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Förord 
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Avslutningsvis vill vi framföra vår största tacksamhet till Leif Rytting, vi har värdesatt 

din handledning högt. Du har alltid bemött oss med ett stort leende och en positiv 
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur politiska partier kan skapa förtroende hos Generation 

Y genom marknadskommunikation.  

 

Metod 

Uppsatsen är utformad med en kvalitativ forskningsmetod och den empiriska insamlingen 

grundar sig i åtta semistrukturerade intervjuer. Studien baseras på ett växelspel mellan 

deduktiv och induktiv ansats.  

 

Slutsats 

Studien har medverkat till att belysa olika strategier som politiska partier kan använda för 

att generera förtroende hos Generation Y. Utifrån studien har det framkommit att politiska 

partier behöver utvärdera hur de arbetar med kommunikation gentemot yngre väljare. Den 

politiska kommunikation genomgår en förändring och det behövs utvecklas en större 

förståelse och kunskap för vilka kommunikationskanaler som Generation Y använder sig 

av. Samtidigt ställs det högre krav på att politiska partier har inblick i hur kommunikation 

via sociala medier kan nå sin fulla potential, i ett samhälle som präglas av ett konstant 

informationsflöde. Studien belyser även att politiska partier bör uppmuntras till 

personliga möten med individer inom Generation Y eftersom det kan främja 

förtroendeskapande och bidra till långsiktiga relationer.  

 

Nyckelord 

Förtroende, Generation Y, Kommunikation, Politisk kommunikation samt Sociala 

medier.  
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Abstract 

Purpose and research questions  

This thesis aims to examine and analyze ways in which political parties can communicate 

with Generation Y to generate trust. Based on our purpose, we have conducted the 

following research questions:  

 

•  How can political communication generate trust between Generation Y and 

political parties? 

• Which strategies can political parties implement to communicate with members 

of Generation Y? 

• Which challenges are political parties facing in terms of Generation Y?  

 

Method 

Our study is based on a qualitative research method and has an abductive approach. We 

have gathered our empirical data through eight semi-structured interviews.  

 

Results and conclusion 

The result of our study indicates that political parties need to evaluate how they 

communicate with members of Generation Y. Political communication is undergoing 

changes and it is necessary to develop a greater understanding and knowledge of which 

communication channels Generation Y uses. Based on the study, it is found that political 

parties need to have a greater insight in how communication through social media can 

reach its full potential, in a society characterized by a constant flow of information. The 

study also highlights that politicians should be encouraged to meet the younger electorate 

personally to promote trust and long-term relationships. 

 

Keywords 

Trust, Generation Y, Communication, Political communication and Social media.  
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet ämnar introducera forskningen och problemområdet. Avsikten är att 

presentera syfte och forskningsfrågor för att sedan avsluta med våra avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Politik är ett ämne som berör och engagerar många. I media visas dagligen inslag som 

behandlar politiska frågor och politiska partier försöker ständigt att nå ut med sitt budskap. 

Politik reglerar i många länder utformningen av styrelseskicket vilket medför att det har en 

direkt påverkan på medborgarnas liv. Politik kan vara ett begrepp som är svårt att definiera 

men Bäck, Erlingsson och Larsson (2015) redogör för politik som ett system av mänsklig 

aktivitet som koordineras genom makt. I Sverige tillämpas demokrati, vilket innebär att makten 

utgår från att väljaren kan göra sin röst hörd. Folket har makten att välja och avsätta de 

företrädare som önskas, således bör det vara av intresse att vara politiskt insatt. Svenska 

Dagbladet (2017) skriver att en undersökning, utförd av Ungdomsbarometern (2017), har visat 

att från 2004 till 2017 har det politiska intresset bland unga i åldrarna 15–24 ökat med 14 %. 

Dock visar samma undersökning att förtroendet för politiska partier är lågt och mätningen visar 

att 63 % av nämnda åldersgrupp uppger att de har litet eller inget förtroende för politiska 

partier.  

 

Politiskt förtroende är, enligt Mishler och Rose (2001), av stor betydelse i det politiska systemet 

eftersom att det medverkar till att säkerhetsställa effektivitet och stabilitet. Det är samtidigt en 

grundläggande förutsättning för att makten ska vara berättigad. Wedin (2017) förklarar att 

problematiken med ett lågt förtroende för politiska partier är att det kan leda till ett sämre 

valdeltagande. Vidare beskriver Dalton (2004) att förtroende från medborgarna är en betydande 

komponent för att det politiska systemet ska fungera. I ett demokratiskt styre är det en 

avgörande faktor eftersom att systemet baseras på medborgarnas deltagande i valprocessen.  

 

Största delen av respondenterna i Ungdomsbarometerns undersökning (2017) tillhör 

Generation Y. Det är en generation som kommer ha inverkan i många framtida val och 

följaktligen bör det vara av stor vikt för de politiska partierna att skapa långsiktiga relationer 

med den målgruppen. Trots det är det en målgrupp som bortprioriteras i valrörelsen, enligt 

Mossige-Norheim (2018). Samtidigt skriver Barnombudsmannen (2006) att en ny syn på unga 

håller på att växa fram. Unga bör ses som en viktig resurs och det är viktigt att förstå att de kan 



  
 

 - 2 - 

tillföra en stor del till samhället. För att demokratin ska fungera behöver de politiska partierna 

kommunicera med de yngre väljarna för att de ska känna sig som en del av samhället.  

 

Politik och kommunikation går hand i hand eftersom det politiska budskapet måste förmedlas 

till väljarna genom olika kommunikationskanaler. Strömbäck (2014) förklarar att politiska 

beslut och processer påverkar alla medborgare. Vidare betonar författaren att hur det politiska 

budskapet kommuniceras har en inverkan på mottagarnas verklighetsuppfattning och 

förtroende. Mårtensson (2009) beskriver marknadskommunikation som kontakten mellan 

organisation och konsument eller andra intressenter, vilket kan påverka marknadens intresse 

för tjänsten. Dahlén, Lange och Rosengren (2017) framhåller att marknadskommunikation är 

den främsta resursen marknadsförare har i striden om kunderna. Författarna diskuterar även att 

marknadskommunikation kan påverka konsumenters uppfattning av en organisation, vilket kan 

skapa värde för både konsumenten och organisation. Vidare förklarar Barregren och Tegborg 

(2013) att marknadskommunikationens syfte är att generera och upprätthålla kundrelationer 

inom målgruppen. 

 

Med det som utgångspunkt är vårt intresse att undersöka politiska partiers 

marknadskommunikation mot individer inom Generation Y.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnt har intresset för politik ökat bland unga i Sverige, enligt en undersökning 

utförd av Ungdomsbarometern (2017). 42 % av tillfrågade 15–24 åringar har ett intresse för 

inrikes- och utrikespolitik samt samhällsfrågor. Problemet är, som tidigare diskuterat, att 63 % 

uppger att de har litet eller inget förtroende för de politiska partierna. Enligt en undersökning 

utförd av Novus (2017) anser även 70 % av respondenterna i åldrarna 18–29 att politikerna blir 

allt mer isolerade från väljarna. Problematiken med det är att diskuterade åldersspann utgör en 

omfattande de1 av väljarna och att deras röster har en betydande roll för valresultatet. Enligt 

Statistiska centralbyrå (2018) kommer första- och andragångsväljare utgöra cirka en miljon 

röster i kommande riksdagsvalet 2018. Uppgifter från Statistiska centralbyrån (2018) visar att 

1 389 000 personer i åldrarna 18–29 var berättigade att rösta i riksdagsvalet 2014, det innebar 

att åldersgruppen utgjorde 18,9 % av alla väljare det året.  
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Ungas låga förtroende för politiska partier skapar, enligt Dagens Nyheter (2016), svårigheter i 

längden eftersom det kan bidra till minskade möjligheter att driva igenom beslut i ett 

föränderligt läge. Enligt Mishler och Rose (2001) är partiernas makt baserad på vad 

medborgarna anser om partiernas agerande och om förtroendet är bristande kan följderna bli 

svårigheter vid styrande av ett land. Dalton (2004) betonar att medborgarna har fri vilja att följa 

den demokratiska makten, vilket kan leda till att lagar och regler inte följs om förtroende är 

bristande. Av den anledningen kan det, enligt Göteborgs-Posten (2017), vara en fördel att skapa 

en förståelse för vad unga eftersträvar. 

 

Individer som i nuläget är 18–29 år ingår i Generation Y, vilket är den första generationen som 

vuxit upp med internet som en självklarhet. Enligt Dawn och Thomas (2013) blir Generation 

Y inte påverkade av traditionella medier på samma sätt som tidigare generationer. Istället 

använder sig nämnda åldersgrupp till största del av internet och television för att tillgodogöra 

sig information. Lester, Forman och Loyd (2005) diskuterar att det har medfört att det är en 

svår grupp att nå ut till och Parment och Frödin (2008) betonar att de nya 

kommunikationsmöjligheterna har bidragit till att Generation Y har bredare referensramar. 

Enligt sistnämnda författare har det resulterat i ökade svårigheter för politiska partier att 

attrahera diskuterade kohort. Samtidigt beskriver Parment (2012) att de digitala 

kommunikationskanalerna har bidragit till nya möjligheter och Tapscott (2008) förklarar att 

nätverkandet numera är en naturlig del av Generation Ys liv. Vidare redogör Stakston (2010) 

att eftersom internet numera är ett naturligt inslag i de flesta väljares liv förväntar de sig att 

politiker förhåller sig till utvecklingen.  

 

Enligt Fill (2011) är marknadskanaler ett komplext ämne som är under konstant förändring. 

Utvecklingen har öppnat upp nya möjligheter att nå ut till mottagaren genom att använda sig 

av olika digitala kommunikationskanaler. Även Dahlén, Lange och Rosengren (2017) 

framhåller att marknadskommunikationen är under ständig förändring och att utvecklingen 

kommer fortlöpa i liknande takt. Huvudsyftet i en kommunikationsprocess bör vara att 

identifiera målgruppen, utforma rätt budskap samt kommunicera i rätt kanal. Författarna menar 

att en svårighet med den digitala utvecklingens framfart är att konstant anpassa sin 

kommunikation efter de nya tillvägagångssätten som uppkommer.  
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Ett samhälle utan kommunikation och politik existerar inte, argumenterar Strömbäck (2012). 

Vidare beskriver McLeod, Kosicki och McLeod (1994) politisk kommunikation som ett utbyte 

av budskap mellan politiker och andra aktörer. Strömbäck (2000) instämmer och förklarar att 

huvudaktörerna inom politisk kommunikation är politiska makthavare, medier samt 

medborgarna. McNair (2018) argumenterar för att medier bär stort ansvar i vad som 

kommuniceras ut till medborgarna. Strömbäck (2014) tydliggör att medier är den främsta 

källan till information och kunskap om politiska frågor för många. Nord och Strömbäck (2012) 

betonar samtidigt att medierna bär ett stort ansvar i processen i vilka politiska frågor som ska 

belysas i kommunikationskanalerna. Författarna fortsätter med att förklara att publikens roll i 

processen är betydande eftersom medierna styr innehåll utifrån publikens efterfrågan. Törner 

(2018) anser att en generell kommunikativ utmaning för samtliga partier är att förmedla partiets 

faktiska budskap till väljarna, i en tid när det är allt svårare att synas i flödet.  

 

Gad (2001) förklarar att politiska partier kan ses som producenter och att väljare antar rollen 

som konsumenter. Utifrån Grönroos (2015) definitioner kan politiska partier klassificeras som 

tjänsteföretag, det genom att politiska partier behöver ha ingående kunskap om väljarnas 

förväntningar och behov på längre sikt. Det är av stor betydelse att partierna ser väljaren som 

en medproducent samt att de förstår väljarnas dagliga livs- och affärsprocesser för att bygga 

förtroende. Gummesson (2002) argumenterar även för vikten av förtroende mellan 

organisationer och väljare samt hur det medverkar till att bygga långsiktiga relationer.  

 

Eftersom politiska partier kan ses som tjänsteföretag blir varumärke och dess funktion relevant. 

Scammell (2007) argumenterar för att politiska partier numera accepteras som varumärken, i 

och med att varumärkesprinciper är applicerbara i sammanhang när kunder är involverade. 

Kapferer (2012) förklarar att ett varumärke är en immateriell tillgång som kan skapa 

konkurrensfördelar för företag. Vidare betonar Grönroos (2015) att konsumenten har en 

betydande roll i varumärkesskapande eftersom varumärkets värde utgår från vilken uppfattning 

och associationer konsumenten kopplar till det. Murphy (1990) framhåller att det finns fördelar 

med att ha ett starkt varumärke; det kan agera som en garanti för att viss nivå av kvalitet uppnås. 

Noble, Haytko och Phillips (2009) betonar i sin tur att varumärken kan bidra till individer inom 

Generation Y upplever en trygghet eftersom det framställer dem positivt framför sina jämlika.  

 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) beskriver att dagens digitala marknadskommunikation har 

förändrat användningen av kommunikationskanalerna, samtidigt som Eriksson och Ståhlberg 
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(2016) förklarar att den digitala transformeringen har gjort kommunikationsprocessen 

kundcentrerad. Trots det visar undersökningarna gjorda av Novus (2017) och 

Ungdomsbarometern (2017) tydligt att förtroendet för politiker är lågt och att det finns ett 

avstånd mellan politiker och unga väljare. Tidigare forskning från Colley och Grademiester 

(2006) beskriver vilka strategier inom marknadsföring som svenska partier bör implementera 

för att nå yngre väljare. Adolfsson och Lindevall (2015) samt Algotsson och Lundberg (2012) 

skriver om politisk kommunikation men med ett tydligt fokus på Facebook och Twitter. 

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Politik är ett ständigt aktuellt ämne och som tidigare nämnt samverkar politik och 

kommunikation för att förmedla ett budskap till allmänheten. Det har uppmärksammats att 

unga i åldrarna 18–24 år har ett lågt förtroende för politiska partier samt att avståndet mellan 

politiker och unga väljare ökar. Utifrån den problematiken anser vi att det vore intressant att 

undersöka närmare hur politiska partier kan bygga förtroende med hjälp av 

marknadskommunikation. Med utgångspunkt i problemdiskussionen har vi formulerat följande 

syfte:  

 

Syftet med studien är att undersöka hur politiska partiers marknadskommunikation kan 

utformas för att skapa förtroende hos Generation Y. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Ff 1: Hur kan kommunikation medverka till att skapa förtroende i relationen mellan unga 

väljare och politiska partier?  

 

Ff 2: Vilka strategier kan politiska partier använda sig av för att kommunicera med yngre 

väljare? 

 

Ff 3: Vilka utmaningar finns inom politisk kommunikation gentemot yngre väljare? 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien ämnar studera väljare inom Generation Y och kommer därför inte behandla hur väljare 

utanför den åldersgruppen berörs av politikernas marknadskommunikation. Studien kommer 

endast utgå från sändarens perspektiv och således inte beskriva hur kommunikationen uppfattas 

av mottagaren. 
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2 Metod 
Metodkapitlet har som ändamål att presentera och redogöra för studiens tillvägagångssätt för 

att främja läsarens förståelse. Syftet är att resonera och argumentera för de val vi stött på 

under processens gång. 

 

2.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Uppsatsen bygger på kvalitativ undersökningsmetod, vilket Zikmund, Babin, Carr och Griffin 

(2010) beskriver som en undersökningsmetod som är beroende av forskaren. Studien är bunden 

till forskarens sätt att utvinna mening ur ostrukturerade svar från en intervju eller erfarenhet. 

Graziano och Raulin (2013) menar att den kvalitativa undersökningsmetodens mål är att 

förklara och analysera problem som kan appliceras i vardaglig miljö. Forskaren förenar 

observationer, intervjuer och teorier för att analysera och tolka informationen till en 

sammanställd slutsats. Zikmund et al. (2010) anser att en kvalitativ metod är lämplig när 

forskaren vill få en djup förståelse för ett specifikt ämne och Olsson och Sörensen (2011) 

fortsätter med att förklara att nya infallsvinklar kan skapas.   

 

Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod eftersom det gav en större inblick i ämnet samt att 

det bidrog till att det blev mer applicerbart i vardagen. Våra intervjuer var utformade efter ett 

fåtal ämnen och hade övergripande frågor som uppmuntrade till diskussion. Intervjuerna 

kombinerat med teorin medverkade till att analysen och slutsatsen fick ett bra perspektiv på 

verkligheten och en rättvis bild över hur området undersöks. Vi ansåg att det var genom 

kvalitativ undersökningsmetod som vi kunde besvara vårt syfte på bästa sätt. Motsatsen till 

kvalitativ undersökningsmetod är kvantitativ, vilket enligt Bryman (2016) utgår från mätbara 

och statistiska företeelser. En kvantitativ forskningsprocess grundas i att resultatet kan påvisas 

och mätas vilket vi ansåg inte var applicerbart på vår uppsats. Vi ansåg att vi genom en 

kvalitativ forskningsmetod kunde komma ämnet nära och djupt och om vi hade valt en 

kvantitativ forskningsmetod hade hela forskningsprocessen skilt sig åt. Den kvantitativa 

undersökningsmetoden var inte en optimal forskningsmetod för oss eftersom vi undersökte 

ämnet ur ett sändarperspektiv. Det innebär att vi behövde utveckla en djupare förståelse, vilket 

vi inte tror en kvantitativ undersökningsmetod kunde tillföra oss.  

 

2.2 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011) anger tre sätt som kan användas för att relatera teori och empiri, 

vilket är deduktion, induktion och abduktion. Vidare förklarar författarna att ett induktivt 
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förhållningssätt grundar sig i att forskaren undersöker ett forskningsobjekt utan att tidigare 

fördjupat sig i befintlig teori. Det innebär att empirin som samlas in bildar en teori. Patton 

(2001) beskriver att deduktion, i motsats till induktion, istället utgår från att analysera insamlad 

data med existerande teori. Patel och Davidson (2011) förklarar att ett deduktivt arbetssätt 

kännetecknas av att forskaren utformar hypoteser utifrån befintlig teori, som sedan testas 

empiriskt i aktuella fall. Fejes och Thornberg (2015) framhåller att forskare genom en deduktiv 

ansats systematiskt kan undersöka i vilken mån en teori är tillförlitlig och bygga en ett 

trovärdigt empiriskt stöd genom upprepade studier. Författarna diskuterar även att en brist med 

deduktiv ansats är att forskaren kan förbise empiriska upptäckter för att inte motbevisa den 

befintliga teorin. Sohlberg och Sohlberg (2013) hävdar att det är ovanligt att kunna använda 

sig av en uteslutande deduktiv eller induktiv ansats, vilket har resulterat i begreppet abduktion. 

