utgångspunkt ur de valda teorierna. Slutligen diskuterar vi vårt material i relation till vårt              

resultat och slutsats. Vi tar in perspektiv från tidigare forskning samt diskuterar hur politiskt              

influencer marketing kan tas vidare med fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning  
 

Nedan presenteras den valda tidigare forskningen. Avsnittet opinionsbildning behandlar         

övergången från opinionsledare till influencer. Begreppet influencer marketing är däremot          

relativt nytt och urvalet inom den tidigare forskning som finns är inte speciellt stort. Därav               

har vi valt att även fokusera på två större begrepp från den tidigare forskningen,              

trovärdighet och återspegling. 

 

2.1 Digital opinionsbildning  

I artikeln “brand communication through digital influencers model” skriven av Ebru           

Uzunoglu och Sema Misic Kip (2014) presenteras en teori/modell inom den digitala            

kommunikationen där influencers kan liknas som opinionsledare. Begreppet opinionsledare         

finner grund i teorin two step flow communication som och utvecklades av Elihu Katz och               

Paul F. Lazarsfeld (Katz & Lazarsfeld 1955). Modellen för two step flow beskriver hur en               

liten grupp av människor i samhället erhåller högt inflytande över andra mindre aktiva i              

spridandet av information och blir därmed opinionsledare (Katz & Lazarsfeld 1955).  

Uzunoglu och Misic Kip utvecklar two step flow theory i sin egen studie där de ser                

hur företag använder sig av opinionsledare och tar mer hänsyn till den nya digitala sfären               

innefattande sociala medier och dess vägar ut till publiken. Teorin bygger även vidare på              

relationen mellan opinionsledare och varumärke i relation till opinionsledarens egna identitet           

(Uzunoglu & Misic Kip 2014:594). Uzunoglu & Misic Kip lägger stor vikt på ett erkännande               

av den digitala marknadsföringen och hur opinionsledare är en trovärdig individ att föra             

budskap framåt genom sin röst på sociala kanaler och digitala plattformar (Uzunoglu & Misic              

Kip 2014:594). Det inflytande som skapas hos bloggare och hur stor dess plattform faktiskt              

är, blir en enorm tillgång för varumärken att synas och associeras med (Uzunoglu & Misic               

Kip 2014:592). Artikeln beskriver även hur det finns en problematik för varumärken att nå ut               

direkt och personligt till sina konsumenter, därför blir det gynnsamt att använda sig av en               

mellanhand, opinionsledare till bloggare (Uzunoglu & Misic Kip 2014:595). 

Det som Katz och Lazarsfeld benämner som opinionsledare utvecklar forskarna          

Uzunoglu & Misic Kip vidare till bloggare i dagens digitala samhällen. På så vis sker en                
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övergång till influencer marketing och sambanden mellan opinionsbildning, trovärdighet och          

influencer (Uzunoglu & Misic Kip 2014). Vidare i uppsatsen kommer begreppet           

opinionsledare inte vara centralt då influencer är vår tids begrepp för detta fenomen och en               

utveckling av vad opinionsledare innebär.  

 

2.2 Influencer Marketing  

Företag har sedan en tid tillbaka börjat upptäcka fördelar med att använda sig av influencers               

för att nå ut till en bredare och större publik med mer räckvidd, det som idag kallas för                  

influencer marketing. Begreppet influencer marketing har utvecklats från att handla om           

samarbeten med influencer som har störst distribution av räckvidd och istället gått över till att               

lyckade samarbeten handlar om noggrannare urval av influencer för ökad trovärdighet (De            

Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). En studie och artikel som diskuterar detta är             

“Marketing through Instagram influencers: the impact of number of followers and product            

divergence on brand attitude” (2017) av Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe och            

Liselott Hudders. I artikeln diskuteras influencers som ett hjälpmedel för varumärken och vad             

som anses som trovärdigt. Det som blir väsentligt i artikeln är diskussionen om hur antalet               

följare spelar roll. Företag börjar mer och mer lämna den traditionella marknadsföringen och             

varumärken syns mer idag på våra sociala nätverk (De Veirman, Cauberghe & Hudders             

2017). 

Ett sätt för företag att bygga vidare på sin trovärdighet är genom personliga             

varumärken. Bengtsson och Östberg skriver i sin bok Märken och människor (2011) hur             

företagen idag ofta har en identitet som de vill förmedla till konsumenterna, en så kallad               

“brand identity”. När kommunikationen kring brand identity når konsumenten skapar          

företagen “brand image”. Målet för företagen är att deras brand identity och konsumenternas             

brand image ska vara detsamma. På så vis kan det beskrivas som en spegelbildsmetafor,              

identiteten är en spegelbild av varumärkets personlighet. Varumärkets meningsskapande och          

kommunikationsprocessen för brand identity som blir brand image kan påverkas av flertalet            

olika aktörer. En sådan kan beskrivas som opinionsledare eller influencer. I ett utdrag ur              

boken diskuterar Bengtsson och Östberg (2011) om identitet och identitetsskapande, där           

begreppet konsumtion dyker upp. Konsumtion och konsumtionsvaror är kopplade till vår           

identitet. Att konsumera blir därför en vana som påverkar identiteten och är lätt föränderlig.              

10 



 
 
 
 
 

Det bidrar till vad som benämns i boken som det sociala identitetskonstruktionsspelet            

(Bengtsson & Östberg 2011:59). Begreppet spegling eller återspegling går att tyda i den             

tidigare forskningen gällande opinionsledare. Där skriver Uzunoglu och Misic Kip          

(2014:592) om hur företag använder bloggare med stora följarsiffror för att deras varumärken             

ska associeras med dessa trovärdiga, inflytelserika individer. En sådan koppling skulle kunna            

tolkas som en form utav återspegling. Företagen vill gärna att deras varumärken är             

förknippade med den spegling en bloggare, i detta arbete influencer, visar upp.  

I boken beskrivs det hur konsumtionen sker mellan köpare och märken. Författarna            

argumenterar även för att köparen till och med kan känna lojalitet till ett märke (Bengtsson               

och Östberg 2011). Vilket leder till begreppet märkesrelationer. Forskare Susan Fournier           

(1998) introducerade relationsteorin efter att det under en tid var mycket fokus på             

konsumtionsforskningen, skriver Bengtsson och Östberg (2011:68). Fournier hävdar att         

människor vill känna en slags mening och skapa meningsfulla relationer till märken som vi              

konsumerar (Fournier 1998). Forskare Fournier menar att mänskliga karaktärsdrag ger          

märken mer personlig karaktär och en kan därför känna igen sig i varumärket (1998).  
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3. Teoretiskt ramverk  
 

I denna del kommer uppsatsens teoretiska ramverk att presenteras. Syftet är att tillsammans 

med metod och material få en djupare förståelse av fenomenet politisk influencer marketing. 

Det teoretiska ramverket består utav fyra delar; politisk kommunikation, deltagarkultur, 

semiotik och retorik. De perspektiven som tas upp nedan behandlar former av politiskt 

deltagande på sociala plattformar som konvergerar.  

 
3.1 Politisk kommunikation  

Politisk kommunikation handlar i sin enkelhet om hur politik kommuniceras ut till publiken             

och hur politiska aktörer använder sig av strategisk kommunikation för att nå olika politiska              

mål. Jesper Strömbäck skriver i sin bok “En introduktion till politisk kommunikation” (2014)             

att den politiska aktörsgruppen, så som politiker eller partier, använder sig av denna typ av               

kommunikation för att påverka den allmänna opinionen indirekt eller direkt. Genom att            

använda sig av en indirekt politisk kommunikation vände sig politiker eller partier till medier              

för att de i sin tur ska påverka opinionen hos de medborgare som använder sig av dessa                 

medier. Att istället använda sig direkt politisk kommunikation innebär att de riktar sig till den               

tänkta målgruppen vars åsikter ska påverkas (Strömbäck 2014:33).  

I boken diskuteras även politikens och politikers användande av public relations och            

strategisk kommunikation för att i sin verksamhet nå ut till allmänheten (Strömbäck            

2014:187). I takt med att traditionell media förlorar inflytande, ökar användandet av digitala             

nyhetsmedier. I samma våg ökar även nyhetsspridning på de digitala plattformar vilket            

öppnar upp för nya alternativa medier, som i sin tur kan resultera i fler mottagare (Strömbäck                

2014:227).  

I och med digitaliseringen av nyhetsmedier och mediers ökade betydelse innebär det            

att den politiska kommunikationen måste planeras taktiskt och finnas på båda arenor, något             

som öppnar upp för politisk public relations (Strömbäck 2014:197). Public relations handlar            

om kommunikationen mellan organisation och publik. Men det har allt mer gått över till att               

kommunikation är det grundläggande för relationen som har blivit det nya målet mellan             

publik och partier, alltså är kommunikationen numera ett medel för att nå en relation              
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(Strömbäck 2014:189). Syftet och mycket av det som public relations handlar om idag är              

relationsbyggandet mellan partier och publiker, politiker och målgrupper. Relationer mellan          

dessa leder till ökad trovärdighet för partier (Strömbäck 2014:203). Det som           

relationsbyggandet handlar om och som blir det mest väsentliga inom relationen, är att tala              

med publiken och inte till dem (Strömbäck 2014:201). Sociala medier och de digitala             

plattformarna har gjort det möjligt för partier att interagera mer med sin publik, medborgarna              

(Strömbäck 2014:202).  

Politik i sin renaste form och politik som kommunikation behöver förhålla sig till             

begreppet transparens för att framstå trovärdig (Lathrop 2010). Transparensen innebär insyn           

i myndigheter och näringsliv och behövs för säkerhetsställa att korruption inte sker och att              

medborgare har tillgång till offentlig information. Enligt Lathrop (2010) är öppen data för             

insyn i offentlig sektor en av grundpelarna för att uppnå transparens.  

Teorin gällande politisk kommunikation kan ge en grundlig förståelse för hur           

politiska budskap kommuniceras och hur influencers politiska kommunikation kan tolkas.          

Ökandet av digitala nyhetsmedier har gjort det än mer viktigare för politiker att synas på               

dessa digitala plattformar (Strömbäck 2014). De stora aktörerna på digitala plattformar, till            

exempel den digitala plattformen Instagram, är influencers. Den politiska kommunikationen          

har därför dragit nytta av detta och för att kunna föra en kommunikation med sina målgrupper                

och inte till dem, kan en se att politiker syns på influencers sociala kanaler. En politisk                

influencer marketing?  

 

3.2 Deltagarkultur 

Att diskutera politik och politisk kommunikation på Instagram är relativt nytt för vetenskapen             

och inte minst för deltagare. I boken Spridbar media skriven av Henry Jenkins, Sam Ford &                

Joshua Green (2014) om den digitala gemenskapen på internet som de beskriver som             

deltagarkultur. Denna deltagarkultur utgår från att sociala medier skapar en intim och            

idealistiskt bild. Begreppet räckvidd är centralt inom teorin men att diskutera räckvidd är idag              

mer komplext än tidigare. Det som utnämner vad som är bra räckvidd kanske idag har fått en                 

annan mening. Henry Jenkins bok (2014) undersöker spridning av media och hur media             

konstrueras olika beroende på cirkulationen av media och publikens deltagande. Hur           

cirkulerar innehåll och värde i media? Det som diskuteras och undersöks är spridningen och              
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räckvidd på medier, inte den traditionella spridningen som vi kanske vid första tanke sträcker              

sig till vem och hur många som läser och beställer tidningen? Hur många som nås då osv. Det                  

är lika med distribution i boken och handlar inte om den spridning som kommer att tas upp                 

här. (Jenkins 2014:19-20) Här handlar det om övergången distribution → cirkulation.  

