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Abstract 

The overall purpose of this essay was to increase the understanding of how PRM can turn out 

in the Swedish political context.  

More specifically, the purpose was to describe and comparatively analyze factors that can 

contribute to building relationships between political parties and younger voters. In this 

context practical improvement opportunities could be identified. 

The theory chosen for this purpose is mainly the political relationship marketing theories and 

model of Mahmud & Grey (2011), but also the trust and commitment theory of Morgan & 

Hunt (1994). Some complements to this theory has also been made with what Bannon (2008) 

calls critical incidents. 

Two types of methods have been used to collect data. The first method were qualitative 

telephone interviews with persons representing the 8 parties in the Swedish parliament. The 

other method was a web-based survey study including only young voters in the age 18-25. 

Data was gathered through the interviews about what the parties saw as important in their 

work to build relationship with young voters, but also how they actually worked. In the survey 

study the young voters answered on what they think is important in the relationship between 

the voter and the party but also what they think about the parties efforts in the relationship 

building process. 

The conclusions for this essay were that the factors Party Policies and Issues, Easy Access 

and Familiarity with Party or Leader, Emotional Attachment, Social Security and Welfare, 

Influential Groups/Networks and Communication and Up-date information from the model of 

Mahmud & Grey (2011) were relevant when it comes to building and developing 

relationships with young voters in Sweden. Religious Believes was the factor in the model of 

Mahmud & Grey (2011) that was not relevant in this context. 

Furthermore, the parties might improve their relationship building efforts with younger voters 

by, among other things: Stand out when it comes to their main issues, clarify that it is possible 

to influence policy through membership, be clear rather than accessible and fast in their 

communications and by obtaining better knowledge of which welfare issues that younger 

voters consider to be most important.  

Keywords: Political relationship marketing, political marketing 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Uppsatsens övergripande syfte var att skapa ökad förståelse för hur PRM kan gestalta sig 

inom den svenska politiska kontexten. 

Mer specifikt var syftet att beskriva samt komparativt analysera faktorområden som kan bidra 

till att bygga relationer mellan politiska partier och yngre väljare. I detta sammanhang kunde 

praktiska förbättringsmöjligheter identifieras. 

Teorin som behandlats är i huvudsak Mahmud & Greys (2011) teori och modell kring politisk 

relationsmarknadsföring, men även Morgan & Hunts (1994) teori kring förtroende och 

engagemang. Viss komplettering har även gjorts med vad Bannon (2008) kallar för kritiska 

faktorer. 

Två typer av insamlingsmetoder användes för att samla in data. Den första metoden var 

kvalitativa telefonintervjuer med representanter från de 8 partier (och ungdomsförbund) som 

finns representerade i riksdagen. Den andra typen av insamlingsmetod var en webbenkät som 

riktades till yngre väljare i åldern 18-25 år. I intervjuerna samlades data in om vad 

partierna/ungdomsförbunden ansåg var viktigt i arbetet med att bygga relationer till väljarna 

samt hur de jobbade med detta. I enkäterna fick väljarna svara på vad de tyckte var viktigt 

samt hur de såg på partiernas arbete med relationsbyggandet. 

Uppsatsens slutsatser var att faktorerna Partipolitik och -frågor, Lättillgänglighet och 

förtrogenhet till parti eller politiker, Emotionellt fäste, Social Säkerhet och välfärd, 

Influerande grupper & personer och Kommunikation och informationsuppdatering är faktorer 

i Mahmud & Greys (2011) modell som var relevanta när det kommer till att bygga relationer 

med yngre väljare i Sverige. Religiositet var den faktor i Mahmud & Greys (2011) modell 

som inte blev relevant i detta sammanhang. 

Vidare kunde partierna förbättra sitt relationsbyggande arbete med yngre väljare genom att 

bland annat: Sticka ut mer när det kommer till deras huvudfrågor, tydliggöra att det är möjligt 

att påverka politiken genom medlemskap, vara tydliga snarare än tillgängliga och snabba i sin 

kommunikation samt genom att skaffa sig bättre kännedom om vilka välfärdsfrågor som de 

yngre väljarna anser är viktigast. 

Nyckelord: Politisk relationsmarknadsföring, politisk marknadsföring 

  



 

Förord  

Författarna skulle vilja rikta ett stort tack till alla de representanter för 

partierna/ungdomsförbunden som tog sig tid att bli intervjuade samt alla respondenter som 

brydde sig om att svara på enkäten.  

Vi skulle även vilja rikta ett speciellt tack till vår handledare, Claes Hultman, som har hjälpt 

oss med kloka råd och åsikter under arbetets gång.  

Det är tack vare dessa personer som denna uppsats har kunnat färdigställas. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Om ett år är det dags att gå till valurnan då det ska röstas om vilka partier som ska styra i 

Sverige. Alla svenska medborgare som fyllt 18 år, senast på valdagen, får delta vid valet till 

kommun, landsting och riksdag. Alla utländska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen 

och som varit folkbokförda i Sverige minst tre år i följd har även rätt att rösta vid val till 

kommun och landsting. 

Med rättigheten att för första gången få rösta medföljer vanligen en hel del frågor: Vad tycker 

jag egentligen? Vilka åsikter är viktigast för mig? Vilket parti representerar mina åsikter bäst i 

den politiska debatten? 

Det är kanske främst den sista frågan som folk i allmänhet börjar med att ställa sig. Att i det 

rådande svenska politiska klimatet ta ställning till alla dessa frågetecken kan vara svårt och 

möjligen är det detta som gör att valdeltagandet är lägre bland unga än bland äldre personer 

(SCB, 2012). Kanske kan det lägre valdeltagandet bland unga även förklaras av det faktum att 

det i Sverige finns många partier att välja mellan och att dessa inte sticker ut tillräckligt utan 

är relativt lika varandra (Helmersson, 2013). 

I valet 2010 hade Sverige ca en halv miljon möjliga förstagångsväljare, en rekordstor grupp 

sett över tid sedan 1973 (SCB, 2012, s. 16). Dock var det inte alla som utnyttjade sin rätt att 

rösta. Enligt en undersökning gjord av SCB är det en markant lägre andel av de yngre 

personerna inom väljarkåren som utnyttjar sin rätt att rösta jämfört med personer över 30 år 

(SCB, 2012). Detta är dock inte bara ett problem utan skulle även kunna ses som en möjlighet 

för dagens partier som självklart strävar efter att få så stort stöd som möjligt. 

Enligt Petersson (2005) är det tydligt att de svenska partiernas band till det civila samhället 

(ex. väljarna) blivit svagare samtidigt som banden till den offentliga sektorn (kommuner, 

landsting etc.) blivit starkare. Han menar vidare att detta speglar politikens professionalisering 

där medlemskåren i partierna i princip blir densamma som de förtroendevalda i partiet. Detta 

eftersom de ”vanliga” samhällsintresserade partimedlemmarna blivit färre. 

Att partier i dagsläget sällan tar direktkontakt med sina väljare (Petersson, 2005) är ett 

problem eftersom kontakten mellan väljare och parti istället ersätts av andras åsikter om 

respektive parti. Det är således svårt för unga väljare att kunna bilda sig en egen uppfattning 

om ett parti. 

Sedan slutet av 1970-talet har partimedlemskapet, både bland unga och äldre, minskat (SCB, 

2012) och enligt partiernas egna uppgifter minskade det totala antalet partimedlemmar från ca 

625 000 år 1991 till ca 330 000 år 2004 (Petersson, 2005). Dock ska det påpekas att antalet 

medlemmar i politiska partier stabiliserades under 2000-talet (Ungdomsstyrelsen, 2013). 

Andelen medlemmar i åldrarna 16-25 år stannade kring 3,5 % och denna siffra steg 

2010/2011 upp till 3,9 % (Ungdomsstyrelsen, 2013). Om detta är en positiv trend är svårt att 

säga och det behövs kanske fler undersökningar med samma positiva utveckling under några 

år för att kunna fastslå detta. 

Valdeltagandet bland ungdomar i åldrarna 16-25 år har de senaste två valen ökat 

(Ungdomsstyrelsen, 2013). Dessutom har andelen nominerade och valda ledamöter i åldrarna 

18-25 år ökat i valet 2010 från valet 2006 (ungdomsstyrelsen, 2013). Samma undersökning 
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visar på minskningar inom vissa politiska handlingar såsom att ex. bära partimärken, skriva på 

politiska namninsamlingar samt delta i demonstrationer av politiska slag. Istället har, enligt 

samma rapport från ungdomsstyrelsen, politiska aktiviteter på internet ökat genom att allt fler 

chattar om och kommenterar politik där.  

Att utifrån dessa rapporter och statistiska data ge ett entydigt svar på hur ungdomars intresse 

för politik utvecklat sig är svårt. Det går heller inte riktigt att svara på om relationsbanden 

mellan unga väljare och politiska partier på senare tid har stärkts eller försvagats. På grund av 

denna otydliga bild blir det intressant ta reda på hur politiska partier idag verkligen jobbar 

med att skapa ett band med yngre väljare, alltså hur de jobbar med att attrahera och knyta till 

sig ungdomar till partiet. 

Oscarsson & Persson (2010) upptäckte i sin studie att de ungas politiska intresse ökar för 

varje val de är med i. Detta gör det än viktigare att tidigt kunna ge ungdomar den stöttning de 

behöver för att kunna engagera sig politiskt. Det borde även ligga i partiernas intresse att ta 

tillvara på denna möjlighet och faktiskt knyta till sig och stärka banden med den skara nya 

väljare som får möjlighet att rösta. 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Politisk marknadsföring 

Ett sätt att börja för att problematisera de svenska partiernas arbete med att knyta till sig yngre 

väljare kan vara att använda sig av teori kring politisk marknadsföring. Politisk 

marknadsföring är en marknadsföringsfalang som tagit allt mer plats i partiernas kampanjer 

och arbete med att attrahera väljare (Mahmud & Grey, 2011; Strömbäck, 2007). 

Politisk marknadsföring kan definieras som: 

“[...] the study of the processes of exchanges between political entities and their environment 

and among themselves, with particular reference to the positioning of those entities and their 

communications.” (Harris & Lock, 1996, s. 28) 

Rothschild (1978) lade, genom sitt arbete med att bl.a. att effektivisera politisk reklam, en 

grund inom politisk marknadsföring. Denna grund har sedan förstärkts kraftigt som en 

konsekvens av den ökade professionalismen inom kampanjarbetet (främst i USA). En 

modernare referens till detta kan anses vara Phillips, Reynolds & Reynolds (2010) som i sin 

studie försökte bygga en mall som partier kan använda för att utveckla deras 

kommunikationsstrategi. 

Den politiska marknadsföringen har de senaste 20 åren blivit ett alltmer forskningsbenäget 

område (Harris & Lock, 2010), men det är dock ingen ny företeelse även om den ökade 

användningen och de förfinade metoderna kan anses som nya (Kotler, 1982). 

Ämnet har idag även blivit allt bredare då den numera bl.a. innefattar politisk utveckling, 

söker svar på hur man engagerar medborgare, hur man erbjuder en tjänst etc. Detta har 

medfört att andelen forskning med högre kvalité inom området ökat. (Harris & Lock, 2010)  

Baines, Brennan & Egan (2003) menar att politisk marknadsföring kan liknas vid en typ av 

tjänstemarknadsföring på grund av att metoderna inom tjänstemarknadsföringen går relativt 

bra att applicera på den politiska kontexten. Detta trots att den politiska marknaden och 

marknaden för företag skiljer sig åt. Ett problem med att direkt jämföra politisk 
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marknadsföring med den traditionella produkt- och tjänstemarknadsföringen menar de är att 

den ”tjänst” som partierna erbjuder är svår att uttala då det egentligen handlar om löften som 

kanske inte är möjliga att hålla vid en valförlust (Baines et al., 2003). Vidare menar de även 

att priset som väljaren betalar för dessa löften är svårt att definiera.  