Enligt Patel och Davidson (2011) är abduktion en kombination av induktion och deduktion. 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2017) att abduktion kan användas för att undvika de 

begränsningar som ett strikt deduktivt eller induktivt arbetssätt kan medföra.  

 

I vår studie var det mest fördelaktigt att använda sig av ett växelspel mellan induktion och 

deduktion. Inledningsvis använde vi oss av en deduktiv forskningsansats eftersom vi sökte 

information och teorier om ämnet för att få en övergripande bild. Under sammanställning av 

teori användes således deduktion som innebär att vi antog att etablerade teorier och allmänna 

principer är sanna. Under intervjuprocessen var vi induktiva genom att föra en öppen dialog 

med respondenterna, vilket bidrog till att kunna utvinna lämpligt empiriskt material. Det 

innebar att vi undvek att utgå från befintliga teorier och resulterade i en friare diskussion. Vi 

grundade sedan empirin utifrån respondenternas observationer och kunskap. Slutligen 

resulterade det i att uppsatsen fick en abduktiv forskningsansats, vilket medförde att vi 

utvecklade en givande dialog mellan teori och analys. 

 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver primärdata som information som forskaren samlat in 

genom godkänd metod. Författarna anser att insamlingsprocessen ser olika ut beroende på om 

undersökningsmetoden är kvalitativ eller kvantitativ. Olsson och Sörensen (2011) nämner 

intervju, fokusgrupp, fallstudie och observation som några exempel på hur datainsamlingen 

kan ske vid kvalitativ forskningsmetod. Dalen (2011) skriver att intervjuer kan användas som 



  
 

 - 8 - 

huvudmetod för att komplettera annan insamlad data. En intervju kan vara strukturerad med 

hjälp av bestämda frågor eller helt fri från bestämmelser beroende på önskat resultat. Intervjuer 

är en tidskrävande process enligt sistnämnda författare och det krävs en väl förberedd och 

påläst intervjuare för en stabil datainsamling.  

 

I vår studie valde vi att samla in primärdata från åtta respondenter med hjälp av intervjuteknik. 

Vi beslutade oss för att använda intervjuer eftersom vi ville få en djup diskussion som bidrar 

till större förståelse inom ämnet. Respondenterna vi valde är verksamma inom olika 

arbetsområden och kunde således bidra med olika infallsvinklar och kunskap. Tre av 

respondenterna är verksamma inom politiska partier och innehar följande titlar: kommunikatör, 

politisk sekreterare samt distriktsordförande för ett ungdomsförbund. Vi valde även att 

intervjua två politiska reportrar samt tre stycken professorer inom kommunikation, politik eller 

ungas beteende. Vi tilltog försiktighet vid intervjuer med politiskt insatta och försökte i den 

mån vi kunde hålla diskussionen opartiskt och utan politisk vinkling. Politikerna gav oss en 

tydlig bild av hur partierna strategiskt arbetar med kommunikation mot yngre väljare. De 

resterande intervjuerna bidrog till att ge oss en övergripande bild av den politiska 

kommunikationen med hjälp av respondenternas kunskap och erfarenheter inom ämnet.  

 

Eftersom vi valde att studera politisk kommunikation på högt uppsatt nivå behövde en del av 

intervjuerna ske över Skype eller telefon på grund av långa avstånd. Anledningen till det är att 

vår studie krävde att respondenterna hade grundläggande kunskap inom ämnet för att kunna ge 

studien mer tyngd. Vi ansåg inte att vi kunde hitta åtta respondenter i närområdet som kunde 

bidra med den information vi behövde och valde därför respondenter utifrån kunskap och inte 

närhet till oss.  En nackdel med att vi inte hade personliga intervjuer var att det blev svårare att 

få en djup och personlig diskussion. Ännu en nackdel med Skype var att vi behövde förlita oss 

på att tekniken fungerade, vilket den dessvärre inte alltid gjorde. Tre planerade Skypeintervjuer 

fick ske på telefon på grund av tekniska problem vid tidpunkten. Fördelen med Skype hade 

varit att vi kunnat se respondenterna och på så sätt kunnat läsa av deras kroppsspråk. Det hade 

även varit ett kostnadseffektivt alternativ.  

 

2.3.2 Urvalsgrupper 

Holme och Solvang (1997) diskuterar betydelsen av att välja relevanta undersökningspersoner. 

Om urvalet av respondenterna är bristande kan det leda till att studien blir missvisande i relation 

till dess utgångspunkt. Vidare förklarar författarna att vid en kvalitativ studie bör urvalet av 
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undersökningspersoner utgå från deras förmåga att öka informationsvärdet samt hur väl de kan 

bidra med en djupare förståelse för ämnet som studeras. Denscombe och Larsson (2004) 

förklarar vidare att fördelen med ett mindre strategiskt urval är att respondenterna kan besitta 

större kunskap och insikt i det som undersöks. Vidare förklarar författarna att nackdelen med 

ett mindre urval intervjupersoner är att det sker på bekostnad av undersökningens bredd. Holme 

och Solvang (1997) förklarar att det innebär att valet av respondenter bör ske systematiskt och 

baserat på tydliga teoretiska och strategiska grunder.  

 

Bryman och Bell (2017) nämner målstyrt urval som ett icke slumpmässigt urval i vilket 

respondenterna väljs ut efter relevans för forskningsfrågan. Johannessen och Tufte (2003) 

förklarar att vid val av informanter i kvalitativa undersökningar bör utgångspunkten vara 

lämplighet. Valet av vilka och hur många respondenter bör grundas i vad som är lämpligt för 

aktuell studie. Vid vårt urval av respondenter ansåg vi att det var viktigt att använda oss av 

personer med kompetens och erfarenhet inom det valda ämnet. Vi ansåg att respondenternas 

expertisområde borde variera för att kunna komplettera varandra och bidra till en djupare 

diskussion.  

 

 

 

Respondent Befattning Intervjumetod Datum 

Joakim Wallerstein Kommunikationschef för 

Sverigedemokraterna 

Telefonintervju 2018-04-19 

Daniel Nestor Ordförande i SSU 

Kalmar  

Personlig intervju 2018-04-23 

Orla Vigsö Professor inom media 

och kommunikation 

Telefonintervju 2018-04-23 

Peter Dahlgren Doktorand i 

kommunikation och 

sociala medier 

Telefonintervju 2018-04-23 

Erik Modig Forskare inom effektiv 

marknadskommunikation 

Telefonintervju  2018-04-24 

Ingrid Carlqvist Politisk journalist och 

chefredaktör 

Skypeintervju 2018-04-25 

Måns Linge Politisk sekreterare 

Moderaterna och 

f.d. ordförande i MUF 

Personlig intervju 2018-04-26 

Pontus Mattsson Journalist och politisk 

reporter, Sveriges 

Television.  

Telefonintervju 2018-04-27 
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2.3.3 Operationalisering och intervjuguide 

Ejvegård (2009) skriver att intervjuer är frekvent använda i forskningssammanhang. Bell och 

Waters (2016) introducerar begreppet fokuserad intervju och beskriver det som ett mellanting 

av strukturerad och ostrukturerad intervju. Författarna förklarar att en viss frihet lämnas åt 

respondenten att diskutera viktiga aspekter inom ämnet. Intervjun är utformad och strukturerad 

med hjälp av olika teman som ska beröras och Bell och Waters (2016) förklarar att det bidrar 

till att respondenten får avgöra vilka infallsvinklar som ska diskuteras djupare. Zikmund et al. 

(2010) menar att en skicklig intervjuare har tålamod, är uppmärksam och detaljinriktad och 

samtidigt respekterar respondentens integritet. Bell och Waters (2016) tillägger att intervjuaren 

behöver ha viss färdighet och kunskap i hur frågorna behöver utformas för att utvinna material 

ur en fokuserad intervju.  

 

Eftersom vi ville ge respondenterna utrymme att prata fritt inom vissa gränser valde vi att utgå 

från en fokuserad intervju. Vi inledde intervjuerna med att presentera oss, beskriva syfte samt 

problemdiskussion för att ge respondenterna förståelse för ämnet. Det ställdes några 

huvudfrågor för att belysa våra centrala undersökningsområden, vidare diskuterades några 

tidigare bestämda nyckelord för att uppmuntra till en djupare diskussion. Vi undvek vinklade 

frågor och försökte vara neutrala och tillmötesgående. Vi planerade för en avsatt tid på 45 

minuter eftersom vi anser att det är en optimal tid för en respondent att vara fokuserad och ge 

genomtänkta svar. Samtliga svar skrevs ner under intervjuns förlopp medan den inspelade 

versionen användes i syfte att fylla i delar som inte blev tydliga första gången. Endast de 

väsentliga delarna av respondenternas uttalanden transkriberades. Slutligen diskuterades 

respondenternas svar för att upptäcka kontraster och likheter. Det bidrog även till att hitta en 

röd tråd, vilket förenklade vårt vidare arbete.  

 

Enligt Holme och Solvang (1997) används operationalisering som en övergång från teori till 

empiri. Eliasson (2013) beskriver att operationalisering tillämpas för att förtydliga begrepp så 

att fler lättare kan förstå dem. Bryman och Bell (2017) förklarar att operationalisering används 

för att beskriva vilket tillvägagångssätt som används för att mäta begrepp. Eliasson (2013) 

förtydligar att det kan appliceras även på kvalitativa studier för att bidra till att göra begreppen 

möjliga att undersöka. För oss har det varit naturligt att överföra vårt syfte och forskningsfrågor 

till vår empiriska undersökning. För att operationalisera syftet skapade vi en intervjuguide som 

underlättade att besvara syfte och forskningsfrågor. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. 
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2.3.4 Sekundärdata 

Booth, Colomb och Williams (2004) förklarar att sekundärdata är forskningsrapporter, artiklar 

och böcker som baseras på primärdata. Olsson och Sörensen (2010) bidrar med en enklare 

förklaring och beskriver att sekundärdata är information som andra forskare redan samlat in. 

Vidare förklarar författarna att även sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar 

brukar benämnas som sekundärdata.  

 

Vi strävade efter att hitta relevant sekundärdata i form av kurslitteratur, vetenskapliga artiklar 

och aktuella undersökningar för att få en tillförlitlig grund som kunde tillämpas på syfte och 

frågeställning. Under processens gång diskuterade och analyserade vi vilka teorier som var 

applicerbara på vår uppsats. Det fanns en stor mängd sekundärdata som berörde 

marknadskommunikation, vilket underlättade sökandet efter information men försvårade 

urvalsprocessen av vad som kändes relevant för vårt intresseområde. Att hitta relevanta teorier 

om Generation Y och förtroende inom politik upplevde som en svårare process. De teorierna 

som vi hittade om Generation Y var svåra att koppla till politisk kommunikation och förtroende 

var ett svårt ämne, vilket vi tror grundar sig i att det är ett individuellt och abstrakt begrepp.  

 

2.4 Forskningsprocessen 

2.4.1 Arbetets gång 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i att vi uppmärksammade en problematik i att yngre väljare 

har ett stort engagemang för politiska frågor men bristande förtroende för politiska partier. Vår 

utbildning har gett en bra grundkunskap inom marknadsföring och omkringliggande 

ämnesområden, vilket låg till grund för vår inledande diskussion om uppsatsämnen. Till slut 

beslutade oss för politisk kommunikation eftersom det är ett gemensamt intresse för oss. Vi 

arbetade deduktivt inledningsvis för att skapa oss en uppfattning om ämnet och dess olika 

infallsvinklar. Vi klargjorde tidigt i processen att vi behövde arbeta efter en kvalitativ 

forskningsmetod för att kunna få en djupare förståelse i ämnet. Därefter skapade vi oss en 

uppfattning om vilka respondenter som vi ansåg vara passande för att kunna bidra med rätt 

kunskap och expertis. 

  

Vi var måna om att starta forskningsprocessen i tid och utarbetade en intervjuguide för att vara 

säkra på att insamlingen av data var likvärdig för samtliga respondenter. Vi utformade även en 

operationalisering för att överföra och göra vårt syfte begripligt vid intervjuerna. Under 
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intervjuprocessen arbetade vi induktivt för att utvinna intressanta resonemang av 

respondenterna. Mestadels av intervjuerna utfördes på Universitetsbiblioteket i Kalmar, 

somliga personligen och resterande via Skype eller telefon. En intervju utfördes på 

Moderaternas kontor i Kalmar eftersom det var mest fördelaktigt för respondenten. Samtliga 

intervjuer spelades in, efter godkännande av respondenterna, för att kunna återge korrekt fakta 

och minska risken att bilda egna uppfattningar. Vi utförde, i den mån det var möjligt, 

intervjuerna med alla tre närvarande men på grund av sjukdom och arbete utfördes ett fåtal 

intervjuer av en eller två av oss. Under intervjuernas gång fördes det anteckningar för att kunna 

återge intervjuerna samt för att kunna agera som stöd om det mot förmodan hade uppstått några 

komplikationer med det inspelade materialet. Avslutningsvis diskuterade vi samtliga intervjuer 

mellan oss för att reda ut oklarheter och för att få en djupare förståelse av respondentens 

resonemang. Det har varit tydligt att tolkning har varit ett inslag i hela uppsatsen och vi anser 

oss varit influerade av hermeneutiken, ett begrepp som diskuteras vidare under nästa rubrik. 

  

Efter första intervjun utvärderade vi vår intervjuteknik och framförde synpunkter som behövde 

förbättras, vilket senare gjordes. Under intervjuernas gång upptäckte vi att delar av teorin 

behövde kompletteras eller förstärkas med data vilket vi arbetade med parallellt under vår 

empiriska och teoretiska analys. Analysen tog sin grund i det empiriska materialet för att sedan 

stödjas av teori genom våra egna tolkningar som slutligen resulterade i en 

slutsats.  Analysmetod som vi använde grundande sig i att vi ville undvika upprepning av 

empiriskt material, vilket gav oss en starkare bild av resultatet. 

 

2.4.2 Tolkning 

Fejes och Thornberg (2015) skriver att hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla 

data. Olsson och Sörensen (2011) redogör för att syftet med tolkningsarbetet är att få en 

fördjupad förståelse genom det språk och handlingar personen använder. Fejes och Thornberg 

(2015) fortsätter med att förklara att hermeneutiken lämpar sig när avsikten med studien är att 

få förståelse för respondenternas upplevelser. Olsson och Sörensen (2011) skriver att 

meningsfullheten växer fram ur relationer mellan delar och helhet i personernas livserfarenhet. 

Författarna fortsätter med att förklara att metoden handlar om delarna och helhetens 

förhållande till varandra. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att deltolkningar måste sättas 

i samband med en situation för att kunna få förståelse.  
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Vår studie bygger på tolkning av empiri och som en följd har hermeneutiken varit en väsentlig 

del i processen. Våra respondenter har haft olika politiska bakgrunder vilket vi såg som en stor 

fördel för studiens bredd. Flera av dem är politiskt engagerade medan andra har studerat politik 

på avstånd genom journalistisk eller forskning. De respondenter som är partiaktiva valde att 

bemöta frågorna utifrån deras personliga perspektiv och vi märkte under arbetets gång att de 

gärna ville belysa sitt parti på ett fördelaktigt sätt. Respondenterna redogjorde för sin tolkning 

av ämnet utifrån sina yrken, ålder och tidigare erfarenheter. Deras livserfarenheter har varit 

varierande, vilket gav oss en bättre övergripande bild av den politiska kommunikationen. Även 

respondenternas ålder har varit spridd vilket gav oss en bättre inblick i problemet samt hur 

respondenternas åldrar avgör hur de ser på den politiska situationen. Slutligen har forskningen 

grundat sig i vår tolkning av frågorna samt respondenternas svar och har påverkat studiens 

helhet.   

 

2.5 Vetenskaplig kvalitet 

2.5.1 Validitet och reliabilitet  

Bryman och Bell (2017) nämner att begreppen validitet och reliabilitet är svårtolkade begrepp 

inom kvalitativ forskningsmetod eftersom mätning inte är av främsta intresset för en kvalitativ 

forskare. Bell och Waters (2016) beskriver validitet som giltighet och benämner det som att 

mäta det som avses att mäta, något som Ejvegård (2009) instämmer med. Garziano och Raulin 

(2013) påpekar att validitet är ett begrepp med bred variation och delar in begreppet i två 

centrala delar, intern och extern validitet. Med extern validitet avses hur generaliserbart 

resultatet är och om det är applicerbart under andra omständigheter. Garziano och Raulin 

(2013) fortsätter med att förklara intern validitet som ett begrepp för god överensstämmelse 

mellan forskarens observationer och teoretiska idéer. 

  

Grønmo (2006) påpekar att reliabilitets relevans inom kvalitativa studier har diskuterats, han 

hävdar att begreppet trovärdighet använts i mer aktuell litteratur.  Enligt Johannessen och Tufte 

(2003) är reliabilitet, eller tillförlitlighet, en grundläggande fråga i all forskning. Grønmo 

(2006) förklarar att reliabilitet inom kvalitativa undersökningar utgår från att data som 

presenteras bygger på faktiska förhållanden och inte på forskarens personliga åsikter. Bryman 

och Bell (2017) presenterar tillförlitlighet som ett centralt begrepp i bedömningen av den 

kvalitativa forskningens trovärdighet. Med tillförlitlighet menar författarna att forskningen bör 
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vara godtagbar av andra. Vidare förklarar Grønmo (2006) vikten av att data har samlats in på 

ett systematiskt sätt som överensstämmer med vald undersökningsmetod.   

  

För att försäkra oss om att vi samlat in relevant data har vi utgått från teorier som är applicerbara 

på syftet och frågeformuleringen. Teorierna har kompletterat och argumenterat mot varandra 

för att öka begripligheten. Vi har även försökt använda oss av omfattande källtäthet för att 

förstärka trovärdigheten. Respondenterna valdes noga utifrån deras expertis och för att vi anser 

att deras kunskap kan bidra till vår studies diskussion. 

 

2.5.2 Källkritik  

Ejvegård (2009) benämner källkritik som tillförlitligheten hos de använda källorna. Författaren 

menar att det finns två bedömningskrav forskaren bör se till för att kontrollera tillförlitligheten 

och det är äkthet och objektivitet. Med äkthet menar Ejvegård (2009) att forskaren bör vara 

uppmärksam på förfalskningar eller feltolkningar av ämnet. Bryman och Bell (2017) refererar 

i sin tur vidare till Guba och Lincoln (1994) som förklarar äkthet inom forskning som när 

undersökningen ger en rättvis bild av åsikterna. Thurén (2013) skriver att gränsen mellan äkta 

och falsk är svårdefinierad och att förfalskning är vanligt förekommande inom forskning. 