Henry Jenkins myntade termen “deltagarkultur”, det handlar om oss människor i ett            

större gemensamt nätverk och hur vi delar med oss av olika medier (Jenkins 2014:20). Det               

som boken och en kan tyda i rubriken är att det inte längre handlar om de nya tekniska                  

förutsättningar som har gjort att infrastrukturen är förbättrad, vilket gör det lättare att sprida              

medier, det menar Jenkins idag klassas som distribution. Det som har blivit förändringen och              

det idag handlar om är hur människor delar till andra människor, via medier och till varandra                

på ett mer personligt plan. Ett exempel som beskrivs i litteraturen är att vi vänder oss gärna                 

till varandra än större medier när det handlar om rekommendationer och mer personlig             

kommunikation (Jenkins 2014:21). Detta menar Jenkins har lett till att vi ser nya möjligheter              

med ny media, spridning och cirkulation, som har givit oss nya sätt att tänka kring               

kommunikation i sociala medier, förutsättningar inom kulturella sammanhang och ekonomi          

(Jenkins 2014:21). Idag kan en influencer nå ut till fler än ett stort etablerat företag, vilket kan                 

skapa utmaningar för public relations. Vad handlar det om och hur kan företag marknadsföra              

sig utan att verka för mycket? Det som hela cirkulationen bygger på är kultur och hur vi                 

människor interagerar inom den digitala deltagarkulturen (Jenkins 2014:105).  

I boken “Where Old and New media Collide” (2012) skriver Henry Jenkins om detta,              

dagens mediekonvergens. Begreppet innebär, utifrån bokens syfte, flödet mellan olika          

medieplattformar, mediepublikens rörlighet och samverkan mellan olika mediebranscher. En         

ytterligare aspekt på mediekonvergens leder till att relationerna mellan samhällets          

makthavare; politiker, mediehus och stora företag och samhällets mindre inflytelserika;          

vanliga medborgare, blir mer förtrolig och intim. På så vis sker konvergens inte bara mellan               

medier utan även för institutioner och individer. Inom den politiska kulturen där            

mediekonvergens självfallet verkar, opererar även två olika typer mediesystem som          

konkurrerar med varandra. Den ena är de kommersiella mediebolagen som ofta är synonyma             

med broadcast varav av den andra är gräsrötter, eller mer känt som grassroots (Jenkins              

2012:222). Gräsrotsmedia är, tagit ur sitt begreppsursprung, smal media skapad och verksam            

bland medborgare utan att ha stort gehör mot resterande samhälle. Men i och med den               
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digitala miljön kan gräsrotsmedier få fäste och enklare sprida alternativa perspektiv och nya             

idéer. Något som de kommersiella bolagen behöver bevaka i jakten på nytt material. Jenkins              

talar även om att den politiska kommunikationen idag är mediekonvergerad och att det inte              

längre handlar om varken digital politik eller tv-politik, utan konvergenspolitik (Jenkins           

2012:222)  

 

3.3 Semiotik i teorin  

Den semiotiska teorin beskrivs av Daniel Heradstveit och Tore Bjørgo i boken Politiskt             

kommunikation (1996). Det grekiska ordet “semion” blir i sin översättning ordet tecken. Ett             

tecken som står för någonting, en betydelse, ett innehåll eller något annat än det vi fysiskt ser                 

på symbolen (1996:21). Semiotik ses som en vetenskapsteori och är hämtad från lingvistiken,             

filosofin och samhällsvetenskapen. Det går att ana genom det som semiotiken försöker tyda             

och få fram genom tecken, de omedvetna, konventionella och kulturella koder (1996:21).            

Därför är semiotiken intresserad av kollektiv betydelse. Vad betyder ett tecken för en grupp              

människor? Tyder människor olika? Koder blir därför centralt inom tecken då vi människor             

tenderar att kommunicera genom koder och tecken. I den valda litteraturen skriven av             

forskarna Heradstveit och Bjørgo (1996) beskrivs två forskare för huvudgrundare till den            

semiotiska teorin, Ferdinand de Saussaure och Charles Sanders Peirce (1996:22).  

Ferdinand de Saussure har det språkliga tecknet som utgångspunkt inom hans           

semiologi. Två begrepp som blir centrala är tecknet och innehåll (1996:23). En teori som              

Forskaren Charles Sanders Peirce (1996) utvecklat inom semiotiken och ses som en av de två               

huvudgrundare till teorin. Hans modell och förklaringen av semiotiken beskrivs som mer            

komplicerad och dynamisk (1996). Peirce modell går ut på tre variabler; tecken, objekt och              

interpretant. Peirce förklarar det som att tecken inte är detsamma för uttolkaren som för              

mottagaren. Han menar på att interpretanten är en tolkning av tecken och är därför mer än                

bara en symbol. Den oändliga processen som Peirce definierar sin modell som handlar om              

tolkningen av ett tecken måste en använda andra tecken som i sin tur blir tolkade an nya                 

tecken. Den oändliga processen enligt Peirce (1996:28-29). De båda teoretikerna som nämnts            

har gemensamt att på semiotiken och dess analys som en uppbyggnad av tecken och              

symboler och hur dessa skapar mening och betydelse. Det som definierar semiotiska tecken             

och bildanalys är relationen mellan avsändare och mottagare, innehåll och betydelse samt den             
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kulturella betydelse beroende på vem som tolkar (1996).  

I John Fiskes bok ”Kommunikationsteorier: en introduktion” (1997) beskrivs semiotikens och           

en semiotiskt bildanalys mål, att urskilja de betydelserna för att skapa en helhetsbild av              

bildens enhetliga betydelse och att förståelsen måste ske i relation till dess kontext. Teckens              

tolkning i och användning i både text och bild påverkas av koder, vilket förklaras som en                

kulturs eller subkulturs system som avgör hur ett tecken tolkas, som att se tecken genom ett                

filter där koder organiserar och definierar tecknet (1997:92). Vilket därför blir centralt att en              

måste förstå kontexten och kulturen för att kunna tolka hur tecknen och koderna fungerar.              

Vidare diskuterar Fiske utgångspunkten med att förstå metoden är att bilder innehåller öppna             

och/eller dolda budskap. Att det är själva budskapet som är det viktiga, inte om det är dolt                 

eller öppet budskap. Öppna budskap är sådant som tydligt kan urskiljas och inte behöver              

tydas för att tolkas korrekt. Dolda budskap är när bilden skapar föreställningar hos             

betraktaren och genererar värderingar (1997:99). Vidare diskuterar en yttre kontext som är            

relationen mellan bilden och faktorer i sammanhanget som påverkar bilden. Vilket blir 

centralt för det valda ämnet inom de forskningsområdet som denna uppsats dyker djupare             

inom. Exempelvis texten till en Instagram-bild påverkar hur vi ser bilden (1997:149). Vidare             

skriver Fiske om hur en tolkar bildens betydelse beror även på vår egna förståelse och               

relation till situationen bilden är producerad i. Var bilden förekommer är även av vikt då               

beroende på var betraktaren ser den så tolkas den annorlunda. (1997:152). Kopplat till sociala              

medier som denna uppsats berör, hur tolkas då budskapen i bilder som publiceras? Ser vi på                

betydelse med en mer lättsam inställning är blir det av större vikt på grund av den potentiella                 

räckvidden.  

Semiotiken blir väsentligt som en vetenskaplig teori till grund för detta arbete på             

grund av den underliggande betydelser som en kan tolka genom tecken. Två begrepp som              

därför blir väsentliga och grundläggande för denna uppsats är denotation och konnotation.            

Det är begrepp som inte är helt oproblematiska att definiera för mottagare och tolkare men               

centrala begrepp inom semiotiken, och därför även oss att försöka förklara. Båda begreppen             

förklaras i boken Politisk kommunikation (Heradstveit och Bjørgo 1996). Denotation ses som            

betydelse av den lexikala betydelsen hos ett tecken, den fysiska betydelsen medan            

konnotation är betydelser som appliceras och associationer i tecknet i mötet mellan tecknet             

och egna kulturella föreställningar (Heradstveit och Bjørgo 1996:40).  
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Semiotik är ett hjälpmedel för att analysera text och form genom tecken. Att analysera              

politik utifrån semiotik är som inget annat, skriver Heradstveit och Bjørgo (1996). Det är              

mycket inom politik och analysering av politik som går ut på att tolka politiska signaler. Det                

beskrivs att en sådan tolkning är inget annat än en tolkning av tecken. Det tolkningen är en av                  

huvudteserna inom Peirce semiotiska teori. Där han förmedlar att vad som helst kan vara ett               

tecken om en tolkar det som ett tecken, exempelvis en influencers uttalande om politik på               

Instagram (Heradstveit & Bjørgo 1996:108).  

 

3.4 Retorik i teorin 

Den retoriska analysen beskrivs av Orla Vigsø i boken “Metoder i           

kommunikationsvetenskap” (Ekström & Larsson 2013) och påstås ha haft en stor betydelse            

inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning trots att retoriken som vetenskaplig          

metod inte alltid varit en självklarhet. Enligt Ekström & Larsson har retoriken sin             

utgångspunkt i den retoriska situationen och en retorisk analys bör därmed utgå från denna              

konkreta situation.  

För att kartlägga den retoriska situationen utgår en från fem frågor (2013:217), vilka             

lyder; Vem är det som försöker övertyga? - En fråga som ska hjälpa till att avgöra vem som är                   

avsändaren. Här blir det viktigt att ställa sig frågor om avsändarens identitet, karaktär och              

kompetens (2013:217). Vem är det en försöker övertyga? - Med denna fråga syftar en på den                

tänkta mottagaren av texten. Mottagare i detta fall kan även innebära målgrupp, den             

väsentliga skillnaden är att mottagaren är den som faktiskt läser den avsända texten, medan              

målgruppen är den som nås av texten. Centralt är även att se till mottagaren som aktiv tolkare                 

av information och att det skapar betydelse för mottagaren (2013:218). Vad vill en övertyga              

om? - Den frågan som besvarar textens syfte, det avsändaren vill övertyga mottagaren om              

(2013:218). Vilken kontext sker det i, dvs tid & plats? - Frågan som poängterar att alla texter                 

är skrivna i en viss tids - och kulturell kontext, vilket skapar förståelse i den retoriska                

situationen. Att texten är bunden till kontexten i olika grad och viktigt är därför att se vad i                  

texten som pekar till en sådan tid och plats (2013:218). Hur försöker en övertyga? - Vilka                

appellformer ska användas? Är det bild eller text som är bärande? Var har texten sitt ursprung                

och vilken kontext verkar den i? Dessa fråga är avgörande för den retoriska analysen              

(2013:218).  
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Inom den retoriska analysmetoden finns tre olika genrer ( 2013:219), varav den första är den               

juridiska grenen, även kallad forensisk retorik, vilket åsyftar att anklaga eller försvara någon.             

Målet är att få fram en avgörande dom och fokuserar på det förflutna. Deliberativ retorik är                

namnet på den andra grenen och har till syfte att argumentera för eller emot något. Dess mål                 

blir att nå fram till ett gemensamt beslut och fokuserar på framtiden. Den sista grenen kallas                

för demonstrativa eller epideiktisk retorik och lägger tyngt i att hylla eller kritisera             

någon/något. Målet för grenen är att mottagaren av text ska känna positivt/negativt inför en              

person, en sak en gärning eller samhällsläge. Fokus ligger på nuläget.  

Inom retoriken finns även olika funktioner som kan tas hjälp av för att framföra sitt               

budskap och retoriken har därför sin utgångspunkt i detta och utgår från tre olika              

appellformer: logos, ethos och pathos (2013:220). Logos ser till människans förnuft medan            

de andra två relaterar till känslor. Logos har appell till läsarens rationella ställningstagande.             

