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Abstract 

Författare: Tiffany Lind och Sara Karlsson.  
 
Kurs, termin och år: Journalistik GR (C) examensarbete, höstterminen 2018. 
 
Antal ord i uppsatsen: 15616 
 
Problemformulering och syfte: Det har kommit en ny opinionsbildare i termen 
influencer som delar politisk information via sina sociala medier. Material på sociala 
medier har tidigare förekommit i underhållande sammanhang och ungdomar tar del 
av sociala medier i högre utsträckning än traditionella medier. I vår undersökning vill 
vi därför studera hur influencers presenterade riksdagspartiernas partiledare i sina 
sociala medier under valrörelsen 2018.  
 
Metod och material: Undersökningen har en kvantitativ och en kvalitativ del där 32 
Youtube-videor, 34 Instagraminlägg och 30 blogginlägg studerats. Studiens urval är 
strategiskt. 
 
Huvudresultat: Av de 96 publiceringar vi analyserade var cirka 89 procent, 
motsvarade 8 timmar och 11 minuter, av materialet underhållande/triviainslag. Cirka 
11 procent, motsvarande 1 timme och 41 minuter av materialet, var sakfrågor. 
Utrymmet i de sociala medierna som partiledarna fick kan beskrivas som vardagligt 
med inslag av sakfrågor. Annie Lööf förekom flest gånger (25 gånger) i influencernas 
publiceringar och vård och omsorg var den sakfråga som lyftes mest. 
 
Nyckelord: “Partiledare”, “Sociala medier”, “Influencer”, “Gestaltningsteorin”, 
“Innehållsanalys”, “valrörelsen 2018”. 
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1.Inledning 
Tidigare har väljare tagit del av politisk information via traditionella medier och via sociala 
relationer som vänner eller familjemedlemmar men efter många år av utvecklingen inom 
sociala medier har det nu kommit en ny opinionsbildare i termen influencer (Carr och Heys, 
2014:38). Vanligtvis jobbar influencers med olika slags underhållning och under valrörelsen 
hade bland annat influencern Margaux Dietz en Youtube-serie som hon bjudit in partiledarna 
till. Hon beskrev serien som ett sätt att utbilda och öka intresset för politik hos unga väljare 
och att det skulle vara roligt och lättsamt samtidigt som partiledarna skulle prata om sin 
politik på ett sätt som de inte gör i vanliga fall (Dagensmedia, 2018). I ett blogginlägg skrev 
Margaux Dietz att Stefan Löfvens (S) presschef efter inspelningen av deras avsnitt 
tillsammans i Youtube-serien hade sagt att: “vi tackar nej till väldigt mycket, men att det här 
var viktigt och därför var de på plats”. Och i ett annat avsnitt av samma serie uppgav Jonas 
Sjöstedt (V) att det är ovanligt för partiledare att delta på Youtube, men att det förmodligen 
kommer bli vanligare (Margaux Dietz, 2018). 
 
Den här studien kommer inte mäta påverkan men Törnberg och Wahlström beskriver att 
politiska partier, sociala rörelser och andra politiska aktörer förlitar sig allt mer på sociala 
medier som en betydelsefull arena för att påverka opinionen och engagera medborgare 
(Törnberg & Wahlström, 2018:133). Pålitlighet och äkthet hos politiker har fått en större roll 
i dagens samhälle och politiker behöver därför prata till sina väljare vid mer informella 
tillfällen. Resultatet blir att klyftan mellan det personliga och det privata minskar och 
plattformar som sociala medier har därför varit betydelsefulla för det avseendet (Manning et 
al., 2017:127). Enligt Reyes har politiker två mål när de konstruerar sina samtal. Det ena är 
att anpassa sig till sin politiska dagordning och det andra är att vinna stöd från majoriteten 
genom att förmedla känslor och vara mer personliga (Reyes, 2015:58).  
 
Nord och Strömbäck beskriver att digitaliseringen påverkar valrörelsen som är under ständig 
förändring. Sociala medier har fått en större roll och har en starkare ställning i människors 
vardag. Väljarna står i fokus och samspelet mellan partier, medier och väljare ligger till grund 
för hur en valrörelse utspelar sig (Nord & Strömbäck, 2018:168-169, 178-179). Enligt 
Nordicoms Mediebarometer tar färre människor del av dagsnyheter samtidigt som medier på 
internet och sociala medier fortsätter att öka (Mediebarometern, 2017). 
 
Sociala medier är ett samlingsnamn på de olika sätt människor kan kommunicera direkt med 
varandra via till exempel text, bild och ljud (Nationalencyklopedin, 2018). I vår uppsats 
kommer sociala medier användas som ett samlingsbegrepp för Instagram, Youtube och 
bloggar. Influencer som begrepp är en offentlig person som jobbar på sociala medier. Genom 
att inspirera andra genom att till exempel blogga, vlogga (videoblogga) eller publicera bilder 
på till exempel Instagram anses de ha byggt ett stort socialt nätverk av följare (De Veirman et 
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al., 2017:788). Det är enligt denna definition begreppet influencer kommer användas i den 
här undersökningen. 
 
Strömbäck och Nord har undersökt de nyhetsjournalistiska gestaltningarna av politik och 
bevakningen av de politiska partierna. De kom fram till att medierna över tid gestaltar politik 
som spel och strategi eller som skandal och att andelen sakgestaltningar sjunker. (Nord & 
Strömbäck, 2017:3). Pålsson och Truedsson kom i sin undersökning av Margaux Dietz 
Youtube-serie Partitempen fram till att sakpolitik och partiledaren som privatperson 
dominerade programmet (Pålsson, & Truedsson, 2018:27-28). I arenan där influencers, som 
tidigare förekommit i ett underhållande sammanhang, nu fungerar som opinionsbildare vill vi 
se hur materialet innehållande partiledare ser ut och därför kommer vi undersöka hur 
partiledare har presenterats i influencers sociala medier under valrörelsen 2018.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur influencers presenterade partiledarna i sina sociala 
medier under valrörelsen 2018. Tre frågeställningar har formulerats för att besvara syftet:  

1. Hur ofta förekom sakfrågor och inslag av underhållning i influencers sociala medier i 
det innehåll där partiledare fanns med? 

2. Vilken av partiledarna fick mest utrymme i influencernas sociala medier under 
valrörelsen 2018? 

3. Hur såg utrymmet som partiledaren fick i de sociala medierna ut? 
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2. Studiens avgränsningar 
I denna studie kommer influencers som bjudit in riksdagspartiernas partiledare till sina 
kanaler, eller annan kanal där en influencer varit programledare, på sociala medier under 
valrörelsen 2018 att ingå i urvalet. 

2.1 Utvalda influencers 
Vårt urval är Margaux Dietz, Alexander Pärleros, Therese Lindgren och Johan “Matgeek” 
Hedberg. Vi har valt Influencers som engagerat sig i politiken genom att bjuda in och 
intervjua partiledare till sina sociala medier under perioden 1 januari till 9 september 2018, 
dessa valdes ut genom ett strategiskt urval.  
 
Alexander Pärleros har 78 100 följare på Instagram och 23 584 prenumeranter på Youtube 
(Hämtat: 2019-01-07). Under valrörelsen 2018 bjöd Alexander in partiledare till sin Podcast 
Framgångspodden som även filmats och lagts ut på Youtube. Han deltog tillsammans med 
Margaux Dietz i Valspurten på Tv4 som var ett livesänt program där man strävade efter att 
göra politiken begriplig på ett lekfullt sätt och också lyfta ämnen som framförallt 
förstagångsväljare och unga brinner för (Tv4, 2018). I Alexanders sociala medier finns Ebba 
Busch Thor, Jimmie Åkesson, Ulf Kristersson och Annie Lööf med. 
 
Margaux Dietz har 272 000 följare på Instagram och 206 521 följare på Youtube (Hämtat: 
2019-01-07). Under valrörelsen gjorde Margaux Dietz en satsning på sin Youtube-kanal, där 
hon fick alla partiledare att ställa upp. Youtube-serien kallades för “Partitempen”. Hon deltog 
tillsammans med Alexander Pärleros i Tv4:s program “Valspurten” (Tv4, 2018). I Margaux 
Dietz sociala medier finns alla partiledare med. 
 
Therese Lindgren har 896 000 följare på Instagram och 809 874 prenumeranter på Youtube 
(Hämtat: 2019-01-07). I vår undersökning kommer vi ta del av två videor där Therese 
Lindgren bjöd in Ulf Kristersson och Stefan Löfven för intervjuer, detta publicerades sedan 
på Youtube-nätverket Splays kanal. Splay har 365 789 prenumeranter på Youtube (Hämtat 
2019-01-07). Ulf Kristersson och Stefan Löfven är de partiledare som finns med i det 
undersökta materialet med Therese Lindgren.  
 
Johan “Matgeek” Hedberg har 32 200 följare på Instagram och 244 799 prenumeranter på 
Youtube (Hämtat: 2019-01-07). Under valrörelsen 2018 bjöd han in partiledare till sin kanal 
för att laga mat och snacka politik. Han kommer i denna undersökning refereras till som 
Matgeek. I Matgeeks sociala medier finns Ebba Busch Thor, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, 
Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson med.  

7 



Tiffany Lind & Sara Karlsson 

2.2 Partiledarna 
Stefan Löfven är partiledare för Socialdemokraterna sedan 2012 (Socialdemokraterna, 2018). 
Socialdemokraterna är Sveriges största parti (Sveriges riksdag, 2018). 2014 valdes Stefan 
Löfven till statsminister (Regeringskansliet, 2017).  
 
Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare sedan 2017 (Moderaterna, 2018). Moderaterna är 
Sveriges näst största parti (Sveriges riksdag, 2018). 
 
Jimmie Åkesson har varit partiledare för Sverigedemokraterna sedan 2005 (SD, 2018). Partiet 
är Sveriges tredje största parti (Sveriges riksdag, 2018).  
 
Annie Lööf har varit partiledare för Centerpartiet sedan 2011 (Riksdagen 2018).  
 
Jonas Sjöstedt har varit partiledare för Vänsterpartiet sedan 2012 (Sveriges Riksdag, 2018).  
 
Ebba Busch Thor har varit partiledare för Kristdemokraterna sedan 2015.  
 
Jan Björklund är partiledare för Liberalerna (tidigare Folkpartiet) sedan 2007 (Liberalerna, 
2018).  
 
Gustav Fridolin och Isabella Lövin är språkrör för Miljöpartiet. Gustav Fridolin har varit 
språkrör sedan 2011 (Miljöpartiet, 2018), och Isabella Lövin sedan 2016 (Riksdagen, 2018). I 
denna uppsats kommer Isabella Lövin och Gustav Fridolin gå under benämningen partiledare 
även om de är språkrör.  
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3. Tidigare forskning & teoretisk utgångspunkt 
I denna studie kommer inte påverkan på opinionen eller medborgarna undersökas men 
Törnberg och Wahlström beskriver att politiska partier, sociala rörelser och andra politiska 
aktörer förlitar sig allt mer på sociala medier som en betydelsefull arena för att påverka 
opinionen och engagera medborgare. Sociala mediers betydelse för medborgarnas politiska 
deltagande varit ett centralt tema i offentliga debatter (Törnberg & Wahlström, 2018:133). 
Nicholas M. Njegomir beskriver att sociala medier har en betydande roll i framförallt 
millennium-generationens (generationen född mellan 1982 och 2003) liv då majoriteten 
använder någon form av sociala medier. Han ville därför undersöka hur sociala medier 
påverkade den generationens politiska beteenden. Undersökningen gick ut på att genom 
forskningsgrupper och enkäter fastställa hur mycket tid de spenderade på de utvalda sociala 
medierna Facebook, Twitter och Youtube, hur politiskt aktiva de var och om de trodde att 
deras politiska beteende påverkades av dessa sajter. Njegomir kom fram till att Youtube och 
Twitter inte användes för politisk information, men att Facebook är så laddat med politiskt 
innehåll att det kan ha ett negativt inflytande på vissa officiella politiska deltagarnivåer. 
(Njegomir, 2016:36). Freberg et al., som undersökte publikens uppfattning av influencers på 
sociala medier, kom istället fram till att de influencers som studerats ansågs ha hög pålitlighet 
hos publiken. Influencers ansågs vara verbala, smarta, ambitiösa, produktiva och tydliga 
(Freberg, et al. 2010:91). Attityden till ett varumärke blir mer positiv om det paras ihop med 
exempelvis en populär artist. Det är viktigt att artisten är omtyckt av varumärkets målgrupp 
då uppfattningen av artisten kan föras över till varumärket (Schemer et al., 2008:923). En 
partiledare kan efterliknas med ett varumärke som vill nå ut med sin politik och artisten kan 
efterliknas med influencern som hjälper till att sprida partiledarens budskap. Influencers 
betraktas som opinionsbildare online (Uzunoğlu och Misci Kips, 2014:592) vilket även Carr 
och Heyes (2014:38) beskriver då de kommit fram till att det blir vanligare att människor 
vänder sig till onlineplattformar för att söka information.  
 
Pålsson och Truedsson gjorde en kvalitativ textanalys på tre avsnitt från Margaux Dietz 
Youtube-serie Partitempen. De analyserade avsnitten med Jonas Sjöstedt, Jimmie Åkesson 
och Annie Lööf där de använde sig av en hermeneutisk ansats. Deras studie ämnade att 
besvara frågorna “Vad iscensätts i störst utsträckning i Partitempen av ideologi, sakpolitik 
och partiledaren som privatperson?”, “Hur samspelar Dietz agerande med partiledarnas 
agerande i hur de framställs?” och “Hur bygger partiledarna, i samspel med Dietz, upp sin 
ethos-profil?”. De kom fram till att sakpolitik och partiledaren som privatperson tillsammans 
dominerade programmet medan ideologi iscensattes i minst utsträckning. De kom även fram 
till att sakpolitiken till viss del hade en personlig prägel vilket i deras slutsats ledde till att 
partiledaren som privatperson var det som iscensattes i störst utsträckning (Pålsson & 
Truedsson, 2018:7, 27-28). Enligt Grandien har det diskuterats mycket i olika forum och 
kanaler om influencers potential att nå ut till och påverka unga väljare under valet 2018. 
Relationen mellan en influencer och dess följare kan ofta upplevas som intim och personlig, 
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en så kallad parasocial relation, särskilt eftersom influencers är lättillgängliga och lätta att 
komma i kontakt med. Möjligheten för influencers att uppmana följare att gå och rösta eller 
kanske rösta på ett specifikt parti är stor, emellertid har de oftast störst potential att nå osäkra 
väljare (Grandien, 2018:100).  
 