O’Shaughnessy (2001) stryker under på att den politiska kontexten är komplex och att 

politiska marknadsföringsåtgärder kan göra stor skada om man inte är medveten om att den 

politiska marknadsföringen skiljer sig från marknadsföringen för företag. Han menar att det 

ibland är svårt att göra fulla liknelser mellan marknadsföringsområdena även om det finns 

likheter mellan dem. 

De mest synliga influenserna inom politisk marknadsföring har historiskt varit i 

kommunikationsutvecklandet med ett kortare perspektiv som sträcker sig till kampanjer inför 

stundande val. Idag har det dock blivit allt viktigare att utveckla långsiktiga politiska 

strategier som partier kan använda av och positionera sig utifrån (Harris & Lock, 2010). 

Mahmud & Grey (2011) menar, precis som Baines, Brennan & Egan (2003), att politisk 

marknadsföring handlar om tjänstemarknadsföring vilket utgår från ett mer långsiktigt 

perspektiv (Grönroos, 1995). Grunden i tjänstemarknadsföring är relationsbaserat, dvs. att 

skapa en hållbar långvarig relation till kunden (Grönroos, 1995). Detta leder till frågan hur 

forskningen om relationsmarknadsföring inom den politiska arenan har utvecklat sig? 

1.2.2 Politisk relationsmarknadsföring 

Henneberg & O´Shaughnessy (2010) anser att relationsmarknadsföring inom politiken (PRM) 

är något som har försummats bland de flesta forskare trots att mycket forskning om politisk 

marknadsföring har gjorts de senaste decennierna. I sin artikel, ”Political Relationship 

Marketing: some macro/micro thoughts” (2010), argumenterar de för att ett teoretiskt ramverk 

med relationsmarknadsföring inom politiken behövs. De kommer fram till att politiken 

alltmer rör sig mot en värdebaserad syn och att relationskonceptet på ett effektivare sätt tar 

tillvara detta synsätt och skapar hållbara relationer. Som stöd i argumentationen använder de 

historiska exempel tagna ur det amerikanska och brittiska politiska klimatet. 

Att integrera en relationssyn inom politiken bland partier och marknadsförare är något som 

behöver forskas mer om då relationer till väljarna anses vara en fundamental tillgång för 

partier (Bannon, 2008). I en tid då väljarstödet för partier fluktuerar i större grad och många 

väljare är inaktiva blir detta speciellt viktigt (Bannon, 2008). Bannon (2008) menar att vid ett 

fluktuerande väljarstöd behöver partierna se till att utveckla relationer till sina väljare och inte 

enbart tänka kortsiktigt för att få så många röster som möjligt. Givet att väljarstödet är 

fluktuerande bör det möjligen vara extra viktigt för partierna att tidigt bygga relationer till 

yngre väljare för att få dem lojala, snarare än att enbart försöka få dem att rösta på partiet i 

fråga vid nästa val. 

Bannon (2008) har gjort ett försök till att applicera konceptet kring relationsmarknadsföring 

till den politiska kontexten. Han menar att den idealiska bilden av att rösta är att se det som en 

tvåvägstransaktion där värde skapas och maximeras för både väljaren och partiet. Övertid 

utvecklas sedan detta utbyte och övergår från att vara en vanlig transaktion till att bli en del i 

en relation. Han kommer även fram till att relationer är dynamiska i sin natur än transaktioner. 

Relationer kan stärkas eller försvagas, men så länge relationen håller sig över en viss kritisk 

nivå så kommer dessa värdeöverföringar att fortsätta. Det gäller att partierna hittar denna 
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kritiska tröskel och utreder vilka händelser/faktorer som påverkar relationen med väljarna 

(Bannon, 2008). 

Mahmud & Grey (2011) har, med stöd i teorier om förtroende och engagemang inom 

relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt, 1994), utvecklat en relationsmodell integrerat i den 

politiska processen. Modellen pekar ut faktorer som påverkar uppbyggandet av relationer och 

förtroende mellan väljare och partier/politiker, som i sin tur har påverkan på väljarens 

engagemang för ett parti eller en politiker. Engagemang ses som kritiskt när det kommer till 

att förbättra lojaliteten hos väljarna och förstå deras avsikter (Mahmud & Grey, 2011). 

Utgångspunkten för denna modell är ett antal hypoteser uppställda av författarna och skulle 

därför behöva kompletteras med empiriska studier.  

Politiska partier liksom andra organisationer använder sig idag av vad som av marknadsförare 

klassas som relationsmarknadsföring (Mahmud & Grey, 2011). Det har även tidigare 

konstaterats att den politiska marknadsföringen i vissa avseenden kan jämföras med en typ av 

tjänstemarknadsföring (Baines, Brennan & Egan, 2003), vilket antyder att ett 

företagsekonomiskt tänk inom den politiska marknadsföringen inte är felaktigt. Dock 

poängteras vikten av att inte bara överföra de ekonomiska teorierna till politiken utan att 

noggrant se till de olika kontexterna som företag och politiska partier verkar inom 

(O’Shaughnessy, 2001). Att kontexten skiljer sig åt mellan företag och partier borde 

rimligtvis återspegla ett behov att empiriskt pröva de modeller och hypoteser som återfinns 

inom den politiska marknadsföringsforskningen idag. Hur ser då PRM ut inom den svenska 

politiska arenan? Vilka faktorer är relevanta när det kommer till de svenska politiska 

partiernas arbete med att bygga relationer med yngre väljare? 

Många forskare menar att det behöver göras fler empiriska studier som sträcker sig över olika 

kulturer, eftersom majoriteten studier återfinns inom de amerikanska och brittiska politiska 

systemen (Harris & Lock, 2010; Strömbäck, 2007). Vidare skulle en studie om politisk 

relationsmarknadsföring i det svenska politiska klimatet dels bidra till en ökad förståelse för 

politisk marknadsföring men även för hur relationsmarknadsföring fungerar och kan 

appliceras i partiernas arbete med att attrahera och knyta till sig väljare. Det bör vara så att de 

svenska partierna på ett eller annat sätt redan jobbar med att knyta till sig unga väljare vilket 

väcker frågan om hur svenska politiska partier kan förbättra arbetet med att bygga relationer 

med yngre väljare? 

Mahmud & Greys (2011) föreslagna modell om relationsmarknadsföring inom den politiska 

kontexten är en modell som skulle kunna ge vägledning om hur de svenska partierna kan 

jobba för att knyta till sig unga väljare, men även vilka faktorer som påverkar en ung väljares 

lojalitet till ett parti. Detta leder fram till följande frågeställningar: 

1.3 Frågeställning 

Hur gestaltar sig PRM inom den svenska politiken och vilka faktorområden är relevanta när 

det kommer till att bygga relationer med yngre väljare?  

Vilka åtgärder inom ramen för PRM kan partierna fokusera på för att förbättra arbetet med att 

bygga relationer med yngre väljare? 
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1.4 Syfte 

Det övergripande syftet är att skapa ökad förståelse för hur PRM kan gestalta sig inom den 

svenska politiska kontexten. 

Mer specifikt är syftet att beskriva samt komparativt analysera faktorområden som kan bidra 

till att bygga relationer mellan politiska partier och yngre väljare. I detta sammanhang kan 

praktiska förbättringsmöjligheter identifieras. 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen har ett antal avgränsningar gjorts. Dels har endast riksdagspartiers (inklusive 

ungdomsförbunden till dessa partier) arbete med att bygga relationer med ungdomar 

analyserats, vilket innebär att de mindre partiernas arbete har bortsetts ifrån. De partier som 

avses att upptas i uppsatsen är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Vidare 

är studien endast inriktad på yngre väljare mellan 18-25 år. Detta åldersspann kommer 

härefter att enbart benämnas yngre/unga väljare. 

Uppsatsen har avgränsats till att se till relationer mellan partier/ungdomsförbund och yngre 

väljare. Alltså kommer relationen mellan enskilda politiker och yngre väljare inte att belysas. 

Vissa teoretiska avgränsningar har även gjorts vilket finns beskrivet i avsnitt 2.4 En 

Sammanfattande beskrivnings- och analysmodell. 

Det bör även uppmärksammas att studien inte är begränsad till en speciell kampanj eller till 

någon specifik politisk fråga.  
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2. Politisk relationsmarknadsföring 

Morgan & Hunts (1994) teori om relationsmarknadsföring är först ut att behandlas i denna 

teoretiska referensram. Anledningen till detta är att grunden i den modell som Mahmud & 

Grey (2011) beskriver och som presenteras i avsnitt 2.2 bygger på det synsätt och den teori 

som Morgan & Hunt (1994) behandlar i sin artikel. Även teori om relationsmarknadsföring av 

Bannon (2008) har tagits upp. 

2.1 Teorin kring engagemang och förtroende inom relationsmarknadsföring 

Morgan & Hunts (1994) teori om engagemang och förtroende inom 

relationsmarknadsföringen baseras på att det krävs en effektiv samverkan mellan de berörda 

parterna för att en stark relation skall kunna byggas. Detta eftersom 

relationsmarknadsföringen är en del av utvecklingen mot en ökad konkurrens mellan 

organisationer (Thorelli, 1986). För att möta denna utveckling behöver organisationerna, för 

att vara konkurrenskraftiga, bli en trovärdig samarbetspartner inom de aktuella nätverken 

(Achrol, 1991). 

I och med att det svenska politiska systemet bygger på att väljare låter partier representera 

deras åsikter kan det därför vara en stor fördel för partierna om de blir sedda som en trovärdig 

samarbetspartner. Att bli sedd som en trovärdig samarbetspartner kan även vara viktig då det i 

Sverige finns många partier som i en del fall kan anses ha liknande åsikter. Möjligen är det så 

att samverkan mellan partier och väljare är viktigare än exempelvis kravet om samverkan 

mellan traditionella företag och deras kunder. 

Det har sedan tidigare visat sig att faktorer såsom engagemang och förtroende varit viktiga 

faktorer inom relationsmarknadsföringen. Morgan & Hunt (1994) menar dock att dessa 

faktorer inte bara är av ringa värde utan rentav nyckelfaktorer för att samverkan skall kunna 

ske (vilket är en förutsättning för relationsbyggande). 

Teoretiseringen kring förtroende och engagemang har prövats i en modell kallad KMV-

modellen (Key Mediating Value Model), se figur 1 (Morgan & Hunt, 1994). Modellen är 

hypotetiskt på så sätt att faktorerna relationsengagemang och förtroende avsiktligt placeras 

som nyckelfaktorer som både påverkar/påverkas av andra viktiga faktorer inom 

relationsmarknadsföringen. Författarna till denna modell avsåg att testa den för att se om 

dessa faktorer verkligen kunde anses vara nyckelfaktorer som teoretiseringen antyder. 
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Figur 1 KMV-modell (Key Mediating Value Model) om relationsmarknadsföring. Denna modell beskriver 

viktiga faktorer inom relationsmarknadsföring och sambanden mellan dem. (Morgan & Hunt, 1994, s. 22). 

För att verkligen kunna förstå modellen krävs en förklaring av dess beståndsdelar.  

2.1.1 Relationsengagemang 

Den första nyckelfaktorn i KMV-modellen är relationsengagemang. Relationsengagemang 

liknas vid övertygelsen om att en löpande relation mellan två parter är så pass viktig att det 

motiverar maximala ansträngningar för att upprätthålla det (Morgan & Hunt, 1994). 

Att engagemang skulle vara ett nyckelbegrepp inom relationsmarknadsföringen ses som en 

förhållandevis ny tanke om man jämför med att engagemang varit en central faktor länge 

inom litteraturen om sociala utbyten (Blau, 1964; Thibaut & Kelley, 1959, citerad hos 

Morgan & Hunt, 1994, sid 23). Engagemang har länge setts som ett centralt begrepp inom 

psykologisk relationsteori (när det ex. kommer till att förbättra relationen i ett förhållande) 

samt organisatorisk teori (när det ex. kommer till att på en arbetsplats förbättra anställdas 

motivation) (Morgan & Hunt, 1994). 