Den håller sig till ämnet och utgår från fakta. Strävar efter objektivitet och använder sig av                

neutrala ordval, ett behärskat framförande och en anonym stil. Ethos har istället apell i kraft               

av personlighetsdrag eller karaktär. Appellformen bygger på läsarens förtroende till läsaren           

på grund av dennes kompetens/klokhet, moraliska karaktär, eller vänliga inställning mot           

läsaren. Inom ethos kan känslorna för avsändaren finnas före, under och efter            

kommunikationen. Därför är den inte strikt bunden till situationen. En kan skilja på primär              

ethos som finns hos läsaren innan kommunikationen och sekundär ethos som skapas i kraft              

med själva kommunikationen. För pathos gäller istället appell som bygger på läsarens känslor             

och sinnesstämning i kommunikationen, vilket kan bygga på både positiva och negativa            

känslor. Pathos är mycket situationsbunden och flyktig. Språket har en iögonfallande stil och             

innehåller värdeladdade ord ( 2013:221).  

Den retoriska teorin ligger till grund för den multimodala metod som kommer appliceras på              

material nedan i texten. På så vis blir teorin relevant för studien kring politisk influencer               

marketing. 

Retorik har till syfte att övertala och övertyga, vilket sker inom exempelvis politik och              

politisk kommunikation. Inom detta område är kanske politik den mest använda metoden som             

används till oss åhörare. Inom politik handlar det inte bara om att övertyga åhörarna utan               

även om att få oss lyssnare att se saker annorlunda. Det handlar om legitimitet. Att kunna                

ändra människors handlingar och värderingar så att det känns självklara för åhöraren            
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(Heradstveit & Bjørgo1996:97). Olika mottagargrupper inom politiken kan därför vara          

utmanande, när det handlar om att få allas uppmärksamhet. Det handlar inte alltid om att bara                

få med sig en grupp utan även flera som i vissa fall till och med står mot varandra. Det blir                    

väsentligt för politiker och deras kommunikation att anpassa sig och den typ av metod inom               

retoriken som en lösning på detta dilemma benämns tvetydighet (1996:101). Den           

övertygande retoriken inom politiken med syfte att nå ut till stora målgrupper blir därför              

nödvändig på sociala kanaler och inom detta arbete med fokus på Instagram.  
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4. Metod  
 

I denna del presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis redovisas         

studiens datainsamlingen, valda metoder samt tillvägagångssätt. Vidare beskrivs våra         

reflektioner kring metodvalet innefattande metodologiska problem, studiens reliabilitet, samt         

validitet. 

 

4.1 Datainsamling  

För att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte har vi valt att genomföra en               

kvantitativ enkät samt en multimodal metod innefattande retoriskt och semiotisk analys vilka            

presenteras nedan tillsammans med dess tilltänkta material.  

 

4.1.1 Kvantitativ enkät  

Den kvantitativa enkätstudien användes i vår forskning för att få djupare förståelse och             

bredare kunskap kring mediepublikens attityder och åsikter angående det studerade          

fenomenet (Eliasson 2010:28). Genom arbetet av den kvantitativa enkätstudien och skapandet           

av webbenkäten följdes specifika anvisningar för hur konstruerandet av en enkätstudie bör gå             

till och utformas (Eliasson 2010:36) Underlaget har fungerat som vägledning i valet av             

population, frågor och formulering etc.  

Webbenkäten utformades relativt kort och bestod av elva frågor. Tio stycken           

ja/nej-frågor och en längre fråga där respondenten fick resonera över enkätens ämnesområde            

(se bilaga 1). De tio första frågorna analyseras vidare utifrån en kvantitativ analys medan den               

sista frågan kommer att ingå i den kvalitativa analysen eftersom det är en öppen fråga som                

ger respondenten rum för utvecklat svar. Valet av antal frågor uppkom under uppbyggnaden             

av enkäten då frågorna är utformade för att kunna undersöka om tesen kan stärkas och               

arbetets forskningsfrågor besvaras. Enkätens början består av frågor gällande personens egen           

identitet, vilket gör det intressant utifrån svaren att kunna urskilja om svar skiljer sig åt               

beroende på kön, ålder osv. Vidare behövdes det även tas reda på om svaren skulle bli                

relevanta i undersökningen och därför var det viktigt att i fråga tre ta reda på om svarande                 

röstade i valet i år 2018. Det är centralt i undersökningen för att kunna bygga vidare och                 
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sedan koppla enkäten till influencer marketing och politiskt kommunikation som är de mest             

centrala begreppen och områden i denna uppsats. För att inte påverka eller begränsa             

respondenten svar i enkäten är frågorna utformade på ett icke ledande sätt och är i förhållande                

till varandra öppna frågor som utvecklas från den ena till den andra. Frågorna är vidare               

utformade så att de ska ge oss en bred bild över mottagarnas ställningstagande och attityder               

till vårt forskningsområde och frågeställningar (Ekström & Larsson 2013:103).  

 

4.1.2 Multimodal metod - retorisk och semiotisk  

En multimodal metod är samlingsnamnet för den metod som kan användas när bilder och text               

blandar olika uttryck såsom språk, bild, film och färg etc (Ekström & Larsson 2013:234).              

Den multimodala metod som används och appliceras i denna uppsats består av retorisk och              

semiotisk teori och har till syfte att analysera bilder och texters förmåga att övertyga läsaren.               

För att uppnå retorikens syfte i den multimodala metoden kan de två teorierna tillsammans              

förklara hur den språkliga delen i valt material samverkar med den icke språkliga (Ekström &               

Larsson 2013:234). Begrepp som kommer finnas med i analysen är John Fiskes förklaring av              

öppna och stängda budskap samt denotation och konnotation (Fiske 1997:99). Dessa begrepp            

hjälper till att förstå de sex valda Instagrambilderna i relation till dess kulturella kontext. Hur               

läsaren/uttolkaren projicerar sin egen identitet, erfarenhet, åsikter och värdering som sedan           

skapar betydelse i bilder. Utifrån den retoriska teorin har vi valt att analysera utifrån de fem                

frågor som ska identifiera den retoriska situationen, men även vilken genre bilden har samt              

utifrån se vilka appellformer som applicerats (Ekström & Larsson 2013:221). Den           

multimodala metoden kommer att delas i två teman utifrån material och resultat av analysen.              

De två teman kommer att belysa intimitet och identitet vilket är begrepp vi hittat vid               

studerandet av materialet. 

 

4.1.3 Tillvägagångssätt   

Arbetet påbörjades utifrån vårt intresse för influencers, influencer marketing och politik.           

Vilket ledde oss till att uppsatsens utgångspunkt blev att försöka komma i kontakt med              

influencers och höra om deras åsikter kring ämnet. Genom ett strategiskt urval mailade vi ut               

ett förslag till olika influencers om att få möjlighet att kunna göra en intervju. Vi var                

transparenta med de vi mailade och berättade att vårt urval gjordes utifrån den relevans vi               
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bedömde att just de personerna hade till ämnet. Materialet från detta blev dock otillräckligt              

och forskningsarbetet fick ta form med hjälp av annan metod. En kvantitativ metod blev              

därför det som tog oss vidare i arbetet. Metoden fick till syfte att istället undersöka publikens                

åsikter och attityd i relation till vår forskning och tes. Den påbörjade forskningsstudien tog              

form i en webbenkät som delades med vänner och bekanta med hjälp av oss uppsatsskrivares               

privata Facebook-sidor. För att öka arbetets reliabilitet gjordes det även en multimodal metod             

på det sociala nätverket Instagram. Den metoden gjordes genom en retorisk och semiotisk             

analys. Genom dessa två metoder ansåg vi få en stor bredd på arbetet och områdets olika                

perspektiv.  

 

4.2 Metoddisskusion  

Den den valda metoden förändrades under i arbetets gång. Den första valda metoden var en               

kvalitativ forskningsmetod där vi gjorde ett mailutskick till olika influencers i Sverige med             

önskan att få chansen till en kvalitativ forskningsintervju. Med otillräckligt material ändrade            

vi perspektiv på uppsatsen och vände oss istället till publiken, genom en kvantitativ             

webbenkät samt valde att utföra en multimodal metod på fyra stycken strategiskt utvalda             

bilder från Instagram. Enkäten genomfördes via Googles enkätverktyg vilket i efterhand inte            

erhöll alla funktioner som denna undersökning behövt och blev därmed inte ett tillräckligt             

sofistikerat verktyg. Eftersom enkätverktyget inte kunde skapa strukturerade bortfall efter          

olika frågor med svarsalternativet “nej”, får det empiriska materialet en hel del felaktigheter.  

Exempel, de tre procenten från enkäten som röstade nej på frågan om de använde sig av                

sociala nätverket Instagram, borde ej ha fått delta vidare i enkäten. Vi kunde inte heller gå in                 

på detalj i frågorna och vidare jämföra svaren med varandra. De detaljer som vi hade velat få                 

ut av det empiriska materialet skapade svårigheter som vi inte hade räknat med Googles              

enkätverktyg. Vi får ett fullständigt resultat men för vidare studier och forskning hade             

frågorna och funktioner inom verktygen behövt utvecklas. Vidare bör vi som uppsatsskrivare            

ifrågasätta Facebook som plattform att sprida enkäten på. Då Facebook har sina egna             

algoritmer som ej behöver vara fördelaktig för insamlandet av information.  

Inom den multimodala metoden blev det ett strategiskt urval och utifrån de sex bilder              

som använts för analys och resultatredovisning utfördes det en semiotisk och retorisk analys.             

Studien tog form genom ett strategiskt urval som var beroende på vårt egna intresse för               
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bilderna och det var lätt att kunna söka information på detta vis. Vi eftersträvade ett urval                

som skulle upplevas representativt för syfte och frågeställningar. De metodologiska problem           

som uppstod var att en skulle kunna ifrågasätta det valda materialet utifrån det strategiska              

urvalet. För vidare forskning skulle mer reflektion ske över om urvalet är optimalt för arbetet               

och vidare analys.  

 

4.2.1 Forskningens reliabilitet och validitet  

Inom det kvantitativa forskningsområdet används ofta begrepp som validitet och reliabilitet           

för att mäta en studies tillförlitlighet och giltighet (Eliasson 2010). Inom den kvalitativa             

forskningen är det svårare att mäta det empiriska materialet utifrån dessa parametrar då             

studier tenderar att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där verkligheten inte har            

en allmängiltig sanning (Alvesson & Sköldberg 2008). Då studien i denna uppsats bestått av              

både kvantitativ och kvalitativ forskning, delades mätandet av tillförlitlighet upp i det            

forskningsfält vardera tillhör. En kvalitativ studie bör därmed istället behandlas efter fyra            

kriterier gällande trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet och bekräftelsebarhet (Lincon &         

Guba 1985). För att uppnå trovärdighet utfördes ett strategiskt urval av materialet inför             

arbetets resultatredovisning. Överförbarhetens kriterium eftersträvas att uppfyllas genom att         

vi tydligt beskrivit den valda kvalitativa metoden och presenterat det material/bilder vars            

relevans kan påvisa relationen mellan politiker och influencer. Analysens tillvägagångssätt          

har presenteras utförligt för att skapa förståelse hos läsarens och för att få grund i vår                

sammanställda slutsatser. Vi har eftersträvat tillförlitlighet genom de vetenskapliga teorier          

och den tidigare forskningen som vi valt och hänvisat till genomgående. Under arbetets gång              

har handledare och studenter tagit del av studien för sin trovärdighet och bekräftelse kring              

relevans. Uppsatsskrivares egna sociala och kulturella kontext kan påverka arbetets utgång,           

analys och resultat vilket är faktorer som bör belysas.  