Denna studie kommer inte mäta effekter men däremot gjorde Dimitrova et al. (2014) en 
studie där de mätte effekterna av den digitala medieanvändningen under valrörelser, på 
politiskt deltagande och kunskap och huruvida den påverkar människor. De kom fram till att 
det fanns svaga effekter av den digitala medieanvändningen när det gäller politiskt lärande, 
men användningen av vissa digitala medier hade märkbara effekter på det politiska 
deltagandet. De gjorde två representativa panelundersökningar och de kunde bland annat se 
att respondenterna i undersökningen använde sig mer av nyhetssajter, främst av Aftonbladet 
och Expressens, än partiernas egna webbsidor och olika sociala medier för politiska ändamål. 
Inom sociala medier tog man mest del av bloggar. (Dimitrova et al., 2014:105) I studien tar 
de upp olika perspektiv på hur digitaliseringen kan ha påverkat demokratin. Mest relevant är 
diskussionen om hur sociala medier påverkat det politiska deltagandet och kunskapen. Vissa 
hävdar att digitala medier har positiva och starka effekter, medan andra hävdar att digitala 
medier till stor del är mer underhållande. De argumenterar för att andra faktorer än tekniken 
är viktiga som en avgörande faktor av politiskt deltagande och kunskap. De beskriver att 
kunskapen inom politik har ökat och att internet till största sannolikhet har bidragit till att fler 
är politiskt delaktiga och röstar (Dimitrova et al., 2014:101). Strömbäck och Shehata har 
undersökt kampanjeffekter under svenska valrörelser och beskriver att intresset för politik 
generellt är lägre bland unga men att det var bland dem som intresset för politik ökade som 
mest under valrörelsen 2010. De beskriver också att det politiska förtroendet var större hos 
dem som tog del av kampanjkommunikation via valprogram i tv än på andra sätt som till 
exempel via tv-reklam, telefonsamtal, via post eller om man läst en blogg om samhällsfrågor 
och politik (Strömbäck & Shehata, 2013:224) och Croona & Leván undersökte vilka 
mediekanaler förstagångsväljare använde sig mest av och hur användandet av traditionella 
medier såg ut i en mer fragmenterad medievärld och kom fram till att debatter på tv var det 
som användes mest  under valrörelsen 2010. 48,6 procent uppgav att tv-debatter var deras sätt 
att ta del av politisk information. Av sociala medier var Facebook störst på 2,1 procent, och 
1,4 procent uppgav att de tog del av politisk information på Youtube (Croona & Leván, 
2011:28). Samtidigt visar en amerikansk rapport från Deloitte (2016) att 
millenials-generationen (generationen född 1982-2003) spenderar mer tid på att streama 
videomaterial än att titta på vanlig TV. Xiao, Wang & Chan-Olmsted beskriver att ökningen 
av influencers gör Youtube till en utmärkt plattform för att skapa och genomföra 
marknadsföringsstrategier. De undersökte hur informativa signaler påverkade 
trovärdighetsbedömningar av information som publicerades av Youtube-influencers. De kom 
fram till att faktorer som socialt inflytande, argumentkvalitet och informationsintresse är 
inflytelserika och påverkar konsumentuppfattad trovärdighet på Youtube. De analytiska 
resultaten i deras undersökning visar också en stark och positiv korrelation mellan uppfattad 
informationstrovärdighet och varumärke- och videoattityder (Xiao et al. 2018:1,15-19).  
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Van Aelst, Sheafer och Stanyer (2011:204-206) skriver att det sakta men säkert sker en 
fokusförflyttning från partier till partiledare i våra medier. De skriver att medborgare i allt 
högre grad kan göra sina valomröstningar baserat på partiledarna eller kandidater, att politiker 
skulle kunna bete sig mer som enskilda aktörer och mindre som medlemmar i ett parti, och 
partierna får placera sin ledare i centrum för sin kommunikation ut till medborgarna. I studien 
fokuserade de på massmedier, och menar på att nyhetsmedier mer och mer personifierar 
politiker genom att porträttera politikerna som privatpersoner. Massmedier väljer alltså att 
gestalta deras innehåll på detta vis, en hypotes kan vara att de gör det för att medborgare ska 
kunna relatera till innehållet på ett enklare sätt. Serazio använder ordet infotainment som är 
en ihopsättning av orden information och entertainment. Ordet beskriver en genre som 
innehåller både underhållning och fakta och det gör att man når en målgrupp man annars inte 
hade nått. Han menar att den del av populärkulturen som i dag finns på internet, som skapas 
av influencers på sociala medier, har en avgörande roll när partier ska kommunicera sina 
politiska kampanjer (Serazio, 2018:144).  
 
Stehr, Rössler, Leissner och Schönhardt beskriver hur personligheter i medier påverkar och 
begränsar diskussionsfrågor och mängden information som framkommer och att 
personligheterna har ett väsentligt inflytande på publikens politiska åsikter. De beskriver att 
ett parasocialt yttrande ledarskap baseras på tittarnas uppfattningar och uppstår bland annat 
genom att vara informativ på ett mindre komplext sätt eller genom att väcka publikens 
intresse (Stehr et al., 2015:192). Feldman undersökte hur ungdomar valde att överge 
traditionella medier för att istället vända sig till nöjesinriktade program för att lära sig om 
politiska valkampanjer. Han beskriver att ungdomar är intresserade av politik men inte hur 
informationen om politik är förpackad. Feldman problematiserar att sena kvällsshower som 
kategoriseras som humorprogram används för att ta del av politisk information men skriver 
också att programmen ändå bör anses som relevanta nyhetskällor (Feldman, 2007:406, 
421-423). 
 
Reyes har undersökt hur politiker kan bygga intimitet genom till exempel språkliga val 
genom att titta på kommunikativa händelser där fyra politiska aktörer från två olika partier 
interagerar med sociala aktörer och publik. Reyes beskriver att politiker konstruerar sina 
samtal med två mål i åtanke. Det första är att anpassa sig till sin egen politiska dagordning i 
till exempel debatter och det andra är att få stöd från majoriteten av publiken genom att 
förmedla sina känslor och vara mer personliga (Reyes, 2015:58). 
 
Egelrud och Ekbrant undersökte hur utrymmet för partiledare skilde sig i Aftonbladet, 
Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet under en månad före det svenska 
riksdagsvalet 2014 och om det berodde på köns- eller partitillhörighet. De kom fram till att 
partiledarna för de största partierna också fick störst utrymme. De kom fram till att Jimmie 
Åkesson framställdes mest negativt och att det inte skilde sig så mycket i hur de manliga och 
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kvinnliga partiledarna framställdes. Den tydligaste skillnaden var att kvinnliga partiledare log 
på bild i större utsträckning än de manliga (Egelrud & Ekbrant, 2014:3, 20, 36). 

3.1 Gestaltnings- och framingteorin 
De teorier som har tillämpats är gestaltningsteorin och framingteorin. Gestaltningsteorin 
handlar om kommunikationens roll för hur människor förstår sin omvärld. Man fokuserar på 
hur något framställs och gestaltas, exempelvis en sakfråga. Den föreslår att hur något 
presenteras för en publik påverkar valen människor gör om hur man processar informationen, 
och själva “ramarna” är något abstrakt som organiserar och strukturerar informationens 
betydelse (Arowolo, 2017). Gestaltningsteorin beskriver att gestaltning i grunden handlar om 
urval och uppmärksamhet (Shehata, 2015:360-361).  
 
Enligt Strömbäck utgår gestaltningsteorin i grunden från två observationer. Den ena beskriver 
att nyheternas bild av verkligheten aldrig är densamma som den del av verkligheten 
nyheterna handlar om. Medierna konstruerar och gestaltar verkligheten istället för att 
beskriva verkligheten som den är eftersom verkligheten är obegränsad medan medierna är 
begränsade. De tvingar medierna att välja och välja bort material. Den andra observationen 
beskriver att det som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte är själva 
verkligheten utan mediernas bilder av den (Strömbäck 2015:271). Trots att det finns olika 
definitioner av gestaltningsteorin finns några centrala delar som är återkommande och utgör 
grunden för den. Man gestaltar något när man omedvetet eller medvetet organiserar 
information, och gestaltningar formas av våra val av ord, fakta, perspektiv, källor och 
eventuella betoningar. Gestaltningar är i princip ofrånkomliga eftersom vi alla gestaltar något 
så fort vi kommunicerar (Strömbäck, 2009:121). 
 
Framing-teorin handlar också om att när exempelvis journalister ska skriva och göra nyheter 
så beskriver de händelser och aspekter av verkligheten och för att det ska bli en nyhet måste 
de välja ut ett slags “ram” och gestaltning. Framing-teorin utgår alltså ifrån att det alltid finns 
olika aspekter och typer av gestaltningar man kan välja utifrån dessa. Väljer man en aspekt 
utifrån verkligheten så gestaltas något på ett visst sätt, och väljer man en annan så gestaltas 
det på ett annat sätt (Ardèvol-Abreu, 2015). Eftersom människan alltid strävar efter att skapa 
mening i tillvaron är gestaltningsprocesser ofrånkomliga (Strömbäck, 2009:119). Varje gång 
vi människor pratar om något med någon, så gestaltar vi verkligheten på ett visst sätt. Precis 
som olika influencers gestaltar exempelvis sig själva eller en partiledare på ett visst sätt i ett 
Instagram-inlägg, kan en journalist välja hur den ska gestalta något i sina publiceringar. En 
publicists val av rubrik, intervjuperson, eventuellt utvalda pratminus och bilder påverkar hur 
något gestaltas. Detta är också en av anledningarna till varför man kopplar samman 
framing-teorin/gestaltningsteorin med dagordningsteorin, eftersom dagordningsteorin sägs 
vara den första delen i processen innan man kommer till hur man ska gestalta något. Man 
måste först välja ut vad man ska göra för något, och vad det ska ha för innehåll, innan man 
går vidare till hur man ska gestalta innehållet. Vissa sociala och kulturella symboler är 
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framförallt medias strategier att ge större eller mindre tonvikt på en aspekt av verkligheten. 
Det är också alltid något som blir utelämnat i ett publicerat innehåll, framförallt i en 
nyhetsartikel eftersom journalister måste uppnå målet att det bara ska finnas en vinkel/aspekt 
i en nyhet (Ardèvol-Abreu, 2015:423-425).  

3.1.1 Sak- och spelgestaltning 
Gestaltning av politiska frågor delas ofta in i två dominerande gestaltningar, sak- och 
spelgestaltning. Sakgestaltning avser journalistik om politikens sakliga innehåll, vad som har 
hänt eller vad som kommer att hända, vad någon föreslagit eller vad någon sagt. 
Spelgestaltning avser journalistik som lägger fokus på politik som spel med strategier, 
vinnare och förlorare, politiken gestaltas som en tävling om makt. Den spelgestaltade 
journalistiken har en viss tendens att öka människors misstro för politik och politiker just för 
att de då ser politiker i en position där de endast söker makt (Strömbäck, 2015:272).  

3.1.2 Trivia- och skandalgestaltning 
Politik kan också gestaltas som skandal och trivia. Skandalgestaltning betyder att 
rapporteringen fokuserar på moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden hos politiker, det 
kan också handla om mindre saker som till exempel felsägningar. Triviagestaltning av politik 
handlar om något vardagligt som egentligen inte har något att göra med politik och som 
saknar sakpolitisk relevans men som ändå handlar om eller inkluderar politiker. Exempel på 
triviagestaltning kan vara om rapporteringen handlar om politikers klädstil (Strömbäck, 
2004:167). 
 
I denna studie kommer Strömbäcks (2004) definition av sak- och triviagestaltning vara mest 
framträdande eftersom sociala medier som tidigare använts i underhållande syfte nu också 
används som en plattform att påverka opinionen (Carr & Heyes, 2014:38). 

3.1.3 Medieeffekter 
Shehata (2015) beskriver massmediernas makt över opinionen med tre så kallade 
medieeffektsteorier; dagordningsteorin, primingteorin och framingteorin. De handlar 
framförallt om mediernas makt över människors tankar och verklighetsbilder, men det har 
också gjort att intresset har växt för frågor gällande mediernas påverkan på människors 
beteenden, åsikter och känslor (Shehata, 2015:319). Dagordningsteorin är en av 
medieeffektsteorierna som har betytt mest för forskningen om mediernas påverkan på 
opinionen och dess effekter handlar om mediernas makt över vilka samhällsfrågor vi 
medborgare anser är viktiga; vad som ska vara på dagordningen helt enkelt. Primingteorin 
handlar istället om frågor som rör massmediernas inflytande över opinionen och om hur 
medieinnehåll påverkar människors beteenden, tankar och bedömningar efteråt. Och så 
framingteorin, som beskriver mediernas inflytande över hur människor uppfattar och förstår 
samhällsfrågor, om hur en händelse eller fråga framställs och gestaltas (Shehata, 
2015:318-328). Vi kommer tillämpa framingteorin i vår uppsats eftersom den handlar om hur 
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man väljer att framställa sitt material. Detta går hand i hand med även primingteorin men 
eftersom vi inte vill mäta påverkan är inte den relevant, samma sak gäller dagordningsteorin. 
Vi anser att framing- och gestaltningsteorin passar in bäst till vårt syfte eftersom vi vill mäta 
frekvensen och innehållet, men också hur partiledarna och dess utrymme presenterades och 
såg ut. 
 
Framingeffekten är det begrepp som fått störst uppmärksamhet inom forskningen om 
medieeffekter. Det handlar om hur en händelse eller fråga ramas in, gestaltas och ges en 
specifik innebörd (Shehata, 2015:327), därför har vi valt att tillämpa gestaltnings- och 
framingteorin i vår uppsats. 
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4. Metod 
Vår studie ska besvara hur influencers presenterade partiledarna i sina sociala medier mellan 
perioden 1 januari till 9 september 2018. För att svara på syftet gjordes en kvantitativ- och 
kvalitativ innehållsanalys på utvalda influencers bloggar, Instagram och Youtube-kanaler. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Ordet kvantitativ beskriver att undersökningen baseras på likvärdiga och därmed jämförbara 
uppgifter om så pass många analysenheter att de kan uttryckas och analyseras med numeriska 
värden. Innehållsanalys beskriver att undersökningen innehåller någon form av muntlig, 
skriftlig eller bildmässig framställning. Eftersom en kvantitativ innehållsanalys är ett 
användbart verktyg när man vill svara på frågor om till exempel hur ofta eller frekvent olika 
kategorier förekommer och om hur mycket utrymme i tid eller rum något får (Esaiasson, et 
al., 2017:198), valde vi denna metod för den del av undersökningen som ska svara på 
frågeställningarna “Hur ofta förekom sakfrågor och inslag av underhållning i influencers 
sociala medier i det innehåll där partiledare fanns med?” och “Vilken av partiledarna fick 
mest utrymme i influencernas sociala medier under valrörelsen 2018?”.  