Inom tjänstemarknadsföringen är även engagemang ett centralt begrepp och exempelvis anser 

Berry & Parasuraman (1991) att relationer bygger på ett ömsesidigt engagemang. 

Utvecklingen av metoder för att mäta konsumtionsbeteenden inom relationsmarknadsföringen 

har även lett till att lojalitet, som tidigare enbart sågs som återkommande köp, på senare tid 

blivit ett mer omfattande begrepp som inkluderar flera faktorer som exempelvis 

varumärkesattityd. I takt med att varumärkesattityden spelat en allt större roll inom 

tjänstemarknadsföringen (i form av att den leder till återkommande köp och stärkta relationer) 

har begreppet varumärkeslojalitet blivit alltmer likt begreppet engagemang. (Morgan & Hunt, 

1994)  

Att engagemang således blivit något som inom tjänstemarknadsföringen starkt påverkar en 

relation kan, om man applicerar detta tänk på den politiska kontexten, tolkas som att alla 
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organisationer (partier) bör sträva efter ett högt engagemang från kunderna (väljarna) för att 

främja återkommande köp (röster). 

Med motiveringen att engagemang är ett vedertaget centralt begrepp inom flera 

relationsämnen har engagemangsbegreppet, Relationsengagemang, en nyckelposition i den 

KMV-modell som söker ge svar på de viktigaste faktorerna inom relationsmarknadsföringen. 

(Morgan & Hunt, 1994) 

2.1.2 Förtroende 

Morgan & Hunt (1994) anser att förtroende äger rum när en part litar till en utbytespartners 

pålitlighet och integritet. Definitionen av förtroende i KMV-modellen jämförs även med 

Moorman, Deshpandé & Zaltmans (1993, s. 82) definition som säger att ”Trust is defined as a 

willingness to rely on an exchange partner in whom one has confidence”. Det som skiljer de 

båda definitionerna åt är att Moorman et. al. (1993)  menar att det krävs en vilja att lita på en 

samarbetspartner medan Morgan & Hunt (1994) menar att denna vilja redan existerar i själva 

begreppet förtroende och inte behöver separeras från begreppet. Förtroende i modellen 

handlar alltså om en vilja att lita på en utbytespartner. Vidare är tanken att denna vilja i 

förlängningen skall kunna omsättas till mer konkreta resultat. (Morgan & Hunt, 1994) 

Begreppet förtroende har, precis som begreppet engagemang, länge varit centralt i litteraturen 

för sociala utbyten (Morgan & Hunt, 1994). Inom tjänstemarknadsföringen har begreppet 

förtroende en stark betydelse och Berry & Parasuraman (1991) menar exempelvis att 

förtroende krävs för att en relation mellan ett företag och en kund skall kunna äga rum. De 

menar att eftersom kunden vanligtvis måste köpa en tjänst innan tjänsten kan upplevas så 

krävs ett förtroende för att genomföra köpet. 

Ett liknande resonemang kring förtroende kan föras inom den svenska politiken. Eftersom 

partierna går till val med ett antal löften om hur de ska förbättra det svenska samhället (om de 

får väljarnas röster) bygger detta på att väljarna har ett förtroende för att partierna kommer att 

hålla de löften som utlovats. Detta förtroende är nödvändigt på grund av att väljarna inte kan 

uppleva tjänsten (resultatet efter ett val) innan de köper den (röstar).  

Begreppet förtroende ses som ett nyckelbegrepp i KMV-modellen eftersom det, precis som 

begreppet engagemang, anses vara en så pass viktig faktor för att kunna bygga långsiktiga 

relationer. Inom relationslitteraturen är begreppet vitalt och som Sherman (1992, sid.78 

citerad av Morgan & Hunt, 1994) beskriver är avsaknaden av förtroende den enskilt viktigaste 

anledningen till att starka relationer ibland inte går att skapa. 

Vidare anses det även finnas ett samband mellan de två nyckelbegreppen i KMV-modellen. 

Detta eftersom relationer som bygger på ett starkt förtroende mellan parterna värderas så pass 

högt att parterna strävar efter att engagera sig i sådana relationer (Hrebiniak, 1974). Detta 

innebär alltså att ett starkt förtroende främjar ett ömsesidigt engagemang. (Morgan & Hunt, 

1994) 

De två nyckelfaktorerna som presenterats ovan anses i KMV-modellen påverkas av/påverka 

faktorerna Relationsavvecklingskostnader, Relationsfördelar, Delade värderingar, 

Kommunikation, Opportunistiskt beteende, Samtycke, Benägenhet att lämna, Samarbete, 

Funktionell konflikt och Osäkerhet vid beslutsfattande. 
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2.1.3 Relationsavvecklingskostnader 

Begreppet Relationsavvecklingskostnader kan summeras som alla kostnader som uppstår vid 

en avslutad relation. Det handlar alltså om kostnader som en part i en relation skulle få om 

relationen med den andra utbytespartnern avslutades. Dessa kostnader påverkas starkt av 

osäkerheten på marknaden på så vis att avslutningskostnaderna ökar i takt med svårigheten att 

bygga upp en likvärdig relation med en annan part. (Morgan & Hunt, 1994) 

I KMV-modellen föreslås det att dessa avslutningskostnader har en påverkan på 

engagemanget i en relation på så sätt att högre avslutningskostnader leder till ett ökat 

engagemang. Detta eftersom incitamenten att få en relation att fortlöpa ökar om det vid en 

avslutad relation skulle uppstå stora kostnader. Givetvis är det svårt att förutspå vilka exakta 

kostnader som kommer att uppstå vid en avslutad relation, därför föreslås det att det är de 

förväntade (och inte de faktiska) avslutningskostnaderna som påverkar engagemanget. 

(Morgan & Hunt, 1994) 

Om resonemanget ovan appliceras på den svenska politiken ökar alltså en väljares 

engagemang för ett parti ju högre avslutnings-/utbyteskostnader väljaren upplever. Eller om 

man vänder på det; ju lägre kostnader en väljare upplever att det finns med att byta parti desto 

svårare är det för ett parti att skapa starkt väljarengagemang. Ett problem i detta resonemang 

torde vara att komma fram till vad kostnaden är för väljaren. Finns det en kostnad för en 

väljare att byta parti?  

En tanke är att ett parti med tiden blir en allt starkare del av en väljares identitet. En väljare 

skulle således kunna uppleva att det uppstår kostnader, i form av att byta bort en del av sin 

identitet, om det parti väljaren byter till står långt ifrån det föregående partiet 

identitetsmässigt. Det skulle även kunna vara så att personer i en väljares närhet (ex. en 

förälder) har vissa förväntningar och tankar om vilken politisk väg en väljare ska gå, vilket 

gör att det skulle kunna finnas kostnader med att gå emot dessa förväntningar. 

2.1.4 Relationsfördelar 

Ett effektivt sätt att åstadkomma utveckling på en hårt konkurrensutsatt marknad är att via 

starka samarbetsrelationer erbjuda någonting större än vad man kunnat erbjuda på egen hand. 

Det kan exempelvis handla om ett företag som på något sätt arbetar tillsammans med andra 

företag, underleverantörer eller kunder för att kunna erbjuda en bättre slutprodukt/tjänst. 

(Morgan & Hunt, 1994) 

En relationsfördel inom politiken kan exempelvis vara att ett parti, genom en stark relation till 

väljarna, får ett större mandat att förändra politiken samtidigt som väljarna får en större 

möjlighet att kunna förändra partiets policys. Det kan också vara att partier går ihop (t.ex. 

alliansen) för att få en majoritetsregering och på så vis kunna göra förändringar i väljarnas 

intresse. En annan vinkel skulle kunna vara att partiet samarbetar med någon organisation 

som inte har med politik att göra för att kunna erbjuda väljaren något utöver politiska frågor. 

Relationsfördelar anses i KMV-modellen ha en positiv påverkan på relationens engagemang. 

Detta eftersom en part som upplever relationsfördelar kommer att engagera sig för att hålla 

igång relationen (Morgan & Hunt, 1994). 

2.1.5 Delade värderingar 

Delade värderingar anses i KMV-modellen vara den enda faktor som har en positiv påverkan 

på både relationens engagemang och förtroende. Delade värderingar existerar om de båda 
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parterna i en relation har samma uppfattningar gällande exempelvis vilka behov, mål och 

policys som är viktigast för relationen (Morgan & Hunt, 1994).  

Delade värderingar är något som även borde påverka relationens engagemang och förtroende 

inom politiken då delade värderingar torde vara en av anledningarna till att en relation mellan 

parti och väljare uppstår. 

2.1.6 Kommunikation 

Kommunikation kan enligt Anderson & Narus (1990, s.44) i stort sett definieras som: ”the 

formal as well as informal sharing of meaningful and timely information between firms”. 

Detta informationsutbyte anses i KMV-modellen, precis som Anderson & Narus (1990) 

förespråkar, ha en positiv effekt på förtroendet i en relation. Anledningen till detta är främst 

att förtroendesvackor kan undvikas genom att kontinuerligt utbyta viktig information mellan 

parterna. På så sätt inträffar förhoppningsvis inga obehagliga överraskningar som kan riskera 

en förtroendekris. (Morgan & Hunt, 1994) 

En tydlig kommunikation från partiets sida kan göra det lättare för de potentiella väljarna att 

ta reda på vad partiet står för samt i vilken riktning de vill driva sin politik. En god intern 

kommunikation inom ett parti kan även motverka att partiet exempelvis i media blir anklagat 

för att ha en alltför otydlig politik.  

2.1.7 Opportunistiskt beteende 

Opportunistiskt beteende är när en part i en relation agerar svekfullt mot den andra parten 

genom att bara se till sitt eget bästa. Morgan & Hunt (1994) argumenterar för att ett sådant 

beteende bör ha en negativ effekt på förtroendet i en relation. De menar att opportunistiskt 

beteende inte är något som påverkar relationsengagemanget direkt utan snarare indirekt via att 

relationens förtroende drabbas av ett alltför själviskt beteende. (Morgan & Hunt, 1994) 

Ett exempel på detta beteende inom politiken kan vara att partiet inte fullföljer de åtaganden 

som partiet lovat väljarna att, å deras vägnar, fullfölja. Om väljarna känner att partiet 

missbrukar den makt väljarna gett partiet kan alltså förtroendet för partiet minska vilket leder 

till att relationen parterna emellan försämras. 

2.1.8 Samtycke 

Begreppet Samtycke står för i vilken grad en part samtycker med den andra partens specifika 

förslag eller åsikter. I KMV-modellen argumenteras det för att ett starkt relationsengagemang 

främjar ett samtycke mellan parterna. Ett starkt förtroende i en relation anses dock inte ha en 

direkt påverkan på samtycket utan har enbart en påverkan via begreppet relationsengagemang. 

(Morgan & Hunt, 1994) 

Att ett starkt engagemang inom politiken underlättar ett samtycke känns inte otänkbart då det 

borde vara lättare att reda ut oklarheter i vissa frågor om båda parterna engagerar sig. Ett 

starkt engagemang i en relation där många berörs kan tänkas stimulera en diskussion där 

människor tillsammans kan skapa mer homogena åsikter. 

2.1.9 Benägenhet att lämna 

Detta kan enligt Bluedorn (1982) förklaras som den upplevda sannolikheten att en part i en 

relation inom den närmsta framtiden kommer att avsluta relationen. Denna sannolikhet 

minskar, enligt KMV-modellen, vid ett starkt relationsengagemang. Följden av detta blir att 
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relationen, via ett starkt engagemang, kan bli stabil vilket gör att parterna kan undvika 

kostsamma oroligheter. (Morgan & Hunt, 1994) 

Det kan även tänkas att exempelvis ett politiskt parti via ett starkt väljarengagemang kan 

skapa en stabil grund där väljarstödet inte fluktuerar kraftigt från val till val. Det kan även 

tänkas att en sådan grund underlättar för ett parti långsiktigt kunna föra den politik de står för. 