Vidare förklarar Ejvegård (2009) objektiviteten som ett oberoendekrav och som en följd bör 

forskaren ta reda på vart informationen härstammar och prioritera primärkällor framför 

sekundärkällor. Ejvegård (2009) talar även för ett färskhetskrav som utgår ifrån att nyare källor 

bör prioriteras framför äldre. 

 

Alexandersson (2012) förklarar att internet har öppnat upp möjligheterna för att enkelt 

publicera och sprida information. I takt med expansionen av kommunikationskanalerna över 

internet ökade även spridningen av falsk information. Vidare förklarar författaren att det är 

viktigt att vara källkritisk även på internet och att skaffa sig en egen uppfattning är av relevans. 

Vinklad information, vilseledande innehåll och politisk propaganda är några av exemplen som 

tydliggör hur viktigt det är att kritiskt granska innehåll på internet. Alexandersson (2012) 

fortsätter med att beskriva tre olika tillvägagångssätt för att bedöma elektroniska källor. 

Kontrollera alltid avsändare, vilken typ av webbplats det är samt vem hemsidan vänder sig mot 

för att säkerställa tillförlitligheten. Ejvegård (2009) avslutar med att förklara att forskaren bör 

frekvent fastslå vilka källor som är tillförlitliga och menar på att det inte finns någon helt 

tillförlitlig metod hur fastställandet bör genomföras. 
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I arbetet med att källkritiskt granska vår primär- och sekundärdata har vi tilltagit olika metoder. 

Vår utgångspunkt har alltid varit att utgå från originalkällan i den mån det varit möjligt för att 

gå till grund med informationen. Statistiken vi använt har hämtats från erkända analys- och 

undersökningsföretag som inte har politisk koppling. Vi är väl medvetna om att flertalet 

svenska dagstidningar har politisk färg, vilket gäller även för Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter som vi använt oss av för att visa på att ämnet är aktuellt. När vi har refererat till en 

dagstidning har vi ansträngt oss för att tidningens politiska åsikt inte ska avspeglas i studien. I 

sökandet av vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Google Scholar, OneSearch samt 

Emerald Insight och utgått i den mån det gått från större erkända vetenskapliga tidskrifter i vår 

strävan efter stor trovärdighet. 

 

2.6 Etik 

Booth, Colomb och Williams (2004) skriver om vikten av etik i forskningssammanhang och 

klargör att moraliska principer står till grund för forskningens kvalité. Författaren redogör att 

etiska forskare inte tar heder för eller avbildar andras arbete. Etiska forskare skriver inte 

missvisande rapporter eller fabricerar resultat. Forskare bör inte heller undanhålla väsentlig 

information eller göra forskning till åtlöje. Till sist skriver Booth, Colomb och Williams (2004) 

att forskaren inte heller bör undanhålla eller förvränga källor som är av relevans för andra. Bell 

och Waters (2016) skriver om etik i intervjuprocessen och förklarar att det är viktigt att vara 

påläst på eventuella riktlinjer eller regelsystem. Även respondenternas rätt till anonymitet 

berörs och författarna menar att respondenterna bör få valalternativ såsom anonymitet eller 

samtyckeskrav. Författarna bör kontakta respondenterna vid publicering av resultat och 

respondenterna har även rätt till en kopia av slutgiltigt arbete.  

 

I studien har vi granskat källorna tydligt för att undvika politisk vinklad information som kan 

sätta politisk prägel på studien. Vi har arbetat för att ge tidigare forskare, författares och 

respondenternas åsikter och uttalande rättvisa i studiens samtliga delar. Vi klargjorde för 

respondenterna att intervjun spelades in eftersom det ger mer trovärdighet och gör det enklare 

för oss att ge deras åsikt en rättvis bild. Vi förklarade även hur materialet kommer användas 

och var det kommer publiceras. Vi gav dem även möjlighet att vara anonyma i studien samt 

informerade att det var godtagbart att inte svara på frågor som de kände sig obekväma med. 

Det var avgörande för oss att göra det tydligt för respondenterna att vi inte var intresserade av 

deras politiska åsikt utan endast deras expertis inom ämnet.  
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2.7 Metodkritik 

Under studiens förlopp har vi stött på en del hinder som kan ha påverkat studiens slutgiltiga 

resultat. Vi har upplevt att det främsta hindret kan sammankopplas med intervjuprocessen och 

förarbetet kring den. Först och främst är politik ett känsligt ämne för många och respondenter 

kan undvika att delta på grund av det. Vi har även fått en del avslag från respondenter eftersom 

de ansåg sig inte kunna bidra till ämnet, något vi fått respektera. Tidpunkten för studien har 

också varit avgörande, på grund av att riksdagsvalet 2018 närmar sig har många politiskt insatta 

haft ett tidspressat schema. Det har bidragit till att vi fått avslag eller svalt gensvar från flera 

politiker. Problemen hade möjligtvis kunnat förhindras från vår del genom större 

framförhållning. Ytterligare något som vi uppmärksammat under studiens förlopp är att de 

politiker vi intervjuat är väl informerade i hur de ska formulera sig för att belysa sitt parti på 

bästa sätt. Det enda sättet att förhindra det hade varit att undvika att intervjua politiker men 

eftersom vi var intresserade av hur deras parti kommunicerar valde vi att fortsätta intervjua de 

respondenterna. Ett annat hinder har varit professorernas expertis inom ämnet, de har varit 

pålästa på samma teorier som vi, vilket har gett oss en något begränsad synvinkel på ämnet.  

 

På grund av bristfällig erfarenhet av intervjuteknik har intervjuerna utförts efter den 

information vi haft. Vi har studerat teorier kring intervjuteknik och dess fällor men att utföra 

allt praktiskt har ändå varit en utmaning. I efterhand kunde frågorna varit bättre formulerade 

för att bidra till en naturligare diskussion. Även att en del intervjuer behövts utföras över Skype 

och telefon har påverkat det slutgiltiga resultatet eftersom diskussionen blir mer begränsad och 

svårläst. Vi anser trots det att respondenternas kompetens och kunskap har gjort intervjuerna 

på distans förmånliga för oss.  
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer studiens teoretiska referensram presenteras, vilket står till grund för 

forskningen. Kapitlet har tre huvudområden som styr strukturen. Först redogör vi för 

förtroende i samhället och därefter särdrag inom Generation Y. Sist ger vi olika perspektiv på 

marknadskommunikation. 

 

3.1 Förtroende 

Simpson (2007) beskriver förtroende som ett svårdefinierat begrepp på grund av att det finns 

många olika sätt att tolka begreppet på, vilket Rothstein (2011) instämmer med. Nunkoo och 

Smith (2015) refererar vidare till Luhmann (1988) och förklarar förtroende som en generell 

attityd mot andra individer. Nunkoo och Smith (2015) bygger vidare och beskriver förtroende 

som generell tilltro och till vilken grad individer är tillförlitliga. Författarna fortsätter med att 

förklara förtroende som en fundamental beståndsdel vid planering och utveckling av processer. 

O’Neill (2002) instämmer med tidigare författare och påstår att förtroende är en viktig del av 

vardagen och samhället. 

 

3.1.1 Att skapa förtroende 

Johansson, Jönsson och Solli (2006) benämner kommunikation som en fundamental företeelse 

i en förtroendeskapande process för organisationer. Regelbunden kommunikation i form av 

utbyte av information skapar trygghet samt förenklar vid problemhantering. Sandberg 

(2009) förklarar att kommunikationen måste vara etiskt korrekt eftersom bedrägeri och 

manipulering inte kan bygga långsiktigt förtroende. Vidare menar Johansson, Jönsson och Solli 

(2006) att bristande kommunikation bidrar till en minskad förmåga att förstå den andra parten.  

  

Johansson, Jönsson och Solli (2006) refererar vidare till Mayer, Davis och Schoorman (1995) 

som presenterar att kompetens, välvilja och integritet är tre egenskaper som det är fördelaktigt 

om en företrädare innehar. Kompetensen kopplas samman med förtroendet att individen kan 

genomföra uppdraget i enlighet med förtroendet. Med välvilja menar Mayer, Davis och 

Scoorman (1995) att företrädaren bör visa solidaritet och med integritet visar individen prov 

på att vara pålitlig samt förmåga att hålla sina löften. DiPiazza och Eccles (2002) instämmer 

med att integritet är en viktig beståndsdel vid förtroendeskapande och tillägger därefter 

egenskaperna transparens och tillförlitlighet. Med transparens menar författarna att 

organisationen har en skyldighet att informera intressenter vid beslutsfattande. Tillförlitlighet 

menar DiPiazza och Eccles (2002) är direkt kopplat till transparens eftersom det inte räcker att 

vara transparent om informationen ändå är opålitlig. Sandberg (2009) tillägger att igenkänning 
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är en viktig byggsten i trovärdighet och förklarar det som att individerna kan identifiera sig 

med organisationen. Att skapa gemenskap och lika värderingar kan vara ett tillvägagångssätt 

för att generera trovärdighet och sistnämnda författare tillägger att det är enklare att skapa det 

genom igenkänningen om sändare och mottagare är i samma generation.  

  

Adobor (2005) betonar att det finns en optimal nivå på förväntningar och förklarar vidare med 

att för låga eller för höga förväntningar motverkar uppkomsten av förtroende. Enligt författaren 

är förväntningar och förtroende sammanbundna och om förväntningarna överträffas kommer 

förtroendet också öka.  Mayer, Davis och Scoorman (1995) instämmer med att förväntningar 

och förtroende är starkt kopplade och fortsätter med att beskriva förtroende som individens 

positiva förväntningar i fråga om motpartens handlingar. 

 

3.1.2 Missförtroende 

För att förstå begreppet missförtroende i ett politiskt sammanhang förklarar Schyns och Koop 

(2010) förtroende inom politiken som en grundläggande utvärdering av politiskt insatta 

personer. Förenklat beskriver författarna politiskt förtroende som en subjektiv känsla individer 

har för politiker. Schyns och Koop (2010) redogör för missförtroende som motsatsen till 

förtroende och refererar till Miller (1974) som skriver att missförtroende är när förtroendet går 

från högt till lågt.  Schyns och Koop (2010) bygger vidare på tidigare definition och förklarar 

att missförtroende är när individer tvivlar på politikers kompetens och moral. Luhmann (2005) 

i sin tur argumenterar för att den som hyser misstro är i behov av mer information. 

 

Missförtroende baseras enligt Möller (2000) på en kritisk grundinställning. Om det finns en 

frånvaro av förtroende mot samhället kan det bidra till att det finns en risk att medborgarna inte 

godtar de styrandes motiveringar. Vidare förklarar Johansson, Jönsson och Solli (2006) att ett 

samhälle som saknar förtroende kommer präglas av osäkerhet. Om det inte finns förtroende för 

det politiska samhället är det enligt Möller (2000) en fråga om vanmakt. Det är en allvarlig 

situation, speciellt i fall där medborgarna känner att de i stor grad påverkas av de beslut som 

regeringen tar.  
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3.1.3 Politiskt förtroende 

Norén Bretzer (2005) beskriver politiskt förtroende som en attityd som formas hos den enskilda 

individen. Det enskilda förtroendet uppstår inom ramen för politikernas interaktion med 

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

vidareutveckling på det förtroendet som skapas tidigt i livet och som senare transformeras till 

politiskt förtroende. 

  

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

medborgarna känner för institutionerna.  Författaren fortsätter med att förklara att forskare är 

oense om det är möjligt att ha förtroende för institutioner. Hardin (1999) är av åsikten att det 

inte är möjligt och argumenterar för att förtroende baseras på att båda parter vinner något i 

situationen. Författaren betonar att relationen till institution inte innehåller några nära 

personliga band, vilket är en betydande faktor i förtroendeskapande och att begreppet politiskt 

förtroende är mer passande i situationen. Offe (1999) menar på att förtroendet för en institution 

är att känna till och acceptera den grundliga idé som institutionen utsänder. Om individer är 

villiga att förlita sig på institutionens idé är det tillräckligt för att individerna ska känna 

förtroende för institutionen.  

 

3.1.4 Förtroende inom service 

Gad (2001) likställer väljare med konsumenter och politiker med producenter, vilket följande 

stycke kommer baseras på. Grönroos (2015) definierar service som en pågående process som 

konsumeras och produceras samtidigt. Konsumenten bör vara aktiv under processen för att 

uppleva värde under hela produktionsprocessen. Författaren fortsätter med att förklara att det 

är svårt att utföra kvalitetskontroller eftersom servicen konsumeras samtidigt som den 

produceras.  

 

Grönroos (2015) förklarar att service management handlar om att skapa en relation till 

mottagaren och utifrån relationen förstå individens processer och resurser. Författaren menar 

att organisationen behöver ha ett fokus på att tolka vad mottagaren värderar. Jüttner, Schaffner, 

Windler och Maklan (2013) åsikter ligger i linje med Grönroos (2015) åsikter men menar även 

på att genom serviceperspektivet skapas en djupare relation. Det bidrar även till ett större 

förtroende mellan konsument och organisation om relationen utvecklas över tid och 

organisationen arbetar aktivt med värdestödjande i alla interaktioner. Vidare förklarar 

Grönroos (2015) att för att kunna tillgodose god service är det en fördel om organisationen har 
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en förståelse för upplevd kvalitet och värdeskapande i det vardagliga livet, samt skapar resurser 

som kan främja värdeskapande. Vidare redogör Normann (2011) för begreppet sanningens 

ögonblick som direktkontakten mellan kund och organisation. Organisationens representanters 

skicklighet och kunskap tillsammans med kundens förväntningar är avgörande för hur 

serviceprocessens utfall blir. Gummesson (2002) beskriver att sanningens ögonblick blir allt 

viktigare för organisationer och förklarar att kunden bör ses som medproducent. Det medför 

att kunden och organisationen behöver utveckla en relation med ömsesidig förståelse. 

  

Gummesson (2002) betonar vikten av förtroende i samarbetet mellan konsument och 

organisation för att kunna skapa långsiktiga relationer. Grönroos (2015) fyller i med att 

förväntningar är knutna till de förväntningar som parterna har på vardera. Grönroos (2015) 

refererar vidare till Moorman, Zaltman och Deshpandé (1992) som definierar förtroende som 

viljan att förlita sig på en part man känner tilltro till. Grönroos (2015) beskriver att löftesteorin 

utgår från att det krävs att marknadsföring gör mer än att upprätta löften som i förlängningen 

får konsumenter att agera på ett visst sätt. Löften kan vara ett hjälpmedel för att attrahera nya 

kunder men om dessa löften inte uppfylls blir det en omöjlighet att bevara och utveckla sina 

relationer.  Grönroos (2015) menar att organisationen bör spendera lika mycket tid på att uppnå 

sina löften som de gör på att ange dem. 

  

Grönroos (2015) skriver att värde är ett svårtolkat begrepp men knyter det till vad mottagaren 

har upplevt. Författaren fortsätter med att förklara ökat värde som något som blir bättre än 

förväntat. Vargo och Lusch (2006) som myntade begreppet service dominant logic, betonar att 

mottagaren tillsammans med organisationen skapar värde. Grönroos (2015) förklarar att det 

finns svårigheter att kommunicera värde genom de traditionella kommunikationskanaler, det 

bör istället ske via interaktion som pågår mellan organisationen och konsumenten. Enligt 

Edvardsson och Gummesson (1988) kan dock organisationer ha svårigheter att kommunicera 

sin förmåga och vilja att stå till tjänst genom marknadskommunikation, eftersom att i många 

fall inte finns en produkt. 
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3.2 Generation Y 

Det finns ett flertal definitioner på vad som utgör en generation och Lindgren, Lüthi och Fürth 

(2005) förklarar att en generation bildas beroende på tidigare generationer, samhället och den 

tekniska utvecklingen som generationen lever i. Wohl (1979) definierade tidigt en generation 

som en grupp individer som är födda och lever under samma årtionde och Tulgan och Martin 

(2001) bygger vidare med att förklara att generationer brukar identifieras utifrån likvärdiga 

livserfarenheter. 

 

3.2.1 Karaktärsdrag 

Generation Y, även kallade Millennials framkom efter Generation X. Det finns många varianter 

på från vilka årtal som Generation Y sträcker sig mellan men Alexander och Sysko (2013) 

definierar det som individer födda mellan 1982–2009. Generation Y blir ibland beskriven som 

en narcissistisk och självisk generation men Milkman (2017) motsätter sig det och förklarar att 

det är en generation med ett stort engagemang för frågor som berör orättvisor i samhället. 

Parment och Frödin (2008) beskriver att Generation Y lever i ett mer internationaliserat 

samhälle än föregående generationer. Vidare förklarar Tulgan och Martin (2001) samt Parment 

(2012) att det medfört att Generation Y är mer öppna till olika livsstilar, familjekonstellationer 

och sexuella läggningar än tidigare generationer. De är uppvuxna i multikulturella hem och i 

allt större utsträckning motståndare mot rasism, homofobi och sexism, vilket går i linje med 

Milkmans (2017) tidigare argument. Även Morton (2002) instämmer med föregående 

uttalanden och beskriver att Generation Y som mer toleranta ifråga om olika sammansättningar 

av hushåll såsom singelföräldrar och avvikande familjekonstellationer. 

 

3.2.2 Kommunikation 

Tapscott (2009) framhåller att Generation Y är den första åldersgruppen som haft internet som 

en självklar del av sina liv och Milkman (2017) intygar att det är en generation som blivit 

formade av det. Parment (2012) beskriver i sin tur Generation Y som en multitask-generation 

som använder sina mobiltelefoner till allt.  Enligt Dawn och Thomas (2013) blir Generation Y 

inte influerade av traditionella medier i samma utsträckning som tidigare generationer; istället 

förlitar sig aktuellt åldersspann primärt på internet och television för att tillgodose sig med 

information. Lindgren, Lüthi och Fürth (2005) betonar i sin tur att unga människor i Sverige 

har ett väldigt litet förtroende för media. Fortsättningsvis diskuterar Lester, Forman och Loyd 

(2015) att närvaron av teknik och internet har bidragit till att det är en svår kohort att kartlägga 
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och nå ut till. Parment (2012) framhåller samtidigt att det skapar nya möjligheter för 

organisationer att kommunicera med åldersgruppen. Organisationerna kan numera använda sig 

av internet och andra medier som Generation Y gör sig tillgängliga på. Författaren hävdar dock 

att Generation Y själva vill kunna bestämma när, var och hur organisationen kan kommunicera 

med dem. Även Lindgren, Lüthi och Fürth (2005) beskriver att unga människor är väldigt 

selektiva i sitt val av information som de konsumerar.  