4.2 Insamling av material på Youtube 
Materialet på Youtube togs fram genom att avgränsa till att bara ta med de videor som hade 
en titel eller en thumbnail (bild som introducerar videon) där partiledare eller ämnet politik 
fanns med. Till exempel valdes det att ha med videor från Almedalen som är politiskt 
förknippat. Avgränsningen gjordes för att det annars blivit för mycket material att gå igenom 
inom den tidsram som fanns. Youtube-videor där Alexander Pärleros och Margaux Dietz 
medverkade tillsammans valdes också eftersom de deltog i Valspurten på Tv4 tillsammans 
och vi ansåg att dessa videor då hade politisk koppling med chans att partiledarna skulle vara 
med. Therese Lindgren hade gjort en serie på Youtube-kanalen Splay där hon intervjuade 
Stefan Löfven och Ulf Kristersson och eftersom hon också är en influencer som intervjuar 
partiledare var serien aktuell att ha med trots att den inte fanns på Therese egen kanal. Efter 
att varje influencers flöde gåtts igenom och det material som hade anknytning till politik eller 
partiledare valts ut tittade vi på de utvalda videoklippen för att se om materialet var relevant 
för studien. Efter detta togs fyra videor bort, två från Alexander Pärleros (Helikopter och 
maxat i Almedalen under 24 h och Hur är det att vara känslomänniska – Margaux Dietz i 
Framgångsbilen – S02E06), ett från Therese Lindgren på Splays kanal (Therese Lindgren – 
We are the future) och ett från Margaux Dietz kanal (VLOGG: Almedalsveckan bakom 
kulisserna), detta för att inget av videoklippen innehöll partiledare. I Alexanders Pärleros 
video från Almedalen skymtas Annie Lööf i bakgrunden på en middag men den sekvensen 
ansågs inte vara aktuell för denna undersökning. Den borttagna videon från Therese Lindgren 
var en 35 sekunder lång trailer till de två avsnitten med Ulf Kristersson och Stefan Löfven 
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och innehöll inget material som inte fanns i avsnitten, den togs därför att ta bort den för att 
samma material inte skulle analyseras två gånger.  
 
Totalt analyserades 32 Youtube-videor bestående av Alexander Pärleros kanal där det fanns 4 
videor, på Matgeeks kanal fanns 16 videor och på Margaux Dietz kanal fanns 10 videor. På 
youtube-kanalen Splay fanns Therese Lindgrens 2 videor. 
 
Klockning av materialet på Youtube skedde när partiledare fanns med på samma plats som 
influencern. Till exempel när Alexander Pärleros intervjuar Jimmie Åkesson klockades hela 
intervjun,  tidtagningen stängdes alltså inte av när i klipp mellan olika kameravinklar så att 
endast Alexander Pärleros var i bild under några sekunder. Däremot valdes det bort att klocka  
när influencern filmade sitt vardagsliv, då partiledaren inte längre var med i avsnittet eller när 
influencern hade ett intro eller outro utan att partiledaren var med. 

4.3 Insamling av material på blogg och Instagram 
Sökningar med utvalda sökord gjordes i bloggarnas arkiv. De influencers i urvalet som har 
bloggar är Margaux Dietz och Johan “Matgeek” Hedberg, däremot har Matgeek inte 
publicerat några inlägg sedan 2017. Sökorden: “partiledare” “språkrör” och partiledarnas 
fullständiga namn användes. Vi räknade hur många inlägg som fanns inom studiens tidsram, 
den 1 januari 2018 till valdagen den 9 september 2018. Det som skulle kunna göra att något 
inlägg missats är om influencern stavat fel på exempelvis en partiledares namn eftersom 
sökningarna ger träffar på exakt det som eftersökts.  
 
Totalt fanns 30 blogginlägg som var intressanta för studien. Sökorden kunde ge träffar på 
blogginlägg med samma rubriker om fler partiledare nämnts i samma blogginlägg.  
 
På Instagram sågs det över ifall någon av partiledarna fanns med i bild, text eller i videoklipp. 
För att hitta materialet scrollade vi ner till den 9 september 2018 i respektive influencers 
Instagramflöde, därifrån genomgicks alla inlägg till den 1 januari 2018 för att se hur många 
inlägg som antingen hade med en partiledare på bild/video eller nämnde en partiledare i sin 
bildtext. Det skiljdes på om partiledaren syntes i video eller på bild, om denne nämns i texten 
eller om partiledaren fanns med i både bild och text eller både video och text. Alla influencers 
i studiens urval har Instagram men Therese Lindgren hade inte delat något innehåll med 
partiledare. Totalt fanns 34 inlägg som passade urvalsramen. 

4.4 Definitioner av sakfrågor och underhållning 
Vad som kännetecknar partiledarens parti – När partiledaren får möjlighet att berätta vad 
som kännetecknar dess parti och i den beskrivningen kopplar ihop kännetecknet med 
sakfrågor, vad de vill förändra eller hur de vill förändra något. 
Vård och omsorg – Frågor som berör sjukvård, psykisk ohälsa och sjukhus. 

16 



Tiffany Lind & Sara Karlsson 

Skola och utbildning – Frågor som berör skolor, utbildning och ungdomars lärande. 
Jämställdhet och diskriminering – Skillnader/likheter mellan kvinnor och män, 
klasskillnader och ojämställda förhållanden. 
Migration och integration – Frågor som berör jobb och boenden för nyanlända, 
språkkunskap, bidrag för nyanlända, uppehållstillstånd, hur integration och migration ska 
fungera.  
Miljö och klimat – Frågor som berör miljön, klimat, flygresor och bensinskatter. 
EU – Om partiet vill gå ur eller vara kvar i EU. 
Äldrepolitik – Pension, äldreomsorg. 
Ekonomi – Frågor om budgetar och skatter. 
Jobb och egenföretagande – Frågor om arbetslöshet, kortare arbetsdagar, eget företagande. 
Bostäder – När frågor om bostäder, bostadsbrist  och byggande av hyresrätter och 
bostadsrätter diskuteras. 
Kriminalitet och säkerhet – Frågor som berör säkerhet, militär, försvar, poliser och väktare.  
 
Effekter/grafik – Till exempel inklippta emojis, bilder och grafik som till exempel 
utropstecken. Inklippta videoklipp och ljud och boomerangbilder.  
Personligt – Partiledarens privatliv, familj, ålder, pinsamheterna, uppväxt, utbildning. 
Utmaning/tävling – Partiledaren tävlar mot influencern på något sätt. 
Vardagligt/trivia – Till exempel när parterna skämtar med varandra, skrattar ihop eller den 
ena åt den andra. Dialoger som handlar om politik men som inte handlar om politiska 
sakfrågor eller vad partier står för och hur de vill göra något.  
 
Se bilaga 2 “Kodinstruktioner”. 

4.5 Pilotstudie 
Kodschemat testades genom en pilotstudie. Under tiden en Youtube-video testkodades stöttes 
problem som krävde justeringar på. Bland annat lades fler sakfrågor till och definitionen på 
vad som räknas som en sakfråga ändrades. Från början fanns inte kravet att en sakfråga var 
tvungen att beskriva vad och hur ett parti vill förändra något eller att det måste handla om 
efter valet 2018. Eftersom den kvantitativa innehållsanalysen innehåller olika delmoment i 
dess forskningsprocess började vi med att (1) definiera forskningsproblemet och (2) urvalet, 
därefter definierade vi (3) variablerna & variabelvärdena. Sedan (4) konstruerade vi 
kodschemat, (5) började koda och till sist (6) validerade och analyserade vi datan (Nilsson, 
2013:127). 

4.6 Undersökningens tillvägagångssätt  
Med hjälp av kodschemat kunde en övergripande bild av hur frekvent partiledare fanns med i 
en influencers publicering på Instagram, blogg eller Youtube ges. Hur frekvent sakfrågor och 
underhållning förekom i det utvalda materialet framgick också. Genom att klocka innehållet 
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på youtube och videoklippen på Instagram kunde också tiden av hur mycket tid av varje 
videoklipp, som gick åt till politiska sakfrågor eller till underhållning mätas.  
 
Det som kodats som sakfrågor är när partiledaren fått utrymme att lyfta partiets sakfrågor, 
inte när influencerna pratat om de frågor som är viktiga för dem. Däremot kodas influencern 
frågor till partiledaren i en diskussion om sakfrågor som sakfråga. Sakfrågor kodas när det 
framgår att det är något partiet vill göra eller hur de vill göra något, till exempel “vi vill korta 
vårdköerna genom att …”. Ibland kan till exempel vårdköerna nämnas i ett sammanhang där 
det inte framgår hur partiet lyfter den frågan, vad och hur de vill förändra något. I de fallen 
har det inte räknats som en sakfråga. I vissa videoklipp kan det vara svårt att avgöra när en 
diskussion innehåller en sakfråga. Ett exempel är i Matgeeks video med Jonas Sjöstedt (del 2) 
då Jonas börjar varje mening med “jag tror”. Det har inte kodats som sakfrågor eftersom det 
inte fastslår vad partiet vill göra och hur de vill göra det. Jonas Sjöstedt säger i Partitempen 
att han inte håller med sitt parti i alla frågor och då blir det problematiskt när det inte tydligt 
framgår vad väljaren får om hen röstar på partiet. Ett annat krav för att något skulle kodas 
som sakfråga var att det handlade om valrörelsen 2018, vad partierna vill göra efter valet och 
inte vad partiet tidigare har gjort. Ibland går vissa frågor också in i varandra. Till exempel kan 
partiledaren prata om ekonomi och i den diskussionen ta upp exempelvis äldreomsorg eller 
skola som exempel på vad man ska lägga pengar på. I de fallen kodas allt som ekonomi 
eftersom det är det huvudsakliga ämnet som diskuteras. Sakfrågan har inte kodats varje gång 
den nämnts utan varje gång den har förekommit i en publicering, till exempel kan skolfrågan 
nämnas tre gånger i en Youtube-video men den kodas endast en gång.  
 
I Partitempen får den intervjuade partiledaren frågan om vilken av de andra partiledarna hen 
skulle vilja tog över hens parti om hen blev tvungen att välja. En stillbild på den partiledare 
som blir vald klipps då in. Sådana slags inslag av partiledare kodas inte som att de medverkat 
i videoklippet eftersom det är en stillbild som visas under några sekunder och inte påverkar 
studiens resultat.  
 
När innehållet på blogg genomgåtts har bara inlägg där partiledaren nämnts med för- och 
efternamn använts för att inte riskera att använda material om andra personer, inlägg där 
Margaux bara använt exempelvis “Ulf” har alltså valts bort.  
 
För att svara på hur utrymmet som partiledaren fick såg ut i de sociala medierna valdes en 
kvalitativ innehållsanalys som började med att materialet gicks igenom för att en bekantskap 
till det skulle skapas. Anteckningar fördes av vad influencern och partiledaren gjorde i 
innehållet, vad influencern frågade om och lyfte för ämne, övergripande vad partiledarna 
lyfte mest och om de exempelvis sa eller gjorde något utstickande, som till exempel när Jan 
Björklund berättar om sin första dejt med sin fru, eller när Margaux Dietz vloggar från 
Almedalsveckan och hon går med Annie Lööf till Bris monter där Bris gjort ett 
minnesmonument för en tjej som tagit sitt liv. Annie berättar då att det är viktigt för 
partiledare att förstå allvaret bakom saker och se människorna. Materialet gicks sedan igenom 
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en gång till för att se om det tolkades på samma sätt och för att koda materialet till den 
kvantitativa innehållsanalysen. Därefter gjordes samma sak med innehållet på influencernas 
Instagram och bloggar. 
 
Vad som hände i materialet antecknades, både hur underhållningen och sakfrågorna lyftes 
och presenterades och när den empiriska insamlingen och observationerna var klara 
genomgicks materialet, både anteckningar och de kodscheman som fyllts i från den 
kvantitativa innehållsanalysen, ett flertal gånger för att skapa en bild av hur innehållet där 
partiledarna var med såg ut. Råmaterialet från observationerna var ansenligt och var tvunget 
att organiseras, struktureras och tolkas (Backman, 2014:61) för att sedan kunna sammanfatta 
en rättvis bild av hur partiledarnas utrymme på influencernas sociala medier såg ut i ett 
sammandrag per partiledare.  

4.7 Metodreflektion 
Ett problem som stöttes på i undersökningen var att veta var gränsen mellan vad som är 
personligt och vad som är personliga inslag i vardagliga diskussioner går. Ett exempel på det 
är när Ulf Kristersson svarar att han sällan springer på morgnarna utan hellre på 
eftermiddagen innan middagen på Alexanders fråga om Ulf sprungit till intervjun. Det valdes 
att kategorisera den typen av utlåtande som vardagligt eftersom det är en personlig sak i den 
vardagliga dialogen. Som personligt räknade vi bland annat ålder, uppväxt, utbildning och 
frågor om partiledarens familj. 
 
Ett annat problem som stötts på handlar om intersubjektiviteten i studien, främst gällande den 
kvalitativa delen. När vi efter den empiriska insamlingen har organiserat och valt ut text och 
eventuella citat till sammandragen om partiledarna kan man inte säkerställa att våra 
subjektiva värderingar inte har påverkat det material som valts ut. En rättvis helhetsbild av 
hur utrymmet med partiledarna såg ut i influencernas sociala medier har försökt skapas.  
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5. Resultat och analys 
● Följande diagram presenterar i hur många publiceringar sakfrågor förekom 

överhuvudtaget.  

Figur 1: Antal publiceringar där sakfrågor förekom överhuvudtaget uppdelat i 
sakfrågornas kategorier. 

 
 
Figur 1. Antal publiceringar där sakfrågor förekom uppdelat i sakfrågornas kategorier. 
Totalt har 96 publiceringar undersökts, flera sakfrågor kan förekomma i samma 
publicering. 
 
Totalt analyserades 96 publiceringar. Av sakfrågorna lyftes vård och omsorg i totalt 15 
publiceringar, kriminalitet och säkerhet i 14 publiceringar, vad som kännetecknar 
partiledarens parti har lyfts i 13 publiceringar, och skola och utbildning lyfts i 10 
publiceringar,. Jämställdhet och diskriminering, migration och integration och ekonomi lyfts i 
9 publiceringar, vardera. Miljö och klimat lyfts i 7 publiceringar, frågor om EU och 
äldrepolitik lyfts i 3 publiceringar vardera, och bostadsfrågan har totalt lyfts i 2 publiceringar. 
Observera att resultatet inte bygger på varje gång en partiledare lyft ämnet utan i hur många 
publiceringar ämnet tagits upp. Alltså kan till exempel skolfrågan ha nämnts 3 gånger i en 
publicering men den har bara kodats att den nämnts i publiceringen och alltså endast räknats 
1 gång. Se figur 1. 
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● Följande diagram presenterar i hur många publiceringar underhållning/trivia 

förekom överhuvudtaget. 

Figur 2. Antal publiceringar där underhållning/trivia förekom överhuvudtaget uppdelat 
i underhållningens kategorier. 

 
Figur 2. Antal publiceringar där underhållning/trivia förekom uppdelat i dess olika 
kategorier. Totalt har 96 publiceringar undersökts, flera kategorier kan förekomma i 
samma publicering. 
 