2.1.10 Samarbete 

Samarbete äger rum när parterna i en relation arbetar mot samma mål tillsammans. Likheten 

med begreppet samtycke ovan kan tyckas vara snarlik, men skillnaden är dock väsentlig. 

Samtycke är ett reaktivt begrepp där exempelvis den ena parten passivt går med på att göra 

något för den andra medan samarbete är ett proaktivt begrepp där exempelvis den ena parten 

aktivt ger förslag på hur parterna tillsammans kan arbeta fram en lösning på ett problem 

(Morgan & Hunt, 1994). 

Morgan & Hunt (1994) anser att samarbete är den enda faktorn som direkt både påverkas av 

en relations engagemang & förtroende. Argumenten till detta är att en part i en relation dels 

vill samarbeta med den andra parten eftersom relationsengagemanget är så pass starkt att 

parten känner en önskan om att relationen skall fortlöpa. Parternas samarbetsvilja ökar dels 

även när de känner ett så pass starkt förtroende för varandra att de blir trygga i vetskapen om 

att de tillsammans kan åstadkomma något större än vad de kunnat göra var och en för sig. 

Ett parti som har en stark koppling till sina väljare i det dagliga politiska arbetet bör kunna 

skapa sig en konkurrensfördel gentemot partier som inte samarbetar med sina väljare. Att ha 

väljare som är insatta och drivande i politiken borde även kunna ge utslag på så vis att fler 

väljare får upp ögonen för partiets politik. 

2.1.11 Funktionell konflikt 

Funktionella konflikter är konflikter som gör att en relation inte stagnerar p.g.a. att en viss 

nivå av nyfikenhet och intresse hålls uppe. Konflikter kommer alltid att uppstå i en relation 

och om dessa konflikter kan hanteras på ett bra sätt anses detta vara en drivande faktor i en 

relations utveckling. Funktionella konflikter är ett resultat av ett starkt förtroende och inte ett 

resultat av ett starkt engagemang enligt KMV-modellen. Detta eftersom det är ett starkt 

förtroende i grunden som gör att en part i en relation har en positiv syn på framtida konflikter, 

alltså en tro på att dessa konflikter kommer att vara funktionella och inte skadliga för 

relationen. (Morgan & Hunt, 1994)  

Konflikter kan tänkas driva fram den politiska utvecklingen i ett land om konflikterna tas 

tillvara på. Exempelvis kan demonstrationer och liknande öppna partipolitikernas ögon för 

vad som är viktigt för "folket". Även om det kan tänkas vara skadligt till en början för 

partierna kan de partier som tar tillvara på dessa konflikter stärka sin relation till de potentiella 

väljarna. Att ha högt till tak inom ett parti kan troligtvis vara viktig en faktor som öppnar för 

att partiets politik kan utvecklas. 

2.1.12 Osäkerhet vid beslutsfattande 

En osäkerhet som äger rum i en beslutsfattande process definieras enligt Achrol & Stern 

(1988, s. 37) som: “the extent to which a partner (1) has enough information to make key 

decisions, (2) can predict the consequences of those decisions, and (3) has confidence in those 

decisions”. Det handlar alltså om att en väljare i detta fall ska ha tillräcklig information, kan 
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förutspå konsekvenserna samt känna ett förtroende för att kunna fatta ett beslut. Denna 

osäkerhet antas i KMV-modellen minska om ett starkt förtroende har etablerats i en relation 

(Morgan & Hunt, 1994). 

2.1.13 Test av modell 

KMV-modellen testades av Morgan & Hunt (1994) i form av att 13 hypoteser över de olika 

faktorernas påverkan på varandra (ex. H1: Det råder ett positivt samband mellan 

Relationsavvecklingskostnader och Relationsengagemang etc.). 

Testet bestod av att 204 oberoende återförsäljare av däck i USA fick svara på en enkät om 

relationsbyggande. Anledningen till att urvalet bestod av just däckfirmor var att 

relationsbyggande i en sådan bransch ansågs vara väldigt viktigt. Att det var ett stort antal 

företag som vid tillfället stod inför en hård konkurrens på marknaden ansågs även vara bra för 

att kunna förklara olika avvikelser. (Morgan & Hunt, 1994) 

Det visade sig att KMV-modellens samtliga hypoteser höll i ett första statistiskt test. Ett något 

starkare test gjordes även där 12 av de 13 hypoteserna antogs tillsammans med 24 av de 27 

indirekta vägarna i modellen. Överlag ansågs därför KMV-modellen göra mycket bra ifrån sig 

när den testades hos återförsäljarna. (Morgan & Hunt, 1994) 

2.2 En förutsägande modell om relationsmarknadsföring inom den politiska processen 

Det har tidigare diskuterats kring huruvida relationsmarknadsföringens tankar skulle kunna 

appliceras på den politiska marknadsföringen. Med argument som att politiska partier skulle 

kunna ha nytta av den traditionella relationsmarknadsföringen för att stärka relationen med 

väljarna blir denna diskussion intressant. Mahmud & Grey (2011) hävdar med stöd från ett 

flertal forskare (Strömbäck, 2007) att den politiska marknadsföringen har blivit alltmer 

professionaliserad, vilket medför en tydligare användning av marknadsföringsmetoder. En 

bättre förståelse för den traditionella relationsmarknadsföringen från de politiska partiernas 

sida skulle därför kunna utnyttjas för att möta professionaliseringen. 

Relationsmarknadsföringstemat anses därför kunna berika den politiska marknadsföringen 

vilket motiverar ett försök till att applicera synsättet och således kunna skapa en politisk 

relationsmarknadsföring. (Mahmud & Grey, 2011) 

En applicering av relationsmarknadsföring på den politiska marknadsföringen skulle enligt 

Mahmud & Grey (2011) innebära att de politiska aktörerna tydligare fokuserar på 

värdeskapande som process för at kunna bygga en stabil relation till dess intressenter 

(vanligen väljare). Således etableras ett synsätt där partierna erbjuder en service och där 

väljarna ses som konsumenter av tjänsten. 

Mahmud & Greys (2011) applicering av relationsmarknadsföring på den politiska kontexten 

kommer att presenteras i form av en modell. Modellen är ett förslag på de bakomliggande 

faktorer som kan användas för att förklara en väljares relation till en politiker eller ett politiskt 

parti. Detta förslag uttrycks i form av 11 hypoteser. Modellen baseras till stor del på den teori 

om förtroende och engagemang som Morgan och Hunt (1994) utvecklat. Samtliga faktorer 

och hypoteser i modellen kommer nedan att presenteras för att öka förståelsen för modellen. 

Dock kommer hypoteserna att presenteras på engelska för att inte betydelsen av dessa ska 

förvrängas. 
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Figur 2 En förutsägande modell om relationsmarknadsföring i den politiska processen. Modellen beskriver 

relationsmarknadsföring i den politiska processen och utgår från ett antal uppställda hypoteser om samband. 

(Mahmud & Grey, 2011, s. 2) 

2.2.1 Partipolitik och -frågor 

H1: Advocating simple, authentic and unique party policies and issues predicts voter 

attachment which turns into trust. 

Mahmud & Grey (2011) menar att den partipolitik som utövas i bästa fall ska vara enkel, 

kännas äkta samt vara unik. Anledningen till att politiken bör vara utformad på ett sådant sätt 

är för att väljarna lätt skall kunna ta till sig vad olika partier står för så det blir möjligt jämföra 

ett partis åsikter med andra partiers åsikter. Denna information ligger sedan till grund för hur 

en väljare röstar i valtider. Ett komplext politiskt system där alltför avancerade politiska 

frågor (för väljarna) debatteras kan i förlängningen leda till att väljarna blir bortkopplade från 

den politiska processen. Enkelt sagt ju mer komplicerad politiken blir, desto svårare är det för 

en väljare att engagera sig. (Mahmud & Grey, 2011) 

Enligt den förutspående modellen kan alltså partier genom att i erbjuda en enkel, äkta och 

tydlig politik skapa en solidaritet med väljaren vilket väljaren upplever som ett ökat 

partiförtroende (Mahmud & Grey, 2011). 

 

2.2.2 Lättillänglighet och förtrogenhet till parti eller politiker 

H2: Ease of access to party leaders/officials enables familiarity and subsequently predicts 

political trust. 

En annan faktor som sägs påverka politiskt förtroende är den nivå av tillgänglighet ett 

politiskt parti uppvisar gentemot en väljare. Om en väljare får möjlighet att delta samt påverka 

partiets politik förstärks alltså partiets trovärdighet i väljarens ögon. Eventuellt kan en sorts 

familjär känsla upplevas där väljaren förstår partiet och en hög nivå av lojalitet i 

förlängningen etableras. (Mahmud & Grey, 2011) 

2.2.3 Religiositet 

H3: Differences in religions and their (voter) practising level can lead to trust in specific 

party/candidate. 
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Nästa hypotetiska samband i modellen är att religion samt nivå av religiositet kan leda till ett 

förtroende för visst parti. Anledningen till detta är att religiösa frågor fortfarande påverkar de 

politiska frågorna. Det har dock visat sig att religion som drivande politisk faktor är vanligare 

bland mindre utvecklade länder (Pellikaan, 2010). Där påstås det att förtroende i mångt och 

mycket kan skapas genom att sprida religiösa övertygelser. Dock har det även visat sig att det 

även i utvecklade länder kan finnas starka kopplingar med religion och partitillhörighet 

(Mahmud & Grey, 2011). 

2.2.4 Emotionellt fäste  

H4: Voters various emotional attachments lead to develop relationship in specific 

party/candidate. 

Enligt Mahmud & Grey (2011) har det visat sig att relationen till ett visst parti kan förklaras 

av emotionella känslor. Väljare tenderar alltså att i många fall rösta med hjärtat snarare än 

med hjärnan vilket innebär att politisk anknytning inte alltid kan förklaras av rationella beslut. 

Det kan handla om att en väljare exempelvis röstar på ett visst parti p.g.a. väljarens härkomst, 

föräldrarnas åsikter, ålder, kön etc. (Mahmud & Grey, 2011). 

2.2.5 Kommunikation och informationsuppdatering  

H5: Quality and frequent communication along with up-date information lead to relationship 

development between voters and politicians. 

En annan faktor som ligger till grund för att bygga relationer är kommunikation. 

Kommunikationen bör ske frekvent samt vara av hög kvalité. Att hela tiden uppdatera 

väljarna med information om vad som sker i partiet är fördelaktigt eftersom det gör att 

väljaren får en möjlighet att hänga med i partiets politik. Kommunikationen som ett parti ger 

ska helst även ta hänsyn till väljarkårens aktuella behov och beteende för att 

kommunikationen skall kunna positionera partiet på ett önskvärt sätt. (Mahmud & Grey, 

2011) 

 

2.2.6 Social säkerhet och välfärd 

H6: Levels of social security and welfare leads to develop relationship between political 

party/leader and voter. 

Välfärdsfrågor och socialt skydd är något som i stor utsträckning kan påverka en väljares val 

av politiskt parti. Det har visat sig att partier som i stor utsträckning värnar om sociala 

säkerheter såsom bra sjukvård, bra pensionssystem, bra stöd för arbetslösa etc. har lättare för 

att skapa hållbara relationer med väljare än partier som inte prioriterar social säkerhet. 

(Mahmud & Grey, 2011) 

2.2.7 Influerande grupper och personer 

H7: Various influential groups/networks can lead to develop relationship between political 

party/leader and voter. 

De tjänster politiska partier erbjuder väljarna kan ofta vara komplicerade och svåra att ta till 

sig. Därför kan politiska partier med fördel använda sig av inflytelserika grupper/nätverk och 

personer för att nå väljarna och således bygga en relation med dem. (Mahmud & Grey, 2011) 
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Familjen, arbetskollegor, vänner och olika institutionella grupper är några exempel på 

inflytelserika grupper som anses kunna vara effektiva för partierna att använda sig av när det 

kommer till att bygga relationer med väljare. 