 

Fortsättningsvis förklarar Pihl (2011) att den tekniska utveckling har medfört att det är möjligt 

att kommunicera till konsumenter gratis, vilket har bidragit till en ökad konkurrens om 

konsumenternas uppmärksamhet. Konsumenten utsätts numera för ett konstant 

informationsflöde som bidrar till en stor mängd val, även Lindgren, Lüthi och Fürth (2005) 

betonar att unga människor har fler val i livet än tidigare generationer. Parment och Frödin 

(2008) beskriver att Generation Y, som följd av att ha vuxit upp med ett informationsöverskott, 

har blivit naturliga val- och informationsstrategier. De har tränat upp ett kritiskt förhållningssätt 

och kan effektivt sålla bland all information som de möts av.  

 

Parment och Frödin (2008) förklarar att Generation Y använder sig av både ensidig 

kommunikation i form av webbsidor samt television men även interaktiv kommunikation som 

olika internetforum, chattfunktioner och sms. Författarna redogör för att i nuläget uppfattas 

information om organisationer samt organisationer som finns på internet som mer tillförlitliga 

än muntliga och lokala källor. Vidare beskriver Pihl (2011) att majoriteten av Generation Y 

föredrar att kommunicera genom sms och mejl, istället för genom personliga möten. Tapscott 

(2008) betonar att diskuterade åldersgrupp föredrar kommunikation genom mejl, eftersom det 

är ett mindre tidskrävande. Det är tidsfrågan som är en avgörande faktor för varför Generation 

Y väljer elektroniska kanaler, undantaget är dock vid första mötet eller viktiga förhandlingar. 

Vidare förklarar författaren att det är en generation som förväntar sig snabb och frekvent 

kommunikation. De räknar med att få svar omedelbart och om svaret uteblir kan följden bli 

irritation och oro.  

 

Som tidigare nämnt har Generation Y större möjligheter inom kommunikation än tidigare 

generationer. Pihl (2011) framhåller att Generation Y har en stor vana vid nätverkande eftersom 

de växt upp med möjligheten att kommunicera både nationellt och globalt, genom tidigare 

nämnda kanaler. Författaren uppger även att det är en generation som inte är rädd för att 

använda sig av sina kontakter och nätverk. Enligt Tapscott (2008) influerar Generation Ys vana 
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vid nätverkande många aspekter av deras liv, ett exempel är att de på arbetsplatsen vill känna 

att deras åsikt är viktig och att de har möjlighet att påverka vid förändringar.  Författaren 

beskriver vidare att Generation Y föredrar att lära och arbeta i team. Det beror på att 

nätverkandet är en naturlig del av deras liv eftersom de samarbetar online genom olika 

chattforum, använder sig av mejl och delar filer angående jobb, skola eller bara för nöjes skull. 

 

Enligt Parment och Frödin (2008) har tidigare nämnda öppenhet medverkat till att Generation 

Y har bredare referensramar, vilket bidragit till att de är mer anpassningsbara i nya situationer. 

Vidare väljer författarna att referera till det som en sorts principlöshet eller osäkerhet kring vad 

individen egentligen anser om olika situationer, vilket enligt dem har medfört svårigheter för 

politiska partier att attrahera väljare från diskuterat åldersspann.  

 

3.2.3 Varumärke 

Parment och Frödin (2008) samt Pihl (2011) förklarar att Generation Y är vana vid ett 

varumärkesimpregnerat samhälle. Parment (2012) menar följaktligen att Generation Y visar en 

hög grad av medvetenhet när det kommer till image. Pihl (2011) framhäver även att individer 

inom Generation Y är vana vid att profilera och marknadsföra sig själva. Som följd har de en 

större vana att utveckla och paketera sitt eget varumärke än tidigare 

generationer.  Fortsättningsvis beskriver Noble, Haytko och Phillips (2009) att användandet av 

varumärken skapar en trygghet hos diskuterad åldersgrupp. Varumärket medför att de känner 

sig bekväma eftersom upplever en viss nivå av kvalitet samt att det bidrar till att de ser 

representativa ut inför sina jämlika. Tapscott (2008) påpekar även att individer inom 

Generation Y influerar varandra genom att diskutera olika varumärken, organisation, produkter 

och tjänster. Pihl (2011) understryker genom att förklara att åldersgruppen anser att det är av 

stor betydelse vad kompisarna tycker om valt varumärke. Vidare förklarar författaren att 

åldersgruppen har stor medvetenhet för sina val och hur de kan bygga sitt personliga 

varumärke.  

 

3.3 Kommunikation 

Kommunikation beskrivs enligt Adler, Rodman och du Pré (2014) som en process i vilket 

mening skapas genom symbolisk interaktion. Vidare beskriver Dahlkwist (2013) att sättet att 

kommunicera utvecklas konstant.  Enligt Svenskarna och internets (2017) undersökning 

använder 100 % av de tillfrågade i åldrarna 16-25 internet. 98 % av tidigare nämnda 
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åldersgrupp använder internet via smartphones, vilket gör digitala kanaler till den främsta 

källan att nå yngre på. Shareef, Dwivedi och Kumar (2016) argumenterar för att de strukturella 

och funktionella förändringarna som digitala kanaler har medfört ur en 

marknadsföringssynpunkt. Enligt författarna vill Internetanvändarna numera ha skräddarsydd 

och lättåtkomlig information samt konstant interaktion.  

 

3.3.1 Public relations 

Saxer (1993) förklarar politisk public relations som en transformering av politisk 

kommunikation i media. Strömbäck och Kiousis (2011) definierar politisk public relations som 

politikers hantering av kommunikation samt åtgärder för att etablera, bygga och vårda 

fördelaktiga relationer och rykte som leder till uppställda mål. Författarna fortsätter med att 

utveckla begreppet som en målmedveten ledningsprocess som fokuserar på att nå den 

viktigaste publiken, vilket i politiska partiers fall är väljarna. Politiska partier behöver starka 

relationer med väljarna för att kunna uppnå sitt politiska syfte. Grunig och Hunt (1984) menar 

att public relations handlar om organisationens relation till ägare, personal, massmedia, 

myndigheter med flera. Även Strömbäck (2014) betonar det genom att förklara public relations 

som hur organisationer kommunicerar och hanterar olika publiker och knyter samman med hur 

politiker bör agerar mot väljare.  Väl utfört arbete med public relations kan stärka 

organisationens identitet, image och varumärke. Sistnämnda författare menar även att 

kommunikation och handling är två viktiga ståndpunkter inom public relations som bör gå hand 

i hand för bästa effekt. 

 

Olariu (2017) nämner public relations som ett verktyg för att synas och marknadsföra sig. Att 

influera med hjälp av public relations kan höja tillförlitligheten och minska konsumentens 

motvilja till reklam. Public relations kräver arbete men kan fungera som en presentation av 

organisationen och tillhörande tjänst eller produkt. Grunig och Hunt (1984) förtydligar vikten 

av tvåvägskommunikation för långsiktiga relationer, att ta emot feedback och föra dialog med 

mottagaren är en viktig del av kommunikationsprocessen.  

 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) redogör för att public relations beskrivs som hanteringen 

av konsumentens medvetenhet, uppfattning och rykte genom media. L’Etang (2010) definierar 

rykte som vad som är generella antaganden av en person eller organisation. Surma (2006) 

instämmer och skriver att en organisations rykte beror på vad andra tycker men även hur 
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källkritiska och ansvarsfulla de är när de mottar information. Fortsättningsvis förklarar Chaffey 

och Ellis-Chadwick (2016) public relations som resultatet av vad organisationen gör, förmedlar 

och vad utomstående har för intryck av organisationen. Online public relations skiljer sig i 

aspekten att all belysning sker online och att den viktigaste delen av online public relations är 

att bli omnämnd i medier där målgruppen finns. Haig (2000) nämner flera fördelar med att 

arbeta med online public relations. Den konstanta kommunikationen gör det möjligt att 

nätverka när som helst och var som helst, något som nämns som den främsta fördelen. Den 

andra fördelen som författaren nämner är den globala tillgängligheten, det vill säga att det går 

att kommunicera oavsett avstånd. Sistnämnda fördelen menar Haig (2000) och Olariu (2017) 

är kostnadseffektiviteten eftersom kostnaden är betydligt mindre än i kommersiella 

sammanhang. Fill (2013) skriver om nackdelen med public relations och förklarar att media 

bär ett stort ansvar i hur mottagaren kommer att uppfatta budskapet. Media kan modifiera eller 

belysa budskapet på annat sätt än sändaren önskat.  

 

3.3.2 Sociala medier 

Boyd och Ellison (2008) definierar sociala medier som en webbaserad tjänst som tillåter 

individer att kommunicera med personer de känner tillhörighet med inom systemets gränser. 

Dann och Dann (2011) kategoriserar sociala medier med tre faktorer: innehåll, social 

interaktion och kommunikativa media. Författarna menar att föreningen av de tre 

beståndsdelarna tillsammans skapar sociala medier. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) 

beskriver sociala medier som effektiva kommunikationskanaler som möjliggör för 

organisationer att interagera med konsumenten. Sociala medier bidrar även till att skapa 

medvetenhet kring varumärket och samspela med konsumenten. Hogan och Quan-Haase 

(2010) skriver i sin tur att interaktionen online främst utgår från att upprätthålla befintliga 

relationer. De starka och intima relationerna online tenderar även att vara starka offline 

eftersom personer som interagerar mycket online även gör det offline. Stakston (2010) menar 

på att det finns ett ansvar i sociala medier att vara som genomlyst och transparent som möjligt 

inom ett ämne. Det är till fördel eftersom det skapar trygghet och trovärdighet.  

 

Hast och Grusell (2015) framhåller att sociala medier har bidragit till nya sätt att engagera sig 

politiskt och argumenterar för att sociala medier har bidragit till en mer öppen dialog samt att 

idéer utbyts enklare. Bengtsson (2015) menar att sociala medier möjliggjort för individer att 

göra ställningstagande och samtidigt gjort det möjligt att uttrycka sina politiska åsikter samt 
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påverka andras uppfattningar. Kommunikationen mellan politiker och väljare har även ökat 

vilket utvecklat begreppet deltagardemokrati.  

 

Deltagardemokrati benämns av Bengtsson (2015) som det borgliga deltagandet i den politiska 

processen. Förloppet kan liknas med en kommunikationsprocess, i vilket budskap förmedlas 

och bearbetas under interaktion. Deltagarnas förväntningar, åsikter och attityder är av stor 

betydelse i processen. Vidare förklarar författaren att medborgarna bör inrikta sina krafter på 

att förmedla de synpunkter de tror på. Hast och Ossiansson (2010) förklarar att det ökande 

användandet av sociala medier bidrar till ökat deltagande i demokratiska frågor. Författarna 

kopplar ökningen till individens tilltagande makt att välja information utifrån sina egna 

personliga preferenser.  

 

Stakston (2010) tydliggör de skillnader som finns mellan sociala och traditionella medier 

genom att förklara att traditionella medier inte är interaktiva på samma sätt som sociala medier. 

Det finns även svårigheter för mottagaren att interagera med användaren genom traditionella 

medier, vilket leder till att det istället skapas en envägskommunikation. Stakston (2010) 

förklarar fördelarna med sociala medier med att beskriva att det präglas av en effektivitet i 

mikrokonversationer som kan leda till en hektisk diskussion på internet, vilket traditionella 

medier ibland väljer att rapportera om. Även Carlsson, Nilsson och Lindgren (2015) instämmer 

i Stakston (2010) argument och menar att sociala medier och dess nätverk får en betydande roll 

för att skapa opinion samt att det är en källa för traditionella medier att rapportera om. Vidare 

förklarar författaren att det visar att sociala medier har ett övertag, det bevisas även genom att 

traditionella medier har börjat använda komponenter som tar ursprung i sociala medier, 

exempelvis att artiklar kan delas, kommenteras och skickas till andra. Enligt Stakston (2010) 

finns det fler aspekter som talar för sociala medier. En av dem är kostnadsaspekten, 

traditionella medier kräver stora mängder kunskap och resurser för att kunna nå ut till 

medborgarna medan sociala medier klarar sig på relativt låga resurser och kunskap för att nå 

ut brett.  

 

Fortsättningsvis förklarar Carlsson, Nilsson och Lindgren (2015) att det finns nackdelar med 

sociala medier. De digitala medierna har kritiserats för att materialet blir alltför ytligt och 

lättviktigt. Det är endast ett klick eller en gilla-markering som krävs för att det ska bli 

uppmärksammat. Stakston (2010) menar även på att det ur ett politiskt perspektiv kan vara 
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svårt att styra sociala medier. Partierna måste utforma en strategi som förenklar bilden om hur 

de vill synas och hur det skapas en dialog mellan mottagarna.     

 

3.3.3 Målgruppsbaserad kommunikation 

Mårtenson (2009) menar att ett mål med marknadskommunikation är att nå specifika 

marknader och dess konsumenter. Dibb och Simkin (1991) skriver att alla konsumenter har 

olika behov samt intressen och att det är upp till varje organisation att möta de behoven. 

Författarna menar att det är problematiskt att möta hela marknadens efterfrågan och att 

organisationer istället segmenterar marknaden i mindre delar för att kunna möta de krav som 

ställs på de mindre marknaderna. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) förklarar att 

marknadssegmentering är avgörande vid marknadsstrategier och menar att segmenteringen 

görs i tre steg. I första steget segmenteras marknaden och målgruppens behov identifieras. 

Under det andra steget väljs det ut olika segment som antas stämma överens med tjänsten. I 

sista steget förklarar författarna att organisationen behöver positionera sig gentemot 

konkurrenter och skapa en värdeproposition.  

 

Mårtenson (2009) väljer att segmentera marknaden med hjälp av en process som författaren 

kallar medvetet målgruppsurval. Olika variabler studeras och väljs ut som kan särskilja olika 

individer, allt från livscykelfas till intressen eller utbildning. Organisationen söker på det här 

viset upp potentiella konsumenter för att kunna förena konsument med tjänst. Metoden som 

Mårtenson (2009) skriver om kan jämföras med Dahlén, Lange och Rosengren (2017) 

segmentering i vilket författarna argumenterar för vikten av att skräddarsy kommunikationen 

beroende på mottagarens demografiska och psykografiska livsstil. Vidare argumenterar 

Dahlén, Lange och Rosengren (2017) för att konsumenter attraheras av likhet och söker efter 

likasinnade i reklamsammanhang. Igenkänningen gör att konsumenter lättare relaterar till 

budskapet och kan dra paralleller till sin egen verklighet.  

 

3.3.4 Politisk kommunikation 

Strömbäck (2014) förklarar att kommunikation och politik ligger nära sammankopplade, det är 

genom kommunikation och retorik som politiska partier framhäver sina åsikter och 

budskap.  Författaren diskuterar även vikten av att politiska partier kommunicerar på rätt sätt. 

Det räcker inte att ha politiska idéer, utan sättet det kommuniceras är avgörande för att kunna 

vinna stöd hos väljarna. Strömbäck (2014) nämner tre aktörsgrupper inom politisk 

kommunikation: politiska aktörer, allmänheten och medieaktörer. Politiska aktörer strävar efter 
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att påverka samhället via olika politiska verktyg. Allmänheten avser medborgarna och de har 

en central roll till följd av sina åsikter och attityder gentemot politiska partier. Politiska styren 

får svårigheter att verka utan stöd från allmänheten. Sist nämner författaren att medierna 

innefattas av olika typer av kommunikationskanaler som kan påverka allmänheten i tredje 

hand. De tre olika aktörerna samverkar och fungerar som ett socialt system.  

 

Bengtsson (2001) förtydligar det sociala systemet genom att förklara det som en interaktiv 

process, i processen utbyts budskap från givare och mottagare. Budskapen kan tolkas olika 

vilket bidrar till att processen kompliceras och medför svårigheter i att avgöra utfallet. Vidare 

förklarar Strömbäck (2014) att politiska partier bör samspela med medier för att få media att 

aktivt arbeta för att uppmärksamma politiska åsikter och budskap. Det är en strategi för att 

kunna påverka allmänheten, vilket kan det leda till ett positivt utfall i politiska val. Även 

McNair (2018) diskuterar att media bör ses som viktig politisk aktör eftersom de har en stor 

inverkan på vad som kommuniceras ut till medborgarna. Författaren framhåller att medias 

rapportering av politiska händelser och hur de framställer politiker kan påverka medborgarnas 

uppfattning.  

 

Stier, Bleier, Lietz, och Strohmaier (2018) samt McNair (2018) skriver om de förändringar som 

den politiska kommunikationen genomgått de senare åren. De nya sociala plattformarna har 

gjort det möjligt för politiker att enklare interagera och influera väljarna. Quandt (2008) 

beskriver sociala medier som flervägskommunikation som tillåter användarna att interagera 

med varandra. McNair (2018) förklarar att webbplatser som Facebook och Twitter bidrar till 

att politisk information sprids snabbare nu än vad som varit möjligt tidigare. Strömbäck (2014) 

betonar att politiska partier numera förbiser de traditionella nyhetsmedierna för att istället 

direkt kommunicera med de som är av intresse att nå, som en följd har traditionella mediers 

roll inom politiken försvagats. Även McNair (2018) framhäver att politiska aktörer måste 

basera sitt val av medier beroende på önskad målgrupp. Stakston (2010) nämner att för väljare 

i dagens samhälle är sociala medier och internet en naturlig del av livet och de förväntar sig att 

politiker förhåller sig till utvecklingen. Det är stor risk att väljare som söker kontakt med 

politiker och möts av tystnad kommer att söka sig vidare till någon som är beredd att ge 

gensvar. 
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3.3.5 Varumärke 

Varumärke, eller brand som det heter på engelska, är ett vanligt förekommande begrepp inom 

marknadsföring, dock finns det många skilda definitioner. I 1. kap 4 § av varumärkeslagen 

(SFS 2010:1877) beskrivs begreppet på följande sätt: “Ett varumärke kan bestå av alla tecken 

som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror 

och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har 

särskiljningsförmåga”. Treffner (2011) har vidare förklarat varumärke som en immateriell 

tillgång, ämnad att skapa distinktion och association hos en intressent. Författaren förklarar att 

syftet med varumärken är att generera värde för dess ägare. Grönroos (2015) diskuterar dock 

att problematiken med tidigare definitioner är att det utesluter konsumenten och dess inflytande 

på varumärken: “varumärken byggs inte först upp för att sedan uppfattas av kunderna” 

(Grönroos 2015, s. 303). Författaren förklarar att varumärket formas i kundernas tankar och är 

den image som de uppfattar. Gummesson (2002) samt Bruhn och Georgi (2006) förklarar att 

värdet av ett varumärke baseras på kundlojalitet och kundnöjdhet, hur välkänt det är samt vilka 

associationer som finns kopplat till varumärkets namn.  Falonius (2010) anser att den viktigaste 

känslan varumärket som behöver skapa hos konsumenten är tillit. 