Trivia/vardagligt fanns med i 93 av de 96 publiceringarna, personlig information om 
partiledarna fanns med i 28 publiceringar, i 26 publiceringar användes effekter och grafik och 
i 13 publiceringar fanns det en tävling eller utmaning. Se figur 1. Resultatet visar att 
underhållningen blir mer framträdande än sakfrågorna. Njegomir (2016:36) kom fram till att 
sociala medier har en betydande roll för millennium-generationen men att Youtube inte 
används av unga för att söka politisk information samtidigt som Xiao et al. (2018:1) kommit 
fram till att ökningen av influencers gör Youtube till en bra plattform för att skapa och 
genomföra marknadsföringsstrategier. Dimitrova et al. (2014:105) har kommit fram till att 
den digitala medieanvändningen, på bland annat bloggar, ökat deltagandet och kunskapen 
inom politik. Se figur 2. Observera att resultatet inte bygger på varje gång någon typ av 
underhållning tagits upp utan i hur många publiceringar det nämnts. Till exempel kan 
personlig information lyftas 3 gånger i samma publicering men det har bara räknats 1 gång.  

Figur 3: Total tid av sakfrågor och trivia/underhållning presenterade i procent.  
● Följande diagram presenterar hur mycket av det totala innehållet med partiledarna 

som var sak eller trivia/underhållning. 
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Figur 2. Totala tiden av sakfrågor och trivia/underhållning presenterade i procent.  
100 % = 9 timmar och 52 minuter 11,11 % = 1 timme och 41 minuter 
88,89 % = 8 timmar och 11 minuter 
 
Den totala tiden underhållning blev cirka 8 timmar och 11 minuter vilket motsvarar 88,89 
procent och den totala tiden partiledarna fanns med i det innehållet influencerna delat på sina 
sociala medier. Totala tiden sakfrågor cirka 1 timme och 41 minuter vilket motsvarar 11,11 
procent. Sekunderna har avrundats till närmsta minut. Se figur 3.  
 
Vår undersökning visar att 88,89 % av de publicerade materialet, som inkluderar partiledarna 
på influencers sociala medier under valrörelsen 2018, hade underhållande inslag, så kallad 
trivia. Eftersom triviagestaltning är när politik handlar om något vardagligt som egentligen 
inte har något att göra med politik, men som ändå innefattar en partiledare (Strömbäck, 
2004:167), kan man se att partiledarna mestadels presenterades på ett mer underhållande sätt. 
Manning et al. (2017:127) beskriver att pålitlighet och äkthet hos politiker har fått en större 
roll i dagens samhälle och att politiker behöver prata till sina väljare vid mer informella 
tillfällen. En annan forskning av Stehr, et al. (2015:192) visar att personligheter i media har 
ett väsentligt inflytande på publikens politiska åsikter. De beskriver att ett parasocialt 
yttrande ledarskap baseras på tittarnas uppfattningar och uppstår bland annat genom att på ett 
enklare sätt framföra information eller genom att väcka publikens intresse. Forskning visar 
dessutom att politiska partier, sociala rörelser och andra politiska aktörer förlitar sig mer och 
mer på sociala medier som en arena för att kunna påverka opinionen och att engagera 
medborgare (Törnberg & Wahlström, 2018:133), vilket också Van Aelst et al. 
(2011:204-206) beskriver då de kommit fram till att nyhetsmedier mer och mer personifierar 
politiker genom att porträttera politikerna som privatpersoner. 
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Figur 4: Totalt antal publiceringar partiledarna förekom i överhuvudtaget.  

● Följande diagram svarar på vilken partiledarna som förekom i flest publiceringar. 
Flera partiledare kan förekomma i samma publicering. Totalt har 96 publiceringar 
undersökts.  

 
Figur 2. Totalt antal publiceringar partiledarna förekom i överhuvudtaget. Totalt har 96 
publiceringar undersökts, flera partiledare kan förekomma i samma publicering.  
 
Av de totalt 96 publiceringarna med partiledarna förekom Annie Lööf 25 gånger, Ebba Busch 
Thor 19 gånger, Jonas Sjöstedt 18 gånger, Gustav Fridolin 17 gånger, Ulf Kristersson 16, 
Jimmie Åkesson 14, Stefan Löfven förekom 12 gånger och Jan Björklund förekom 11 
gånger. Isabella Lövin fanns inte med i någon publicering. Observera att fler partiledare kan 
förekomma i samma publicering. Se figur 4. Resultatet visar att två av de kvinnliga 
partiledarna fick mest utrymme på influencernas sociala medier vilket skiljer sig från Egelrud 
& Ekbrant (2014:37) som i sin undersökning kom fram till att partiledarna för de största 
partierna också fick mest medieutrymme. 
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5.1 Partiledarna i sociala medier 
● Denna del av uppsatsen svarar på hur utrymmet partiledarna fick i influencers 

sociala medier under valrörelsen 2018 såg ut.  

5.1.1 Youtube-klippens upplägg 
För att beskriva vilket utrymme partiledarna fick i influencers sociala medier underlättar det 
att först få en förståelse för hur de olika programmen på Youtube var upplagda.  
 
Alexander Pärleros Youtube-videor är filmade från inspelningen av hans podcast. I avsnitten 
på Youtube har delar ur podcasten lyfts ut. Programmet följer ingen mall utan varje del är 
fristående och är baserade på den partiledare som är med.  
 
Therese Lindgren intervjuar partiledarna för de största blocken på Youtube-kanalen Splay. I 
båda avsnitten varvas studiointervjun med klipp där en “reporter” träffar unga väljare som 
bland annat berättar varför de tycker det är viktigt att rösta och som även ställer tittarfrågor 
till partiledarna.  
 
Alla avsnitt av Partitempen med Margaux Dietz är upplagda på samma sätt. I början 
småpratar partiledaren med Margaux eller andra personer i studion. Sedan visas en vinjett för 
Partitempen och partiledaren hälsas välkommen. Partiledaren får sedan visa upp en sak hen 
tagit med som ska representera hens parti. Sedan rullar en vinjett för “Snabba frågor” och 
partiledaren får svara på personliga frågor som bland annat ålder, familj, boende, det mest 
pinsamma som hänt inom politiken och hur det var att bli förälder första gången. Nästa del 
kallas “Challenge”. Där får partiledaren anta en utmaning eller tävling som partiledaren själv 
har valt. I tävlingarna står Margaux som motstånd och när tävlingen är avslutad får 
partiledaren en tröja med Partitempen-tryck som pris eller tröstpris beroende på om de vunnit 
eller förlorat. “Valtempen” är nästa del och Margaux beskriver den som den seriösa delen av 
programmet. Här får partiledarna utrymme att diskutera vad de tycker i olika frågor. I “Bu 
eller Bä” får partiledarna två skyltar, en med ett spöke (bu) och en med ett får (bä). Margaux 
ställer sedan frågor/påstående och partiledarna får hålla upp bä-skylten om de tycker 
påståendet är bra och bu-skylten om de tycker påståendet är dåligt. Sista delen av Partitempen 
är “Tre Anledningar”. Här får partiledaren lyfta fram sina tre främsta anledningar att 
människor ska rösta på partiet. Varje avsnitt avslutas med att partiledaren får ställa en fråga, 
gärna privat, till nästkommande partiledare.  
 
Margaux Dietz har förutom Partitempen två videor där partiledarna är med. I en video byter 
hon och Gustav Fridolin jobb för en dag och i en annan träffar hon partiledarna i Almedalen. 
I videon från Almedalen har hon två frågor från tittare som hon ställer till alla partiledarna: 

● Hur ser ni på skolans betygssystem, är det bra eller ska det bytas ut? 
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● Vilka är partiets främsta åtgärder för att motverka den segregation som uppstått i och 
med den stora invandringen de senaste åren? 

 
Johan “Matgeek” Hedberg har bjudit in partiledarna till sitt provkök för att snacka politik och 
laga mat. Alla partiledarna är inte med men Matgeek säger att han träffat dem som haft tid. 
Han har träffat varje partiledare vid ett tillfälle som sedan delats upp i olika avsnitt för 
publicering på Youtube. I sista avsnittet med varje partiledare frågar Matgeek vad 
partiledaren skulle göra om hen fick över 60 procent i valet. Varje avsnitt börjar med att 
Matgeek hälsar tittarna välkomna och uppmanar också tittarna att hålla en god ton i 
kommentarsfältet. Avsnitten avlsutas med att han tackar tittarna för att de tittat.  

5.1.2 Stefan Löfven 
Stefan Löfven förekom totalt 12 gånger i materialet.  
Både Margaux Dietz och Therese Lindgren lägger vikt vid att Stefan är statsminister. Therese 
frågar om han utnyttjar sin roll som statsminister i privatlivet för att till exempel få bra bord 
på restaurang och Margaux frågar om hon ska tilltala honom som “statsministern” eller 
“Stefan”. Stefan väljer att bli tilltalad med sitt namn. I Therese intervju får Stefan förklara hur 
politiken fungerar. Både varför det är viktigt att alla går och röstar och var pengarna kommer 
ifrån när politiker säger att de till exempel ska satsa mer pengar på att bygga bostäder. När 
Therese frågar Stefan vad som kännetecknar Socialdemokraterna svarar han att människors 
lika värde är viktigt. I Partitempen visar han upp en febertermometer som symbol för sitt parti 
och förklarar att den symboliserar sjukvård och trygghet. Stefan får mycket frågor om hur 
han tycker mandatperioden varit, om han är mer eller mindre stolt över något eller om det är 
något han är missnöjd över. Han får utrymme att diskutera en del sakfrågor, bland annat 
jämlikhet, jobb och bostäder. Stefan berättar om hur det var att växa upp i fosterfamilj och 
säger att han hoppas att de som bor i fosterfamilj i dag har det lika bra som han hade det. 
Personligheter i medier påverkar och begränsar diskussionsfrågor och mängden information 
som framkommer i media. Personligheterna har ett väsentligt inflytande på publikens 
politiska åsikter (Stehr et al. 2015:192). I Partitempen berättar Stefan vilket hans mest 
pinsamma politiska minne är. Han säger att han under en Nobelfest tog upp sin mobil för att 
googla en sak de diskuterat vid bordet där han satt och blev fångad på bild med mobilen i 
handen. Bilden han pratar om klipps in tillsammans med en ljudeffekt av en kamera som 
fotar. Feldman problematiserar i sin undersökning att humorprogram används för att ta del av 
politisk information men tar också upp att programmen bör anses som relevanta nyhetskällor 
(Feldman, 2007:421-423). 
 
På Instagram har Margaux delat en bild på när hon och Stefan står bredvid varandra i 
Partitempen-studion, båda ler. I bildtexten står det bland annat “Tänk att statsministern kom 
på besök till min studio idag”. I ett blogginlägg har hon skrivit: “I det här avsnittet är det då 
sossarnas partiledare Stefan Löfven som sitter i rosa stolen och han var så mysig. Tydlig, rak 
och alltifrån stressad. Efter inspelningen stannade han kvar och pratade lite, ingen stress 
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överhuvudtaget. Jag hade en väldigt härlig feeling efter inspelningen, måste berott på Stefans 
energi”. Det sker sakta men säkert en fokusförflyttning från partier till partiledare i medier 
(Van Aelst et al., 2011:204-206) och Pålsson och Truedsson (2018) kom fram till att politiken 
som privatperson var mer framträdande än sakpolitiken. I delen “bu eller bä” i Partitempen 
får Stefan svara på frågor om Donald Trump, influencer som gymnasieutbildning, 
smeknamnet “sossarna”, Modo (hockeylaget), livet som statsminister, Sverigedemokraterna 
och Let’s Dance. Dimitrova et al. (2014:105) beskriver att den digitala medieanvändningen 
har svaga effekter på det politiska lärandet men märkbara effekter på det politiska deltagandet 
och Feldman beskriver att ungdomar är intresserade av politik men inte hur den är förpackad 
och att de väljer att vända sig till nöjesprogram istället för traditionella medier för att lära sig 
om politiska valkampanjer (Feldman, 2007:421-423), och Partitempen är mer inriktad på 
partiledaren som privatperson än sakfrågor (Pålsson & Truedsson, 2018:27-28). Margaux 
uppmanar Stefan att titta in i en kamera och be tittarna rösta på henne i Let’s Dance, något 
han också gör, på Instagram har Margaux delat sekvensen tillsammans med klipp från när Ulf 
Kristersson och Annie Lööf gör samma sak. I bildtexten står det: “Nu har jag intervjuat alla 
partiledarna och de hade faktiskt en sak gemensamt... hehe. Glöm inte att rösta ikväll”.  

5.1.3 Annie Lööf 
Annie Lööf förekom 25 gånger i materialet.  
I en video på Alexander Pärleros Youtube-kanal visar Alexander ett klipp från en debatt 
under valrörelsen 2014 då Annie har skrivit ut ett dokument som hon lämnar till Stefan 
Löfven som då myntar uttrycket “det är bara käbbel”. Efter klippet berättar Alexander att 
han tagit fram tre potentiella ord som Annie ska få sätta en definition på. Till exempel “att 
Lööfa” som hon definierar som att man gör en resa och “att man snablar” som att man nosat 
upp något väldigt intressant och hittat något riktigt spännande. Enligt framingteorin är det 
influencern själv som gjort ett aktivt val om vad som är relevant att lyfta fram i sina sociala 
medier (Shehata, 2015:318-328) men även ett program som är inriktat på nöje ska ses som en 
nyhetskälla (Feldman 2007:421-423). Annie pratar en del om egenföretagande och hon pratar 
också om att det är viktigt för partiledare att finnas tillgängliga och synas på sociala medier.  I 
Matgeeks video på Youtube liknar samtalet mer en vänskaplig diskussion än en intervju 
vilket stämmer in med att partiledare porträtteras som privatpersoner (Van Aelst et al. 
2011:204-206) och en partiledare kan använda en influencer för att marknadsföra sin politik 
(Xiao et al. 2018:1) då trovärdigheten ökar om en influencer lyfter ämnet (Schemer et al., 
2008:923). Annie och Matgeek pratar mycket om matlagning, hur det är att bo i hus och hur 
debattklimatet har blivit. På Instagram har Matgeek lagt upp ett videoklipp från intervjun med 
Annie där han uppmanar sina följare att gå in på Youtube och kolla. I klippet berättar Annie 
att hon växte upp med kalkoner och kommer snabbt på sig själv och säger skrattande: “alltså 
inte som Mowgli i Djungelboken, det lät ju lite konstigt, men mina föräldrar hade kalkoner 
när jag var liten”.   
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Annie Lööf nämner i två av Margauxs videor organisationen Bris. I ett klipp från 
Almedalsveckan tar Annie med Margaux till Bris monter där Bris gjort ett minnesmonument 
för en tjej som tagit sitt liv. Annie berättar att det är viktigt för partiledare att förstå allvaret 
bakom saker och se människorna vilket gör att hon kan förmedla sina känslor som kan öka 
stödet från publiken (Reyes, 2015:58). Till Partitempen tog Annie med sig en Brisbot som är 
ett chattverktyg för barn som känner sig ensamma och berättar att Centerpartiet står för 
nytänkande och innovation.  
 