2.2.8 Förtroende 

H8 (a): Trust has a positive effect on commitment in political domain.  

(b): Trust lead to build up relationship between candidate and voter. 

Förtroende är det första begreppet i modellen och är en tydlig konsekvens av inkorporerandet 

av relationsmarknadsföring på den politiska kontexten. Relationen mellan förtroende och 

engagemang är sedan tidigare förklarat utifrån Morgan & Hunts (1994) teori. Även i Mahmud 

& Greys (2011) modell är förtroende en faktor som anses påverka engagemanget positivt i en 

relation. Dock skiljer sig modellerna en aning i och med att förtroendet även sägs ha ett 

samband med relationsuppbyggandet. Även i denna politiskt anpassade modell anses således 

begreppet förtroende vara en nyckelfaktor i en relation. (Mahmud & Grey, 2011) 

2.2.9 Engagemang 

H9: Commitment leads to develop party/candidate loyalty and voter intention. 

Engagemang har, precis som i Morgan & Hunts (1994) modell, en central position även i 

Mahmud & Greys (2011) modell. Hur starkt ett väljarengagemang är anses alltså påverkas av 

hur starkt förtroende en väljare har för ett parti samt hur partiet bygger relationer och 

använder sig av relationsbyggande åtgärder (Emotionellt fäste, Kommunikation och 

informationsuppdatering, Social säkerhet och välfärd och Influerande grupper och personer). 

Engagemanget ses i denna modell vidare bygga relationen på så vis att ett högt 

väljarengagemang skapar en djupare lojalitet för ett visst parti. Engagemanget anses på så vis 

även kunna förklara en väljares avsikt att t.ex. välja ett parti framför ett annat. (Mahmud & 

Grey, 2011) 

2.2.10 Relationsuppbyggande 

H10 (a): Building relationship leads to develop trust.  

(b): Building relationship leads to enforce commitment. 

Relationsuppbyggande är något som enligt Mahmud & Grey (2011) anses ha en positiv effekt 

på förtroendet en väljare känner för ett parti. Relationsuppbyggande åtgärder är även något ett 

parti kan använda sig av för att utveckla en väljares engagemang för partiet, vilket i 

förlängningen skapar lojalitet till partiet. Även om inte alla faktorer i modellen har en direkt 

påverkan på relationsuppbyggandet har denna process en central plats i modellen och blir, på 

grund av dess koppling till förtroende och engagemang, en grundförutsättning för att en 

relation mellan väljare och parti skall kunna byggas. 

2.2.11 Partilojalitet och väljarintention 

H11: That commitment elevates loyalty and voter intention to a party/candidate. 

Morgan & Hunt (1994) menar att förtroende och engagemang är nyckelkomponenter i en 

stabil relation vilket Mahmud & Grey (2011) i sin modell översatt som lojala väljare eller 

lojalitet till partiet. 
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Mahmud & Grey (2011) menar att engagemanget är det som ligger till grund för skapandet av 

lojala väljare. Resultatet av en etablerad lojalitet är vanligen inom relationsmarknadsföringen 

återkommande köp, vilket i detta fall kan översättas som återkommande röster (Mahmud & 

Grey, 2011). 

Även om Mahmud & Greys (2011) modell ovan inte är empiriskt testad är den intressant 

eftersom den visar hur Morgan & Hunts (1994) relationsmarknadsföringstema konkret kan 

appliceras på den politiska miljön. 

2.3 Bannons applicering av relationsmarknadsföring i den politiska kontexten 

Bannon (2008) har i sin artikel, Relationship Marketing and the Political Process, applicerat 

relationsmarknadsföring på den politiska kontexten. Hans utgångspunkt ligger i att relationer 

är en grundsten i organisationer och att det är viktigt för partier att se byggandet av relationer 

som en långsiktig strategi för att stabilisera väljarstödet och göra den politiska miljön mer 

förutsägbar. Förutsägbarhet kan i detta fall likställas med en positiv trygghet. 

Precis som Mahmud & Grey (2011) menar Bannon (2008) att partier inom den politiska 

arenan, som kännetecknas av en komplicerad miljö och fluktuerande väljarstöd, med fördel 

kan dra nytta av en bättre förståelse för relationsmarknadsföring. Som argumentation skriver 

han att det de två senaste decennierna har kännetecknats av lägre partiidentifikation, som han 

menar är väljarnas relation till ett parti, vilket gör att osäkerheten kring väljarnas beteenden 

vid val har ökat. 

En organisation som är upptagen med att avge löften kan mycket väl attrahera nya kunder 

men om inte de löftena som organisationen avgett hålls kan inte en relation skapas eller 

fortsätta(Grönroos, 1994). Detta resonemang bör inte ses som speciellt svårapplicerat inom 

politiken, mellan partiet och väljarna, då politikerna står för vallöften som bör hållas för att 

inte urholka väljarnas förtroende för politikerna och partiet. Förtroende är en nyckelpunkt 

inom relationsmarknadsföring (Grönroos, 1994) vilket går i linje med det resonemang som 

Mahmud & Grey (2011) för i sin modell för relationsmarknadsföring inom politiken. Dock 

menar Bannon (2008), precis som Mahmud & Grey (2011), att det är engagemang som är 

grundstenen i relationer och det som är avgörande för att förstå en relations natur. Bannon 

(2008) utvecklar inte denna punkt mer än så medan Mahmud & Grey till stor del grundar sin 

modell på teorier kring engagemang och förtroende och hur dessa påverkar varandra. 

2.3.1 Kritiska faktorer och att bygga och upprätthålla relationer 

Bannon (2008) menar att alltför få författare inom relationsmarknadsföring beskriver den 

dynamik som en relation kännetecknas av (Grönroos, 1994). 

Istället för att se en relation som ett statiskt tillstånd mellan två parter, i detta fall partiet och 

väljaren, bör relationen ses som en flytande dynamisk process som kan förändras över tid.   

Relationen kan skapas och stärkas men den kan också urholkas och försvagas vilket i värsta 

fall kan leda till att den avslutas. (Bannon, 2008) 

Då en relation är dynamisk bör den också vårdas för att upprätthållas och kräver även 

ansträngningar från partiet för att kunna skapas och stärkas (Grönroos, 1994).  

Bannon (2008) har genom intervjuer och fokusgrupper med 167 personer kommit fram till 6st 

kategorier av så kallade ”kritiska faktorer” som kan påverka en enskild väljares beteende och 

attityd gentemot ett parti eller politiker. Dessa faktorer kan påverka relationen mellan partiet 

och väljaren i antingen positiv eller negativ bemärkelse. Även då Bannon inte går in på dessa 
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faktorer och förklarar dem i stor utsträckning är de ändå relativt tydliga i sig och ger en bra 

bild av vad partier kan jobba med för att bygga och vårda relationer med väljare. De 

kategorier av faktorer han har lyft fram är: 

En enskild fråga utvecklar preferenser - Detta kan vara att väljaren skapar preferens för en 

politiker eller parti på grund av en speciell fråga, åsikt eller ett vallöfte. Denna preferens kan 

kvarstå även långt efter det att åsikten, frågan eller löftet inte längre är relevant för väljaren. 

En social händelse - Väljaren erinrar sig ett speciellt tillfälle/händelse då han eller hon fattade 

tycke för ett parti eller politiker. 

Kommunikation - Preferens för ett parti eller politiker kan skapas och stärkas genom 

kontinuerliga informationsuppdateringar av olika slag från partiet, information via olika 

media (radio, tv, sociala medier), broschyrer och hörsägen (vad andra i väljarens närhet tycker 

och säger). Det kan vara ofrivillig kommunikation genom nyheter om en uppdagad skandal 

inom partiet eller det kan vara frivillig kommunikation genom utskick till väljare eller debatt i 

tv. 

Sociala omständigheter - Här menas omständigheter som rör väljarens yrke, inkomst och den 

sociala miljön och förändringar kring dessa saker. Denna punkt kan sägas vara av 

demografisk karaktär. 

Personlig kontakt – Här omfattas personlig kontakt till partiet eller till en politiker. En väljare 

som känner en politiker eller har personliga möten med ett parti/en politiker kan exempelvis 

känna sig förpliktigad att stödja partiet eller politikern i fråga. 

Relationsband - Här beskriver Bannon det som att väljaren känner en sorts kontakt eller 

tillhörighet till partiet (och/eller politiker). Detta kan t.ex. vara att en politiker har samma eller 

liknande namn, kandidaten har en hund, kommer från samma ort, har samma bakgrund osv. 

Väljaren kan skapa preferenser för partiet för en rad olika, ibland triviala, orsaker. 

En jämförelse kan göras mellan dessa faktorer och de som Mahmud & Grey (2011) beskriver 

i sin modell om relationsmarknadsföring i den politiska processen. I denna modell, som 

beskrivits ovan, tar de upp 7 punkter som påverkar förtroendet och relationsuppbyggandet 

medan Bannon i sin artikel har kommit fram till 6 faktorer som påverkar en relation. 

Med dessa 6 kritiska faktorer i åtanke kan partiet bygga och stärka sin relation till väljarna 

men vid fel utfall kan dessa även försvaga och kanske förstöra redan existerande relationer 

(Bannon, 2008). Dessa faktorer kan även anses ge en överblick över hur partiet kan skapa 

värde för väljaren så att ett (värde)utbyte kan ske och en relation uppstå eller förstärkas 

(Grönroos, 1994; Bannon, 2008).  

Genom att arbeta med de kritiska faktorerna kan partier alltså hitta vilka handlingar och 

åtgärder som är positiva för skapandet, vidhållandet och stärkandet av relationer med väljarna. 

2.4 En sammanfattande beskrivnings- och analysmodell 

Som utgångspunkt för att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet används främst 

Mahmud & Greys (2011) modell om relationsmarknadsföring mellan parti och väljare inom 

politiken. Denna modell har även kompletterats med vad Bannon (2008) kallar ”kritiska 

faktorer” (se figur 3). De kategorier av kritiska faktorer som Bannon (2008) har tagit fram har 
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kopplats ihop med de faktorer som Mahmud & Grey (2011) menar påverkar förtroendet och 

relationsuppbyggandet och fungerar som ytterligare förklaring till dessa. 

Modellen nedan (se figur 3) har som utgångspunkt i Mahmud & Greys (2011) modell och 

dess hypoteser (H1-H11, som beskrivs ovan) om sambanden mellan faktorerna och 

begreppen. Hypoteserna i Mahmud & Greys (2011) modell har inte blivit testade och kommer 

därför endast fungera som en vägledning över hur relationsprocessen i den politiska kontexten 

kan se ut. Fokus i denna uppsats ligger inte på att testa dessa hypoteser och utan se till de 

faktorer och begrepp som denna modell innehåller och applicera dessa på den svenska 

politiska kontexten. 

Mahmud & Grey (2011) har, som tidigare nämnts, baserat sin politiska 

relationsmarknadsföringsmodell på Morgan & Hunts (1994) modell och teorier om 

relationsmarknadsföring. Med anledning av detta har även vissa faktorer och begrepp 

kompletterats med ytterligare resonemang från Morgan & Hunt (1994). 

Modellen användes först vid insamling av data från partier och väljare vilket ger modellen en 

beskrivande roll. Den används även vid analys av partiernas arbete och väljarnas synpunkter 

vilket ger den en analyserande roll. Även då modellen både fungerar som en 

beskrivningsmodell och en analysmodell kommer den i fortsättningen enbart att benämnas 

analysmodell. 

Den vänstra delen av analysmodellen består av de sju faktorer (och dess hypoteser) som 

påverkar förtroendet, relationsuppbyggandet och engagemanget. Dessa faktorer hjälper att 

svara på hur partierna kan förbättra arbetet med att bygga relationer (vilka områden som 

partierna bör fokusera på). 