Den kvantitativa enkäten behöver däremot undersökas utifrån reliabilitet och validitet          

(Eliasson 2010). Eftersom enkäten publicerades till ett begränsat område av vänner och            

bekanta på nätverket Facebook kan det blir svårt att få likvärdigt resultat vid omprövningar              

av resultatet då den kulturella kontexten spelar stor roll i respondenternas svar. Det empiriska              

materialet som vi använt i studien är en generalisering av mediepubliken och därmed inte              
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representativ för allmänheten. På så vis får enkäten en lägre reliabilitet. Eftersom enkäten har              

en något lägre reliabilitet kan validiteten inte bli mycket högre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



 
 
 
 
 

5. Analys och resultatredovisning  

 
I detta avsnittet behandlas resultat och analys genom redovisning av det empiriska materialet             

från webbenkät och multimodal metod. Analysen är uppdelad i två något större delar där              

vardera metod genomarbetas separat för att besvara forskningsfrågorna i relation till teori.  

 

5.1 Mediepublikens attityder  

Webbenkäten delades av oss uppsatsförfattare på våra respektive Facebook-konton och fick           

relativt stor spridning. Enkäten fick in 144 svar. Den första frågan i enkäten behandlar              

respondenten identitet och lyder: “Vem är du?”, där alternativ ges om personen i fråga är               

kvinna/man/icke binär. Resultatet blev att 38% benämnde sig som man, 60% som kvinna och              

1,5% som ickebinär (se bilaga 6.1). Den andra frågan (se bilaga 6.2) syftar till ålder och är                 

indelad i sex stycken ålderskategorier, med ett spann på 18 år -55 år +. Resultaten på denna                 

fråga blev att 3,5% tillhörde kategorin 18-20, 61% ingår i åldersspannet 20-25, 21,5%             

tillhörde gruppen 25-35, 5,5% representerade kategorin 35-45, 3% av respondenterna var           

mellan 45-55, 3%, och 5,5% var 55+.  

 
(Bilaga 6.2) 

 

Den tredje frågan syftade till att undersöka hur många av respondenterna som röstade i              

riksdagsvalet 2018. 97% svarade att de röstade varav 3% inte röstade (se bilaga 6.3). Fråga               

fyra blev en fortsättning på fråga tre och hade till syfte att undersöka hur många               

förstagångsväljare som svarat på enkäten (se bilaga 6.4). 82,5% svarade nej på att det var               
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första gången de röstade i riksdagsvalet och 17% av svarande ja. I mitten av enkäten kommer                

vi in mer på vårt valda ämne gällande sociala medier. Fråga fem hade som syfte att ta reda på                   

om respondenten använder sig av Instagram eller ej. Här svarade en stor majoritet av              

respondenterna ja. Närmare bestämt 94%. 6% svarade nej (se bilaga 6.5). Efter föregående             

fråga var det viktigt för resultatet av enkäten att få svar på följande fråga vilken lyder; följer                 

du, eller tar del av någon politiker/politiskt parti på Instagram? Här gavs svarsalternativen             

ja/nej och 67% svarade nej på frågan medan 33% svarade ja (se bilaga 6.6).  

 
(Bilaga 6.6) 

 

Den följande frågan hade istället till uppgift att undersöka ifall respondenten följer eller tar              

del av någon influencer på Instagram. På denna fråga blev resultatet 75% av svarande som               

svarade ja och 25% som svarade nej (Se bilaga 6.7).  

 

 
 

 

(Bilaga 6.7) 
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Den åttonde frågan löd; tycker du att influencers engagerat sig politiskt inför valet i Sverige               

på Instagram? Denna fråga formades utifrån att få ett kort ja/nej till möjlighet att kunna få ut                 

ett tydligare resultat. Här svarade 74% ja och 26% nej (se bilaga 6.8).  

Till den nionde frågan gavs respondenterna fler svarsalternativ för att kunna få ett bredare              

resultat att vidare analysera. De svarande behövde bestämma sig kring hur de ställer sig till               

influencers politiska engagemang. Hela 26,5% av respondenterna anser att det är tveksamt,            

23% tycker däremot att det är bra. 18% ställer sig kritiskt till frågan medans 17% istället                

tycker det är ganska bra. 12,5 % tycker det är jättebra bra varav 3% svarar sig vara                 

motståndare (se bilaga 6.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bilaga 6.9) 

 

I den tionde frågan var det intressant att ta reda på ifall respondenterna har upplevt någon                

slags relation/samarbete mellan influencers och politiker. Resultatet visade att 57% svarade           

nej på frågan medan 43% svarade ja (se bilaga 6.10). Den sista frågan var den enda frågan där                  

det gavs svarande möjligheten att med egna ord reflektera kring frågan. Målet var att få reda                

på hur relationen mellan influencers och politiker uppfattas, hade en svarat ja på tidigare              

fråga gavs en möjligheten att få utveckla vidare. Eftersom frågan inte var obligatoriskt             

resulterade i att endast 44 av 62 personer svarande vidare på frågan efter att ha svarat ja på                  

det föregående (se bilaga 6.11). Nedan följer ett urval av svar från fråga tio.  

 

“Jag upplevde att t ex Annie Lööf inför detta val verkligen hade en genomtänkt              

kommunikationsplan. Hon syntes i kvinnliga influencers flöden, med många framförallt yngre           

tjejer som följare. Med stor uppmärksamhet från en så pass digitalt uppkopplad generation, får              
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hennes politik och hjärtefrågor utrymme. Vinklas det ”rätt” och om man kan relatera, då tror               

jag verkligen att följaren/följarna påverkas” - Respondent 36 

 

5.1.1 Analys av kvantitativ enkät  
Enligt Henry Jenkins teori om deltagarkultur (2014) kan vi få fram intressant analys kring              

nutidens deltagarkultur på Instagram. Det sociala nätverket bygger på aktivt deltagande vilket            

skapar denna form av starka kultur. På så vis blir Instagram en tacksam plattform som               

“automatiskt” genererar cirkulation. Begreppet cirkulation innebär integrationen av spridning         

genom innehåll mellan användare och mottagare, exempelvis på Instagram. Något som i            

grunden är den enda förutsättningen för att yrket influencer ska uppstå. I enkätsvaren kan en               

se hur denna starka deltagarkultur finns hos respondenterna då hela 94% använde sig av utav               

tjänsten Instagram. I och med detta går det att tolka politikers uppkomst på Instagram som ett                

faktum av att distribution, som Jenkins nämner som den nya räckvidden av content, har              

flyttats till cirkulation som det väsentliga (Jenkins 2014). Det kan tolkas som ett indirekt              

strategiskt politiskt beslut, att politiker och partier ska ta del utav denna cirkulation och              

möjlighet att påverka opinionen verksam på Instagram (Strömbäck 2014:33). Däremot kan           

det bevisas utifrån enkäten att politiker inte får samma genomslag på Instagram som en              

influencer, då endast 33% aktivt följer ett parti/politiker. Medan 75% av de svarande följer              

någon typ av influencer på Instagram. En kan tolka detta resultat som ett resultat av               

cirkulationen och spridningen inte verkar på samma sätt hos en politiker som hos en              

influencer. På så vis kan en anta det blir rimligt för politiker att använda sig av influencers                 

som verktyg för att kunna nå denna typ av spridning och cirkulation som idag år 2018 är                 

centralt för att bäst nå ut. Det blir därför självklart en strategisk politisk kommunikation från               

politikers sida. För att vidare se på hur publiken tolkar influencers politiska innehåll och              

kommunikation kan en se närmare på fråga åtta i enkäten och i samband se till den tionde                 

frågan som är en längre svarsalternativ-fråga. Respondenterna i enkäten var mer positivt till             

att en influencer kommunicerar politiska budskap än politiker/partier då majoriteten anser att            

kommunikationen är jättebra/bra/ganska bra. Medan flertalet ställer sig kritiska till det           

uppmärksammade samarbetet influencer och politiker emellan. Vad kan detta bero på? Är det             

mer okej att prata om sina politiska åsikter när en inte har någon stark koppling till ett visst                  

parti eller om partiet inte har en stark relation till en influencer.  
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För att skapa mer förståelse om detta är det viktigt för oss att analysera begreppet               

transparens i relation till politiskt kommunikation. Ett av de intressantare svar som samlats in              

från enkäten argumenterade för att en uppfattade influencers som väldigt varsamma kring            

sina åsikter för att de inte ska riskera att förlora sin trovärdighet hos följare. Vilket leder oss                 

in på begreppet transparens, ett ord som tolkats utifrån Daniel Lathrops (2010) artikel             

gällande transparensens väsentlighet inom politik. Transparensen minskar när influencers tar          

tydliga politiska ställningstaganden. Transparensen i sig kan symbolisera äktheten i          

innehållet. Äktheten är det som möjliggör för följarna eller för andra influencers att kunna               

återspegla sig och på så vis skapas trovärdighet (Lathrop 2010). Att den här återspeglingen              

sker är viktigt för att den ska verka på rätt sätt och att influencern inte ska tappa sitt                  

förtroende. Samma lika gäller bland företagare. Företagens mål är att influencers ska kunna             

återspegla sig i företagen för att på så sätt kunna möjliggöra för samarbeten. Det blir en form                 

av spridning som sker via företaget, influencer och följare. Allt hänger ihop på så vis att en                 

influencer ska kunna spegla sig i företagen och följare ska kunna spegla sig i influencer. Där                

skapas transparensen. Denna analys och dess begrepp som har tagits upp går att koppla till               

Susan Fourniers forskning om relationsteorin. Där det centrala handlar om människors behov            

av mening och meningsfulla relationer (Bengtsson & Östberg 2011:68). På så vis kommer en              

influencer bli mellanhanden mellan företag/varumärken och konsumenten/följaren, precis        

som Uzunoglu och Misic Kip talar om i sin artikel “brand communication through digital              

influencers model” (Uzunoglu & Misic Kip 2014). Det sker en spegling, genom att köparen              

ska kunna känna igen sig i den personifierade karaktären för företaget som influencern skapar              

via sina sociala kanaler, det form av samarbeten som tas upp. Samtidigt som det är viktigt att                 

företaget kan spegla sig i influencern, allt detta för att trovärdigheten och transparensen ska              

kännas äkta.  

 

5.2 Intimitet och identitet på Instagram 

Utifrån den multimodala metoden har analysen av materialet delats upp i två teman som går               

att finna i dessa bilder. Den första är intimitet, ett begrepp som hittas i Henry Jenkins teori                 

gällande deltagarkultur (Jenkins 2014). Intimitet tolkas som den “digitala närhet” som uppstår            

när människor kommunicerar med varandra på sociala medier. Att avståndet mellan           

människor krympt och möjligheten att nå varandra när som helst på dygnet blivit möjligt. En               
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influencer eller politiker tillhörande eliter har möjlighet att kommunicera med vilken           

människa som helst på Instagram och vice versa, men de väljer att istället kommunicera med               

varandra. Inte andra. Det första exemplet på denna tydliga intimitet ser vi i en bild publicerad                

av Isabella Löwengrip (se bilaga 4.) där hon syns tillsammans med Centerpartiets partiledare             

Annie Lööf. 

 
(Bilaga 4)  

 

Intimitet går att tyda utifrån den känslan som förmedlas ur Löwengrips blick och den              

tillhörande texten. Bilden konnoterar en känsla av intimitet utifrån den personliga relationen            

som personerna uppvisar. En reflektion vi kan tyda utifrån konnotation och att Isabella             

Löwengrip här använder sig av personlig karaktär för att kunna skapa en känsla av intimitet               

som förmedlas till sina följare. Att kunna föra över en känsla av intimitet gentemot sina               

följare i relation till Annie Lööf kan gynna partiledarens relation till publiken och på så vis                

eventuellt locka väljare. Den tillhörande texten “I’m with her” har en känsla av djup och en                

relation utanför Instagram.  