Annie pratar återkommande om att politiker måste skilja på sak och person och nämner bland 
att hon skulle behandla Jan Björklund och hans son på samma sätt som Jimmie Åkesson och 
hans son. Detta är återkommande på både Youtube och Instagram. Annie pratar också 
regelbundet om hur det är att vara kvinna i en ledarroll och vad hon vill göra för att kvinnor 
ska våga ta mer plats. I Partitempen frågar Margaux hur det är att vara kvinna i en 
ledarposition och får till svar: “Det är fantastiskt, sen är det tufft emellanåt. Jag har varit med 
om att jag har fått poängavdrag i partiledardebatter för att jag har haft svarta strumpbyxor 
och inte genomskinliga (hon gestikulerar)”, Margaux säger chockat “Skämtar du?”. Annie 
svarar “Nej det stämmer, det var bara män i övrigt i partiledardebatten, jag fick full pott för 
min politiska insats, men jag skulle ha visat mina vackra spiror och haft genomskinliga 
tights”. Samma sekvens delas också på Margaux Instagram och i bildtexten står det att 
avsnittet med Annie Lööf ligger ute på Youtube och att det är ett riktigt bra avsnitt. Enligt 
Reyes (2015:58) försöker politiker vinna stöd från publiken genom att vara mer personliga 
och förmedla sina känslor vilket utifrån gestaltningsteorin faller under triviagestaltning 
(Strömbäck, 2004:167). Den del av populärkulturen som i dag skapas av influencers på 
sociala medier har en avgörande roll när partier kommunicerar sina politiska kampanjer 
(Serazio, 2018:144). I sin blogg skriver Margaux Dietz: “jag ska moderera Annie Lööf i ett 
scenframträdande på Sergels Torg. Riktig rolig förfrågan och jag ser fram emot att göra 
intervjun live och med lite humor.” I ett annat inlägg skriver hon att hon ska moderera Annie 
live på Centralstationen och uppmanar följarna att komma dit: “jag har gjort innehållet till 
intervjun och det kommer vara en blandning av politik, skratt och lite oväntade frågor. Det 
känns verkligen stort att få hålla i det här och jag tror att det kommer bli kanon”. Här ser vi 
ett exempel på hur Margaux anpassar sig efter förändringar i samhället vilket ger uttryck för 
en förändrad mediemiljö (Feldman, 2007:421-423). Enligt framingteorin är det journalisten, 
eller i detta fall Margaux, som gör ett urval när någonting publiceras (Shehata, 2015:318-328) 
eftersom människan alltid strävar efter att skapa mening i tillvaron är gestaltningsprocesser 
ofrånkomliga (Strömbäck, 2009:119). Margaux skriver också i ett blogginlägg att hon jobbat 
hela dagen med att intervjua Annie Lööf:  “det var verkligen kul, hon är riktigt skön. Det är 
fortfarande surrealistiskt att sitta med partiledarna och bäst av allt är att det är jag som 
väljer exakt vad som ska försiggå”. När Margaux länkade till klippet från Partitempen med 
Annie Lööf på sin blogg skrev hon: “Jag har en liten girl crush på henne, så skarp och klok. 
Hon hamnar topp tre på min lista av kvinnliga förebilder.”  
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5.1.4 Jan Björklund 
Jan Björklund förekom 11 gånger i materialet.  
I början av Partitempen berättar Jan om sin första dejt med sin fru. Han säger att han bjöd på 
mat som frun inte tyckte om. Margaux berättar att samma sak hände på hennes första dejt 
med hennes sambo och de skrattar och skämtar om att det kanske är det vinnande konceptet 
att ha en misslyckad första dejt. Margaux påminner Jan om att det är Youtube så vad de än 
säger kan det kortas ner eller klippas bort. Jan svarar då att: “ja men det är ju du som klipper” 
varpå Margaux svarar: “ja du är i mina händer nu” och skrattar. Utifrån gestaltningsteorin ser 
vi här ett exempel på hur Margaux är den som väljer materialet (Strömbäck 2015) och skapar 
ramarna för hur materialet presenteras (Arowolo, 2017).  
 
Jan jämför sitt parti med en semla och säger att det bästa och godaste finns i mitten. Han 
håller upp en semla och effekter i form av en glödlampa över Jans huvud, solglasögon och en 
ljudeffekt av en plingklocka klipps in. Alla partisymboler klipps också in och markerar med 
en pil att Liberalerna ligger i mitten. Jan och Margaux tävlar mot varandra i en challenge i 
Partitempen. Den ena ska ta ett kort med ett ord och med andra ord förklara ordet på lappen 
för den andra. Margaux drar ett kort med ordet “bloggare” och ska då beskriva det för Jan 
som inte kan lista ut vilket ordet är.  Margaux säger då ordet och Jan svarar: “det är så 
90-tal” varpå Margaux säger: “ja alltså verkligen, high five på den”, varpå båda skrattar och 
gör en high five. Sekvensen har även delats på Margaux Instagram i en trailer för 
Partitempen. Det framkommer i Partitempen att Jan Björklund tidigare jobbat som militär och 
senare i videon berättar Jan vad Liberalerna vill göra för att förbättra försvaret. Margaux 
frågar vilka de största utmaningarna i Sverige är och Jan svarar att det finns två och tar upp 
skolfrågan och integrationsfrågan. I varje avsnitt av Partitempen får partiledarna en minut på 
sig att ange tre anledningar till varför man ska rösta på deras parti. När Jan är klar spelas en 
fanfar. Margaux applåderar och säger: “wow, vilket proffs du är, det är helt otroligt”. I sin 
blogg skriver Margaux om avsnittet med Jan Björklund i Partitempen. Hon skriver bland 
annat att hon är så glad över mötet och att hon lärde sig mycket om Liberalerna, men 
framförallt om Jan. Hon skriver att han delade med sig av sådant som Margaux inte trodde 
han skulle göra och det blev en bra mix av politik, privatliv och att ha lite kul. Vi kan återigen 
se ett exempel på hur influencern anpassar materialet till den förändrade mediemiljön 
(Feldman, 2007:421-423) och det blir mer fokus på Jan som privatperson än på partiet. Jan 
får stå i centrum för att förmedla kommunikationen till medborgarna (Van Aelst et al., 
2011:204-206). När personligheten lyfts fram begränsas mängden politisk information (Stehr 
et al., 2015:192) och triviagestaltningen förekommer här i större utsträckning än sakfrågorna 
(Strömbäck, 2004:167).  
 
Alexander Pärleros har delat ett inlägg på Instagram då han intervjuade Jan. Jan säger i 
klippet:  “Ja för Sveriges framtid långsiktigt så är kvaliteten i skolan den absolut viktigaste 
frågan. Och där har tyvärr då resultaten sjunkit under 30 års tid egentligen, vi måste vända 
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den utvecklingen. Så det är den absolut viktigaste framtidsfrågan. Om skolan lyckas, då 
kommer Sverige lyckas. Men om skolan misslyckas då kommer Sverige att misslyckas.” 
Utifrån gestaltningsteorin avser sakfrågor vad som har hänt eller kommer att hända 
(Strömbäck, 2015:272) och Grandien har i sin studie kommit fram till att partiledare har stora 
möjligheter att nå ut med sin politiska information via sociala medier (Grandien, 2018:100) 
vilket även Törnberg och Wahlström (2018:133) kommit fram till. Jans budskap får större 
spridning då Alexander valt att lyfta fram denna del av intervjun på hans 
instagrampublicering, och att sedan i sin bildtext uppmana sina följare att lyssna på 
podcasten.  

5.1.5 Ulf Kristersson 
Ulf Kristersson förekom 16  gånger i materialet.  
I två videor, en med Alexander Pärleros och den andra Partitempen med Margaux Dietz, 
berättar Ulf att han är en “rimligt realistisk optimist” och förklarar det med att han förstår att 
Moderaterna inte kommer få egen majoritet i valet men att det är rimligt att det kommer gå 
bra i valet. När han använder uttrycket i Partitempen klipps en tänkande emoji tillsammans 
med en ljudeffekt av ett oförstående ljud in. Under tiden Ulf förklarar sitt uttryck klipps 
tankebubblor in mot Margaux med orden “livsmotto?”, “vänta nu”, “fattar nada” och “spela 
bara med”. 
 
Alexander har delat ett klipp från sin Youtube-kanal på Instagram. I klippet säger Ulf lugnt 
och tydligt att han kommer göra allt i sin makt för att hans politik ska få så stort genomslag 
som möjligt. Han säger även att om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill bilda 
en regering ihop för att stoppa en Alliansregering så har han respekt för det och tillägger: 
“men säg då det”. I bildtexten har Alexander skrivit att Ulf tog över som partiledare för 
Moderaterna i den hetaste tiden på många decennier, taggar Ulfs Instagramkonto och 
fortsätter “Hur tar det på honom och hur klarar man av att axla all press. * Kommer Ulf att 
samarbeta med Jimmie Åkesson * Hur vill han lösa migration- och integrationsproblemen * 
Att kämpa för att få barn i många år och vad lösningen blev * Retoriktips för att bli en bra 
talare * Hur bra är han på musikquizet” innan han till sist hänvisar till var man kan hitta en 
länk till avsnittet. Här ser vi ett exempel på att Alexander blandar trivia och sak men att 
triviagestaltningen är mest framträdande (Strömbäck 2004).  
 
Alexander frågar Ulf hur man lättast kommer i kontakt med honom och därav diskuteras 
sociala medier då Ulf säger att han är aktiv på framförallt Facebook och Instagram. I 
Partitempen med Margaux berättar han att det är första gången har är med på Youtube under 
så ordnade former som Youtube-serien är. I en video på Matgeeks kanal tar Ulf upp att de är 
fler medier under denna valrörelse än det varit tidigare. Utifrån Grandiens undersökning har 
influencers stor potential att nå ut till unga väljare via sociala medier (Grandien, 2018:100) 
och den digitala medieanvändningen har också ökat människors politiska engagemang 
(Dimitrova et al. 2014:105). 
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Ulf berättar i Therese intervju att frågor som “vilka frågor är extra viktiga för ditt parti” är på 
gott och ont. Han säger att det leder till att han ofta får prata om samma saker, att alla partier 
är kända för några frågor. Ulf säger att man pratar mer om de frågorna än frågor de inte är 
lika stora i och utifrån gestaltningsteorin beskrivs att en journalist, eller i detta fall Therese, 
kan välja hur en partiledare gestaltas i sina medier (Ardèvol-Abreu, 2015:423-425), medierna 
konstruerar en bild av verkligheten istället för att beskriva verkligheten som den är eftersom 
medierna till skillnad från verkligheten är begränsade (Strömbäck, 2015:272).  
 
Margaux frågar Ulf när han senast blev riktigt förbannad och han svarar att det var när hans 
cykel blev stulen. En tecknad bild på en tjuv som stjäl en cykel klipps in. Ulf får frågan om 
livet förändrats mycket sedan han blev partiledare och han svarar att det är både ja och nej. 
Han säger att han nu förväntas svara på mer eller mindre underliga frågor och lutar sig mot 
Margaux som svarar: “vadå menar du här då?” båda skrattar och Ulf säger: “jag syftade inte 
alls på dig” och skrattar ännu mer. Sekvensen har också delats på Margauxs Instagram. I 
delen ”bu eller bä” får Ulf svara på frågor om Donald Trump, löpning, Youtube, 
Sverigedemokraterna, fotografi och Let’s Dance. Ulf vänder till spöket som betyder bu som 
svar på frågan om Let’s Dance och säger: “näe, jag är inte så road av dans”, Margaux 
fortsätter: “Kan du säga i kameran där, rösta på Margaux i Lets dance?”, Ulf svarar: “Ja 
men det kan jag absolut göra”, “Jaa, ta ner bu-skylten bara” säger Margaux till Ulf och viftar 
mot skylten, båda skrattar. Sekvensen har även delats på Margaux Instagram med bildtexten 
“ännu en rolig intervju med en partiledare”. I ett blogginlägg har Margaux skrivit om 
intervjun och inspelningen med Ulf: “Jag tycker att samtalet gick väldigt bra, han är tydlig, 
rak och bjuder på sig själv. Det finns några höjdpunkter i intervjun som är mina favoriter, 
jag gillade hans svar om Donald Trump, challengen och de mer seriösa frågorna i 
valtempen. Jag tycker Ulf verkar ha fötterna på jorden och att han är väldigt målmedveten. 
Det känns som bra egenskaper om han skulle bli statsminister i höst, hehe”. Margaux lyfter 
generellt mer nöje än sakfrågor och enligt gestaltningsteorin är det alltid något som blir 
utelämnat i ett publicerat innehåll (Ardèvol-Abreu, 2015:423-425), verkligheten är begränsad 
och det tvingar medierna, i detta fall Margaux, att välja och välja bort material. Den andra 
observationen beskriver att det som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte 
är själva verkligheten utan mediernas bilder av den (Strömbäck 2015:271). I ett annat 
blogginlägg skriver Margaux att Ulf var en härlig prick, att han har ett skratt som smittar av 
sig och att hon inte trodde det och att han “kändes så genuint glad (ibland)”. Margaux skriver 
också: “jag tror att den intervjun kan bli en av de bästa eftersom han gav tydliga och raka 
svar”.  

5.1.6 Gustav Fridolin 
Gustav Fridolin förekom 17 gånger i materialet.  
I ett Youtube-avsnitt med Margaux Dietz byter de jobb med varandra. Margaux testar på att 
vara språkrör/partiledare för Miljöpartiet och Gustav får prova på att arbeta som influencer. 
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De äter bland annat lunch på ett ställe som säljer “snygg mat” och i samband med valet av 
mat pratar de om miljön. Margaux försöker sedan lära Gustav att fota maten snyggt genom att 
lägga fram sitt armband och sedan ta bilden uppifrån. Hon försöker sedan lära Gustav att 
vlogga. Med hjälp av grafik och ljudeffekter markeras det i Margaux video när Gustav 
klantar sig då han säger något fel eller råkar filma sig själv snett, han skrattar och är 
medveten om att han klantar sig. Gustav får sedan med hjälp av Margaux ta en bild på sin 
outfit. 
 
I en video från Almedalen presenterar Margaux Dietz Gustav som: “mannen, myten, 
legenden” och ställer sedan två frågor till honom som hennes tittare har skickat in. När de har 
skiljts åt säger Margaux till kameran att hon tycker om Gustav för att “han osar trygghet”. 
Utifrån framing- och gestaltningsteorin ser vi här ett exempel på att Margaux väljer att 
gestalta och presentera Gustav Fridolin mer som privatperson än partiledare, och beroende på 
hur publiken tolkar detta kan det påverka valen människor gör (Arowolo, 2017). Däremot 
beskriver Reyes (2015:58) att politiker bland annat konstruerar sina samtal med att få stöd 
från majoriteten av publiken genom att vara mer personliga och Pålsson och Truedsson 
beskriver att politikern som privatperson var det som iscensattes i störst utsträckning av 
Margaux Dietz i Partitempen (Pålsson & Truedsson, 2018:27-28).  
 