 

Chernatony, McDonald och Wallace (2011) diskuterar hur konsumenter kan välja ett särskilt 

varumärke utifrån om det överensstämmer med individens självbild. De förklarar att det är av 

betydelse att varumärkets image motsvarar konsumentens och att den kommunicerar ut rätt 

bild av konsumenten till dess omgivning. Om de får positiv respons från sina jämlika till följd 

av varumärket ökar sannolikheten att de återvänder. Bertilsson och Tarnovskaya (2017) anser 

att konsumentens identifiering med varumärket bidrar till att organisationen måste ha förståelse 

för hur konsumenten uppfattar och utvärderar varumärket. Fortsättningsvis förklarar Melin 

(1999) image som uppfattningen konsumenterna har av varumärket. Ogilvy (1985) definierade 

image genom att relatera ett varumärke med en personlighet. En personlighet som målgruppen 

fördelaktigt kan identifiera sig med. När kundens självbild stämmer bra överens med 

varumärkets image har organisationen lyckats. Murphy (1990) beskriver att en fördel med 

varumärken är att det fungerar som en trovärdig garanti för en produkt eller organisationens 

kvalitet och tillfredsställelse. Fortsättningsvis diskuterar författaren att varumärken kan 

underlätta för konsumenten vid val av den mängd alternativ som finns i dagens samhälle. 
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Treffner (2011) framhäver att varumärket är kopplat till lojalitet och för att kunna skapa 

lojalitet krävs det att varumärkets budskap möter konsumentens behov i så stor grad som 

möjligt. Följaktligen diskuterar författaren att för att kunna generera stark lojalitet behöver 

varumärket vara ensamt om att tillgodose de behoven. Falonius (2010) beskriver att en hög 

lojalitet kan minska marknadsföringskostnaderna eftersom det i flesta fall är dyrare att attrahera 

nya konsumenter än att behålla gamla.  

 

3.3.6 Personligt varumärke 

Personligt varumärkesskapande för välkända personer i den digitala världen kopplar Brooks 

och Anumudu (2016) primärt till aktivitet på sociala medier varav syftet är att aktiviteten ska 

göra individen unik. Ändamålet är att sprida kunskap och expertis och därigenom skapa en 

professionell bild av sig själv. Författarna poängterar även att personligt varumärkesskapande 

handlar om att konsekvent engagera rätt målgrupp. Premisserna för personligt varumärke enligt 

Labrecque, Markos och Milne (2011) är att alla individer har makten till att bli ett eget 

varumärke och att vara sin egen marknadsförare. Författarna drar även en koppling mellan att 

marknadsföra en produkt och att marknadsföra sig själv och menar på att båda strategierna 

innehåller underhållning av nätverk med hjälp av socialt kapital. Socialt kapital beskriver 

Putnam (1995) som sociala tillgångar, såsom personligt förtroende och värderingar, som 

främjar ömsesidigt värdeskapande. Pawar (2006) definierar socialt kapital som social 

interaktion i relationer och tillägger att utfallet av bra socialt kapital alltid är positivt.  

 

Det har, enligt Stanyer (2013), blivit av större betydelse för politiker att vara personliga och 

personliga frågor har blivit mer förekommande vid intervjuer. Författaren argumenterar för att 

transparens tas för givet av väljare och att politiker avslöjar personliga delar av sitt liv för att 

minska misstankar och rykten riktade mot politikern. Temporal (2015) ser det som en 

utveckling på att individer numera behöver bli emotionellt tilltalade för att godta koncept. 

Vidare fortsätter författaren att beskriva att varumärken med fördel är personliga eftersom 

individer väljer varumärken efter personliga egenskaper för att skapa en känsla av tillhörighet.   
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3.4 Teorins roll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis vill vi ge en sammankoppling av nämnda teorier för att ge en tydligare bild av 

föreningen mellan dem. De tre huvuddelarna är våra grundpelare och kommer agera som 

underlag vid analys samt ha en tydlig roll för ökad förståelse av studien. För att förtydliga 

ytterligare har vi hittat gemensamma nämnare för samtliga teoridelar som förenar studiens syfte 

med val av teorier. De gemensamma nämnarna är egna reflektioner av teorin som vi anser bör 

involveras i den förtroendeskapande processen. 

  

Det har varit en utmaning att finna studiens kärna i huvuddelarna och slutligen kom vi istället 

fram till att samtliga tre delar utgör vår kärna eftersom de är beroende av varandra. Vår 

uppfattning är att studiens syfte inte kan besvaras utan någon av de tre huvuddelarna eftersom 

de är sammankopplade. Media har en medlande roll i förhållandet mellan politiker och 

Generation Y men allt efter sociala mediers framfart minskas de traditionella mediernas 

inflytande eftersom politiker numera kan kommunicera direkt till väljarna.  

  

Huvudavsnittet om kommunikation har avgränsats till relevant teori för vårt syfte i förhållande 

till vad som kan sammankopplas till Generation Y. Förutom grundprinciperna inom 

kommunikation valde vi att lyfta mediernas roll i kommunikationen mellan politiker och 

Generation Y. Vårt fokus har även varit att studera digitala mediers påverkan eftersom 

samhället numera förbiser traditionella medier i högre grad. Teorin om förtroende har varit 

svårtolkad och det har varit en utmaning att hitta relevanta teorier kring. Vi uppfattar det som 

att förtroende är individuellt och därför svårt att mäta och undersöka, vilket har försvårat vår 

forskningsprocess. 

Figur 1: Egen modell 
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4 Empirisk och teoretisk analys 
I kapitlet kommer det empiriska materialet vi samlat in från våra åtta respondenter belysas. 

Analysen kommer sammanväva den teoretiska referensramen med insamlad data från 

intervjuerna. Strukturen är formad efter det empiriska materialet och har delats in i tre stycken 

huvudområden. 

 

 

Vi har valt att binda ihop vårt empiriska material med den teoretiska referensramen för att 

undvika upprepning samt skapa en mer intressant läsning. Här nedan presenteras 

respondenterna åter enligt följande:  

 

Joakim Wallerstein, kommunikationschef Sverigedemokraterna  

Telefonintervju 2018-04-19 

 

Daniel Nestor, ordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) Kalmar, 

Socialdemokraterna  

Personlig intervju 2018-04-23 

 

Orla Vigsö, professor inom media och kommunikation på Göteborgs Universitet 

Skypeintervju 2018-04-23 

 

Peter Dahlgren, doktorand i kommunikation och sociala medier på Göteborgs Universitet  

Skypeintervju 2018-04-23  

 

Erik Modig, forskare inom effektiv marknadskommunikation på Handelshögskolan i 

Stockholm  

Telefonintervju 2018-04-24 

 

Ingrid Carlqvist, politisk journalist och chefredaktör  

Skypeintervju 2018-04-25  

 

Måns Linge, politisk sekreterare och f.d. ordförande i Moderata Ungdomsförbundet (MUF) 

Kalmar, Moderaterna.  

Personlig intervju 2018-04-26  

 

Pontus Mattsson, journalist och politisk reporter Sveriges Television  

Skypeintervju 2018-04-27 
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4.1 Förtroende 

4.1.1 Förtroendets betydelse 

Nunkoo och Smith (2015) betonar att förtroende är en fundamental beståndsdel vid planering 

och processutveckling, vilket går att jämföra med Erik Modig1 som betonar att utan förtroende 

har en politiker eller politiskt parti inte möjlighet att påverka eller fatta beslut. Orla Vigsö2 

påpekar i sin tur att väljarnas förtroende är en avgörande faktor för om de väljer att rösta. Om 

medborgarna inte känner förtroende för något parti eller politiker finns risken att de avstår från 

att delta i politiska val. Johansson, Jönsson och Solli (2006) framhåller i sin tur att 

missförtroende i samhället kan resultera i osäkerhet och Pontus Mattsson3 belyser att ett 

problem kan bli att få personer att sitta i olika politiska institutioner. Luhmann (2005) betonar 

att individer som känner misstro behöver mer information och Erik Modig1 poängterar att det 

är viktigt för partier att finnas på plattformar som Generation Y tillgodogör sig information på. 

Orla Vigsö2 är av samma åsikt och förklarar att alla partier inte haft förståelse för att vissa 

väljare befinner sig på sociala medier och genom det gått miste om möjligheter att 

kommunicera med dem. Även Ingrid Carlqvist4 resonerar att partier som har kunskap i vilka 

kommunikationskanaler som bäst förser väljarna med information kommer ha en fördel i valet. 

Hardin (1999) argumenterar för att förtroende bygger på att båda parter vinner något av 

situationen, vilket går i linje med Peter Dahlgrens5 åsikt om att frågor som är relevanta för 

Generation Y måste lyftas fram i politiken. Daniel Nestor6, i sin tur, poängterar att politiken 

måste bli mer lättförståelig och lättillgänglig för unga vilket går att finna stöd hos Offe (1999) 

som betonar att förtroende för en institution baseras på individens kännedom och acceptans för 

institutionens grundliga idé. Det styrks av Joakim Wallerstein7 som berättar att det är en fördel 

för hans parti att väljarna har god kunskap om partiets politik och centrala frågor. 

  

Johansson, Jönsson och Solli (2006) belyser att regelbundet utbytande av information genom 

kommunikation är fundamentalt för skapande av förtroende. Vikten av informationsutbytet 

understryker Erik Modig1 när han redogör för att Generation Ys bristande förtroende kan bero 

på att äldre politiker i vissa fall saknar förståelse för vilka kommunikationssätt som unga 

                                                 
1 Erik Modig, telefonintervju 2018-04-24 – professor vid Handelshögskolan 
2 Orla Vigsö, telefonintervju 2018-04-23 – professor vid Göteborgs universitet  
3 Pontus Mattsson, telefonintervju 2018-04-27 – journalist på Sveriges Television  
4 Ingrid Carlqvist, Skypeintervju 2018-04-25 – journalist och chefredaktör  
5 Peter Dahlgren, telefonintervju 2018-04-23 – professor vid Göteborgs universitet  
6 Daniel Nestor, personlig intervju 2018-04-23 – distriktsordförande i SSU  
7 Joakim Wallerstein, telefonintervju 2018-04-19 – kommunikationschef Sverigedemokraterna  
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föredrar. Ingrid Carlqvist4 belyser att politikers otillräckliga information om Generation Ys 

vardag kan vara en bidragande faktor till att åldersgruppen känner ett lågt förtroende. Det går 

i linje med Johansson, Jönsson och Solli (2006) som poängterar att bristande kommunikation 

kan leda till minskad förståelse för andra parter. Dessutom redogör Grönroos (2015) för 

betydelsen av att förstå vad mottagaren värderar inom service management, vilket Ingrid 

Carlqvist4 motsätter sig att politiska partier gör i nuläget. Respondenten hävdar att unga 

uppfattar det som att politikerna inte inser hur beslut som fattas påverkar dem. Grönroos (2013) 

samt Gummesson (2002) påpekar att organisationer bör skapa relationer genom att förstå 

mottagarens processer och resurser. Juttner, Schaffner, Windler och Maklan (2013) lyfter i sin 

tur fram att organisationer och konsumenter utvecklar större förtroende gentemot varandra om 

organisationen aktivt arbetar med relationen över tid. Joakim Wallerstein7 är inne på samma 

spår och belyser att hans parti använder vissa kommunikationskanaler för att på ett långsiktigt 

sätt skapa en förtroendeingivande bild av partiet. Både Joakim Wallerstein7 och Pontus 

Mattsson3 lyfter fram att partierna använder sig av kommunikationskanaler för att se vad 

mottagarna uppskattar och är intresserade av.1 

 

“Det är ett hot mot demokratin om det inte finns förtroende för politiska partier” 

- Måns Linge8 (personlig intervju 2018-04-26) 

 

Enligt DiPiazza och Eccles (2002) är transparens en betydande faktor vid förtroendeskapande 

och författarna framhåller att organisationer har en skyldighet att upplysa intressenter om 

beslutsfattande. Det går i enlighet med Erik Modig1 som betonar att just transparens och 

kontinuitet är ett sätt att bygga förtroende på. Mayer, Davis och Scoorman (1995) lyfter i sin 

tur fram att förtroende kan bildas genom påvisande av kompetens, vilket även Erik Modig1 

betonar som en strategi för att driva förtroende. Respondenten påtalar att uppvisande av 

expertis och kunnande inom aktuellt intresseområde kan resultera i förtroende. Mayer, Davis 

och Scoorman (1995) framhäver samtidigt att förtroendeskapande kan grunda sig i förmågan 

att hålla löften, något även DiPiazza och Eccles (2002) understryker. Ingrid Carlqvist4 förklarar 

att väljarna inte förväntar sig att politiker och partier ska uppfylla sina löften, vilket går att i 

linje med resonemang som Adobor (2005) och Mayer, Davis och Scoorman (1995) framför om 

                                                 
1Erik Modig, telefonintervju 2018-04-24 – professor vid Handelshögskolan 
3 Pontus Mattsson, telefonintervju 2018-04-27 – journalist på Sveriges Television  
4 Ingrid Carlqvist, Skypeintervju 2018-04-25 – journalist och chefredaktör   
7 Joakim Wallerstein, telefonintervju 2018-04-19 – kommunikationschef Sverigedemokraterna  
8 Måns Linge, personlig intervju 2018-04-26 – politisk sekreterare i Moderaterna 
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att förväntningar som är för låga eller för höga kan hindra upphovet av förtroende. Enligt Erik 

Modig1 kan bristande förtroende även resultera i att väljarnas förväntningar bidrar till negativa 

tolkningar av partier och politikers uttalande och agerande. Samma åsikt betonar Mayer, Davis 

och Scoorman (1995) som beskriver att förtroende och förväntningar har en betydelsefull 

koppling. Författarna exemplifierar genom att förklara att om en individ har förtroende för 

motparten kommer det att reflekteras i positiva förväntningar på vederbörandes agerande. 

 

Sammanfattningsvis diskuteras förtroende som en central roll i politiska processer samt hur 

missförtroende bör hanteras. För att skapa förtroende krävs interaktion samt ömsesidig 

förståelse mellan parterna och om det råder missförtroende mot politiska partier krävs mer 

information. Informationen till Generation Y behöver vara relevant och lättförståelig, vidare 

förklaras även transparens som en relevant faktor vid skapande av förtroende. Förtroendet kan 

även brista om förväntningar inte upprätthålls vilket kan skapa negativa uppfattningar som 

påverkar de politiska partiernas förutsättningar. Slutligen förklaras att om väljare känner 

förtroende för politiska partier leder det till en positiv syn på partiernas agerande.   

 

4.1.2 Att leva upp till förväntningar 

Möller (2000) betonar att missförtroende utgår från att individen har en kritisk 

grundinställning. Erik Modig1 styrker det med sitt tidigare uttalande som belyser att en väljare 

med bristande förtroende kan tolka politikens eller partiets uttalanden och agerade utifrån ett 

negativt perspektiv, vilket innebär att dess förväntningar kommer vara låga. Det går i linje med 

Bengtsson (2001) som påpekar att budskapets tolkning kan variera mellan olika mottagare, 

vilket försvårar möjligheterna att förutse utfallet. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) förklarar 

public relations som hanteringen av kundens medvetenhet, uppfattning och rykte genom media. 

Det går i linje med kundens förväntningar. Joakim Wallerstein7 betonar att hans parti behöver 

arbeta med sin profil, namn och rykte eftersom många väljare förknippar partiet med negativa 

rubriker som uppkommit i media. Samtidigt förklarar respondenten att negativa inlägg om 

partiet och dess företrädare har varit en fördel för dem eftersom svenskar förväntas sympatisera 

med de som är i underläge. Adobor (2005) redogör för att förväntningar och förtroende är starkt 

sammankopplade och genom att överträffa förväntningar kan förtroendet öka. Enligt Ingrid 

                                                 
1 Erik Modig, telefonintervju 2018-04-24 – professor vid Handelshögskolan 
7 Joakim Wallerstein, telefonintervju 2018-04-19 – kommunikationschef Sverigedemokraterna  
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Carlqvist4 är det svårt att mäta politiska förväntningar eftersom politikerna inte säljer någon 

produkt. Det går i linje med Edvardsson och Gummesson (1988) som lyfter fram att 

tjänsteorganisationer kan ha svårigheter att förmedla sin kompetens och villighet genom 

marknadskommunikation eftersom det vanligtvis inte finns någon produkt. Enligt Normann 

(2011) är bedömningen av utfallet i en serviceprocess förenat med hur skickliga och 

kompetenta organisationens representanter är samt vilka förväntningar kunderna haft. Måns 

Linge8 betonar i sin tur att hans parti i nuläget vill porträttera sig som trovärdiga och seriösa i 

politiken och att det finns tanke bakom hur de vill framstå för väljaren. 

  

Grönroos (2015) anser att organisationer bör ha förståelse för kundens upplevda kvalitet och 

värdeskapande i det vardagliga livet. Författaren poängterar även att det är en fördel att skapa 

resurser som bidrar till ett värdeskapande. Ingrid Carlqvist4 lyfter i sin tur fram att politiker i 

nuläget inte förstår hur unga väljarnas vardag ser ut och respondenten anser att de borde anställa 

personal som kan rapportera om väljarnas verklighet för att kunna förbättra deras 

livsförhållanden. Joakim Wallerstein7 förklarar att hans parti använder anspelningar till hur 

Sverige sett ut tidigare i sin marknadskommunikation. Enligt respondenten kan det vara en 

anledning till att det är en utmaning för dem att kommunicera med de yngre väljarna eftersom 

de inte upplevt det. Vidare redogör Grönroos (2015) för att kunden bör vara aktiv under 

produktionsprocessen för att uppleva värde. Vilket Joakim Wallerstein7 betonar att det numera 

finns en större möjlighet för väljaren att vara eftersom sociala medier bidragit till en större 

inblick i partiet samt ökad tillgänglighet. Vargo och Lusch (2006), som introducerade 

begreppet service dominant logic, betonar att värde skapas i samspel mellan organisationer och 

dess konsumenter. Daniel Nestor6 exemplifierar det genom att berätta att många ungas 

engagemang vanligtvis börjar i liten skala och om de upplever att det är kul ökar engagemanget. 

Det blir ett utbyte mellan individen och det politiska partiet.  1 

  

Sammanfattningsvis spelar väljarnas förväntningar på politiska partier en väsentlig roll i hur 

de uppfattar politiker och partiers agerande. Väljarnas förväntningar är sammankopplade till 

det värde som de upplever, vilket skapas i samspel mellan partierna och individen. Det är även 

av betydelse att politiker och politiska partier förstår väljarnas förväntningar för att öka värdet. 
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Slutligen benämns förväntningarna på politiker som svåra att mäta men att vid rätt hantering 

kan ett överträffande av förväntningar skapa förtroende. 