Ett tydligare exempel på denna form av intimitet ser vi i bilden och de tillhörande               

kommentarerna tagen från partiledare Ebba Busch Thor Instagram (se bilaga 2). I bilden ser              

vi Busch Thor i en selfie tillsammans med en bit pizza där hon upplevs matt och besviken när                  

hon blickar ner i tallriken.  
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(Bilaga 2) 

 

Det kan en tyda som en form av intimitet då Busch Thor visar upp en sida av personlig                  

karaktär till sina följare och publik. Den form av intimitet som vi vill tolka, den form vi                 

kopplar till närheten eliten emellan sker i Ebba Busch Thors kommentarsfält. Där flertalet             

influencers visar upp en ömhet och förståelse till Busch Thors besvikelse. De kommentarer             

av störst relevans är skrivna av influencers och stora medieprofiler. Dessa innehåller            

värdeladdade ordval och tydliga känslor. Exempelvis Micael Bindefelds och Emma Unckels           

kommentarer; 

“Du förtjänar en mysig fredagkväll med godis och brasa!!! Vi är många som tröstäter denna               

helg. Kram @buschebba” (se bilaga 2) samt Emma Unckels kommentar “Heja dig” (se             

bilaga 2.1).  

Här kan vi se hur båda eliterna kommunicerar med varandra på Instagram. Vilket vi kopplar               

till den form av intimitet som förklaras ovan. Kommunikationen sinsemellan är det som vi              

lägger stor vikt på här, en öppen kommunikation, fri för tolkning och öppen för reflektion. En                

kommunikationssituation där vi kan tyda hur bilden och dess kommentarer konnoterar en            

personifiering av partiledare Ebba Busch Thor och ger oss en känsla av intimitet.  

För att vidare se hur avsändare Ebba Busch Thor försöker övertyga i den retoriska              

situationen kan vi tyda en epideiktisk retorik. Ebba kritiserar samhällsläget, vad som händer i              

politiken, vad politiker gör för val. Hon spelar på vad som är dåligt i “nuläget”, det som sker                  

just nu. I den skrivna texten går det att urskilja en tonvikt på pathos. Inlägget bygger på                 

känslor vilket ger appell i läsarens känslor och sinnestillstånd i “situationen”. Texten är             

utifrån sin kontext situationsbunden. Tid och rum i den kulturella kontexten är väldigt             

bestämd till det datum bilden är publicerad och den politiska situation den grundar sig i. En                
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övertygande förmåga är något som influencer och entreprenören Isabella Löwengrip även hon            

besitter. I bilden blir det tydligt vad hon försöker övertyga om och vem hon försöker               

övertyga. En tydlig epideiktisk retorik används när hon hyllar partiledare Annie Lööf. Hon             

försöker övertyga sina mottagare och förmedla känslan av positivitet gentemot Annie Lööf.            

Detta blir mer övertygande för Isabella Löwengrips följare när hon själv tar ett sådant pass               

tydligt ställningstagande. De appellformer som vi tydligast kan urskilja är ethos. Hela bilden             

bygger på hennes personliga karaktär, hennes kompetens, hennes moral och den bild hon vill              

förmedla av sig själv till sina läsare. Den form av ethos som används här är det som vi                  

analyserar som intimitet, en intimitet till Annie Lööf, Löwengrips följare och den form av              

intimitet hon vill förmedla till sina följare för att bidra till skapad intimitet mellan partiledare               

och publik.  

För att tydligt koppla till intimitet har vi även hämtat mer material från partiledare              

Annie Lööfs Instagram-konto. Hennes uppladdade inlägg består av två bilder i ett bildspel             

som visar henne själv tillsammans med svenska influencern Bianca Ingrosso (se bilaga 7).  

 
(Bilaga 7)  

 

På bilden ser vi Annie Lööf och Bianca samtala och vi får genom konnotationen en tydlig                

känsla av att syftet med bilderna är att fånga oss följare, likt tidigare bild publicerad av                

Isabella Löwengrip. Här kan vi tyda en partiledare tillsammans med unga influencers som             

genom konnotation skapar en känsla av intimitet och personlig karaktär för potentiella            

väljare. Ur semiotisk perspektiv ser vi två glada personer som ser ut att spegla på en personlig                 

relation. I tillhörande bildtext beskriver Annie Lööf hur hon har visat Bianca Ingrosso runt i               

riksdagen och att deras samtal har handlat om politik och vikten av sin rösträtt. Inlägget               

bygger mycket på de retoriska appellformerna ethos och pathos. Det är av personlig karaktär              
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när Annie Lööf visar upp en ung influencer på sin Instagram och vädjar till sina följare att                 

använda sin rösträtt, eventuellt knep för att nå ut till unga väljare. I texten skriver Annie Lööf                 

att det är på allvar nu och vädjar till sina följare. Det visar på hennes vilja till intimitet för                   

följare och en känsla av sårbarhet. Den kommunikation som sedan sker i kommentarsfältet är              

samma form av eliter som kommunicerar som tidigare beskrivet i inlägget av Ebba Busch              

Thor. Här tycks vi dock få en starkare intimitet när Bianca Ingrosso själv svarar på Annie                

Lööfs inlägg i form av en kommentar. Kommentarsutbytet sker genom pathos vilket vi kan              

tyda i de faktum att Bianca Ingrosso benämner Annie Lööf som en “förebild” och Annie Lööf                

kommenterar ett rött hjärta tillbaka. Det skapar ett tydligt budskap till likväl Annie Lööfs              

följare men även Biancas potentiellt yngre följare.  

Det andra temat vi kunnat tyda i bilderna är begreppet identitet. Begreppet identitet             

kan vi hämta ur den tidigare forskningen av Bengtsson och Östberg (2011). Där diskuteras              

brand image och brand identity ur ett varumärkesperspektiv. Precis som de hävdar är identitet              

en spegelbild av varumärkets personlighet. I den bild tagen från moderaternas partiledare Ulf             

Kristersson Instagram (se bilaga 5), kan vi se hur han poserar tillsammans med influencern              

Margaux Dietz. 

 
(Bilaga 5) 

 

I Kristerssons bild konnoterar identiteten som en återspegling av honom som politiker och             

partiledare. En återspegling han vill föra vidare till sin publik för att skapa gemenskap. För att                

skapa denna identitet använder sig Kristersson i bilden av olika influencer. Genom att             

använda sig av influencers tycker vi att det sker ett identitetsskapande som gör att han som                

partiledare personifieras och en återspegling skapas med hjälp av influencers involverade. Vi            
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kan föreställa oss att middagen var till för att på något vis vinna en slags övertygelse och att                  

få influencers på sin sida och sprida sina budskap som sedan dem ska förmedla i sina sociala                 

kanaler och på så sätt öka sin räckvidd som partiledare? Han hyllar både i text och bild dessa                  

influencers, något som går att ifrågasätta gällande äktheten. Den personifierade identiteten           

ökar Kristerssons trovärdighet hos publiken. 

Ellinor Löfgrens bild kopplar vi även där till begreppet identitet och att bilden på som               

ligger uppe på hennes Insta-Story är kopplat till hennes persona som influencer (se bilaga 3).  

 
(Bilaga 3) 

 

Den konnotation vi kan tolka utifrån vår egna kulturella kontext är det öppna budskapet som               

Ellinor Löfgren förmedlar med sin bild. Det hålls inte inne på några åsikter men det är upp till                  

mottagare av bilden att bilda sig en egen uppfattning kring influencers åsikter. I liknande fall               

som med Ulf Kristersson sker det en återspegling till Ellinors publik och hennes persona som               

influencer, starkt då hon står upp för vad hon tycker och tänker- Ett retoriskt knep som kan gå                  

hem hos mottagarna. Ur den retoriska situationen kan vi se hur Ellinor använder sig av               

deliberativ retorik. Hon förmedlar öppet vart hon står på den politiska kartan och vill få fram                

egna åsikter men uppmanar och uppmuntrar andra att även rösta på Centerpartiet. Vi kan              

även se hur hon använder sig av logos då hon gör ett rationellt ställningstagande och framför                

fakta. Däremot uppfattas inte Ellinor som objektiv utan vi tolkar henne snarare subjektiv i              

kontexten till vilket resulterar i ethos som tematiskt retoriskt struktur. Genom ethos kan vi              

urskilja hennes karaktär och det förtroende läsaren har gentemot henne. Ulf Kristersson            

använder sig även av denna typ av ethos. Det ser vi i hans karaktär och likt Ellinor, läsarens                  
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förtroende till honom. I hans sätt att skriva ser vi även apell i pathos där han talar till läsarens                   

känslor. Kristersson vill väcka någon form av tanke kring influencers i politiken och är tydlig               

i sin text om den vikt dessa personer har i samhället och där lika med i politiken.  

De sex valda Instagram-bilderna har alla en koppling till de båda teman gällande intimitet och               

identitet. Men delar av bilderna tycks finna starkare incitament i de ena eller de andra av                

funna teman. Däremot har vi valt en bild tagen från Katrin Zytomierskas Instagram för att               

visa på hur bilden spelar på lika stora delar intimitet och identitet. Medieprofilen Katrin              

Zytomierska skulle möjligen inte klassas som den typiska influencern utifrån den kontext            

som diskuterats i tidigare forskning, men hon är en stor personlighet och röst på sociala               

medier. Bilden som vi valt att analysera är en bild tagen på henne och moderaternas               

partiledare Ulf Kristersson (se bilaga 6). Denna bild är tagen under samma            

“influencermiddag” som tidigare diskuterats ovan när vi analyserade en bild publicerad på            

Ulf Kristersson Instagram med influencern Margaux Dietz.  

 
(Bilaga 6) 

 

Varför vi valt att koppla Katrins bild till de båda valda teman är för de starka budskapet ur                  

semiotisk och retoriskt perspektiv men också för att detta är en bild som Katrin delat efter                

denna politiskt inflytelserika middagen tillsammans med partiledare Kristersson och andra          

influencers. Ur semiotiskt perspektiv är det en mycket positivt bild tillsammans på de båda              

nämnda parterna och den inklistrade loggan, som i sin grund är en symbol, som skapar               

övertygelse vid första anblick. Symbolen för moderaternas parti konnoterar, utifrån vår egna            

kulturella kontext, relationen mellan Katrin Zytomierska och Ulf Kristersson. Bilden skulle           

kunna tolkas som en kampanjbild utifrån att endast se till bilden, men vi vet att så inte är                  

fallet utan detta är Katrin Zytomierska egna värderingar som speglas och på så sätt stärker               
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hon även Ulf Kristerssons identitet. Precis som i tidigare Ellinor Löfgrens bild använder sig              

Zytomierska av deliberativ retorik när hon samtalar till sin publik med öppet och åsikts starkt               

budskap. Ett liknande retoriskt knep som ovanstående använder sig hon av ethos där hon              

trycker på sin egen karaktär och moral, men även på det förtroende som hon har genom sina                 

följare. På sättet som Katrin har delat denna bild är en uppmaning till sina följare att rösta och                  

genom sin röst beskriver hon i retoriskt mening vad som är viktigt ur hennes perspektiv. Det                

som gör bilden speciell är att Ulf Kristerssons arbete med att stärka sin identitet som               

partiledare har lyckats under denna politiska middag med ett flertal olika influencers. Då             

Katrin delar denna bild stärker hon Kristerssons och moderaternas identitet på ett intimt vis              

till sina följare. Intimiteten sker genom utbytet av åsikter och värderingar som Katrin delar              

med sig av på sociala medier.  