Den högra sidan av modellen kan sägas beskriva mer vad som blir resultatet av att arbeta med 

de sju faktorerna, vad som uppnås och även vad som är målet. I detta fall menas ett ökat 

förtroende, byggandet av relationen som ger ett ökat engagemang och som i längden leder till 

mer lojala väljare samt ett stabilare väljarstöd. Denna del av analysmodellen ger en bild av 

hur de bakomliggande förhållandena ser ut, varför de sju faktorerna är viktiga att arbeta med 

och vad dessa i slutändan påverkar. Dessa fyra faktorer kommer dock inte att analyseras och 

utelämnas därför i analysmodellen. 

Med hjälp av analysmodellen ska författarna ta reda på vad väljarna anser stärker deras 

förtroende och bygger upp relationen till partierna för att sedan jämföra det med hur partierna 

arbetar med att bygga relationer. Detta ska sedan besvara frågeställningarna om hur PRM 

gestaltar sig i den svenska politiska kontexten och hur partierna kan förbättra deras arbete 

med att bygga relationer. 
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Figur 3 Beskrivnings- & analysmodell av relationsbyggarprocessen inom politik. Baserad på Mahmud & Grey 

(2011) och Morgan & Hunt (1994) med tillägg från Bannon (2008). 

Varken Mahmud & Grey (2011), Bannon (2008) eller Morgan & Hunt (1994) pekar specifikt 

på yngre personer i deras diskussioner men eftersom modellen och teorierna är allmänna anser 

författarna kunna använda dessa i beskrivningen samt analysen av partiets arbete och de yngre 

väljarna. 

Nedan följer en sammanfattande genomgång av vad faktorerna och begreppen innebär i 

analysmodellen och även förekommande skillnader i teorierna. 

2.4.1 Partipolitik och -frågor 

Enligt Mahmud & Grey (2011) bör ett partis politik vara enkel, tydlig samt äkta för att ett 

väljarförtroende skall kunna etableras. Det finns egentligen inget speciellt krav om att dessa 

partipolitiska frågor skall vara delade med väljarna från första början, utan så länge väljarna 

kan ta till sig partiets politik på ett bra sätt kommer de att kunna känna ett ökat förtroende för 

partiet. Det Morgan & Hunt (1994) beskriver som delade värderingar skulle möjligen kunna 

härledas till denna faktor. Det handlar således alltså om att ett parti bör ha en förståelse för 

vilka frågor som väljarna anser vara aktuella för att partiet ska bli ett förtroendeingivande och 

engagerande parti.  

Bannon (2008) menar att en specifik fråga, åsikt eller vallöfte kan vara tillräckligt för att en 

väljare skall fatta tycke för ett visst parti. Detta kan även vara något som får så pass starkt 

fäste hos en väljare att denne p.g.a. denna specifika händelse fortfarande sympatiserar med ett 

parti även om partiet inte längre står för det väljaren från början uppskattade. 

Utifrån detta resonemang går det alltså att bygga väljarförtroende på två olika sätt. Dels 

genom att skapa en äkta, enkel och tydlig politik (Mahmud & Grey, 2011) och dels genom att 

identifiera viktiga partifrågor utifrån värderingar som partiet och väljarna delar (Morgan & 

Hunt, 1994). Dock innebär det ena alternativet inte att det andra utesluts per automatik.  

2.4.2 Lättillänglighet och förtrogenhet till parti eller politiker 

Om en väljare upplever att ett parti är tillgängligt och står nära väljaren ökar partiets 

trovärdighet i väljarens ögon (Mahmud & Grey, 2011). Denna faktor, vilken Mahmud & Grey 

(2011) beskriver som en tillgänglighet och en familjär känsla, kan liknas vid Bannons (2008) 
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kritiska faktor Personlig kontakt eftersom den också handlar om att kontakten mellan väljare 

och parti är viktig i relationsbyggandet. 

Utöver det som Mahmud & Grey (2011) tagit upp menar Bannon (2008) att väljaren p.g.a. en 

personlig kontakt med partiet även kan känna sig förpliktigad att stödja partiet trots att 

väljaren slutat sympatisera med partiets politik. 

2.4.3 Religiositet 

En faktor som Bannon (2008) inte berört är religion och dess påverkan på politiken. Mahmud 

& Grey (2011) föreslår dock att religion och nivån av religiositet är påverkande faktorer inom 

den politiska miljön.  

Trots att det har det visat sig att religion vanligtvis är en större påverkande faktor i länder som 

är mindre utvecklade (Pellikaan, 2010) bör religion som eventuell påverkande faktor inte 

uteslutas innan en analys. 

2.4.4 Emotionellt fäste 

Mahmud & Grey (2011) beskriver Emotionellt fäste som att en väljares relation till ett parti 

ibland kan förklaras av emotionella känslor vilka kan uppstå ur ex. föräldrarnas åsikter, 

väljarens bakgrund etc. Detta kan liknas vid Bannons (2008) faktor Relationsband eftersom 

även Bannon menar att en väljares relation till ett parti ibland kan påverkas av faktorer som 

inte går att likställa med rationellt beslutsfattande (emotionella faktorer). 

Bannon (2008) menar vidare under faktorn Social händelse att väljarens sympati med ett visst 

parti ibland kan härledas till ett specifikt tillfälle eller händelse. Detta kan även vara något att 

ta i beaktning under denna punkt då detta också handlar om en emotionell känsla som väljaren 

kan få vid ett specifikt tillfälle eller händelse och som kan leda till att denne väljer ett visst 

parti. 

2.4.5 Kommunikation och informationsuppdatering 

Kommunikation anses vara en viktig faktor när det gäller relationsarbete enligt Mahmud & 

Grey (2011), Bannon (2008) och Morgan & Hunt (1994). Dock är beskrivningarna olika 

breda och kompletterar varandra. 

Bannon (2008) stannar vid att ge exempel på vad kommunikation kan vara inom politik, så 

som media av olika slag, broschyrer och även ofrivillig kommunikation som rykten medan 

Morgan & Hunt (1994) förklarar vidare och menar att kommunikation kan undvika 

förtroendesvackor och undvika obehagliga överraskningar som kan leda till en förtroendekris. 

Mahmud & Grey (2011) lyfter fram att det är viktigt att kommunikationen är anpassad efter 

väljarens behov och är av hög kvalitet så att väljarkåren kan hänga med i partiets politik och 

så att partiet kan positionera sig på önskvärt sätt. 

Parment (2008) tar även upp skillnader mellan unga och äldre personers 

kommunikationspreferenser. Han menar att unga personer (generation Y), i högre 

utsträckning än äldre, tilltalas av nya kommunikationskanaler som exempelvis 

internetkommunikation. De äldre personerna (generation X) tilltalas snarare av 

kommunikation som sker via de traditionella medierna som exempelvis annonser i 

dagstidningar. Generation Y är generellt sett även mer öppna för alla former av 

kommunikationskanaler medan generation X ofta uttrycker skepsis för 

kommunikationskanaler överlag. 
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2.4.6 Social säkerhet och välfärd 

Mahmud & Grey (2011) menar att det är lättare att bygga hållbara relationer för partier som 

satsar på socialt stöd och trygghet som sjukvård, pension, stöd för arbetslösa.  

Denna faktor har utvidgats i analysmodellen med vad Bannon (2008) kallar Sociala 

omständigheter. Med det menar han att olika typer av sociala förhållanden och att 

förändringar kring dessa kan påverka en relation. Dessa sociala förhållanden kan vara 

väljarnas yrke, inkomst och att väljaren flyttar till en annan social miljö. 

Denna faktor har valts för att komplettera faktorn Social säkerhet och välfärd då de ligger 

nära varandra. Ett exempel på hur de skulle kunna hänga ihop skulle kunna vara att en ändring 

i den sociala miljön, som att väljaren blir arbetslös och då får en minskad inkomst, gör att 

denne kanske uppskattar politik som fokuserar mer på social trygghet för arbetslösa. Även 

väljarens vetskap om att den sociala miljön kan förändras skulle kunna göra att denne ter sig 

till partier som fokuserar mer på just social säkerhet. 

2.4.7 Influerande grupper och personer 

Detta är en faktor som Mahmud & Grey (2011) tar upp i sin modell och som Bannon (2008) 

inte har någon motsvarighet till i sina kritiska faktorer. Förklaring av denna faktor kommer 

således enbart baseras på Mahmud & Greys (2011) resonemang, som innebär att partier kan 

använda olika inflytelserika grupper eller nätverk för att bygga relationer med väljare. 
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3. Metod 
För att besvara frågeställningarna genomfördes datainsamling både från 

partier/ungdomsförbund och från yngre väljare. Först samlades data in från 

partier/ungdomsförbund genom djupgående intervjuer. När dessa var genomförda utformades 

en enkät för att samla in data från de yngre väljarna om vad de tycker är viktigt när det 

kommer till relationer med partier/ungdomsförbund och hur de ställer sig till 

partiernas/ungdomsförbundens arbete med detta. Enkäten och dess frågor baserades på svaren 

från intervjuerna och vägleddes även från den valda teorin. Svaren från enkäten samlades in 

för att få fram tendenser av de yngre väljarnas åsikter. Svaren från intervjuerna och enkäten 

analyserades och jämfördes sedan med den valda teorin för att besvara frågeställningarna och 

komma fram till de slutsatser som återfinns i slutet av uppsatsen. Här nedan kommer en 

fullständig redogörelse över de val som gjorts och de metoder som använts. 

3.1 Undersökningens ansats & design 

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär då frågeställningarna är utformade på så sätt att det är 

helhetsförståelsen, sammanhanget snarare än delarna, som är viktigt när de ska besvaras 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001). Vidare är det uppfattningarna hos deltagarna 

i undersökningen (respondenterna i enkäten och intervjupersonerna) som är viktigt (Bryman 

& Bell, 2005). Generalisering är något som är svårt att uppnå i kvalitativa studier och det är 

enligt Bryman & Bell (2005) snarare förståelsen av beteenden, värderingar och åsikter i den 

kontext som undersökningen genomförs som uppnås. I de djupgående intervjuerna med 

representanter i partierna/ungdomsförbunden är det intervjupersonens åsikter och värderingar 

som färgar svaren även om det kan handla om frågor där personen ska beskriva ett arbetssätt 

eller åsikt hos partiets/ungdomsförbundets. I enkäten är det värderingar och åsikter från just 

de personer som svarar på enkäten som skildras. 

Christensen et al. (2001) menar dock att en kvalitativ studie är begränsad till 

undersökaren/undersökarnas förmåga att tolka och förstå datamaterialet. De belyser även 

vikten av att förstå att studien är beroende av undersökarnas förmåga att vara öppna. Att inte 

bara se det mönster som han/hon förväntat sig utan att faktiskt se mönstret som datamaterialet 

uppvisar. Detta kanske inte behöver vara ett stort problem men kan dock vara viktigt att ha i 

åtanke under hela undersökningen. Att ha ett öppet sinne är trots allt något som karakteriserar 

en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2005; Christensen et al., 2001) 

För att besvara frågeställningarna togs ett avstamp i teorin. Teoriinsamlingen resulterade till 

största del i en politisk relationsmodell av Mahmud & Grey (2011) i vilket data skulle samlas 

in och analyseras utifrån. Genom denna arbetsgång kunde författarna besvara 

frågeställningarna och också ge ett teoretiskt bidrag i form av indikerad relevans av modellens 

delar (faktorerna i analysmodellen). 

Detta arbetssätt kan liknas vid en deduktiv process som Bryman & Bell (2005) beskriver i 6 

olika steg. Första steget tar sin början i teorin, teoretiska överväganden inom området. Andra 

steget är att utifrån teorin utforma en/flera hypoteser. Det tredje steget handlar om att samla in 

datamaterial, vilket styrs av teorin och hypotesen/hypoteserna. Som ett fjärde steg sätter de 

det resultat som blir av datainsamlingen. De sista två stegen handlar om att bekräfta eller 

förkasta hypotesen/hypoteserna och sedan revidera teorin. I denna undersökning är det inte 

några klara hypoteser som har ställts upp men det faktum att författarna utgick från teorin och 



23 
 

med hjälp av en vald modell samlade in och analyserade data gör att denna arbetsprocess kan 

liknas vid en deduktiv ansats och process. 