 

4.1.3 Politiska partier som varumärke 

Orla Vigsö2 lyfter fram att det inom politiska partier inte är populärt att använda sig av 

begreppet varumärke eftersom det sägs minska trovärdigheten. Ingrid Carlqvist4 framhåller i 

sin tur att hon tror att det egentligen inte är någon stor skillnad mellan att marknadsföra en vara 

eller ett budskap. Gummesson (2002) redogör att varumärkets värde grundar sig på 

kundlojalitet och vilka associationer som finns förknippat till det. Joakim Wallerstein7 påpekar 

att hans parti använder sociala medier för att skapa association genom inlägg som speglar 

partiets ståndpunkter. Trots det motsätter respondenten att hans parti ser sig som ett varumärke 

men han har förståelse för att enskilda väljare, och framför allt unga, uppfattar politiska partier 

som det. Chaffey och Ellis-Chadwick (2006) framhåller att sociala medier kan bidra till att 

framkalla medvetenhet kring varumärket. Det går i linje med Joakim Wallerstein7 som 

resonerar att det ökande användandet av sociala medier har bidragit till att unga väljare numera 

skapar en likvärdig relation till politiska partier som de har till exempelvis sina vänner. En följd 

blir att åldersgruppen utvecklar en relation till partiets varumärke. Måns Linge8 påpekar att 

Instagram är ett forum som hans parti använder för varumärkesbyggande samt för att visa upp 

en personligare sida av partiet. Grönroos (2015) framhåller att mottagaren har en viktig roll 

inom varumärkesskapande eftersom varumärket bildas i kundernas tankar och får den image 

som de förknippar till det. Joakim Wallerstein7 resonerar att den sammantagna känslan av ett 

parti som bildas genom användandet av en logotyp, utmärkande företrädande och liknande 

attribut medför att varumärkestänket är intressant inom politiken. Murphy (1990) påpekar i sin 

tur att varumärket kan fungerar som en garanti för att organisationen uppfyller en viss nivå av 

kvalitet och kan underlätta vid beslutstagande mellan många alternativ.  

 

“Unga har en relation till varumärken, [...] det är en del av ens identitet” 

- Joakim Wallerstein7 (telefonintervju 2018-04-19)1 

  

                                                 
2 Orla Vigsö, telefonintervju 2018-04-23 – professor vid Göteborgs universitet 
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Chernatony, McDonald och Wallace (2011) lyfter fram att konsumenter kan välja varumärke 

utifrån vad som stämmer överens med deras självbild. Joakim Wallerstein7 poängterar att unga 

väljare kan välja parti utifrån vad de får för känsla av partiet och om det går i linje med deras 

identitet. Tarnovskaya och Bertilsson (2017) påpekar att det medverkar till att organisationer 

måste ha förståelse för hur mottagarna uppfattar och bedömer varumärket. Måns Linge8 

redogör för att det finns ett varumärkestänk inom hans parti eftersom att de har en tanke bakom 

hur de vill framstå inför väljarna. Även Ogilvy (1985) förklarar att det är fördelaktigt om 

varumärkets personlighet stämmer överens med mottagarens självbild. Det går i enlighet med 

Erik Modig1 som tror att väljarna kan rösta på ett parti för att det överensstämmer med 

individens image. Respondenten resonerar dock att det finns många drivkrafter bakom valet av 

politiskt parti. Chernatony, McDonald och Wallace (2011) betonar betydelsen av att 

varumärket kommunicerar ut rätt bild av konsumenten till omgivningen. Vid positiv respons 

från jämlika ökar chansen att de återvänder. Joakim Wallerstein7 betonar att det sociala 

sammanhanget är viktigt för unga och vilket är en åsikt Daniel Nestor delar6. Det går i linje 

med Parment (2012) som understryker att individer inom Generation Y har en stor medvetenhet 

kring sin image. Vidare beskriver Noble, Haykto och Phillips (2009) att varumärken kan bidra 

till att diskuterade åldersgrupp känner att de ser representativa ut framför sina jämlika. Joakim 

Wallerstein7 förklarar att det finns tendenser hos unga att sympatisera med ett visst parti för att 

det är del av deras image och Pihl (2011) understryker att Generation Y har en hög grad av 

medvetenhet för sina val och hur det påverkar deras personliga varumärke. Pontus Mattsson3 

påpekar att han tror att varumärkestänket är starkare än tidigare och att material och utformning 

av partiernas profiler är mer genomtänkta.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att partiernas varumärkestänk har ökat över tid vilket 

bidragit till att Generation Y förknippar partier med image i högre grad. Varumärkenas roll är 

att förmedla rätt budskap samt skapa igenkänning hos mottagaren. Varumärkena utvecklar 

relationen mellan målgrupp och partier genom associationer och det argumenteras för att 

partierna väljs utifrån individens egen självbild.  
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4.2 Generation Y 

4.2.1 Generations Ys bristande förtroende  

Inledningsvis kommer respondenternas förklaringar till det bristande förtroendet hos 

Generation Y att presenteras, under intervjuerna gavs varierande svar. Erik Modig1 förklarar 

att det ligger i åldersgruppens natur att inte ha förtroende för politiska partier. Vidare hävdar 

respondenten att unga håller på att definiera vilka de är och att det är en social norm att göra 

uppror i den åldern. Ingrid Carlqvist4 är av en annan ståndpunkt och menar på att avståndet 

mellan unga och politiker är anledningen till det bristande förtroendet. Orla Vigsö2 resonerar 

att de politiska partierna inte engagerar sig i debatter som rör frågor som intresserar unga, vilket 

resulterar i ett lägre förtroende. Daniel Nestor6 bidrar med en annan synvinkel och framhåller 

att en bidragande faktor kan vara att yngre väljare inte känner tillhörighet med de politiska 

partierna eftersom de inte förknippar sig själva med aktuella politiska representanter. 

 

”Unga är inget särintresse” 

- Joakim Wallerstein7 (telefonintervju 2018-04-19) 

 

Dibb och Simkim (1991) lyfter fram att organisationer kan ha svårt att möta en hel marknads 

behov och att det är ett incitament till att segmentera marknaden. Joakim Wallerstein7, Måns 

Linge8 och Daniel Nestor6 framhåller att deras politiska partier har gett ungdomsförbunden 

ansvar för de yngre väljarna. Daniel Nestor6 exemplifierar genom att berätta att inom hans parti 

har ungdomsförbundet främst ansvar för första- och andragångsväljare. Dahlén, Lange och 

Rosenberg (2017) betonar betydelsen av att anpassa sin marknadskommunikation till dess 

mottagare. Enligt Orla Vigsö2 anpassar sig de politiska partierna delvis efter mottagaren och 

Joakim Wallerstein7 exemplifierar genom att förklara att hans parti bland annat kan anpassa 

textmängden efter vilket ålderssegment de riktar sig mot. Peter Dahlgren5 framhåller att 

politiska partier har börjat fokusera mer på individualisering men att de vill förmedla ett 

generellt budskap till alla väljare. Orla Vigsö2 delarföregående respondentens åsikt och redogör 

för att det kan ses som en risk att anpassa sig efter en specifik målgrupp i för stor utsträckning 

                                                 
1 Erik Modig, telefonintervju 2018-04-24 – professor vid Handelshögskolan 
2 Orla Vigsö, telefonintervju 2018-04-23 – professor vid Göteborgs universitet  
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eftersom det är fördelaktigt inom politiken att tilltala så många som möjligt. Pontus Mattsson3 

definierar att unga vanligtvis har en central fråga som de är engagerar sig i och att det bristande 

förtroende bygger på att åldersgruppen inte känner tillhörighet till alla åsikter som ett parti står 

för. Respondentens åsikter går i linje Måns Linge8 som uttrycker att unga väljare ofta har svårt 

att kombinera sin kärnfråga med ett partis helhet. Som Ungdomsbarometerns (2017) 

undersökningar visar finns det dock ett stort politiskt engagemang, vilket går att finna stöd hos 

Hast och Ossiansson (2010) som menar att den tilltagande användningen av sociala medier har 

bidragit till ett större politiskt engagemang. Författarna sammankopplar ökningen till 

individers ökade makt till att välja information efter preferenser. Erik Modig1 framhåller även 

att sättet att kommunicera kan vara en medverkande faktor till politikernas låga trovärdighet. 

Respondenten förklarar vidare att unga konsumerar medier på helt olika sätt än tidigare 

generationer. Unga väljare ser på kommunikation på ett helt annat sätt, de vill gärna att det ska 

vara en pågående dialog som sköts genom olika typer av interaktiva medier. Det som motsats 

till äldre som är vana vid att det politiska budskapet förmedlas via ensidig dagspress.  

 

4.2.2 Hur Generation Y kommunicerar 

Tapscott (2009) redogör för att Generation Y är den första generationen som är uppvuxna med 

internet som en självklar del i sina liv, vilket även Ingrid Carlqvist4 hävdar. Enligt Parment och 

Frödin (2008) är en annan tydlig generationsskillnad att Generation Y lever i ett mer 

internationaliserat samhälle. Morton (2002) samt Tulgan och Martin (2001) i sin tur betonar att 

det är en generation som innehar en större acceptans gentemot olika familjekonstellationer. Det 

går i linje med Pontus Mattsson3 som framhåller att det numera ser annorlunda ut i samhället 

och exemplifierar genom att nämna familjebildning, flyttningsmönster samt utbildningsnivå. 

Respondenten betonar att det kan påverka politiken och argumenterar för att det är en 

bidragande faktor till att väljare numera byter parti mer frekvent än tidigare. Bristen på lojalitet 

från väljarna medför att partierna inte kan känna lika trygga längre. Parment och Frödin (2008) 

förklarar det är en följd av Generation Ys ökade kommunikationsmöjligheter. Det har resulterat 

i en generation som mer adaptiv vid förändringar och nya situationer. Författarna styrker 

Pontus Mattsson3 och framhåller att utfallet blivit att politiska partier upplever svårigheter att 

attrahera väljare från Generation Y.   
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Tapscott (2008) anser att målgruppen föredrar elektroniska kommunikationskanaler och 

betonar att anledningen till det är att Generation Y anser att det är mindre tidskrävande. Pihl 

(2001) påpekar i sin tur att åldersgruppen även uppskattar sistnämnda kommunikationskanaler 

framför personliga möten. Daniel Nestor6 framför däremot ett resonemang som belyser att den 

personliga kontakten med unga väljare leder till ett fördelaktigt relationsbyggande och bidrar 

till förtroendeskapande. Dawn och Thomas (2013) redogör för att Generation Y i större mån 

tillgodoser sig med information genom digitala källor än med hjälp av traditionella medier. Det 

går i enlighet med Daniel Nestors6 åsikter. Respondenten poängterar att vid användande av 

traditionella kanaler, exempelvis debattartiklar, blir gensvaret störst från äldre. Lester, Forman 

och Loyd (2015) belyser att den tekniska utvecklingen har varit en bidragande faktor till att 

individer inom Generation Y är svåra att nå ut till. Orla Vigsö2 framhåller liknande åsikter och 

förklarar att en otillräcklig analys kan ha medverkat till att det finns en bristande förståelse för 

vilka kanaler som är mest lämpliga för olika grupper. Erik Modig1 påpekar att de politiska 

partierna fortfarande i stor utsträckning använder sig av traditionella kanaler; valmöten, tal, 

utomhusaffischer och tidningar används fortfarande för att kommunicera ut budskapet till de 

yngre väljarna. 

 

Parment (2012) lyfter i sin tur fram att Generation Ys närvaro på internet och andra digitala 

medier öppnat upp nya kommunikationsmöjligheter för organisationer mot åldersgruppen. 

Joakim Wallerstein7 betonar att det är en fördel eftersom det bidrar till att partiet enklare kan 

kommunicera direkt med väljarna. Orla Vigsö2 delar sist nämnda respondentens åsikter och  

påpekar att kommunikationskanaler med ljud och levande bilder, så kallade audiovisuella 

kanaler som television och webbaserade kanaler, har störst inverkan på människans 

uppfattning. Även Ingrid Carlqvist4 framhåller att det är förmånligt för partierna att använda 

sig av digitala medier för att kunna mobilisera sina sympatisörer. Parment (2012) påtalar dock 

att individer inom Generation Y värdesätter att själva kunna besluta när, var och hur 

organisationer kan kommunicera med dem. Det går i linje med Erik Modig1 som påpekar att 

en utmaning för partierna är att lyckas nå ut till unga väljare när de är mottagliga för politik. 

Enligt respondenten finns risken att unga inte är redo att diskutera politik på sociala medier. 
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Pihl (2011) och Tapscott (2008) betonar att Generation Y har en stor vana av nätverkande och 

att det har inverkan på åldersgruppens liv och värderingar. Erik Modig1 stryker det och 

förklarar att unga väljare föredrar politiker som tillämpar tvåvägskommunikation och väljer att 

upprätthålla en dialog. Tapscott (2008) lyfter även fram att Generation Y värderar att känna att 

deras åsikt har betydelse och att det finns möjlighet att påverka vid beslut om förändringar. 

Ingrid Carlqvist4 anser att det är ett problem som nuvarande politiker har; de isolerar sig och 

väljer att inte involvera åldersgruppen vid beslutsfattande. Även Grunig och Hunt (1984) 

argumenterar för vikten av tvåvägskommunikation och framhåller att det medverkar till att 

bygga långsiktiga relationer.  

 

Enligt Pihl (2011) har en följd av den tekniska utvecklingen blivit att det finns en större tävlan 

om konsumenternas uppmärksamhet. McNair (2011) exemplifierar genom att förklara att 

politisk information sprids snabbare numera genom exempelvis Facebook och Twitter. Det 

styrks av Joakim Wallerstein7 som betonar att politiska partiers största utmaning inom 

kommunikation är bakgrundsbrus. Ingrid Carlqvist4 delar tidigare nämnda respondentens 

åsikter och intygar att det är mycket som konkurrerar om väljarnas uppmärksamhet hela tiden. 

Parment och Frödin (2008) ger en annan bild och uppger att Generation Y som följd av det 

konstanta informationsflödet har lärt sig att sålla bland informationen. Joakim Wallerstein7 

motsätter sig och hävdar att politiken borde få ta större plats i informationsflödet. 

Respondenten exemplifierar genom att förklara att bakgrundsbruset medför att politiska inlägg 

blir likställda med betydligt enklare produkter. Det går i linje med Daniel Nestor6 som förklarar 

att det märks att unga väljare vanligtvis endast läser rubriken på artiklar, vilket kan leda till 

omfattande missförstånd som behövs revideras. 

 

Generation Y är uppvuxna i ett samhälle med ett naturligt varumärkestänk påpekar Parment 

och Frödin (2008). Författarna får medhåll från Pihl (2011). Joakim Wallerstein7 lyfter fram 

liknande resonemang och resonerar att ungdomar har en relation till varumärken och 

respondenten tror att framför allt unga väljare ser politiska partier som varumärken. Parment 

(2012) beskriver att individer inom Generation Y uppvisar stark medveten för image. Joakim 
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Wallerstein7, Daniel Nestor6 och Måns Linge8 understryker och förklarar att unga väljare kan 

sympatisera med ett specifikt parti eftersom det går i linje med dess image och profilering. 

Daniel Nestor6 och Joakim Wallerstein7 betonar även betydelsen av det sociala sammanhanget 

för yngre väljare och menar att kan vara en bakomliggande anledning till varför unga vänder 

sig till ett särskilt parti. Det går i enlighet med Noble, Haytko, Phillips (2009) som intygar att 

varumärken kan bidra till en trygghet hos medlemmar av Generation Y eftersom de känner att 

de ser representativa ut framför sina jämlika.   

 

Sammanfattningsvis redogörs det för att Generation Y är i en tidpunkt i livet när de försöker 

definiera sig själva som individer samt göra uppror mot samhällets struktur. Generation Y 

särskiljer sig genom att de brinner för en specifik fråga i samhället, vilket medverkar till att de 

har svårt att relatera till ett partis helhet. Kommunikationen mot Generation Y bör vara en 

pågående dialog på digitala kanaler men problematiken ligger i att kommunikationen mot 

Generation Y lätt försvinner i flödet eftersom de utsätts för olika budskap konstant. Det 

framhävs att politiker distanserar sig från Generation Y, vilket inte sammanfaller med 

generationens behov av att vara engagerade och delaktiga i vid beslutsfattande. 1 

 

4.3 Kommunikation 

4.3.1 Politisk kommunikation på sociala medier  

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) uppger att sociala medier är en effektiv 

kommunikationskanal som tillåter organisationer att ha en interaktion med kunder. Orla Vigsö2 

berättar att politiska partier använder sig av alla möjliga kanaler för att kommunicera ut sina 

budskap men betonar att partierna med fördel kan använda sig av sociala medier eftersom det 

är ett personligt sätt att kommunicera. Det bidrar, enligt respondenten, till att väljarna kommer 

närmare partierna. Steir, Bleier, Lietz (2018) samt McNair (2018) lyfter fram att de nya sociala 

plattformarna som uppkommit de senaste åren har bidragit till förändringar inom den politiska 

kommunikationen. Joakim Wallerstein7 påpekar att politiken är betydligt mer tillgänglig än 

tidigare. Det grundar sig i att väljarna numera kan följa ett parti hela tiden, inte endast under 

perioder i anslutning till val. Vilket styrks av Steir, Bleier, Lietz (2008) som betonar att det 

numera finns större möjlighet för politikerna att interagera och influera väljare. Joakim 
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Wallerstein7 lyfter även fram att sociala medier ger politikerna och partierna en chans att vara 

personliga och visa upp att personerna inom partiet är helt vanliga människor.  

 

Haig (2000) påpekar i sin tur att den konstanta kommunikationen möjliggjort för politiker att 

interagera med väljare när och var som helst. Erik Modig1 exemplifierar med att berätta att 

sociala medier har öppnat upp till en pågående dialog mellan partier och väljare. Respondenten 

fortsätter med att förklara att politiker som håller en tvåvägskommunikation med sina väljare 

har en starkare positiv påverkan på väljarna. Daniel Nestor6 berättar i in tur att hans 

ungdomsförbund alltid försöker vara nåbara mot väljare för att kunna besvara frågor eller 

diskutera deras funderingar. Respondenten argumenterar för att det har en positiv inverkan på 

väljaren, som minns politikern som tillmötesgående. Tapscott (2008) styrker Daniel Nestors6 

uttalande genom att förklara att Generation Y föredrar snabb och konsekvent kommunikation. 