 

5.2.1 Politisk influencer marketing  

Utifrån presenterade resultat använder sig Ebba Busch Thor, Ulf Kristersson och Annie Lööf             

av en politisk public relation (Strömbäck 2014:197) när de kommunicerar på sociala            

medieplattformen Instagram. Vilket innebär att de vänder sig till (nya)medier för att påverka             

opinionen. Men det som vi vill belysa genom den här uppsatsen är influencers stora roll i                

samhället och i det politiska rummet. Vilket inflytande de, utifrån vårt resultat, bevisats ha,              

men att influencers samtidigt inte är själva medien i sig utan bara människor med många               

följare. Det vi därför kan konstatera är precis som Uzunoglu och Misic Kip tar upp i sin                 

tidigare forskning (Uzunoglu & Misic Kips 2014). Att denna indirekta politiska           

kommunikation gör att influencers blir en mellanhand i det politiska spelet men även i              

kommunikationen mellan politiker och publiken. Sociala medier är en form av media men             

varken uppbyggd eller utformad på samma vis som traditionell media. Det är i det flesta               

fallen inte stora företag som ligger bakom framgångsrika konton på Instagram med stor             

räckvidd, cirkulation och välarbetat content. Utan det är en influencer, en privatperson. En             

person som delar med sig av sin vardag, egna åsikter och sitt faktiska liv. Det är detta som vi                   

benämner och skapat begreppet politiskt influencer marketing. När en politiker använder sig            

av influencers för att marknadsföra sina politiska åsikter, värderingar och/eller de parti som             

politikern representerar, blir det lättare för en influencer att personifiera politikern till            

publiken och därmed skapa en mer personlig känsla. Det är vad influencer marketing har fått               
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sitt namn efter, att influencer lättare kan personifiera varumärken, företag och i denna uppsats              

även politiker. Detta skapar en politiskt kommunikation utanför den politiska sfären. En sfär             

där vi tidigare inte sett politiken förekomma på detta vis. Men detta kanske är den nya formen                 

av politisk kommunikation?  

I studien från vår multimodala metod kan vi se hur Ulf Kristersson och Annie Lööf               

väl medvetet använder sig av denna form av politiskt kommunikation. När en politiker, till              

exempel i Kristerssons fall, bjuder in en antal utvalda svenska influencer får det en att tänka                

att detta måste vara det ultimata stunden får honom att nå ut med sitt budskap och återspegla                 

sig själv som partiledare och för sitt parti. Vilket leder till att en influencer enkelt kan sprida                 

budskap vidare till följare samtidigt som det möjliggör underlättning att ta till sig             

informationen för publiken. Vi har tidigare förklarat hur influencers arbete inom området            

politik på sociala medier är dagens varumärkesspridning av partier. Att koppla samman en             

influencer med ett parti tar partiets brand identity vidare men frågan är hur deras brand image                

(Bengtsson & Östberg 2011) uppfattas på grund av detta arbete? Funderingar som är             

intressanta att ta vidare till diskussion. Exemplet från Katrin Zytomierskas bild är precis             

denna form av spridning som vi drar slutsatsen och analys kring var moderaternas mål med               

middagen. Som analysen tagit oss in på och redovisats tidigare är det här politiskt influencer               

marketing i sin spets. Liknande knep gjordes även av Annie Lööf när influencer Bianca              

Ingrosso bjöds in på en rundtur i riksdagen. En bild på denna händelse delades av Annie Lööf                 

själv med även av Bianca Ingrosso, en bild som tyvärr inte går att hitta i efterhand. Något en                  

kan diskutera varför.  

Utifrån enkätens resultat och mer specifikt svaren från den sista resonerande frågan i             

enkäten kan vi tolka att respondenterna i största mån ställer sig kritiska till denna typ av                

kommunikation och samarbeten som redovisats ovan. Ett utav dessa exempel på svar från den              

sista frågan i vår webbenkät lyder; 

 

“Baksidan med att Influencers bedriver en typ av marknadsföring för politikers skull kan vara              

att följarna litar blint på influencern utan att söka fakta på annat håll. Eftersom att influencern                

med största sannolikhet får betalt blir det extra känsligt.” - Respondent 41 

 

Det är intressant att se hur personen i fråga placerar marknadsföring i relation till              

trovärdighet. Att marknadsföra någonting innebär ett bestämt samarbete samt 
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kommunikationsplan och genom att göra det för att uppnå politiskt syfte förlorar den person              

som genomför detta, en influenser, sin trovärdighet. Att som influencer tappa sin trovärdighet             

innebär även minskad transparens. Något som enligt denna respondent blir problematiskt. En            

analys av problematiken kring transparens och trovärdighet grundar sig i när denna form av              

politisk kommunikation lämnar den politiska sfären. Vilket kan göra det främmande för  

publiken och innehållet upplevs därmed köpt. Ytterligare ett svar som även ställer sig kritisk              

till det samarbete som finns mellan Isabella Löwengrip och Annie Lööf;  

 

“Ej trovärdig. Tex Annie lööfs uppvaktandet av influencers i stil med Isabella Löwengrip.             

Stor del av influencersfären röstar på centern.” - Respondent 18  

 

Här talas det återigen om trovärdighet och att uppvaktandet från politikernas håll inte känns              

“äkta” eller inger total transparens. I den bild Isabella Löwengrip publicerat på henne själv              

och Annie Lööf (se bilaga 4) framstår det som att Isabella själv står bakom Lööf, men det är i                   

samma veva mycket möjligt att det är Lööf som egentligen står bakom Löwengrip, precis              

som kommentaren ovan hävdar, även om det inte syns i själva kommunikationen. Att hela              

“influencersfären” skulle rösta på Centerpartiet kan vi även finna ett ytterligare belägg för i              

den bild som Ellinor Löfgren publicerat (se bilaga 3). Viktigt att poängtera dock är att               

Löfgren inte nämner några andra influencers åsikter än sina egna vilket gör att vi inte kan                

generalisera men det är intressant att se sambandet mellan hennes bild och kommentaren             

angående “influencersfären”. Ytterligare belägg för att respondentens kommentar skulle         

kunna ses som sanning är det faktum att Annie Lööf bjöd in Bianca Ingrosso för rundvisning                

av riksdagen och för att sedan publicera mötet på Instagram.  

För att se fenomenet ur ett annat perspektiv än ovan givna, är de viktigt att lyfta de                 

kommentarer som ej ställer sig kritiska till relationen politiker och influencer;  

 

“Jag upplever att de mest digitala och moderna partierna försökt engagera sig med             

influencers. Ofta på ett avslappnat och personligt sätt för att antagligen humanisera dem som              

politiker. Ta ner dem på jorden. Visa att det är en människa som "influencern" gillar och inte                 

en politiker – något som i sin tur kan påverka dennes följare att tycka detsamma.”  

- Respondent 15 
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“Många politiker använder sig av influencers för att nå ut till en väljargrupp som de annars                

kanske har svårt att locka till sig, då tänker jag mest på unga. Om en politiker vinner en                  

influencers förtroende så kan ju detta resultera i flera tusen andras förtroende också. Medan              

influencers använder sig av politiker för att verka mer legitima och aktuella. Så det är väl                

win-win! Jag tycker det är bra om samarbetet känns äkta och om influencers också kan vara                

någorlunda opartisk!” - Respondent 21 

 

Dessa kommentarer kan tydas som en konsekvens av den politiska kommunikationen som ägt             

rum. Att genom influencers mer personliga spridning av politik gör att politiker känns mer              

humana, det är precis vad vi vill belysa, den trovärdighet som influencers har. Det gör att                

genom sin spridning på sociala medier kunna skapa och ge möjlighet för partier att nå ut till                 

andra målgrupper. Samarbetet som kommer till uttryck anser en av respondenterna vara            

“win-win” för både influencer och politiker, att en influencer kan verka mer “legitim” genom              

den här formen av samarbeten. Ett perspektiv som visar på att dessa samarbeten är lyckade               

samarbeten och kan ha bidragit positivt. Den här formen av politiskt kommunikation i             

modern tid är precis vad politiskt influencer marketing är.  

Varför sker denna form av kommunikation? Varför har influencers fått detta stora            

inflytande att det kan komma att påverka vår politik? Som tidigare nämnt ur boken skriven av                

Bengtsson och Östberg (2014) tar Susan Fournier upp teorier kring relationsbyggande. Att vi             

behöver känna igen oss för att kunna känna förtroende. Som analysen tar upp ovan kan en                

influencer lättare personifiera de innehåll som ska ut i sina kanaler och göra innehållet mer               

trovärdigt. Vi litar på en människa som vi har lättare att relatera till och vi kan därför känna                  

en återspegling i det innehåll som förmedlas. Den spridning som sker på sociala medier idag               

är en del av de nya tekniska förutsättningar som vetenskapen har givit oss men det handlar                

även om cirkulationen som tog upp tidigare i resultatavsnitt. Att människor integrerar idag på              

dessa sociala kanaler och en influencers kanske största uppgift är just att integrera med sina               

följare och att kommunikationen sker med sina följare och inte till dem. Relationsbyggande             

mellan influencers och deras följare är en cirkulation och spegling som kommer lite per              

automatik om för att en influencer ska kunna verka sitt yrke överhuvudtaget. Det som kan               

stärka detta i relation till politiker, är hon influencers integrerar på sociala medier med              

politiker. Det ser vi exempel på det resultat vi har visat upp från den multimodala metoden                
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utifrån bilden på partiledare Ebba Busch Thor Instagram-bild. Där vi till exempel ser             

influencer Emma Unckels kommentar “Heja dig!”. En sådan kommentar skulle kunna           

påverka Unckels följare i deras egna åsikter i form av de förtroende som de känner för henne                 

och vidare genom denna form av integration, även för politiker Ebba Busch Thor.  

Det som ligger till grund för att kunna analysera influencers och relationen till             

publiken är influencer marketing. Ett begrepp och teori som diskuteras i av Marijke De              

Veirman, Veroline Cauberghe och Liselott Hudder ovan i uppsatsen (De Veirman, Cauberghe            

& Hudder 2017). En studie som vi kan analysera ur ett perspektiv och med grund i vår                 

undersökning gällande publikens åsikter kring det politiska relationen som influencers skapat.           

Influencer Marketing diskuteras främs i relation till företag och varumärken och hur det kan              

gynna företag och deras brand image genom att använda sig av personliga sociala konton, en               

influencer. För vidare analys blir det intressant att se till koppling mellan alla dessa begrepp               

som vi bland annat förklarat i vår begreppsdefinition. Dessa begrepp som brand image,             

influencer marketing, cirkulation och trovärdighet i koppling till politisk kommunikation är           

efter denna undersökning i både webbenkät och multimodal form, inte endast för ett kritiskt              

öga att se. Det finns tydliga kopplingar och reflektioner att dra kring att politiker vill nå ut till                  

större och bredare målgrupper och behöver idag att anpassa sig till nya moderna             

medieformer. Men frågan vi kan ställa oss är om detta blir trovärdigt och transparent?              

Kommunicerar en influencer sina egna åsikter eller finns det mer bakom? En fråga som vi               

inte kan svara på i dagsläget med detta material. Men det är en fråga som väcker intresse för                  

vidare analys och forskning. En fråga vi som uppsatsförfattare, en del av dessa följare till               

influencers och ungdomar, kommer förmodligen att ställa oss ett tag framöver. Vilka röstade             

vi på? Blev vi påverkade? Ett samlingsbegrepp för detta som har nämnts under arbetets gång               

ovan, politisk influencer marketing. Kanske kommer detta begrepp att hjälpa för att bygga             

förståelse kring varför att kommunicera politik i sociala kanaler är som att kommunicera             

varumärken och företag. Genom en trovärdig personifierad influencer kan vi ta del av             

information och känna oss trygga att denna mellanhand finns och kan hjälpa till i den               

omfattande informations- och åsikts härva som politiken faktiskt är.  
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6. Diskussion och Slutsats  

 
I det här avslutande avsnittet kommer våra forskningsfrågor att besvaras för att sedan 

övergå i en övergripande diskussion. Vidare presenteras en mer reflektions baserad 

diskussion som följs av studiens slutsatser och vårt egna förslag till vidare forskning inom 

området.  