Enligt Bryman & Bell (2005) kallas en studie av ett fall (som undersöks) för fallstudie. Detta 

arbete syftade till att studera den relationsbyggande processen i den svenska politiska 

kontexten vilket är det så kallade ”fallet” i denna fallstudie. 

En fallstudie utgör en tämligen vanlig undersökningsdesign inom företagsekonomisk 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005). I denna studie har dock både semistrukturerade 

intervjuer och en enkät genomförts vilket kan kopplas till det Bryman & Bell (2005) menar 

om att fallstudier ofta inbegriper både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Att använda fler metoder vid studier av olika begrepp och fall är något som Bryman & Bell 

(2005) kallar för triangulering. Detta menar de kan öka tilltron av resultatet av studien. 

Användningen av kombinationer av metoder kan visa sig i att kvalitativ forskning ger stöd åt 

kvantitativ forskning eller omvänt. I denna studie har kvalitativa semistrukturerande intervjuer 

genomförts och ställts mot svar från en enkät som riktades till yngre väljare i åldern 18-25 år. 

Att använda både semistrukturerande intervjuer och en enkätundersökning som metod för 

insamling av data har påverkat analysen. Då fler metoder har använts har analysen innefattat 

en jämförelse mellan resultaten av de två metoderna och samtidig har en koppling med teori 

på området gjorts (se mer om analysen i avsnitt 3.5). Då studien handlar om byggandet av 

relationer inom den svenska politiska kontexten har det blivit naturligt att samla data från 

båda parter (partier/ungdomsförbund och yngre väljare) och ställa dessa mot varandra. 

3.2 Kvalitativ intervju 

När data om hur partierna arbetade med att bygga relationer skulle samlas in genomfördes 

intervjuer med representanter i antingen ungdomsförbundet eller moderpartiet inom de åtta 

partier som finns representerade i riksdagen. 

I dessa intervjuer ville författarna få fram intervjupersonernas uppfattningar och synsätt om 

partiets och ungdomsförbundets arbete med att bygga relationer med yngre väljare samt hur 

de såg på de begreppen och faktorerna i analysmodellen. Detta beskriver Bryman & Bell 

(2005) som kvalitativa intervjuer då, till skillnad från en kvantitativ intervju, generalisering 

inte är något som eftersträvas. 

Som underlag till intervjuerna användes en intervjuguide. Flexibilitet gällande ordningen på 

frågorna i intervjuguiden och utrymme för följdfrågor var något som kännetecknade 

intervjuerna, vilket är framträdande aspekter i en semi-strukturerad intervju (Bryman & Bell, 

2005). Ett visst mått av struktur kan behövas när flera fall (partier i detta fall) ska undersökas 

och kunna jämföras vilket gör att semi-strukturerade intervjuer är att föredra (Bryman & Bell, 

2005). 

3.2.1 Utformningen av intervjuguiden 

För att utforma en intervjuguide utgick författarna från ett antal steg från Bryman & Bell 

(2005) om hur man utformar en intervjuguide. 

Först formulerades teman utifrån den analysmodell som skapades av den valda teoretiska 

referensramen, Där fick de faktorer och begrepp som analysmodellen bestod av utgöra teman 

i intervjuguiden (Se bilaga 1). 
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Under dessa teman formulerades sedan frågor som utgick från vad betydelsen var av 

faktorerna och begreppen. Hur specifika frågorna var varierade men författarna avsåg att 

ställa så öppna frågor som möjligt men på ett sätt som ändå underlättade att svara på 

frågeställningarna. 

När frågorna var formulerade granskades dessa mot analysmodellen och en pilotintervju 

genomfördes med Centerpartiets ungdomsförbund. Efter intervjun gjordes en slutgiltig 

intervjuguide genom att några frågor togs bort och en del frågor lades till. För att kunna 

inkludera den pilotintervju som genomfördes med Centerpartiets ungdomsförbund i uppsatsen 

gjordes även en andra intervju med de tillagda frågorna. Dock gjordes denna intervju med en 

annan person inom ungdomsförbundet. 

Intervjuguiden fungerade mer som ett schema över vilka områden som skulle täckas i 

intervjun där frågorna kunde ställas i en annan ordning, utvecklas vid behov och utrymme för 

följdfrågor fanns. 

3.2.2 Intervjupersoner & genomförande 

Som tidigare har nämnts intervjuades representanter från samtliga partier eller 

ungdomsförbund för de partier som återfinns i riksdagen. Totalt genomfördes nio intervjuer. 

De som intervjuades var: 

Juan-Pablo Roa, Kommunikationsstrateg, Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) 

Jonas Millard, Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Örebro län (SD) 

Markus Allard, Distriktsordförande, Ung vänster Örebro län (UV) 

Kalle Bäck, Generalsekreterare, Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) 

Tove Henriksson, Förbundsstyrelsen med rättspolitik och migration som ansvarsområden, 

Liberala ungdomsförbundet (LUF) 

Sebastian Haraldsson, Biträdande partiombudsman Örebro län, Moderaterna (M) 

Anders Lindell, Sammankallande, Grön ungdom (GU) 

Simon Olsson, Pressekreterare/Informationsansvarig, Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) 

Karin Fälldin, Generalsekreterare, Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) 

Vilka personer som intervjuades var inget författarna valde själva utan kontakten skedde först 

via mail till moderpartiernas informationsmailadresser. Några partier hänvisade till 

ungdomsförbundet vilket gjorde att mail även skickades till det aktuella ungdomsförbundets 

informationsmail. I kontaktmailet presenterades syftet med intervjun och vilken åldersgrupp 

av väljare som studien inriktade sig på samt så ställdes frågan om vem som passade bäst att 

svara på frågor i en intervju. På detta sätt fick partierna själva avgöra vem som var bäst 

lämpad för en intervju då de själva har större kännedom om vem som har insikt i 

relationsbyggande processer i partiet. 

Två av intervjuerna gjordes med representanter från moderpartiet och sju gjordes av 

representanter från ungdomsförbunden och denna fördelning var ett resultat av att partierna 

själva fick välja vem som passade bäst för uppgiften. Detta urval är med andra ord en form av 
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bekvämlighetsurval och blev valet då djupgående intervjuer var målet snarare än att få ett 

representativt urval (Bryman & Bell, 2005).  

Alla intervjuer förutom en skedde genom telefon och vid samtliga intervjuer närvarade och 

deltog båda författarna. Att göra telefonintervjuer möjliggjorde att tid kunde sparas, framför 

allt då många representanter för partierna och ungdomsförbunden hade ont om tid. Bryman & 

Bell (2005) nämner fler fördelar med att genomföra intervjuer via telefon. Bland annat att 

menar de att det är lättare med telefonintervjuer när det är fler intervjuare eftersom man lättare 

kan kontrollera intervjuares olikheter och felaktiga tillvägagångssätt och dessutom påverkas 

inte personen som intervjuas av faktorer hos intervjuarna som kön, ålder, etnisk bakgrund, 

klass och intervjuarnas blotta närvaro. Dock ska tilläggas de nackdelar som de även lyfter 

fram i samband med telefonintervjuer som att intervjuarna inte kan se personen de intervjuar 

vilket kan vara till fördel då ansiktsuttryck rörande osäkerhet och undran över de frågor de får 

inte kan snappas upp. Den intervju som inte gjordes via telefon var med Jonas Millard 

(distriktsordförande i Sverigedemokraterna Örebro län) och gjordes genom ett personligt möte 

på hans kontor i rådhuset i Örebro. 

Bryman & Bell (2005) menar att när en intervjuguide ska utformas är det viktigt att använda 

ett, för intervjupersonen, begripligt språk och inte ställa ledande frågor. Detta var något som 

inte bara beaktades vid utformning av frågorna i intervjuguiden utan även under intervjuerna. 

Tidsåtgången för intervjuerna, även det personliga mötet inkluderat, varierade mellan 50-70 

min. Vid alla telefonintervjuer satt författarna i grupprum på universitetsområdet i Örebro för 

att få en lugn miljö utan några yttre störningsmoment vilket Bryman & Bell (2005) anser är 

viktigt för att kunna genomföra en intervju på ett bra sätt. Intervjupersonerna ringdes upp och 

författarna började med att återigen presentera syftet med intervjun och frågade om det var 

okej att spela in intervjun. En intervjuperson (Kalle Bäck, Generalsekreterare i 

Kristdemokraternas ungdomsförbund) nekade tillåtelse att spela in och denna intervju 

antecknades istället vilket enkelt kunde göras då det var två intervjuare som närvarade och 

deltog i intervjun. Att spela in intervjuerna gav intervjuarna möjligheten att koncentrera sig på 

intervjupersonernas svar för eventuella förklaringar eller följdfrågor istället för att distraheras 

av att behöva anteckna svaren (Bryman & Bell, 2005; Christensen et al., 2001). 

Intervjun med Jonas Millard, Sverigedemokraterna Örebro län, skedde som tidigare nämnts 

genom ett personligt möte på hans kontor i rådhuset i Örebro. Där kunde intervjun 

genomföras utan att något störde. 

Efter att sista frågan ställts i intervjuerna avslutade författarna med att informera 

intervjupersonerna om att en renskrivning av intervjun skulle komma att skickas till dem via 

mail för eventuella åsikter, tillägg eller ändringar. De informerades även om att när uppsatsen 

var slutförd skulle en kopia skickas till dem. 

3.3 Enkät 

Enkäten (se bilaga 2) tog formen av en webbenkät och utformades via ett verktyg på 

internetsidan, www.webbenkater.com. Enkäten lades sedan upp på internet och 

respondenterna kunde svara på enkäten genom att gå via på en länk. Christensen et al. (2001) 

lyfter fram webbenkäter som kostnadseffektiva, enkla och snabba att utforma, går snabbt för 

respondenterna att svara på samt att de underlättar bearbetningen efter datainsamlingen. Att 

utforma enkäten i internetverktyget kostade ingenting och det gick relativt snabbt och enkelt 
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att utforma den mot om en vanlig enkät hade gjorts. Vidare var efterbearbetningen av 

datamaterialet enkelt då det gick att hämta ut rapporter med egna valda diagram direkt ur 

internetverktyget, vilket också sparade tid. 

3.3.1 Utformning av enkät 

Enkäten utformades som tidigare nämnts via ett enkätverktyg på sidan 

www.webbenkater.com. Frågor och svarsalternativ baserades dels på analysmodellen ovan (se 

avsnitt 2.4) men även på svaren från de tidigare gjorda intervjuerna med representanter hos 

partierna/ungdomsförbunden. 

Frågorna i enkäten delades in i så kallade frågeblock där det i detta fall var analysmodellen 

som guidade författarna i vilka block frågorna skulle delas in i (Christensen et al., 2001). Ett 

exempel på ett block kunde vara frågor som handlade om kommunikation. 

Vid Frågekonstruktionen utgick författarna från några rekommendationer som Christensen et 

al. (2001) och även Bryman & Bell (2005) menar är saker som noggrant ska tas i beaktning. 

Det är viktigt att frågorna är ställda på ett tydligt sätt och att inte ord som används kan 

missförstås eller förstås olika av respondenterna. Detta säkerställdes genom ett förtest av 

enkäten (se 3.3.3 nedan). En annan rekommendation som Christensen et al. (2001) tar upp är 

att inte ställa ledande frågor som leder in respondenterna på ett visst svar. Detta blir 

jätteviktigt då resultatet av sådana frågor kanske inte speglar en egentlig åsikt från 

respondenterna. Dessutom får inte frågorna innehålla för mycket instruktioner så de blir för 

långa.  

Frågorna var av sluten karaktär eftersom det underlättar datahanteringen och avskräcker inte 

respondenterna som annars kan strunta i att svara på frågan. Dock finns en nackdel med slutna 

frågor, vilket är att enkätutformaren i viss mån styr respondenterna i hur de ska svara. Detta 

försökte undvikas genom att ge så heltäckande svarsalternativ som möjligt. För att göra 

enkäten enkel för respondenterna användes så få svarsskalor och mätskalor som möjligt. 