När Gustav intervjuades i Partitempen tog han med sig en jordglob som symbol för 
Miljöpartiet och förklarade att Miljöpartiet är en rörelse som tar det på allvar att man ska 
kunna ha kvar jorden, han säger: “utan denna har vi inget annat heller”. De pratar om fotboll 
och att Gustav ofta går på AIKs hemmamatcher. Han frågar vilket lag Margaux hejar på och 
hon säger att hon varit på många AIK-matcher men att hon hejar på de som vinner. Gustav 
svarar då: “har man varit miljöpartist sedan 90-talet då har man vant sig bort vid att heja på 
dom som vinner”. Han berättar om sitt mest pinsamma minne inom politiken och säger att det 
var när han höll tal och efteråt fick veta att hans byxor spruckit. En bild på Gustavs spräckta 
byxor tillsammans med ett ljud av när något rivs sönder klipps in tillsammans med en bild på 
en katt med tassen framför munnen och en ljudeffekt av skratt. Utifrån gestaltningsteorin ser 
vi här ett exempel på triviagestaltning (Strömbäck, 2014), och att bland annat massmedier 
mer och mer personifierar politiker genom att porträttera dem som privatpersoner (Van Aelst 
et al. 2011:2014-206). Forskning bekräftar även att andelen sakgestaltningar sjunker rent 
allmänt i media (Nord & Strömbäck, 2017:16). Gustav berättar att han lyssnade på ett 
program om busringningar som ung och säger att han sedan dess har velat busringa. Ett par 
djävulshorn klipps då in på Gustav.  
 
Margaux frågar vilket samhällsproblem Gustav tycker är störst och hur Miljöpartiet ska jobba 
för att lösa det, han tar då upp klimathotet, stress och skolfrågor. I slutet tackar Margaux för 
att Gustav kom dit och säger att han varit en kanongäst. I outrot säger Gustav att tittarna inte 
ska glömma att rösta på Miljöpartiet i valet och på Margaux i Let’s Dance. När avsnittet av 
Partitempen ska publiceras skriver Margaux ett blogginlägg om det: “Gustav var inte alls 
som jag trodde att han skulle vara. Vi hade riktigt roligt tillsammans och han var så 
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avslappnad.  Sen är jag sjukt imponerad av honom och hans hjärna. Att skriva 2.0 på 
högskoleprovet och vinna Jeopardy junior det är inte alla ungdomar som lyckas med det.” 
Margaux har även publicerat en teaser från Partitempen på sin instagram där Gustav är med i 
några sekunder från då de busringde, han ringer då till Daniel Paris och säger: “Det här är 
Daniel som jobbar med Margaux, du skulle prata med han Gustav Fridolin, vet du vem det 
är?” varpå Gustav tittar in i kameran med en skeptisk men förväntansfull blick. Margaux 
publicerar även en annan bild när de släpper avsnittet med Gustav där hon bland annat skriver 
“Gustav är en riktigt härlig kille!”. Alexander Pärleros har publicerat en stillbild på honom 
och Gustav Fridolin när de står utomhus och ler mot kameran. I bildtexten har han skrivit 
“Gustav Fridolin in the Framgångshus, vad tyckte ni?” och lagt in en emoji på en partyhatt 
med confetti. Han har också publicerat ett videoklipp där de klippt in rörliga bilder av Gustav 
och Alexander under tiden de har spelat in deras avsnitt i Framgångspodden och det rullar en 
text som informerar tittarna om att Gustav bland annat varit tillfångatagen i Israel och att han 
i avsnittet berättar om sina nycklar för att som 19-åring bli Sveriges yngsta riksdagsledamot. 

5.1.7 Ebba Busch Thor 
Ebba Busch thor förekom 19 gånger i materialet.  
Alexander Pärleros och Ebba Busch Thor ses för att spela in ett avsnitt av Alexanders podcast 
Framgångspodden, de träffas på stan och börjar prata om att Ebba ofta lyssnar på Alexanders 
podd. Intervjun med Ebba handlar om Ebbas tro på Gud och hur hennes pappa utmanade 
henne under hennes uppväxt för att hon skulle lära sig prata med andra människor, upptäcka 
världen, bilda sig sin egen uppfattning och tro på sig själv. I samband med att poddavsnittet 
ska publiceras lägger Alexander ut en stillbild på Instagram på dem tillsammans där de står 
och ler in i kameran och Alexander har ena armen runt Ebbas axel. Alexander skriver i 
bildtexten “Ett grymt avsnitt ute med @buschebba i kanske den viktigaste tiden i hennes liv. 
Vi går igenom hennes resa och hur hon som yngsta partiledaren tog över KD samtidigt som 
hon väntade barn och fick besked om att hennes man hade epilepsi”.  
 
Ebba förekommer även i en video från Almedalen på Margaux Dietz Youtube-kanal. De möts 
på Ebbas hotellrum, man hör Ebba skrika genom dörren “jaaa” när Margaux knackar på, och 
säger efter att hon öppnat dörren: “måste kolla så det inte är några galna människor”. Ebba 
talar om att det är kaos på hotellrummet och att hon just då sitter och ändrar i sitt tal. De går 
igenom Ebbas tal och ett klipp från hennes tal på Almedalen klipps in. Hon berättar att det 
kommer bli mycket fokus på sjukvård. Hon får svara på två frågor som Margaux tittare fick 
ställa till partiledarna, bland annat:“Vilka är partiets främsta åtgärder för att motverka den 
segregation som uppstått i och med den stora invandringen de senaste åren?”, där svarar hon 
bland annat att de (KD) vill: “börja integrationen redan från dag 1, redan när man är 
asylsökande. Att man ska få ta del av svenskundervisning och lära sig om det svenska 
samhället” sedan nämner hon även att det andra hon vill lyfta har att göra med möjligheten 
att kunna äga sitt eget boende. Margaux har även lagt ut en teaser på sin Instagram med en 
del från intervjun med Ebba när de sitter i sängen på Ebbas hotellrum, Margaux frågar: “Hur 
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kommer man ihåg ett såhär långt tal?” Ebba svarar: “Det gör man inte” och pustar lite 
ironiskt. Margaux har även publicerat en bild på sin blogg när hon och Ebba sitter och 
skrattar mot varandra. I ett annat blogginlägg delar Margaux med sig av sitt veckoschema och 
skriver bland annat att hon ska träffa Ebba för Inspelning av Partitempen. “Det ska bli riktigt 
roligt och intressant. Ebba är en sån tjej som jag gärna hade umgåtts med på fritiden. Visste 
ni att hon är 87a? Så coolt med drivna kvinnor som vågar ta för sig. Älskar det här klippet på 
henne från Så ska det låta:” så har hon lagt in en länk till ett videoklipp när Ebba Busch Thor 
är med i tv-programmet “Så ska det låta”. Utifrån framing- och gestaltningsteorin är det 
journalisten, eller som i det här fallet Margaux som gör ett urval när inlägget ska publiceras 
(Shehata, 2015:318-328) och väljer hur hon ska gestalta Ebba. Schemer et al. beskriver i sin 
studie att attityden till ett varumärke blir mer positiv om det paras ihop med exempelvis en 
populär artist. En partiledare kan efterliknas med ett varumärke som vill nå ut med sin politik 
och artisten kan efterliknas med influencern (Schemer et al., 2008:923). 
 
I Partitempen-avsnittet med Ebba har de som utmaning att den ena får dra ett kort där det står 
ett ord och sedan sjunga en låt som innehåller det ordet och Ebba går in i rollen och dansar 
sittande medan hon sjunger. I ett videoklipp från avsnittet som Margaux även har lagt ut på 
Instagram sjunger Ebba bland annat: “Who run the world, girls, who run the world girls, who 
run this motha..” (låten klipps in i bakgrunden) och båda sitter och dansar till låten, sedan 
lägger de in en effekt med ett “brytljud” och Ebba säger: “Jag måste bara säga att jag tycker 
att det är så roligt att ni har fått alla partiledare att ställa upp på det här, fattar ni hur 
sinnessjukt det är egentligen eller?” Margaux frågar Ebba under “valtempen” om vad det 
största problemet i svenska samhället är och hur ska det lösas. Ebba diskuterar kring hur det 
är att vara kvinna i en ledarroll och hur man ska få unga kvinnor att våga ta för sig. I avsnittet 
med Jan björklund i partitempen ställde Jan frågan: “Hur ska vi fira vår valseger i höst” till 
Ebba Busch Thor och hon väljer att svara att “de ska bada i fontänen på sergels torg om de 
vinner valet” och en bild på fontänen med tecknade figurer av Allians-partiledarna klipps in. 
Margaux skämtar om vilka rubriker det kommer bli och Ebba säger att de kanske ska ha det 
som gemensamt Allians-vallöfte. Sedan säger hon att hon skojar och ändrar sig till att “de ska 
fira med bubbel och sömn om de vinner valet”. Ebba får också en minut på sig att ange tre 
anledningar att rösta KD och när hon är klar spelas en fanfar och Ebba får en highfive av 
Margaux. Margaux har även publicerat ett instagraminlägg med en boomerang-bild på henne 
och Ebba när dem vinkar glatt in i kameran i Partitempens studio. Margaux skriver i 
bildtexten: “Idag hade jag finbesök av en av Sveriges mest inspirerande kvinnor.” Återigen 
förekommer triviagestaltning i innehållet (Strömbäck, 2015:272) och enligt Grandien 
(2018:100) har det diskuterats mycket i olika forum och kanaler om influencers potential att 
nå ut till och påverka unga väljare under valet 2018. Däremot visar forskning från 2011 att 
tv-debatter var det dominerande mediet för förstagångsväljare att ta till sig politisk 
information under valrörelsen 2010 (Croona & Leván, 2011:28). Samtidigt skriver Dimitrova 
et al. att kunskapen inom politik har ökat och att internet till största sannolikhet har bidragit 
till att fler är politiskt engagerade och röstar (Dimitrova et al., 2014:105).  
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Ebba förekommer även i en teaser som Margaux har lagt ut på Instagram inför partitempen då 
Margaux ställer frågan “Vem av dem andra partiledarna skulle du vilja skulle ta över ditt 
parti, om du var tvungen att välja?” Varpå Ebba skrattar/utbrister “näeej, det är en helt 
omöjlig fråga” senare i videoklippet säger Ebba även: “alltså svarar man på såna här frågor, 
då kan man bli av med sitt jobb” som fortsättning på det. I ett blogginlägg lägger Margaux in 
en bild på sig själv och Ebba och berättar att det var efter ett möte med Ebba som hon kläckte 
idén om Partitempen.  
 
I Youtube-klippen med Matgeek pratar de mycket om matlagning eftersom de lagar tacos. 
Båda berättar om händelser när deras barn föddes. Ebba får också utrymme att berätta om sin 
mormor och hur hemskt det var när hon blev gammal och behövde hemtjänst och att det 
förmodligen var en stor orsak till varför Ebba blev intresserad av politik. Ebba får också 
utrymme att förklara processen i att ta beslut och hur det fungerar i politiken. Ebba får också 
frågan om hon tycker om Cola och säger att hon gärna dricker det och att hon ofta gör det i 
pauserna under debatterna. Hon tillägger att utmaningen då blir att inte rapa under debatten. 
Enligt Reyes har politiker två mål när de utformar sina samtal, att anpassa sig till sin politiska 
dagordning och att vinna stöd från majoriteten genom att förmedla känslor och vara mer 
personliga (Reyes, 2015:58) men personligheter i medier påverkar och begränsar dock 
diskussionsfrågor och mängden information som framkommer och personligheterna har 
också ett väsentligt inflytande på publikens politiska åsikter (Stehr et al., 2015:192). 
 
Matgeek lär Ebba knep om hur man hackar lök bäst, Matgeek tar upp att många kommenterar 
att Ebba är politiker och mamma samtidigt och Ebba svarar att det har gått bra men att det 
inte varit enkelt. Kvinnors roll i samhället diskuteras vidare. Matgeek frågar om det är vin 
eller öl som gäller hemma och Ebba svarar att hon och hennes man kvällen innan drack mjölk 
och åt skorpor. Hon säger att de dricker bubbel på till exempel bröllopsdagar. De pratar 
övergripande om matlagning men även om sina familjevanor. Matgeek frågar om Ebba som 
politiker känner att hon granskas för allt hon gör i det missförståndssamhället vi har. Ebba 
svarar att hon drivs mer av möjligheten att lyckas än av rädslan att misslyckas. De sakfrågor 
som lyfts fram i Matgeeks youtube-kanal med Ebba är vård och omsorg, äldrepolitik, 
kriminalitet och säkerhet, jämställdhet och diskriminering och ekonomi. Matgeek har även 
publicerat ett videoklipp på sin instagram från avsnittet med Ebba där hon säger att hon 
brukar ha Jan Björklund på sin vänstra sida och Jimmie Åkesson på den högra. Hon gestaltar 
sedan en dialog mellan dem: “Vad har du i ditt glas? – “Det ska du skita i!”, varpå Matgeek 
börjar skratta. 

5.1.8 Jonas Sjöstedt 
Jonas Sjöstedt förekom 18 gånger i materialet.  
Jonas förekommer i Youtubevideon från Almedalsveckan som Margaux Dietz publicerat. Där 
träffas de på en glassbar för att äta glass och prata politik. Ett klipp från Jonas tal under 
Almedalsveckan klipps in och Jonas kallas för gårdagens stjärna. Margaux frågar sedan Jonas 
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vilket hans bästa tips för Almedalen är och han svarar att det är den Botaniska trädgården: 
“det är som en grön fridfull oas”. Margaux har även publicerat ett blogginlägg innan 
Almedalsveckan där hon nämnt Jonas:  “Efter det ska jag göra något väldigt mysigt, Jonas 
Sjöstedt och jag ska ha en glass-dejt”.  
I ett annat blogginlägg efter Almedalen nämns Jonas igen där hon skriver att hon tagit selfies 
med Jonas Sjöstedt och så har hon lagt upp en bild på dem. 
 