 

6.1 Slutdiskussion 

För att besvara den första forskningsfrågan gällande “Hur kommunicerar influencers politik           

på Instagram under valåret 2018?”, kan vi konkret säga att genom samarbeten och privata              

relationer “förklädda” i antingen middagar eller olika möten. Utifrån vårt multimodala arbete            

kan vi visa tydliga exempel på när dessa “förklädda” relationer visas upp på sociala kanaler.               

Att influencers öppet och ärligt tycks kommunicera politik verkar svårt att tala om. Vi              

förklarar i början av uppsatsen att syftet var att utföra kvalitativa intervjuer med influencers,              

men att ingen gav respons på vår förfrågan trots chans till hel transparens. Hur kommer det                

sig att de tillfrågade individerna (influencers) inte ville ställa upp på en intervju? Att allt ska                

vara och är väldigt transparent idag kan därför ifrågasättas (Lathorp 2010). Blir det             

problematiskt, att det kommuniceras politik på sociala kanaler, till potentiellt första väljare,            

som sedan ingen faktiskt kan stå för? Flera av de respondenter från vår enkät upplevde att den                 

politiska kommunikationen som influencers förmedlade var transparent och opartiskt medan          

många ansåg det genomskinligt och köpt media som förekom på deras kanaler. Konkret hur              

de kommunicerar är genom uppladdning av bilder på deras egna kanaler och det sker även               

genom Instagram relativt nya funktionen “Insta-stories”. Även fast influencers arbete må ha            

en oskyldig agenda så skapar det mer oro än vad som kan tyckas till en början. Det blir en                   

partiskt kommunikation som kan värva fler unga väljare, och trender som idag styrs av              

influencers på Instagram. Vad säger att en politiker inte skulle kunna bli en trend? 

Den andra forskningsfrågan, “Hur använder politiker och influencers Instagram som          

politisk plattform?” kan besvaras genom att se till resultatet angående hur Instagram som             

social plattform, har mycket stark deltagarkultur (Jenkins 2014). Detta leder i sin tur till den               

cirkulation och integration av deltagande som blir grunden för det genomslag influencer            
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marketing har. Stark deltagarkultur och cirkulation av content, följare och följares delaktighet            

blir den viktigaste förutsättningen för att detta fenomen ska fungera. Det blir även en              

självklarhet för oss uppsatsskrivare att se till varför politiker och partier väljer att använda sig               

av influencers som kommunikatör och Instagram som plattform att sprida politik på. Det är              

inte ett speciellt oväntat strategiskt drag från partiernas sida då den indirekta politiska             

kommunikationen är en etablerad metod sedan länge (Strömbäck 2014:33). Det kan vara            

svårt att se gränslandet för vad som tolkas som spridning och marknadsföring av politik på               

Instagram och för vilket innehåll en influencer publicerar som kan kategoriseras som politisk             

kommunikation. Är det när influencers dyker upp i politikers publicerade bilder eller själva             

väljer att visa content med politiska åsikter eller politiker inblandade? Att som influencer             

kommentera “gulliga och snälla” kommentarer på en politikers Instagram, blir det även en             

form av partipolitiskt ställningstagande?  

För att besvara den sista forskningsfrågan; “Hur ställer sig publiken till relationen            

mellan influencer och politiker? behöver vi utgå från vår undersökning och valda            

urvalsgrupp. Vi kan se att mediepubliken faktiskt reagerar på influencers kommunikation ut i             

deras sociala kanaler kring politik och politiker. Exempel från webbenkät;  

 

“Tycker det är problematiskt att politiker använder sig av influensers för att locka väljare,              

vilket jag anser att de gör när de dyker upp på influensers instagramsidor bl.a.” 

 - Respondent 14 

 

“Vet att vissa influensers har gjort betalda samarbeten med politiska partier vilket jag tycker               

är fel då det kan uppfattas som deras åsikter blivit köpta. Samtidigt tycker jag att en som                 

influencer ska få uttrycka sin politiska åsikt men det är viktigt att tänka på hur en formulerar                 

sig. Exempelvis tycker jag att margaux gjorde ett bra jobb med sitt partitempen och vloggar               

under andra politiska sammanhang då jag inte tycker det var tydligt vilket politiskt håll hon               

stod åt utan hon kändes rätt neutral. Känner också att politikerna har börjat förstå att sociala                

medier och influencers är ett bra sätt att nå ut till en yngre målgrupp på gott och ont. Bra                   

såklart att budskapet når ut till yngre men känns också som detta valet blev mycket om vilken                 

partiledare/språkrör som är mest ”likable”. - Respondent 29 
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Det är många som tycker och tänker, vilket inte bara är kritiska åsikter som kommer till                

uttryck kring detta fenomen. Det två exemplena ovan visar på en kritisk men ändå förstående               

ton, en medveten ton. För människor är medvetna om att detta sker i deras kanaler. Det kan vi                  

dra slutsats utifrån vårt resultat. Det vi inte kan visa resultat på är om denna form av                 

kommunikation från influencers och politiker faktiskt resulterade i någonting efter valåret           

2018? Vi kan konstatera att publicitet aldrig är dålig publicitet.  

Den tidigare forskningen och teorier som ligger till grund för vårt arbete är alla              

begrepp och teorier som analyserats ovan men som även går att diskutera i relation till vårt                

valda ämne kring politiskt influencer marketing. För att bygga relevant grund till vår             

undersökning blev det viktigt för arbetets reliabilitet att visa på teorier kring politiskt             

kommunikation och deltagarkultur. Teorin angående politisk kommunikation (Strömbäck        

2014) är grundpelaren i det vi valt att undersöka och deltagarkultur finner sin relevans i att                

den beskriver och förklarar det rådande klimatet på sociala medier, i denna uppsats             

Instagram. Det går inte att diskutera deltagarkultur utan att ta upp begrepp som cirkulation              

och återspegling (Jenkins 2014). Men det går heller inte att diskutera ämnet utan att koppla               

samman till influencer marketing och opinionsbildning. Det som vi har gjort under denna             

uppsats och arbete är diskutera influencer och dess innebörd, men för att kunna göra det har                

vi behövt den tidigare forskningen gällande opinionsbildare och influencer marketing.          

Genom att använda oss av detta i relation till metod och material har vi kunnat besvara våra                 

forskningsfrågor.  

Att Influencer Marketing är stort i vårt samhälle idag är ingenting som vidare behöver              

argumenteras för (Uzunoglu & Misic Kip 2014). Utifrån personliga åsikter ser vi trender i              

samhället på ökad konsumtion och att influencers har blivit starka personliga varumärken            

men också stora entreprenörer som företag väljer att vända sig till för ökad konsumtion.              

Företag vill stärka sin brand identity och vad är bättre än en influencer med flera tusen följare                 

att nå ut till med sina rekommendationer? Frågan vi väljer att ställa oss och att lyfta är varför                  

skulle inte detta vara samma inom politiken? Ett parti som vill stärka sin brand identity och                

personifiera sin partiledare. Vad är bättre än en stor entreprenör i den digitala sociala              

mediesfären som kan kommunicera ut budskapet till sina följare? Den räckvidden och            

cirkulationen som vi tidigare har tagit upp skapar just den återspegling som partier vill åt               

(Bengtsson & Östberg 2011). Att vi som publik, människor och samhälle ska kunna känna en               
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gemenskap och samhörighet med just det partiet. Detta är vad vi vill nämna och sätta ord på                 

som politiskt influencer marketing, ett begrepp vi har argumenterat och använt oss av             

genomgående i uppsatsen och i vår undersökning kring mediepubliken attityder samt i analys             

utifrån den multimodala metoden när vi har tittat  

Den artikeln som Dagens Media publicerade i fem delar och som sedan P3-Nyheter             

tog följetong på i sitt reportage och undersökning gällande ämnet och vår övergripande             

rubrik, influencers i politiken. Centerpartiets presschef Jessica Bissmark valde att besvara           

frågor om partiet aktivt kommer att samarbeta med influencers inför sin politiska kampanj             

och hennes svar var positivt (Törner 2018). Genom detta svar från presschefen tillsammans             

med vår undersökning och svar från respondenter, kan vi dra slutsen att både influencers och               

politiker ställer sig positivt till frågan kring samarbeten. Vilket inte gör oss mindre             

övertygande om att köpt media och reklam i sociala kanaler förekommer från båda parters              

håll. En intressant synvinkel är att reflektera över hur det endast är allianspartier             

representerade i denna studie, inget medvetet val men i efterhand blir det en intressant att               

ställa sig frågan varför. Hur kommer det sig att vi endast hittat information gällande              

samarbetet influencer och politiker representerade av allianspartier? Säger det någonting om           

respektive parti och/eller influencer?  

 

6.2 Reflektion och sammanfattning 

Vart kan vi ta del av denna kommunikation och vart kommer den att cirkulera, vem styr                

cirkulationen? Frågorna är många och svaren likaså. Det mest ärliga och uppriktiga svaret en              

kan ge är att vi ännu inte vet. Vi vet inte än hur det kommer att påverka och vi vet inte heller                      

hur mycket inflytande influencers hade på valet i september 2018.  

Vi kan se i vår undersökning att det finns människor som anser att detta är en bra                 

form av marknadsföring för partier. Vi kan inte besvara frågan om kommunikationen är köpt              

eller inte men vi kan diskutera den ur perspektiv tagna ur uppsatsen. Det som är de mest                 

väsentliga inom detta ämne är trovärdigheten. Influencer marketing skulle inte finnas om inte             

influencers hade förtroende hos sin publik och trovärdigheten skulle inte existera om            

influencers inte hade fått gehör för sitt arbete.  

Den politiska kommunikation sker dock inte endast mellan avsändare och mottagare,           

form av politiker och väljare. Den kommunikationen som visas i exempel, som blir             
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problematisk är den kommunikation eliten emellan. I det offentliga rummet, på Instagram.            

Att se influencers och politiker samtala, peppa och till och med föra opinion på sociala               

medier är det som blir problematiskt när vi talar om opartiskt opinion. Vi nämner det som                

digital opinionsbildning när vi tydligt ser politiskt kommunikation via influencers på sina            

privata kanaler. En kommunikation de vanligtvis inte för. Men när samtalen sker i             

kommentarsfälten och innehåller personligt pepp får det en att fundera över syftet, vad vill de               

visa publiken, oss väljare?  

De samhällsvetenskapliga konsekvenserna för fenomenet politisk influencer       

marketing är fortfarande en obruten mark. Men hos oss uppsatsskrivare har tanken kring             

relationen mellan gräsrötter och stora mediehus väckt frågor. Vad händer med gräsrötternas            

röster när större aktörer tar över dessa? En kan tänka sig användare på Instagram är               

gräsrötter, vars egenskapade medieinnehåll inte styrs av det rådande medielandskapet.          