Författaren menar på att om de unga väljarnas behov inte tillgodoses kan följden bli irritation. 

Orla Vigsö2 förklarar att han tror att väljarna är mer positivt inställda till sociala medier 

eftersom individen aktivt måste välja att besöka de olika sociala medierna. Det går i linje med 

Quan-Haase (2010) som menar att interaktionen online främst utgår från att upprätthålla 

befintliga relationer. Daniel Nestor6 hävdar att han inte tror att partiet kan vinna fler röster 

genom sociala medier. Respondenten förklarar vidare att han snarare tror att det kan vara ett 

hjälpmedel för intern kommunikation.  

 

Hast och Grusell (2015) betonar att nya sätt att engagera sig politiskt har uppkommit med hjälp 

av sociala medier. Ingrid Carlqvist4 förklarar att hon är delaktig i en politisk 

intresseorganisation som utnyttjar möjligheterna med den tekniska utvecklingen och sociala 

medier, respondenten ifrågasätter varför inte fler inom politiken inte tar användning av 

liknande alternativ. Fortsättningsvis beskriver Hast och Grusell (2015) att sociala medier har 

möjliggjort en öppnare dialog och ett större utbyte av idéer. Joakim Wallerstein7 belyser att 

flödet på sociala medier bidragit till att hans parti lättare kan uppfatta vad användarna 

sympatiserar med, ogillar och vad som får stor spridning. Även Erik Modig1 hävdar att det är 

positivt att partierna kan föra en dialog med väljarna men redogör samtidigt för att det kan vara 
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negativ. Respondenten betonar att det har bidragit till att politiker och partier måste handskas 

med att bemöta negativa utspel som kan vara väldigt tids- och energikrävande. Orla Vigsö2 

förklarar att sociala medier attraherar en bestämd typ av människor. Det går i linje med Erik 

Modigs1 åsikter, respondenten påpekar att det kan resultera att partierna avsätter väldigt mycket 

energi på några få, istället för den stora massan. Hast och Ossiansson (2010) framhåller att 

sociala medier har medfört ett ökat deltagande i demokratiska frågor och får medhåll från 

Pontus Mattsson3 och Peter Dahlgren5. Pontus Mattsson3 exemplifiera genom att berätta att det 

numera räcker med att en individ går med i en Facebook-grupp för att kunna engagera sig. 

Peter Dahlgren5 påpekar i sin tur att forskning inom sociala medier har visat att personer som 

i hög grad blir exponerade för politiska budskap på internet har större tendenser till att delta i 

politiska aktiviteter, såsom att skriva på listor med namnunderskrifter. 

 

 ”Vi [SD] hade förmodligen inte funnits om det inte vore för sociala medier” 

- Joakim Wallerstein7 (telefonintervju 2018-04-19) 

 

Stakston (2010) belyser att en av fördelarna med sociala medier är att diskussionerna som 

uppkommer på internet kan bli material som traditionella medier väljer att rapportera om. 

Joakim Wallerstein7 diskuterar att hans parti och dess företrädare har fått erfara det och 

poängterar att de negativa artiklarna och skriveriet har bidragit till att väljarna har känt sympati 

för dem. Daniel Nestor6 uppger att sociala medier är ett bra forum för att skapa debatt och 

opinion, vilket går i linje med Carlsson, Nilsson och Lindgrens (2015) resonemang om att 

nätverkandet på sociala medier har en väsentlig roll för att skapa opinion. 

 

Stakston (2010) framhåller betydelsen av transparens på sociala medier för att skapa 

trovärdighet, författaren styrks av Erik Modig1 som poängterar transparens som ett sätt att 

skapa förtroende inom den politiska kommunikationen. Pontus Mattsson3 berättar att 

Socialdemokraterna har använt transparens som strategi, enligt respondenten har partiet på sin 

hemsida delat samtliga av sina annonser för att väljarna även ska kunna ta del av information 

som partiet riktat mot andra målgrupper. Som tidigare nämnt betonar DiPiazza och Eccles 
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(2002) att transparens har en stor inverkan på förtroendeskapande. Pontus Mattsson3 poängterar 

att för individualiserad kommunikation på sociala medier kan hota transparensen och riskerar 

att väljarna känner lurade om de inte får ta del av alla budskap som partierna sänder ut.   

 

Ur ett politiskt perspektiv kan det enligt Stakson (2010) vara svårt att styra sociala medier. 

Joakim Wallerstein7 belyser det genom att exemplifiera att gemene man kan skriva ett inlägg 

som får större spridning än en artikel i traditionella medier. Daniel Nestor6 redogör för att det 

är vanligt förekommande att unga väljare uppfattar budskap felaktigt i sociala medier, vilket 

måste bemötas vid senare tillfällen. Även Carlsson, Nilsson och Lindgren (2015) lyfter fram 

en nackdel med sociala medier och framhåller att material på diskuterade forum flitigt 

kritiserats som för ytligt.  

 

Sammanfattningsvis förklaras sociala medier som en effektiv kommunikationskanal som 

möjliggjort för partierna att interagera mer med väljarna.  Ett personligare perspektiv på 

politiken har uppkommit samt gett väljarna en chans att ta del av mer information och påverka 

beslutstaganden. Partierna är splittrade i uppfattningen om sociala medier bidrar till fler röster 

för deras parti men är eniga i att det är ett bra verktyg för att kommunicera med väljarna. Risken 

med sociala medier är att kommunikationen blir allt för individanpassad, vilket kan skada 

transparensen som politiska partier bör utstråla.   

 

4.3.2 Traditionella mediers roll 

Dawn och Thomas (2013) redogör för att individer inom Generation Y inte blir lika påverkade 

av traditionella medier som tidigare generationer. Samtidigt betonar McNair (2018) att 

politiska aktörer bör basera sitt val av medier utifrån önskad målgrupp. Erik Modig1 påpekar 

att många politiker i högre utsträckning använder sig av sociala medier men ifrågasätter hur 

väl de anpassat sig till klimatet i de nya medierna. Enligt Tapscott (2008) uppskattar Generation 

Y snabb och frekvent kommunikation. Stakston (2010) förklarar att traditionella medier inte är 

interaktiva på samma sätt sociala medier vilket bidrar till att det vanligtvis skapas en 

envägskommunikation. Erik Modig1 argumenterar, som tidigare nämnt, för att unga väljare 

hellre ser en pågående dialog på olika interaktiva medier. 
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Strömbäck (2014) framhåller att politiska partier numera överger de traditionella 

nyhetsmedierna till förmån för de sociala medierna. Joakim Wallerstein7 betonar att 

traditionella medier tidigare har haft total makt på vilken information som förmedlats till 

väljarna. Respondenten resonerar att fördelen med sociala medier är att det numera finns 

möjlighet att kommunicera direkt till unga samt även andra målgrupper. Erik Modig1 

framhåller samtidigt att politiska partier fortfarande använder sig av traditionella medier och 

Peter Dahlgren5 argumenterar för att traditionella medierna har en nödvändig funktion inom 

den politiska kommunikationen. Enligt respondenten erbjuder traditionella medier en yta 

genom vilket väljare kan ta del av olika partier och deras budskap. Det öppnar upp för en 

gemensam diskussion som inte är anpassad efter personliga åsikter. Carlsson, Nilsson och 

Lindgren (2015) belyser att en nackdel med sociala medier är att materialet ofta är alltför ytligt 

och brister i sin tillförlitlighet. Samtidigt hävdar Joakim Wallerstein7 att viktiga nyheter har 

blivit vridna i etablerade tidningar som faller innanför ramen av traditionella medier. Carlsson, 

Nilsson och Lindgren (2015) påpekar att traditionella medier i allt större utsträckning även 

publicerar material som har sitt ursprung i sociala medier. Fortsättningsvis redogör Joakim 

Wallerstein7 att inlägg på sociala medier, som baseras på artiklar i traditionella medier, kan få 

större spridning än den ursprungliga artikeln. 

 

“De är fortfarande väldigt stora och [...] når väldigt många människor,  

 så det är klart att de spelar roll” 

- Joakim Wallerstein7 (telefonintervju 2018-04-19) 

  

Strömbäck (2014) benämner medier som en av tre aktörer inom politisk kommunikation. 

McNairs (2018) exemplifierar genom att beskriva att media bär stort ansvar i vad som sprids 

och kommuniceras ut till väljarna. Media har en avgörande roll vid framställning av politiker 

och medborgarnas uppfattning av dem. Joakim Wallerstein7 belyser det som en nackdel och 

exemplifierar genom att förklara att tidningar tidigare har fungerat som ett filter mellan 

politiska partier och väljare. Respondentens åsikter överensstämmer med Ingrid Carlqvist4, 

som samtidigt framhåller att traditionella medier, i form av dagstidningar, inte längre har 
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samma makt att styra debatten. Orla Vigsö2 motsätter sig det och framhåller att maktskiftet 

mellan traditionella medier till sociala medier har medfört att det inte längre finns en redaktion 

som säkerhetsställer att det finns belägg för det som publiceras. Erik Modig1 betonar att det 

politiska klimatet påverkas när det inte längre finns en intuition som kan säga vad som är 

sanning, vilket medier och forskning har gjort tidigare. Samtidigt uppger respondenten att 

reportrar i nuläget inte hinner ta reda på vad som verkligen är sanningen innan de publicerar 

uppgifter i traditionella medier. Måns Linge8 poängterar att det ställer större högre krav på att 

människor kan vara källkritiska, vilket går i linje med Surma (2006) som betonar att en 

organisationens rykte är beroende av hur källkritiska och ansvarsfulla mottagarna är. 

 

Avslutningsvis kan det sammanfattas att media har en medlande roll, vilket ställer stora krav 

på hur medierna vinklar samt benämner partierna och deras budskap. Det råder delade 

meningar i ämnet; traditionella medier beskrivs bland annat som ett filter som kan styra 

väljarnas uppfattning. Förvridna budskap från media skapar lätt missförtroende av politiker 

vilket kan leda till att väljaren har en negativ inställning till partier. Tidigare har traditionella 

medier haft som funktion att bestämma vad som publicerats och på det viset kunnat avgöra vad 

som ansågs vara sanning. Numera har traditionella medier, enligt vissa respondenter, fått en 

minskande betydelse i samhället men är samtidigt en nödvändig funktion för att skapa en 

gemensam plattform för partiernas budskap.  

 

4.3.3 Vikten av det personliga mötet 

Daniel Nestor6 betonar att deras verksamhet som väldigt utåtriktad och förklarar att de försöker 

besöka skolor, universitet och festivaler för att påverka målgrupper. Respondenten 

argumenterar för att det är den personliga kontakten som ger störst gensvar från unga väljare 

och att det bidrar till ett förtroendebyggande. Det motsätter Parment och Frödins (2008) 

resonemang om att Generation Y uppfattar digitala källor som mer tillförlitliga än muntliga 

och lokala källor. Måns Linge8 delar Daniel Nestors6 åsikt och framhåller att det är en stor 

nackdel om partierna inte får möta de yngre väljarna. Pihl (2011) betonar i sin tur att merparten 

av diskuterade målgrupp föredrar att kommunicera med hjälp av sms eller mejl framför det 

                                                 
1 Erik Modig, telefonintervju 2018-04-24 – professor vid Handelshögskolan 
2 Orla Vigsö, telefonintervju 2018-04-23 – professor vid Göteborgs universitet  
6 Daniel Nestor, personlig intervju 2018-04-23 – distriktsordförande i SSU  
8 Måns Linge, personlig intervju 2018-04-26 – politisk sekreterare i Moderaterna 

 

 



  
 

 - 49 - 

personliga mötet. Ingrid Carlqvist4 bidrar med åsikten att det låga förtroendet för politiker kan 

grunda sig i bristen på personliga möten. Daniel Nestor6 lyfter fram att det personliga mötet 

bidrar till att väljarna får ett ansikte på budskapet och ger en möjlighet att möta funderingar. 

Det medverkar även till att uppmärksamma vad de unga väljarna värderar och anser är viktigt. 

Det går i linje med Tapscott (2008) som betonar att individer inom Generation Y uppskattar att 

känna att deras åsikt är av betydelse och att de får vara delaktiga i beslutsfattanden vid 

förändringar. Även Gummesson (2002) understryker att organisationer bör se kunden som en 

medproducent för att skapa en förtroendeingivande långsiktig relation. 

 

“När vi är ute och kampanjar på skolorna får vi störst gensvar” 

- Daniel Nestor6 (personligt möte 2018-04-23) 

 

Måns Linge8 belyser att han tror att den personliga kontakten är ytterst viktigt för skapandet av 

förtroende, oberoende av generation. Respondenten exemplifierar genom att förklara 

fördelarna med att använda dörrknackning som värvningsstrategi. Det resulterar i att väljarna 

får möjlighet att prata med partiet och får ett ansikte på personerna bakom budskapet. Det går 

att finna stöd för Måns Linges8 resonemang hos Normann (2011) som menar att mötet mellan 

kund och organisation är avgörande för kundens uppfattning av organisationen. Författaren 

betonar att det är av stor betydelse att organisationen skickar en representant som ger ett 

kunnigt uttryck. Det går i linje med Erik Modig1 framhåller att det går att skapa förtroende 

genom alla kommunikationskanaler, beroende på hur avsändaren uppfattas.  

 

Daniel Nestor6 och Måns Linge8 lyfter att ett stort problem är att flertalet skolor i nuläget inte 

tillåter ungdomsförbunden att besöka dem. Det är en åtgärd som införts för att förhindra att 

högerextremistiska partier kan sprida sina budskap. Skolornas policy baseras på att enskilda 

partier inte får diskrimineras och som en följd har ett förbud mot alla partier inrättats. Måns 

Linge8 anser att det är förargande och argumenterar för att det motsätter sig det 

demokratiuppdrag som skolor har. Daniel Nestor6 resonerar att förbudet bidrar till att de 

politiska partierna inte kan bemöta de ungas funderingar och debattera för sina åsikter, vilket i 

förlängningen bidrar att felaktiga uppgifter sprids.  
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Sammanfattningsvis diskuteras det att personlig kontakt med väljarna är en förekommande 

strategi som hjälper partierna vid förtroendeskapandet. Komplexiteten ligger i att Generation 

Y sägs föredra kontakt via digitala kanaler vilket medfört att de politiska partierna lagt störst 

fokus på de kommunikationskanalerna. Partierna kan välja att kommunicera personligen för att 

visa upp personerna bakom politiken men även för att få en möjlighet att sprida budskap. 

Slutligen ställer det höga krav på den personliga representanten som behöver vara påläst för att 

skapa ett trovärdigt intryck.  

 

4.3.4 Partiledarens funktion 

Åsikterna om partiledarens roll varierade mellan respondenterna. Enligt Orla Vigsö2 kan 

partiledarens roll variera från val till val och mellan partier. Peter Dahlgren5 är av en annan 

åsikt och betonar att partiledaren innehar den största rollen, respondentens åsikt 

överensstämmer med Joakim Wallerstein7 som argumenterar för att partiledaren har en väldigt 

viktig funktion. Peter Dahlgren5 betonar att som den främsta företrädaren är det av stor vikt att 

förmedla ett kompetent intryck. Det går i linje med Brooks och Anumudu (2016) som belyser 

att personligt varumärksskapande utgår från att förmedla kunskap och expertis och på följande 

sätt framkalla en professionell bild. Fortsättningsvis framhåller författarna att skapandet av 

personligt varumärke i det digitala samhället primärt utgår från aktivitet på sociala medier. 

Joakim Wallerstein7 poängterar att de digitala kommunikationskanalerna har bidragit till att 

partiernas företrädare numera kan kommunicera sitt budskap direkt till de unga väljarna. Erik 

Modig1 belyser, som tidigare nämnt, att politiker som aktivt för en tvåvägskommunikation har 

en starkare påverkan på sina följare. Det går att finna stöd för hos Labrecque, Markos och 

Milne (2011) som betonar att marknadsföra en person kräver ett underhållande av nätverk med 

hjälp av socialt kapital. Orla Vigsö2 förklarar att vissa partiledare publicerar inlägg på sociala 

medier för att skapa känslan av att de samtalar med läsarna. I många fall är det snarare läsarna 

som interagerar med varandra och inte med politikern. 

  

Joakim Wallerstein7 argumenterar för att det i teorin finns tendenser att människor tycker om 

representanter som liknar dem själva, vilket bekräftas av Dahlén, Lange och Rosengren (2017) 

som menar att likhet gör det enklare att dra paralleller till sin verklighet. Det går i enlighet med 

                                                 
1 Erik Modig, telefonintervju 2018-04-24 – professor vid Handelshögskolan 
2 Orla Vigsö, telefonintervju 2018-04-23 – professor vid Göteborgs universitet  
5 Peter Dahlgren, telefonintervju 2018-04-23 – professor vid Göteborgs universitet  
7 Joakim Wallerstein, telefonintervju 2018-04-19 – kommunikationschef Sverigedemokraterna 

 



  
 

 - 51 - 

Daniel Nestor6 som anser att en bidragande faktor till att engagemanget brister är att unga 

kommer in politiken för sent. Även Sandberg (2009) förklarar att igenkänning kan vara en 

viktig faktor för att skapa förtroende. En konsekvens om det saknas kan, enligt sistnämnda 

respondent, bli att unga väljare får svårt att identifiera sig med företrädarna. Även Joakim 

Wallerstein7 framhåller att det är av betydelse att lyfta fram unga företrädare för att få de yngre 

väljare att känna sig som en del av det sociala sammanhanget inom politik. Pontus Mattsson3 

ger däremot en annan vinkel när respondenten lyfter fram att undersökningar visar att 

partiledaren inte har en anmärkningsvärd påverkan på väljarnas val av parti. Han hävdar dock 

att det funnits partiledare som lyft eller sänkt partier. Respondentens åsikter går i linje med 

Måns Linge8 som belyser att det är viktigt vem som leder partiet men att det inte är en 

avgörande faktor. Han betonar att partiernas förslag i slutändan väger tyngst. Strömbäck (2014) 

motsätter sig och argumenterar för vikten av att kommunicera på korrekt sätt. Ingrid Carlqvist4 

argumenterar för att partiledaren, eller företrädaren i berörd fråga, kan övertyga unga väljarna 

att sympatisera med deras parti genom att tala med dem på ett lämpligt vis. Stakston (2010) 

beskriver att det numera finns större förväntningar på att politikerna är kontaktbara och om 

svar uteblir finns risken att väljare söker sig vidare till någon som är beredd på att bemöta dem.1 

  

Daniel Nestor6 argumenterar för att partiledarens roll vid förtroendebyggande är att vara 

närvarande och visa sig som en del av samhället. Även Joakim Wallerstein7 framhåller att det 

är viktigt att visa upp att företrädarna är vanliga människor som vill bidra till förbättringar av 

samhället. Temporal (2015) för ett liknande resonemang genom att betona att individer numera 

ställer högre krav på att bli emotionellt tilltalade för att acceptera politiker. Det går i linje med 

Joakim Wallerstein7 som uppger att företrädaren för hans parti är personlig på Facebook och 

själv skriver sina inlägg i sociala medier. Även Daniel Nestor6 talar om vikten av att prata 

personligt med unga väljare för att övertyga dem om partiets ståndpunkter. Orla Vigsö2  

påpekar i sin tur att om väljarna inte upplever ett personligt förtroende för de politiska 

kandidaterna kan det bidra till att det politiska systemet blir hotat. Stanyer (2013) förklarar att 

det har blivit viktigare för politiker att vara personliga och att det är en strategi för att undvika 

                                                 
2 Orla Vigsö, telefonintervju 2018-04-23 – professor vid Göteborgs universitet  
3 Pontus Mattsson, telefonintervju 2018-04-27 – journalist på Sveriges Television  
4 Ingrid Carlqvist, Skypeintervju 2018-04-25 – journalist och chefredaktör  
6 Daniel Nestor, personlig intervju 2018-04-23 – distriktsordförande i SSU  
7 Joakim Wallerstein, telefonintervju 2018-04-19 – kommunikationschef Sverigedemokraterna 
8 Måns Linge, personlig intervju 2018-04-26 – politisk sekreterare i Moderaterna 
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misstankar och rykten som rör politikern. Erik Modig1 understryker att förtroendet för en 

företrädare kan bygga på hur väl väljarna upplever att de känner vederbörande. Respondenten 

menar att en strategi för partiledarna kan vara att synas i sociala medier för att väljarna ska 

kunna lära känna dem och på följande vis driva förtroende. Stakston (2010) påpekar att sociala 

medier numera är en naturlig del av väljarnas liv och att de förväntar sig att politiker förhåller 

sig till utvecklingen. Pontus Mattsson3 poängterar samtidigt att den mediala fixeringen för 

partiledare har ökat.  