I avsnittet på Partitempen när Jonas berättar om sitt mest pinsamma minne inom politiken 
klipps ljudeffekter in för att förstärka det. De diskuterar även Jonas klädstil och vad han äter 
till frukost och då säger han att han brukar kliva upp tidigt och baka bröd till familjen. Jonas 
får även berätta hur det var att bli pappa första gången. Han berättar om händelsen och att 
hans moster förlöste hans första barn. Han kommer in på hur de vill att förlossningsvården 
ska vara. Jonas säger också att sverige är ojämlikt om man kollar på hur mycket pengar 
människor har, bland annat blir skolorna olika bra. Jonas säger att han ibland har andra 
åsikter än Vänsterpartiet, han är bland annat för dödshjälp medan partiet är emot. De 
diskuterar sex timmars arbetsdag och Jonas säger att de redan fungerar på flera ställen. Jonas 
säger att han är emot privatägda företag: “skolan är till för barnen och inte för ägaren”.  I 
outrot hör man Jonas säga; “jag vill ha en selfie med dig och två autografer” och Margaux 
svarar: “det vill jag också ha”. Margaux har publicerat ett blogginlägg om när hon träffade 
Jonas, efter en bild med henne och Jonas i Partitempen-studion skriver hon: “Jonas var 
väldigt bra som gäst, det kändes väldigt sjukt att se honom sittandes framför mig IRL (in real 
life), haha. Det blir väl så när man är van att se någon på tv.” Efter inspelningen av avsnittet 
har Margaux lagt upp ett instagraminlägg med en boomerang-bild på Margaux Dietz och 
Jonas som står och vinkar glatt in i kameran och Margaux skriver att hon klädde upp sig för 
“dagens hedersgäst”. Jonas finns också med i teasern som Margaux lagt upp på Instagram 
inför Partitempens premiär, bland annat klippet då Jonas valt utmaningen att härma dialekter 
och gissa rätt, han härmar bland annat småländska varpå de båda skrattar. I ett annat 
videoklipp säger Margaux till Jonas: “kan du visa din vanligaste emoji in i den kameran” 
varpå Jonas ler och visar tummen upp, en effekt läggs till med tummen-upp-emojin och 
musik. Enligt framingteorin så kan sättet något presenteras på för en publik, påverka valen 
människor gör när de processar informationen (Strömbäck, 2014), Van Aelst et al. 
(2011:204-206) beskriver att medborgare i allt högre grad kan göra sina valomröstningar 
baserat på partiledaren och Freberg et al. (2010:91) beskriver att influencers kan ha hög 
pålitlighet av tittare och följare. 
 
I ett avsnitt från Matgeeks youtube-kanal pratar Matgeek och Annie Lööf om Jonas och 
Matgeek säger bland annat att han delar väldigt få åsikter med Jonas men att “han är ju inte 
dum i huvudet”. Matgeek fortsätter också med att säga att Jonas åsikt om hur man bygger ett 
samhälle skiljer sig från hans. Jonas diskuterar sociala mediers intåg i politiken och säger att 
det är bra för att alla kan vara med men att det anonyma hatet också blivit större. Matgeek 
frågar vilka frågor Jonas tycker är viktiga förutom frågan om vinster i välfärden. Utifrån 
gestaltningsteorin är vissa sociala och kulturella symboler framförallt medias, eller i detta fall 
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influencern Matgeeks, strategier för att ge större eller mindre tonvikt på en aspekt av 
verkligheten (Ardèvol-Abreu, 2015:423-425). Jonas säger att han tycker att ojämlikheten är 
största anledningen till att saker går dåligt och att alla ska ha samma förutsättningar oavsett 
vilken bakgrund de har. De kommer in på frågan om hur skolan fungerar och hur den enligt 
Jonas borde fungera. Andra sakfrågor som lyfts upp i avsnitten på Matgeeks Youtube-kanal 
är jämställdhet och diskriminering, miljö och klimat och jobb. Jonas och Matgeek pratar även 
mycket om matlagning, vin och odling i avsnittet. De diskuterar även begreppen vegan och 
feminist. 

5.1.9 Jimmie Åkesson 
Jimmie Åkesson förekom 14 gånger i materialet.  
När Jimmie är med på Alexander Pärleros youtube-kanal diskuterar de bland annat Jimmies 
dagsvanor och att han ofta inte gör så mycket före lunch. De pratar om hur det är att jobba 
under valåret och Jimmie säger att det är då man lever upp. Alexander spelar upp en trailer av 
SD’s valkampanj som han presenterar med att “den handlar om invandringsfrågan”. Jimmie 
säger att problematiken i Sverige beror på oansvarig migrationspolitik och diskussionen efter 
att klippet visats handlar om integration och migration. Alexander har publicerat en bild på 
sig själv och Jimmie på sin Instagram där de står och tittar in i kameran. Alexander skriver 
bland annat: “Rekord var det här, 100 000 har lyssnat sen igår. Vad tyckte du om avsnittet 
med Jimmie Åkesson?”. I ett videoklipp som Alexander lagt ut på Instagram välkomnar 
Alexander Jimmie till Framgångspodden, varpå Jimmie tackar. Alexander skriver bland annat 
om saker de tar upp i poddavsnittet så som att “vinna pris som årets opinionsbildare och vara 
Sveriges mest hatade man, hur känns det?, Hur mår han? * Brodern som föddes med 
hjärnskada och hur det påverkat, * Att vara pappa och hur hans son kommer påverkas av 
hans liv, * Är SD nazister?”. Egelrud och Ekbrant undersökte hur utrymmet för partiledare 
skilde sig i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet under en månad 
före det svenska riksdagsvalet 2014 och om det berodde på köns- eller partitillhörighet. De 
kom bland annat fram till att Jimmie Åkesson var den partiledare som framställdes mest 
negativt (Egelrud & Ekbrant, 2014:3,20). Utifrån framingteorin som säger att väljer man en 
aspekt utifrån verkligheten så gestaltas något på ett visst sätt, och väljer man en annan så 
gestaltas det på ett annat sätt (Ardèvol-Abreu, 2015:423-425). Eftersom personligheter har ett 
väsentligt inflytande på publikens politiska åsikter (Stehr et al. 2015:192) kan Alexanders val 
av gestaltning av exempelvis Jimmie Åkesson också påverka publikens åsikter. 
 
Partitempens avsnitt med Jimmie inleds med att de diskuterar Jimmies kläder, och eftersom 
Jimmie har skjorta, kavaj och röda byxor klipps en låt med texten “skjorta kavaj och röda 
byxor” in samtidigt som det zoomas in på Jimmies byxor. Jimmie får frågan om hur hans 
jobb påverkar hans son och Jimmie säger att det inte påverkar så mycket men att det nog 
kommer att göra det. Margaux frågar vilket som är det största samhällsproblemet i Sverige 
och hur SD ska lösa det. Jimmie svarar att otryggheten är det största problemet. Jimmie 
tycker det saknas ett brottsofferperspektiv och han säger att han själv är ett brottsoffer, 
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Margaux frågar hur och Jimmie säger att han blivit misshandlad. Psykisk ohälsa diskuteras 
och Jimmie säger att det behövs en bättre lösning för ungdomar som mår dåligt. De diskuterar 
veganer och Jimmie svarar att veganer ofta är fina människor men att dom har fel. Margaux 
frågar vad man gör för miljön om man inte är vegan eller vegetarian och fortsätter flyga och 
Jimmie svarar att kärnkraft är lösningen. Trots att forskning visar att sakgestaltning 
förekommer mindre och mindre i media (Nord & Strömbäck, 2017:3) förekommer det i 
Partitempen, och utifrån framingteorin kan valet av innehåll ha inflytande över hur människor 
uppfattar och förstår samhällsfrågor. På frågan om Nobelpriset kommer de in på att Jimmie 
inte är bjuden att gå på Nobelfesten och han säger att han inte vill gå. Han säger att om han 
skulle bli bjuden skulle han komma på en anledning att inte gå, till exempel mata katten. Tre 
bilder på katter klipps in (eftersom Jimmie tidigare nämnt att han har tre katter) tillsammans 
med ljud av jamande katter. Jimmie svarar på Gustav Fridolins fråga och flikar in med att han 
till skillnad från Gustav har väldigt sunda värderingar. 
 
Ett snabbt klipp från Partitempen-avsnittet med Jimmie finns med i Margaux 
partitempen-teaser på hennes Instagram. Jimmie sitter i fåtöljen i studion och säger: “Rösta 
på Margaux i Let’s Dance”. Jimmie är med i ett videoklipp på Margaux instagram när han i 
partitempen han ska nämna tre frukter som börjar på B. Jimmie säger: “Banan, b-b-b-bumpa” 
och så skrattar båda två. Margaux frågar sedan Jimmie om han är vegetarian, Jimmie svarar 
att han inte är det,  Margaux frågar då: “Skulle du kunna tänka dig att bli det?” och Jimmie 
svarar: “Nej, jag älskar kött, jag tycker kött är jättegott”. Margaux har även publicerat ett 
blogginlägg där Jimmie nämns, hon skriver bland annat: “största skillnaden på Jimmie och de 
andra partiledarna måste vara hans bestämda svar. Han lindar inte in något för att få det att 
låta bättre, han är den han är och sen får man tycka vad man vill“. 
 
När Jimmie är med i Matgeeks youtube-kanal får han frågan om hur det är att leda ett parti 
som inte suttit i riksdagen så länge, och då svarar Jimmie att han får mer press på sig 
eftersom partiet går bra. Jimmie säger att de viktigaste valfrågorna är tryggheten och 
sjukvården. Otryggheten/kriminalitet diskuteras. Jimmie får frågan vilken den största 
aha-upplevelsen under året, eller under tiden som de varit ett etablerat riksdagsparti, har varit. 
Jimmie svarar att många nog haft låga tankar om politiker men att Jimmie har stärkts i sin 
uppfattning om att alla som sitter i riksdagen är drivna och hårt arbetande människor.  
 
Jimmie vill skala en gurka med en osthyvel och Matgeek svarar att han gillar att Jimmie tar 
egna initiativ och låter Jimmie välja mellan olika varianter av osthyvlar. De pratar om 
Jimmies vanor att låta bli att äta fikabröd och dylikt som det bjuds på under turnéer och 
möten. Matgeek säger att han nästan blev lite kränkt av att Jimmie inte smakade någon av de 
italienska praliner han ställt fram. Jimmie berättar vad de vill göra med försvaret och 
Matgeek avbryter för att berömma Jimmies teknik när han hackar persilja.  De diskuterar 
utbildning. Matgeek närmar sig invandringsfrågan och säger att han tassat på tå runt det 
ämnet för att det är så infekterat. Jimmie svarar “är det fortfarande det” och flinar och 
tillägger: “pratar man med mig om det så är det infekterat men pratar man med exempelvis 
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Löfven om det är han fortfarande snäll och god”. Utifrån en studie som beskriver att politiker 
utformar sina samtal utefter att anpassa sig till sin egna politiska dagordning i till exempel 
debatter och att få stöd från majoriteten av publiken genom att förmedla sina känslor och vara 
mer personliga (Reyes, 2015:58). Han fortsätter med: “Sverigedemokraterna har tvingat 
partierna att gå i en viss riktning och att saker som SD sa för några år sedan är saker de 
andra partierna säger idag men att SD fortfarande är de onda”. Matgeek frågar alla 
partiledare vad de skulle göra om de fick till exempel “67%” i valet. Jimmie svarar att de 
skulle ta tag i lagstiftningen kring invandringen. 
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6. Slutsatser 
● I detta kapitel sammanfattar vi våra resultat och kopplar ihop dessa med teori, 

tidigare forskning och uppsatsens syfte. Syftet med studien är att undersöka hur 
influencers presenterade partiledarna i sina sociala medier under valrörelsen 2018. 

 
Utifrån triviagestaltning som beskriver material som handlar om politik utan att ha någon 
egentlig sakpolitisk relevans (Strömbäck 2004:167) och sakgestaltning som avser det 
sakpolitiska innehållet (Strömbäck, 2015:272) kan vi se att influencers innehåll med 
partiledarna i sociala medier innehöll mer underhållning än sakfrågor i både tid och antal 
publiceringar som sakfrågor eller underhållning förekom i. I materialet har vi både kunnat se 
frågor som riktat sig till partiledarnas privatliv och inslag som fokuserat på att underhålla 
snarare än att utbilda vilket stämmer väl överens med Stehr et al. (2015:192) som beskriver 
att personligheter i medier begränsar diskussionsfrågor och mängden information som 
framkommer. Framingteorin beskriver mediernas inflytande över hur människor uppfattar 
och förstår samhällsfrågor och hur medier väljer att framställa sitt material (Shehata, 
2015:318-328) och eftersom de influencers som studerats själva ansvarar för materialet de 
publicerar i sina sociala medier kan de styra över vad tittarna får ta del av. Mediernas bild av 
verkligheten är aldrig densamma som verkligheten eftersom mediautrymmet är begränsat 
(Strömbäck 2015:271).  
 
Resultatet visar också att de partiledare som förekommit i flest publiceringar i influencernas 
sociala medier är Annie Lööf, Ebba Busch Thor och Jonas Sjöstedt vilket skiljer sig från 
Egelrud och Ekbrandt studie där de kom fram till att partiledarna för de största partierna fick 
mest mediautrymme (Egelrud & Ekbrant, 2014:37). Partiledarna för de största partierna 
(Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson) hamnade på plats fem, sex och sju av 
totalt nio i storleken på medieutrymme. Av dessa hamnade Stefan Löfven som är partiledare 
för Sveriges största parti på sjunde plats.  
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7. Slutdiskussion 
Under tiden vi har arbetat har vi fått skriva om och byta inriktning på vårt syfte och våra 
frågeställningar eftersom vi har stött på intressanta fenomen och förekommelser, framförallt 
när vi efter en del av undersökningen börjat få fram resultat. Detta har försvårat metodvalet 
eftersom vi hade ett annat syfte i början. Vi löste det genom att ha både en kvantitativ- och 
kvalitativ metoddel i undersökningen. Något vi reflekterat över är att eftersom vi fått tänka 
om under arbetets gång har det blivit tidsbrist i slutet, skulle man i framtiden göra en annan 
eller samma undersökning skulle vi ha valt att ha med en hermeneutisk metoddel så hade det 
kanske blivit enklare att reflektera över resultatet och analysen i den kvalitativa delen. 
 
Enligt Njegomir spelar sociala medier en stor roll för millennium-generationen då majoriteten 
av dem använder sociala medier (Njegomir, 2016:36) och Dimitrova et al. beskriver i sin 
studie att digitalisering inte gjort att den politiska kunskapen ökat (Dimitrova et al. 2014:105) 
och återkommande bland våra utvalda influencers är att de velat presentera politiken på ett 
lättsamt och roligt sätt vilket gör att deras material inte representerar hela verkligheten utan 
enbart den bild av verkligheten influencerna väljer att dela med sig av (Strömbäck 2015). Det 
är därför svårt att kunna generalisera innehållet i vår studie, just på sociala medier, till hur det 
ser ut på exempelvis traditionella medier eftersom våra utvalda influencers för det första inte 
har någon journalistisk bakgrund, och för de andra inte har några ramar att följa då de själva 
väljer vilket material de vill publicera på sina kanaler. Genom att blanda sakfrågor och 
underhållning i sitt material kan influencer nå publik de annars inte hade nått (Serazio, 
2018:144). 
 
Under Ebba Busch Thors medverkande i Partitempen säger hon: “Jag måste bara säga att jag 
tycker att det är så roligt att ni har fått alla partiledare att ställa upp på det här, fattar ni hur 
sinnessjukt det är egentligen eller?”. Här framgår det att partiledarna är ovana att medverka i 
dessa typer av program. Eftersom framförallt Youtube har över 1 miljard användare världen 
över (Youtube, 2018) är det inte konstigt att politiska partier, sociala rörelser och andra 
politiska aktörer förlitar sig allt mer på sociala medier för att kunna påverka opinionen och 
engagera medborgare (Törnberg & Wahlström, 2018:133).  
 