Konkreta konsekvenser av politisk influencer marketing under valåret kan resultera/t i köpt            

politisk innehåll. Vilket skapar som tidigare diskuterat partisk reklam och innehåll. En sådan             

form av politiskt public relations kan bli oroväckande när vi börjar tala i större termer som                

vår rösträtt. Att påverka publiken med orörligt och då menar vi köpt innehåll skulle en kunna                

tänka sig få förödande konsekvenser i vårt samhällsklimat. Yttrandefriheten är en av våra             

grundlagar och människor har rätt att yttra sina åsikter, men bör det finnas restriktioner kring               

den sociala medievärlden? Får en influencer göra samarbeten med vad som helst som kan              

påverka vår demokrati och rösträtt?  
Att mediepubliken är medveten om att influencers varit en stor del av valrörelsen             

2018 är inget främmande. Det finner vi svar på i den enkät som ligger till grund för studien                  

och kan därmed utifrån analys och personliga åsikter med samvete uttrycka oss att detta har               

förekommit. Influencers har tillsammans med politiker fört den politiska kommunikationen i           

våra sociala kanaler och kommunikationen har flyttats från elitens sfär till öppna sociala             

flöden och nätverk. Den information vi tar till oss och framförallt av våra potentionella              

samhällsledare, vill vi ska kännas äkta och trovärdig. När en influencer som i vårt              

medvetande inte varit politiskt engagerad innan valrörelsen men sedan börjar föra opinion för             

ett parti eller partiledare, väcker detta frågetecken hos många.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har vi argumenterat för syftet med denna undersökning och försökt             

väcka intresse för vidare forskning och analys. I vår första valda metod var tanken att kunna                

möjlighet till intervjuer med strategiskt utvalda influencer, för att kunna få deras åsikter och              

synvinkel på detta fenomen vi undersökt. Det blev tyvärr otillräckligt med material då ingen              

av de mailade influencerna återkopplade. Vi ser detta som en utmaning för kommande             

forskning och förhoppningsvis väcker detta arbetet vidare intresse. Detta arbete har kunnat            

lyfta mediepublikens synvinkel genom enkät och för vidare arbete vore det uppfriskande att             

få influencers synvinkel. Vad skulle en influencer anse om det begrepp som vi             

uppsatsförfattare kallar politiskt influencer marketing?  
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Bilaga 8.10 

 
 
 
Bilaga 8.11 
 
Respondent 1: “Spänd” 
 
Respondent 2: “Subjektiv” 
 
Respondent 3: “Populistisk och fylld av intressekonflikter” 
 
Respondent 4: “Vet ej” 
 
Respondent 5: “Problematisk”  
 
Respondent 6: “Ganska god och att influencers samarbetar med politiker som de faktisk skulle rösta på och står 
för samma saker som dem.” 
 
Respondent 7: “Propagandistisk” 
 
Respondent 8: “Politiker betalar influencer för att göra reklam för deras parti.” 
 
Respondent 9: “Oavsett om dom samarbetar eller ej, de politiker dom visar upp på sin Instagram påverkar 
följarna.Sen är det ju självklart fantastiskt dom som väljer att informera och ta avstånd från rasistiska partier.” 
 
Respondent 10: “Rent av vidrigt att tjäna pengar på eller influera unga och vuxna på det sättet som ibland 
förekommer.”  
 
Respondent 11: “Influensers är bara människor. Många med ryggrad och många utan. Får inte beblandas med 
politik om de själva inte är riktigt insatta och står för sin sak av rätt anledning”. 
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Respondent 12: “Influencers som försöker påverka vem/vad man ska rösta på + youtubeklipp mellan 
youtubers/politiker.” 
 
Respondent 13: “Intressant” 
 
Respondent 14: “Tycker det är problematiskt att politiker använder sig av influensers för att locka väljare, vilket 
jag anser att de gör när de dyker upp på influensers instagramsidor bl.a.” 
 
Respondent 15: “Jag upplever att de mest digitala och moderna partierna försökt engagera sig med influencers. 
Ofta på ett avslappnat och personligt sätt för att antagligen humanisera dem som politiker. Ta ner dem på jorden. 
Visa att det är en människa som "influencern" gillar och inte en politiker – något som i sin tur kan påverka dens 
följare att tycka detsamma.” 
 
Respondent 16: “Influencer som låter politiker prata i deras stories och vice versa” 
 
Respondent 17: “Jag tycker att relationen mest baserats på en politikers personliga egenskaper istället för ett 
partis sakpolitik och vallöften. Att influencers exempelvis intervjuar partiledare med frågor som kretsar mest 
kring partiledaren som person eller influencers som är inbjudna på middag med en partiledare i syfte att ta 
snygga bilder och dylikt ser jag negativt på. Ens rösträtt görs till ett fenomen eller en trend istället för att 
behandlas som det privilegium som det är. Politik måste handla mer om politik, inte politiker. Det bör nämnas 
att jag själv är politiskt engagerad i ett parti.” 
 
Respondent 18: “Ej trovärdig. Tex Annie lööfs uppvaktandes av influencers i stil med Isabella Löwengrip. Stor 
del av influencersfären röstar på centern.” 
 
Respondent 19: “Bilder och middagar där de ska framstå som vänner och inte på något sätt ha med politik att 
göra, tänker främst på Moderaterna och Ulf Kristersson i spetsen. HEMSKT dåligt. 
Inte en helhjärtad relation, influcern hade inte ett helhetsbegrepp om partiet och då tar man det inte på allvar. 
Käns mer som man gör det för det ska se bra ut. Icke trovärdigt enligt mig. Bra undersökning! Lycka till!” 
 
Respondent 20: “Oäkta, ex ingrosso som sagt sig vara moderat, medan hon marknadsför för Annie Lööf. Vad är 
äkta? Vad är reklam? Känns lite svårt att se hur opinionsbildare ska påverka politiken - utan att själva vara 
aktiva.” 
 
Respondent 21: “Många politiker använder sig av influencers för att nå ut till en väljargrupp som de annars 
kanske har svårt att locka till sig, då tänker jag mest på unga. Om en politiker vinner en influencers förtroende så 
kan ju detta resultera i flera tusen andras förtroende också. Medan influencers använder sig av politiker för att 
verka mer legitima och aktuella. Så det är väl win-win! Jag tycker det är bra om samarbetet känns äkta och om 
influencers också kan vara någorlunda opartisk!” 
 
Respondent 22: “Att det inte är influensernas område men dem verkar intresserade för att hjälpa politikerna med 
rösterna och sprida deras budskap.” 
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Respondent 23: “Någon är vän med en politiker, någon har bjudit in till podd eller vlogg, någon har träffat en 
politiker och skrivit om detta.” 
 
Respondent 24: “Som mellan politiker och politiker” 
 
Respondent 25: “Att samarbetet inte är helt synligt, vilket är problematiskt då det istället för ideologi och 
politisk ställning blir en fråga om pengar.” 
 
Respondent 26: “Vinklad” 
 
Respondent 27: “Positiv. Ett sätt för politiker att nå ut med budskap och för influencers att profilera sig.” 
 
Respondent 28: “Bra! Avspänd och opartisk” 
 
Respondent 29: “Vet att vissa influensers har gjort betalda samarbeten med politiska partier vilket jag tycker är 
fel då det kan uppfattas som deras åsikter blivit köpta. Samtidigt tycker jag att en som influencer ska få uttrycka 
sin politiska åsikt men det är viktigt att tänka på hur en formulerar sig. Exempelvis tycker jag att margaux gjorde 
ett bra jobb med sitt partitempen och vloggar under andra politiska sammanhang då jag inte tycker det var 
tydligt vilket politiskt håll hon stod åt utan hon kändes rätt neutral. Känner också att politikerna har börjat förstå 
att sociala medier och influencers är ett bra sätt att nå ut till en yngre målgrupp på gott och ont. Bra såklart att 
budkskapet nåd ut till yngre men känns också som detta valet blev mycket om vilken partiledare/språkrör som är 
mest ”likable”.” 
 
Respondent 30: “tycker relationen kan vara bra i utbildningssyfte, tex margaux dietz/partitempen och 
framgångspodden men gillar inte blondinbella och Annie Lööf som helt plötsligt bara är ”vänner”.” 
 
Respondent 31: “Vette fan men tycker alla borde läsa på själva om vad alla olika partier står för. Viktigt att bilda 
sin egen uppfattning.” 
 
Respondent 32: “Det känns krystat och fejk men kan ge röster. Tex blondinbella med centern osv.” 
 
Respondent 33: “En relation som finns två månader innan varje val där politikern kan nå ut till folk och kännas 
lite ”hippa”. och influencern kan få lite pengar och samtidigt känna sig seriös och bidragande till samhället.” 
 
Respondent 34: “Ärlig” 
 
Respondent 35: “Politikern och influencer leker vänner typ haha.” 
 
Respondent 36: “Jag upplevde att t ex Annie Lööf inför detta val verkligen hade en genomtänkt 
kommunikationsplan. Hon syntes i kvinnliga influencers flöden, med många framförallt yngre tjejer som följare. 
Med stor uppmärksamhet från en så pass digitalt uppkopplad generation, får hennes politik och hjärtefrågor 
utrymme. Vinklas det ”rätt” och om man kan relatera, då tror jag verkligen att följaren/följarna påverkas.” 
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Respondent 37: “Relationen mellan politiker och influencers kan jag ibland uppleva som lite försiktig och 
varsam.” 
 
Respondent 38: “Mycket tror jag handlar om att personer i digitala medier känner att man inte kan yttra åsikter 
allt för mycket - dels på grund av att förlora följare och dess förtroende men också för att många kan reagera 
negativt för yttrande av politiska åsikter.” 
 
Respondent 39: “Relationerna upplevs för det mesta som neutrala politiskt, eller ideologiskt rättare sagt - alltså 
att influencers är politiskt neutrala. Jag upplever att politiker finkammar sina kanaler nu för tiden. Jag fick 
genom de offentliga profiler som jag följer se andra sidor hos politikerna där personlighet snarare än ideologi 
kommunicerades och kunde därmed för första gången relatera till en faktisk PERSON bakom alla dessa löften 
och valmanifest. All politik som diskuterades på sociala medier var enligt mig uppskattat vare sig det var ett 
samarbete eller inte. Offentliga personers faktiska åsikter, alltså uttalanden utan att va samarbeten, var också en 
jätteviktig del - att folk tog ställning öppet! De här kanalerna är en så himla fin kontrast till övriga media som 
med strikta ramar och ett kritiskt fokus kommunicerar på det traditionella sättet, det monotona sätt som politiker 
lärt sig hantera i sömnen mer eller mindre. Ju fler kanaler desto bättre tycker jag! Olika infallsvinklar åt olika 
människor! Politik för alla - dvs, alla nivåer! Tror mycket på tajming och att ta tillfället i akt vilket många 
influencers gjort bra, men samma typ av samarbeten kan riskera att upplevas som krystat och förlegat till nästa 
val. Det kommer väl nya ideér och infallsvinklar hela tiden tack vare influencers, de gör ju det här proffesionellt 
så jag tror att relationen mellan influencers och viktiga centrala frågor i allmänhet kommer att bli mer och mer 
etablerad i framtiden. Följer det med entusiasm och spänning :)))) PUSS & KRAM TJEJER!” 
 
Respondent 40:“Som att de drar nytta av varandra karriärsmässigt.” 
 
Respondent 41: “Baksidan med att Influencers bedriver en typ av marknadsföring för politikers skull kan vara 
att följarna litar blint på influencern utan att söka fakta på annat håll. Eftersom att influencern med största 
sannolikhet får betalt blir det extra känsligt.” 
 
Respondent 42: “Tyvärr blir ofta influencerns politiska engagemang ganska platt.” 
 
Respondent 43: “Oproffsigt, än så länge. kan verkligen bli bättre och utnyttjas mer. Dock finns risk att det blir 
lobby-isch och polarisering som i USA.” 
 
Respondent 44: “det har man sett, och är sjukt problematiskt om de får betalt. Många ser upp till influencers 
som idoler och de är trendsetters. om de inte är öppna med att de har "köpts" av ett parti är det fel. Om de är 
öppna med det och tydliga med det och sympatiserar med ett parti är det inte lika farligt. även de ahr rätt till sina 
politiska åsikter.” 
 
Respondent 45: “Tror inte alla influencers är tillräckligt insatta i politiken. Känns "köpt" / "ignorant".” 
 
Respondent 46: “Jag reagerade mest på när Ulf Kristersson hade en stor middag för unga kvinnliga influencers i 
sitt eget hem. Även Bianca Ingrosso fick privat rundvisning i Riksdagen.” 
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Respondent 47: “Man undrar därmed lite vad det finns för bakomliggande tankar till dessa i allmäntens ögon 
”fina gester”.” 
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