 

För att sammanfatta argumenteras det för att partiledaren innehar en central roll i framställandet 

av partier. Det råder skillnader i åsikterna om partiledarens betydelse för partiet och huruvida 

väljarna röstar på partier eller på partiföreträdare. På senare tid har partiledarens roll utvecklats 

och numera ställs det större krav på att visa en mer personlig sida av sig själv för att öka 

väljarnas igenkänning. Att visa sig mänsklig kan bidra till att väljarna blir mer emotionellt 

tilltalade av politiker. Slutligen diskuteras det att partiledaren bör vara lättillgänglig för väljarna 

och besvara frågor och möta funderingar.  

  

                                                 
1 Erik Modig, telefonintervju 2018-04-24 – professor vid Handelshögskolan 
3 Pontus Mattsson, telefonintervju 2018-04-27 – journalist på Sveriges Television  
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5 Slutsats 
Det avslutande kapitlets syfte är att besvara forskningsfrågorna utifrån diskussionen som 

framkommit i den empiriska och teoretiska analysen. Avslutningsvis framförs förslag på vidare 

forskning. 

 

Studien har som avsikt att undersöka hur politiska partier kan kommunicera med Generation 

Y för att skapa förtroende. Vidare har tre forskningsfrågor stått till grund för att besvara syftet 

och underlätta forskningsprocessen. Nedan ämnar vi att diskutera varje fråga för att sedan 

avsluta med att besvara forskningens syfte.   

  

5.1 Forskningsfrågor och syfte                                     

Forskningsfråga 1 

Hur kan kommunikation medverka till att skapa förtroende i relationen mellan unga väljare 

och politiska partier? 

Studien belyser att kommunikation har en självskriven roll för politiska partier i strävan att nå 

ut till sina målgrupper. Vi har sett tendenser till att flertalet politiska partier främst når ut till 

äldre målgrupper och inte anpassar sitt budskap efter de yngre väljarna. Vidare har det 

uppmärksammats att politiska partier kommunicerar på samma kanaler som Generation Y men 

att partiernas budskap inte förmedlas på ett fördelaktigt sätt som gynnar skapande av förtroende 

mellan parterna. Det kan förknippas med observerade tendenser om att kanalerna endast 

används för att sända ut budskap och att politiska partierna därmed går miste om att upprätthålla 

den dialog som målgruppen önskar. 

 

Strömbäck (2014) argumenterar för vikten av att kommunicera på ett lämpligt sätt och menar 

att kommunikation och politik alltid samspelar. Det kan konstateras att kommunikationen 

måste förmedlas genom kanaler som är anpassade efter mottagaren, i studiens fall är det 

Generation Y. Det kan sammankopplas med ett annat intressant inslag som vi uppmärksammat, 

vilket är att politiska partier inte upplevs som tillgängliga för de yngre väljarna. Generation Y 

är, som Pihl (2011) nämner, vana vid att nätverka och Tapscott (2008) betonar att det är en 

generation som uppskattar snabb och frekvent kommunikation. Vår egen reflektion på det är 

att de kommunikationskanaler som partierna använder sig av för att föra dialog inte når sin 

fulla potential. Kommunikationen kan förbättras genom att politikerna i högre grad interagerar 

och svarar när individer inom Generation Y vill förmedla sin ståndpunkt. Vi upplever, baserat 

på vårt material, att Generation Y värdesätter transparens inom kommunikationen, vilket även 
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DiPiazza och Eccles (2002) argumenterar för. Värt att understryka är att transparens förmedlas 

när de politiska partierna är beredda att föra en öppen dialog med Generation Y. 

 

Således kan vi konstatera att kommunikationskanalerna måste anpassas efter målgruppens 

behov och preferenser för att medverka till att Generation Y känner förtroende för de politiska 

partierna. Vi har reflekterat över att interaktion är ett återkommande begrepp i studien och att 

det är ett element som kan tillföra en ökad känsla av delaktighet, vilket individer inom 

diskuterat åldersspann uppskattar. Följaktligen vill vi betona att politiska partier behöver skapa 

en bättre relation till målgruppen för att kunna öka förståelsen för deras behov. Det kan öka 

chansen att målgruppen blir engagerad i politiska partiers verksamhet och känna sig 

involverade i dialogen, vilket bidrar till att åldersgruppen känner ett större förtroende. 

 

Forskningsfråga 2 

Vilka strategier kan politiska partier använda sig av för att kommunicera med yngre väljare? 

Det har framkommit att Generation Y föredrar snabb interaktion genom digitala kanaler. Vi 

har sett tendenser av att det är av stor betydelse att politiska partier drar nytta av de möjligheter 

som de sociala kanalerna medför. Under studiens gång har vi fått förståelse för att det upplevs 

som ett avstånd mellan politiker och väljare, något som sociala medier kan råda bot på. Hast 

och Grusell (2015) förklarar att sociala medier öppnat upp för möjligheten att interagera med 

väljarna vilket vi har noterat att politiska partier inte utnyttjar på bästa sätt. Återigen är det av 

intresse att föra en dialog med väljarna istället för att endast kommunicera ut olika budskap. 

Politiska partier kan även med fördel föra en dialog med Generation Y för att lyckas minska 

på det avstånd som de yngre väljarna upplever att de har till politikerna. Enligt vår uppfattning 

bör partierna fokusera på att skapa korta och begripliga budskap eftersom Generation Y vill ta 

del av snabb information och inte ägnar mycket tid åt varje budskap de exponeras för. Viktigt 

att poängtera är även att politikerna behöver göra politiken mer lättförståelig och applicerbar 

för att Generation Y ska attraheras av innehållet. Rätt budskap på rätt kommunikationskanal 

kan skapa en relation mellan Generation Y och politiska partier, vilket kan leda till ett 

långsiktigt förhållande om den upprätthålls korrekt.   

 

Ytterligare en positiv aspekt med sociala medier som vi tagit del av är att det är en relevant 

plattform att bygga varumärke på, vilket Chaffey och Ellis-Chadwick (2006) beskriver. 

Generation Y är uppvuxna med varumärken och uppskattar känslan av tillhörighet som de för 

med sig, vilket strider mot politikernas argument att de föredrar att inte bli benämnda som 
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varumärken. Vi tolkar det som att politiska partier behöver arbeta mer med att forma partierna 

som ett varumärke, till vilket Generation Y kan identifiera sig med. Ett starkt varumärke kan 

bidra till att de yngre väljarna förknippar parti med en viss nivå av kvalitet och kan underlätta 

i situationer med många olika valmöjligheter, vilket Murphy (1990) argumenterar för. Det har 

även framkommit att sociala medier är ett bra verktyg att visa upp en personlig bild av partierna 

och politikerna. Vi har reflekterat över att politikerna har utrymme för att visa upp en mer 

personlig sida av sig själva på sociala medier som i sin tur leder till ökad igenkänning hos 

väljaren. Vår tolkning är att det kan medverka till att Generation Y känner större förtroende till 

partierna. 

 

Det har under studiens förlopp framkommit tendenser att politiska partier kommunicerar med 

Generation Y genom digitala kanaler men förbiser de personliga mötet med Generation Y. Vi 

upplever att det personliga mötet mellan politiker och unga väljare är av stor betydelse trots att 

det strider mot Pihl (2011) argument att Generation Y vill kommunicera digitalt. Vi 

argumenterar för att om väljarna får ett ansikte på budskapet ökar deras uppmärksamhet men 

ger även möjlighet att etablera en relation till partierna. Att förmedla, diskutera och 

argumentera för olika budskap personligen möjliggör det för Generation Y att känna 

delaktighet och att deras åsikt är av betydelse. Här har vi uppfattat att partierna har en stor 

utvecklingspotential som kan förbättra relationen till väljarna avsevärt. Vi föreslår att politiska 

partier tar del av den tekniska utveckling som finns till hands genom att till exempel möta 

väljare personligen via digitala kanaler och besvara frågor i livesändningar eller chatta direkt 

med väljare på forum med chattfunktion. 

 

Forskningsfråga 3 

Vilka utmaningar finns inom politisk kommunikation gentemot yngre väljare? 

Vi har under studiens gång uppmärksammat att politisk kommunikation genomgår en 

förändringsprocess som leder till att partierna står inför utmaningar med att attrahera yngre 

väljare. Problematiken som förekommer inom sociala medier är att det utspelas ett konstant 

informationsflöde som medverkar till att politiska partiers budskap blir ett i mängden. Det kan 

medverka till att det politiska budskapet inte får lika mycket utrymme som tidigare. Sociala 

mediers ständiga flöde av information kan bidra till att Generation Y inte tillgodogör sig 

informationen på ett korrekt sätt och istället drar förutfattade slutsatser. Vi argumenterar för att 

politiska partier F bör arbeta med att öka sin förståelse för hur unga väljare använder sig av 

sociala medier och hur de uppfattas i informationsflödet. Politiska partier behöver även öka 
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kunskapen om hur deras budskap kan paketeras för att utmärka sig och uppmärksammas i 

strömmen av information. 

 

Ytterligare en framträdande aspekt vi uppmärksammat är att traditionella medier har en 

utmaning i att fortsätta vara intressanta för Generation Y. Eftersom att Generation Y är 

uppväxta med sociala medier får traditionella medier inte samma genomslagskraft som det har 

hos äldre generationer. Värt att benämna är dock att traditionella medier är en gemensam 

plattform för att delge identisk information och där med betraktar vi traditionella medier som 

en nödvändig roll i samhället för att kunna undvika allt för individuella budskap.  Det låga 

intresset för traditionella medier innebär att allt fler partier blir mer benägna att dela sina 

budskap direkt till väljarna genom sociala medier. Traditionella medier har svårigheter att 

upprätthålla en trovärdig bild av politiska partiers budskap eftersom även reportrar numera 

utsätts för det konstanta informationsflödet. Det ökar risken för att det inte finns belägg för vad 

som kommuniceras ut. Vi redogör för att unga väljare bär ett ökat ansvar i att källkritiskt 

granska den information de exponeras för. 

 

Under forskningsprocessens gång blev vi bekanta med problematiken som politiska partier 

ställs inför när de vill besöka ungdomar under skoltid. Vi argumenterar för att det ökar 

avståndet mellan Generation Y och politiker när ungdomarna sällan kommer i kontakt med 

politiska partier och när skolorna stänger ute politiker. Vi anser att kollektiv bestraffning för 

samtliga partier inte är lösningen på det högerextremistiska våldet som förekommit. Vår 

uppfattning är att de unga väljarna behöver den personliga kontakten som skapas när politiker 

besöker skolorna för att kunna skapa en långsiktig relation till politik och politiska partier. Om 

det inte skapas en relation mellan Generation Y och politiker finns det risk att individerna får 

det svårt att utveckla förtroende för politiker. Vi har även uppmärksammat att Generation Y 

värderar att få medverka i beslutsprocesser och vi anser att personlig kontakt med politiker 

under skoltiden kan underlätta vid skapandet av förtroende. 
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Syfte 

Avslutningsvis vill vi redogöra för studiens syfte som har varit att undersöka hur politiska 

partiers marknadskommunikation kan utformas för att skapa förtroende hos Generation Y. 

 

Resultatet av vår studie är att politiska partier behöver få en större inblick i vilka 

kommunikationsstrategier som individer inom Generation Y föredrar. Ökade möjligheter att 

interagera med hjälp av sociala medier har bidragit till att nämnda generation ställer högre krav 

på att de politiska partierna interagerar genom digitala kommunikationskanaler. De yngre 

väljarna uppskattar att känna sig delaktiga och det gynnar politiska partier att ha en förståelse 

för det.  Det är fördelaktigt för att kunna minska det bristande förtroendet och det kan samtidigt 

medverka till långsiktiga relationer och lojala väljare. Ett annat betydande inslag som 

framkommit är att det personliga mötet spelar en viktig roll vid skapandet av förtroende. I 

motsats till vad som är uttalat om Generation Ys preferenser har studien påvisat att även de 

yngre väljarna behöver personlig interaktion. Det är av betydelse att politiska partier kan ha en 

personlig dialog med Generation Y och vi argumenterar för att skolan är en lämplig plats att 

inleda en relation mellan partierna. Vidare är det av stort intresse att skolorna förstår allvaret i 

att utesluta politiska partier i skolmiljö. 

 

Enligt vår uppfattning har partierna en bristande förståelse för de unga väljarnas inställning till 

varumärken. Generation Y värdesätter starka varumärken eftersom det skapar igenkänning och 

är en form av kvalitetssäkring. De politiska partierna tycks ha ett annat synsätt på varumärken 

och vill helst inte förknippas med det synsättet. Vi upplever att det finns utrymme för politiska 

partier att utveckla sitt varumärkestänk för att förankra förståelse för Generation Y. En annan 

intressant aspekt värd att belysa är att politiska partier bör arbeta med att lyfta yngre 

framträdande politiker för att skapa igenkänning hos Generation Y. Vi upplever att yngre 

väljare saknar representanter att identifiera sig med och en konsekvens kan bli att Generation 

Y inte anser att politiker inte har förståelse för deras världsbild. 

 

I studien har det framkommit att politiska partier fokuserar på att kommunicera ut budskap 

snarare än föra en dialog med mottagaren. En intressant infallsvinkel vi uppmärksammat att 

partierna inte vill bemöta Generation Y på de digitala kommunikationskanalerna och går 

således miste om viktig interaktion mellan parterna. Studien har påvisat att Generation Y vill 

känna sig delaktiga i beslutsprocessen, vilket dessvärre förbises av partierna. Vidare vill vi 

lyfta en reflektion där vi ifrågasätter ifall politiska partierna lagt för mycket resurser på att 
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använda sociala medier på ett ofördelaktigt sätt och samtidigt åsidosatt det personliga mötet 

med yngre väljare. Vi argumenterar för att det kan vara en betydande anledning till det låga 

förtroendet. 

 

Sammanfattningsvis fastställer vi att politiska partier bör utvärdera sina 

kommunikationsstrategier mot Generation Y för att kunna skapa förtroendeingivande och 

långsiktiga relationer. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Vår studie har fokuserat på att undersöka hur förtroende kan förmedlas genom kommunikation 

utifrån politiska partiers perspektiv. Det har bidragit att vi har fått fördjupade kunskaper om 

vad politiker och experter anser om ämnet. Således kan intressant vidare forskning vara att 

undersöka en rad närliggande ämnen: 

 

• Vid insamling av empirin har vi endast riktat oss mot politiker och experter vilket 

innebär att det kan vara relevant att belysa ämnet utifrån väljarnas perspektiv. Vidare 

vore det intressant att undersöka hur väljarna anser att kommunikationen kan förmedlas 

för att de ska känna förtroende gentemot politiska partier.  

 

• Fett maktskifte mellan traditionella och sociala medier inom den politiska 

kommunikation, det hade av den anledningen varit av intresse att studera vilken 

påverkan skiftet har haft på den politiska kommunikationen. Det kan bidra till att skapa 

en bredare kunskap och förståelse för effekterna som sociala medier medfört inom 

politiken.  

 

• Utifrån intervjuerna med studiens respondenter har vi fått vetskap om att partier inte får 

besöka skolor inom vissa kommuner. Det är ett problem som vi anser bör undersökas 

vidare för att få kunskap om hur det kan påverka yngres engagemang och förtroende 

gentemot politiker och politiska partier över tid.  
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Bilaga  

Intervjuguide  

• Introducera oss själva  

• Få godkännande från respondenten om intervjun får spelas in för att förenkla vid 

transkribering och om någon fråga känns jobbig att svara på är det helt okej att avstå.  

• Vi kommer göra allt vi kan för att inte vinkla eller vrida på dina argument men du har 

rätt till att vara anonym om det är det något som önskas? 

• Förklara intervjuns upplägg med tre teman som önskas diskuteras fritt kring. 

• Presentera vår frågeställning och varför den är relevant för respondenten. 

 

 

 

Nummer 

 

Frågans utformning 

 

Stödpunkter 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Redogör för politisk kommunikation 

 

❖ Kommunikationskanaler  

❖ Varumärke  

❖ Sociala medier 

❖ Personlig kommunikation 

❖ Partiföreträdare  

❖ Marknadskommunikation vs. 

Politisk kommunikation  

 

 

 

2. 

 

 

Redogör för hur förtroende skapas  

 

❖ Politiskt förtroende  

❖ Varför tror du att tilliten är 

bristande hos yngre väljare?  

 

 

 

3. 

 

 

Förklara generationens karaktärsdrag  

 

❖ Målgruppsbaserad kommunikation 

❖ Hur bör man bemöta yngre väljare? 

❖ Kännetecken för generationen 
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