Margaux Dietz har i sin blogg skrivit att hon inte vill gå ut offentligt med vad hon röstar på 
dels för att inte påverka sina följare och dels för att hon vill kunna engagera sig i politiken 
igen. Ändå beskriver hon partiledarna med värdeladdade ord som: “jag tycker Ulf verkar ha 
fötterna på jorden och att han är väldigt målmedveten”, “idag hade jag finbesök av en av 
Sveriges mest inspirerande kvinnor” och “han osar trygghet”. Matgeek är i sina videor ärlig 
med sina åsikter och vad han tidigare röstat på. Therese Lindgren kommenterar ofta Stefan 
Löfvens och Ulf Kristersson svar på sakliga frågor med “ja juste”, “det har du rätt i” och “så 
är det ju”. Möjligheten för influencers att uppmana följare att gå och rösta eller vilket parti de 
ska rösta på är stor (Grandien, 2018:100) och eftersom förtroendet för influencers är högt 
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(Freberg et al. 2010:91) och varumärken, eller i detta fall partiledare och deras partier, kan få 
en positiv respons om de förknippas med en influencer (Schemer et al., 2008:923) blir det 
problematiskt när en influencer använder sina sociala medier till att lära andra om politik utan 
att vara helt neutrala.  
 
I Partitempen har effekter, som bland annat skrattande katter som klipps in när de vill 
framhäva att något var roligt, använts. Ett annat exempel är när Margaux frågar Ulf 
Kristersson när han senast blev riktigt förbannad och han svarar att det var när hans cykel 
blev stulen och en tecknad bild på en tjuv som stjäl en cykel klipps in. I vissa fall gestaltar 
dessa val av effekter snarare ett förlöjligande av händelsen och kan ibland göra partiledarna 
till åtlöje. Det är influencerna själva som väljer hur deras material ska gestaltas (Shehata, 
2015:327) och ungdomar väljer att ta del av politisk information på ett nöjesinriktat sätt 
(Feldman, 2007:421-423) och genom att använda effekter kan Margaux lyfta fram politiker 
på ett lättsamt och roligt sätt. I Alexander Pärleros youtube-kanal används inte några effekter. 
Alexander är mest känd för sin podcast “Framgångspodden” där han intervjuar kända och 
framgångsrika människor, därför har han ett ganska seriöst och strukturerat innehåll och 
upplägg. 
 
Eftersom materialet i studien innehåller mest nöje kan det bli problematiskt om ungdomar tar 
del av det för att lära sig om politik och utifrån det bestämma sig för vad de ska rösta på.  
Därför skulle det vara intressant att göra en studie där man mäter hur förstagångsväljare 
påverkas av det politiska innehållet influencers delar i sociala medier, eftersom det enligt 
denna studie är mer inriktat på nöje än på politiska sakfrågor. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Kodschema 
1. Medium x  

   

2. Medietyp x  

   

3. Kod xxxx  

   

4. Datum   

   

5. Videoklippets längd i minuter och sekunder   

   

6. Hur lång tid av klippet är partiledaren/partiledarna med?   

   

7. Förekommer studiointervju mellan influencer och politiker? 1 Ja 

 2 Nej 

   

8. Förekommer Ulf Kristersson i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

9. Förekommer Stefan Löfven i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

10. Förekommer Annie Lööf i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

11. Förekommer Jonas Sjöstedt i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

12. Förekommer Ebba Busch Thor i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

13. Förekommer Gustav Fridolin i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 
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14. Förekommer Isabella Lövin i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

15. Förekommer Jan Björklund i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

16. Förekommer Jimmie Åkesson i materialet 1 Ja 

 2 Nej 

   

Gestaltning   

Sakfrågor:   

17. Framgår det vad som kännetecknar partiledarens parti? 1 Ja 

 2 Nej 

   

18. Vid svar på fråga 17, hur lång tid förekommer det?   

   

19. Förekommer frågor om vård och omsorg? 1 Ja 

 2 Nej 

   

20. Vid Ja på fråga 19, hur lång tid förekommer det?   

   

21. Förekommer frågor om skola och utbildning? 1 Ja 

 2 Nej 

   

22. Vid Ja på fråga 20, hur lång tid förekommer det?   

   

23. Förekommer frågor om jämställdhet och diskriminering? 1 Ja 

 2 Nej 

   

24. Vid Ja på fråga 23, hur lång tid förekommer det?   

   

25. Förekommer frågor om migration och integration? 1 Ja 

 2 Nej 

   

26. Vid Ja på fråga 25, hur lång tid förekommer det?   
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27. Förekommer frågor om miljö och klimat? 1 Ja 

 2 Nej 

   

28. Vid Ja på fråga 27, hur lång tid förekommer det?   

   

29. Förekommer frågor om EU? 1 Ja 

 2 Nej 

   

30. Vid ja på fråga 29, hur lång tid förekommer det?   

   

31. Förekommer frågor om äldrepolitik? 1 Ja 

 2 Nej 

   

32. Vid Ja på fråga 31 hur lång tid förekommer det?   

   

33. Förekommer frågor om ekonomin? 1 Ja 

 2 Nej 

   

34. Vid Ja på fråga 33, hur lång tid förekommer det?   

   

35. Förekommer frågor om jobb? 1 Ja 

 2 Nej 

   

36. Vid Ja på fråga 35, hur lång tid förekommer det?   

   

37. Förekommer frågor om bostäder? 1 Ja 

 2 Nej 

   

38. Vi Ja på fråga 37, hur lång tid förekommer det?   

   

39. Förekommer frågor om kriminalitet och säkerhet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

40. Vid Ja på fråga 39, hur lång tid förekommer det?   

   

Total tid sakfrågor:   
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Triviagestaltning/underhållning:   

41. Förekommer effekter/grafik i materialet? 1 Ja 

 2 Nej 

   

42. Förekommer personlig information om partiledaren? 1 Ja 

 2 Nej 

   

43. Förekommer någon typ av tävling eller utmaning? 1 Ja 

 2 Nej 

   

44. Vid Ja på fråga 43, hur lång tid förekommer det?   

   

45. Förekommer vardagliga situationer? 1 Ja 

 2 Nej 

   

46. Hur lång tid förekommer vardaglig och privat 
information?   

   

Total tid underhållning:   

 

9.2 Bilaga 2. Kodinstruktioner 
Urval sociala medier: Youtube, Instagram, blogg 
Tidsperiod: Från och med den 1 januari 2018 till och med den 9 september 2018. 
 
Urval innehållsmässigt Youtube: Videoklipp där en partiledare finns med 
 
Urval innehållsmässigt Instagram: Bilder/boomerangbilder eller videoklipp där 
partiledare finns med eller där partiledaren nämns i bildtexten. Räknas inte ifall bara 
partiets namn står med i bildtexten.  
 
Urval innehållsmässigt blogg: Inlägg där orden “partiledare”, “språkrör”, “Jonas 
Sjöstedt”, “Annie Lööf”, “Stefan Löfven”, “Jimmie Åkesson” “Jan Björklund”, ”Ulf 
Kristersson”, “Ebba Busch Thor”, “Gustav Fridolin”, “Isabella Lövin” finns med. 
 
Undersökningsenhet:  
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Hela videoklipp på Youtube där partiledare finns med, bilder eller bildtexter på 
Instagram, hela blogginlägg där partiledare nämns.  
 
1. Medium 
Varje medium tilldelas ett eget nummer, enligt följande system 

1. Youtube 
2. Instagram 
3. Blogginlägg 

 
2. Medietyp 
Markera 1 för Youtube-videor 
Markera 2 för bild på Instagram 
Markera 3 för videoklipp på Instagram 
Markera 4 för bildtext på Instagram 
Markera 5 för bild och bildtext på Instagram 
Markera 6 för videoklipp och bildtext på Instagram 
Markera 7 för blogginlägg 
 
3. Kod 
Varje typ ges ett eget kodnummer, löpande efter den systematik som framgår nedan 
1000-- Youtube 
2000-- Instagram 
3000-- Blogginlägg 
 
4. Datum 
Datum då “medietypen” publicerades, anges med fyra siffror till exempel: 08.16  
 
5. Videoklippets längd i minuter och sekunder 
Gäller endast videoklipp. Den tid videoklipp med partiledare på Youtube eller 
Instagram varar.  
 
6. Hur lång tid av klippet är partiledaren/partiledarna med? 
Gäller endast videoklipp. Svar anges i minuter och sekunder. Den tid partiledare är 
med i videoklipp på Youtube eller Instagram. Kan också vara den tid en 
studiointervju varar medan partiledaren är med och intervjuas. Klipps det mellan 
olika kameravinklar räknas hela tiden då intervjun pågår.  
 
7. Förekommer studiointervju mellan influencer och partiledare? 
Kan besvaras med Ja och Nej. Med studiointervju avses att en influencer intervjuar 
en partiledare då båda befinner sig i en studio.  
 
8. Förekommer Ulf Kristersson i materialet? 
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Kan besvaras Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med Ja om Ulf Kristersson 
förekommer i materialet, antingen på bild, i video eller i text. I blogginläggen räknas 
det endast om influencern har skrivit ut både för- och efternamn på partiledaren 
eftersom vi går efter sökord där. 
 
9. Förekommer Stefan Löfven i materialet? 
Se variabel 8. 
 
10. Förekommer Annie Lööf i materialet? 
Se variabel 8. 
 
11. Förekommer Jonas Sjöstedt? 
Se variabel 8. 
 
12. Förekommer Ebba Busch Thor? 
Se variabel 8. 
 
13. Förekommer Gustav Fridolin? 
Se variabel 8. 
 
14. Förekommer Isabella Lövin? 
Se variabel 8. 
 
15. Förekommer Jan Björklund? 
Se variabel 8. 
 
16. Förekommer Jimmie Åkesson? 
Se variabel 8. 
 
Gestaltning 
Sakfrågor: 
17. Framgår det vad som kännetecknar partiledarens parti? 
Besvaras med Ja eller Nej. När partiledaren får möjlighet att berätta vad som 
kännetecknar dess parti och i den beskrivningen kopplar ihop kännetecknet med 
sakfrågor, vad de vill förändra eller hur de vill förändra något. Till exempel när 
Therese Lindgren intervjuar Stefan Löfven så ställer hon frågan om vad som 
kännetecknar Socialdemokraterna och Löfven svarar att det är bland annat 
människors lika värde.  
 
18. Vid ja på fråga 17, hur lång tid förekommer det? 
Gäller endast videoklipp. Svar anges i antal minuter och sekunder. 
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19. Förekommer frågor om vård och omsorg? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. Frågor som berör sjukvård, psykisk ohälsa och 
sjukhus. 
 
20. Vid Ja på fråga 19, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
21. Förekommer frågor om skola och utbildning? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. 
Exempel på frågor om skola och utbildning: frågor som berör skolor, utbildning och 
ungdomars lärande. 
 
22. Vid Ja på fråga 21, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
23. Förekommer frågor om jämställdhet och diskriminering? 
Skillnader/likheter mellan kvinnor och män, klasskillnader och ojämställda 
förhållanden. 
 
24. Vid Ja på fråga 23, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
25. Förekommer frågor om migration och integration? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. Frågor som berör jobb och boenden för nyanlända, 
språkkunskap, bidrag för nyanlända, uppehållstillstånd, hur integration och migration 
ska fungera.  
 
26. Vid Ja på fråga 25, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
27. Förekommer frågor om miljö och klimat? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. Frågor som berör miljön, klimat, flygresor och 
bensinskatter. 
 
28. Vid Ja på fråga 27, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
29. Förekommer frågor om EU? 
Om partiet vill gå ur eller vara kvar i EU. 
 
30. Vid svar på fråga 29, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
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31. Förekommer frågor om äldrepolitik? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. Frågor som berör pension, äldreomsorg. 
 
32. Vid Ja på fråga 31, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
33. Förekommer frågor om ekonomi? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. Frågor som budgetar och skatter. 
 
34. Vid Ja på fråga 33, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
35. Förekommer frågor om jobb och egenföretagande? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. Frågor om arbetslöshet, kortare arbetsdagar, eget 
företagande. 
 
36. Vid Ja på fråga 35, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
37. Förekommer frågor om bostäder? 
Svar anges med Ja eller Nej. När frågor om bostäder, bostadsbrist  och byggande av 
hyresrätter och bostadsrätter diskuteras. 
 
38. Om ja på fråga 37, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
39. Förekommer frågor om kriminalitet och säkerhet? 
Svar anges med Ja eller Nej. Frågor som berör säkerhet, militär, försvar, poliser och 
väktare.  
 
40. Vid Ja på fråga 39, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
Triviagestaltning:  
41. Förekommer effekter/grafik i materialet? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. 
Exempel på effekter och grafik: inklippta emojis, inklippta bilder, inklippta videoklipp 
inklippta ljud (till exempel skratt, gråt, ljud av oförstående läte), inklippt grafik som till 
exempel utropstecken. Eller om influencern har valt att använda bildtypen 
Boomerang, som är en bild som rör sig i några få sekunder. Vi anser att det är mer 
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av en effekt än en vanlig stillbild eller ett videoklipp som minskar seriositeten i 
publiceringen. 
 
42. Förekommer personlig information om partiledaren? 
Kan besvaras med Ja eller Nej.  
Exempel på information om: Partiledarens privatliv, familj, ålder, uppväxt, utbildning, 
religion. 
“Jag är gift med min underbara fru X” 
“Jag har X antal barn” 
“Jag är utbildad jurist” 
 
43. Förekommer någon typ av tävling eller utmaning? 
Kan besvaras med Ja eller Nej.  
Exempel på tävlingar och utmaningar: I Margaux Dietz Partitempen får Gustav 
Fridolin göra en busringning och Jonas Sjöstedt tävlar mot Margaux om vem som 
kan flest dialekter. Vi räknar med allt som blir “uppbyggt” som en utmaning/tävling. 
Till exempel har Margaux Dietz en “utmaningsvinjett” och en prisutdelning i samband 
med tävlingen/utmaningen.  
 
44. Vid ja på fråga 43, hur lång tid förekommer det? 
Se variabel 18.  
 
45. Förekommer vardagliga diskussioner? 
Kan besvaras med Ja eller Nej.  
Exempel på vardagliga diskussioner: Personerna skämtar med varandra, parterna 
skrattar ihop eller den ena åt den andra. Dialoger som handlar om politik men som 
inte handlar om politiska sakfrågor eller vad partier står för och hur de vill göra något. 
Dialoger om sociala medier. Hur partiledaren är och agerar i sin arbetsroll. Dialoger 
om matlagning eller andra vardagssysslor. Pinsamheter. Bilder analyseras som 
vardagliga om inte sakfrågor nämns i bildtexten. Om blogginlägg handlar om annat 
än politiska sakfrågor går det under vardagliga diskussioner.  
 
46. Vid ja på fråga 42 och 45, hur lång tid förekommer det? 
Gäller endast videoklipp. Personligt och vardagligt klockas ihop. Svar anges i antal 
minuter och sekunder. 
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