Frågorna bestod i flervalsfrågor, dikotomiska frågor och frågor med differentialskala. 

(Christensen et al., 2001) 

De frågor som bestod av en svarsskala med flerval gavs en tydlig instruktion att respondenten 

kunde välja mer än ett alternativ. Detta är av stor vikt då respondenterna kan missförstå hur 

denne ska fylla i svaret och viktiga data kan gå förlorad (Bryman & Bell, 2005). 

3.3.3 Genomförande 

Innan webbenkäten lades upp gjordes ett förtest, vilket Christensen et al. (2001) & Bryman & 

Bell (2005) anser bör göras oavsett vilken typ av enkät som har valts. Förtestet gjordes med 

fem personer och gick till så att de först fick fylla i enkäten och sedan komma med synpunkter 

på om det var några frågor som var otydliga, om svaren var heltäckande och hur enkäten 

uppfattades generellt. Bryman & Bell (2005) anser att ett förtest inte enbart blir viktigt för att 

säkerställa frågorna och svarsalternativen utan också för att säkerställa att undersökningen i 

sin helhet ska bli bra. 

När ett förtest hade genomförts och korrigeringar gjorts lades enkäten upp via en länk på 

internet. Denna länk skrevs ut på ett blad. Författarna gick sedan runt i hela 

universitetsområdet (samtliga hus på området) och frågade studenter om de var mellan 18-25 

år och om de i så fall var intresserade av att svara på en webbenkät. Om de var i rätt ålder och 

om de var intresserade av att delta fick de ett utskrivet blad med länken till webbenkäten på. 
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Detta tillvägagångssätt föredrogs mot att lägga ut en länk på en hemsida (t.ex. Facebook) då 

detta hade tagit mer tid i anspråk för att få in tillräckligt många svar. Enkäten avslutades när 

50 godkända enkätsvar hade mottagits. Det totala antalet respondenter som besvarade enkäten 

uppgick till 54, varav 4st svar räknades som bortfall (se 3.3.4 nedan). 

Urvalet var ett så kallat påstanaurval vilket innebär att den som gör en enkätundersökning 

placerar sig på ett område där det finns många för enkätundersökningen intressanta personer 

(Christensen et al., 2001). I detta fall var universitetsområdet en bra plats då där fanns många 

personer i åldern 18-25 år. 

En begränsning med att använda ett påstanaurval, vilket ligger i kategorin icke-

sannolikhetsurval, är att det blir svårare att kunna säga om resultatet kan generaliseras då 

risken för snedvridet resultat är högre (Christensen et al., 2001). Denna enkät hade dock som 

huvudsyfte att ge en indikation/vägledning på vad unga väljare tycker om dessa faktorer och 

inte ge ett fullt generaliserbart resultat.  

3.3.4 Bortfall 

De besvarade enkäterna som inte var komplett ifyllda och de som hade besvarats av personer 

över 25 år eller under 18 år räknades som bortfall och togs inte med i denna uppsats. Totalt 

antal bortfall blev det 4st. Två personer som besvarat uppsatsen var över 25 år, en person var 

under 18 år och en besvarad enkät var inte komplett ifylld. 

3.4 Framställning av empiri 

3.4.1 Intervjuerna 

De intervjuer som genomfördes med personer i partier och ungdomsförbund sammanställdes 

under avsnitt 4.1  och är renskrivna i löpande texter. 

Att renskriva i löpande text är en tidseffektiv metod som gör intervjumaterialet mer 

överskådligt och lättläst och lämnar inte några skrämmande antal sidor efter sig (Bryman & 

Bell, 2005). Dock finns det vissa nackdelar med att inte använda sig av transkribering. 

Exempelvis bibehåller transkriberingsmetoden respondenternas ordalag till fullo samtidigt 

som metoden säkerställer att ingen information som kan vara av intresse förbises (Bryman & 

Bell, 2005). 

3.4.2 Enkätsvar 

Svaren från enkäten finns presenterade i bilaga 4. Resultatet av enkäten är presenterat i olika 

diagram för att på ett överskådligt och tydligt sätt visa läsaren hur respondenterna svarat i 

varje fråga. För att sammanställa svaren i diagram användes det webbprogram som enkäten är 

uppbyggd i. Detta program möjliggjorde att författarna kunde plocka ut diagram direkt ur 

webbprogrammet. 

3.5 Analysmetod 

Analysen har baserats på analysmodellen som berördes ovan (se figur 3 i avsnitt 2.4). Denna 

analysmodell består, som tidigare nämnts, av faktorerna Partipolitik och -frågor, 

Lättillgänglighet och förtrogenhet till parti eller politiker, Religiositet, Emotionellt fäste, 

Kommunikation och informationsuppdatering, Social säkerhet och välfärd och Influerande 

grupper och personer. 

Dessa faktorer har i detta arbete använts som det som Bazeley (2013) kallar för teman. 

Skillnaden ligger i att analysmetoden som Bazeley (2013) beskriver innefattar kodning av 
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data till sammanhängande kluster/kategorier som sedan kan göras till teman. Bazeley (2013)  

menar att denna analysmetod har som syfte att ur datamängden utkristallisera teman som 

sedan kan ligga till grund för teoribildning. I detta arbete har teman redan utstakats från 

befintlig teori och det handlar istället om att genom dessa teman sortera datamaterialet. 

Analysen skulle kunna sägas börja redan vid empiriframställningen av intervjusvaren från 

partierna/ungdomsförbunden och enkätsvaren från respondenterna. Intervjusvaren 

framställdes i löpande text för att beskriva deras arbete och tankar om relationsskapandet med 

de yngre väljarna. Från denna framställning kunde sorteringen av data göras under de olika 

temana (faktorerna i analysmodellen). 

Intervjusvaren och enkätsvaren från de yngre väljarna ställdes mot varandra för att se på hur 

partiernas prioriteringar samt arbete stämde med vad väljarna föredrog och tyckte var viktigt. 

Analysen innebar även att data, som sorterats under de olika temana (faktorerna i 

analysmodellen), löpande jämfördes och diskuterades med teorin bakom analysmodellen. Att 

jämföra fall med teori (som i denna mening betyder olika partier/ungdomsförbund samt 

väljare) menar Bazeley (2013) ökar känsligheten till data som samlats in. Hon menar även att 

det öppnar upp studien till att upptäcka när data inte stämmer överens med teorin i fråga och 

möjliggör underlag för att se om modellen kan behövas utvecklas eller ändras. Detta passar 

uppsatsens syfte som delvis var att analysera faktorområden som kan bidra till att bygga 

relationer mellan politiska partier och yngre väljare. 

Analysen kan i korta drag beskrivas som att intervjudata sorterades, ställdes upp mot svaren 

från enkäten och jämfördes med den teori som understödjer analysmodellen. 

3.6 Metoddiskussion 

En stor och viktig fråga för arbetet uppdagades när det stod klart att Markus Allard (Ung 

Vänster) uteslöts från ungdomsförbundet kort efter genomförandet av intervjun. Frågan 

bestod i huruvida Markus uteslutande skulle påverka studiens resultat i och med att han 

möjligen stod i konflikt med moderpartiet (V) när intervjun genomfördes. Dock beslutades det 

att Markus svar skulle kvarstå i och med att både partiet och ungdomsförbundet gavs chansen 

att föreslå en annan representant om de hade önskat. Markus fick därför anses vara en lämplig 

representant för Ung Vänster när intervjun ägde rum.  

Att intervjuerna ägde rum med sju representanter från ungdomsförbund och två representanter 

från partier kan väcka en del frågor. En viss problematik uppstår givetvis i att 

representanterna från både ungdomsförbund och moderpartier i analysen representerar 

"partier" i ett vidare perspektiv. Anledningen till denna förenkling är att det tidigt stod klart 

att en representant per riksdagsparti var tillräckligt för denna studie. Det viktigaste blev då att 

ge alla moderpartier chansen att föreslå en lämplig person utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Utifrån detta är de inte av största vikt huruvida den föreslagna personen representerar partiet 

eller ungdomsförbunden utan istället att personen är lämplig att besvara intervjufrågorna. Det 

relationsbyggande arbetet med yngre väljare kan dessutom ske på olika nivåer beroende på 

riksdagsparti. Detta gör att en representant från moderpartiet inte nödvändigtvis behöver vara 

bättre än en representant från ungdomsförbundet och vice versa. 

Vidare befinner sig även vissa partirepresentanter på nationell nivå medan andra 

representanter befinner sig på regional eller kommunal nivå. Eftersom partiernas 

relationsbyggande åtgärder förmodligen ser olika ut beroende på om åtgärderna riktas till hela 
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landet eller till ett specifikt län blir det svårt att dra alltför stora växlar vid en partijämförelse. 

Detta hade varit problematiskt om syftet i uppsatsen istället hade varit att analysera skillnader 

mellan partiernas relationsbyggande åtgärder. I och med att partierna i denna uppsats ses som 

en enhetlig part i en relation (snarare än olika parter) blir partirepresentanternas 

organisationsnivå, om än inte ointressant, i alla fall av mindre vikt. Med detta sagt kan det 

även tänkas att riksdagspartierna har så pass utarbetade relationsbyggande strategier att 

åtgärderna, oavsett nivå inom organisationen, ofta går att härleda till partiernas kärna. På så 

vis skulle vissa jämförelser mellan partierna, trots att representanterna finns på olika nivåer, 

även kunna vara möjliga. 

När det gäller väljarenkäten analyserades inte skillnader mellan medlemmars och icke-

medlemmars svar, vilket först var tanken. Anledningen till att denna analys inte ägde rum är 

att det endast var tre personer (6 %) som var medlemmar. Med tanke på det låga antalet 

medlemmar i enkäten blev det således svårt att dra några slutsatser utifrån den ytterligare 

informationen om medlemskap. Medlemskap i ett parti eller ungdomsförbund skulle också 

kunna tydas som att en relation redan existerar mellan parti/ungdomsförbund och väljaren 

vilket inte passar in i denna studies syfte som istället riktar in sig på faktorer av 

relationsbyggande karaktär. 

Begreppet relation är inte helt oproblematiskt. Relationsbegreppet är nämligen väldigt 

komplext och kan inbegripa andra begrepp som exempelvis engagemang och interaktion. Det 

kan i en relation även finnas olika stadier (t.ex. initierande fas och stärkande av en befintlig 

relation) vilket indikerar att begreppet är mångbottnat. I detta arbete har dock byggande av 

relationer använts i bred bemärkelse och relationsbegreppet har fångats upp genom att bland 

annat låta respondenterna ta ställning till relationsaspekter. 

I analysen beaktades inte om väljarna var medlemmar i något religiöst samfund. Med facit i 

hand hade dock en fråga i enkäten kunnat ställas för att ta reda på om något medlemskap i 

religiösa samfund existerade hos respondenterna. Detta eftersom en sådan fråga hade kunnat 

utveckla analysen om hur viktigt religion är för yngre väljare i Sverige och således hur viktigt 

religion i den svenska politiken är för de yngre väljarna.  

En ytterligare diskussion ligger i huruvida det var rätt eller fel med att inte ställa någon fråga i 

väljarenkäten om hur viktig kommunikationen är. Att denna fråga inte togs upp i enkäten är 

en konsekvens av att enkätfrågorna baserades på intervjuerna med parti-

/ungdomsförbundsrepresentanterna.  I och med att det utifrån intervjuerna blev tydligt att 

kommunikation var något som genomsyrade hela organisationerna och deras arbete ansågs det 

bli alltför svårt att "mäta" i en enkät hur pass viktigt det var med kommunikation. Dock 

ställdes mer påtagliga frågor som; "var vill du att partiernas kommunikation med dig ska 

ske?" samt "vad är viktigast i partiernas kommunikation?". 
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4. Empiri/Resultat 

I denna del av uppsatsen presenteras den data som samlats in via intervjuer med 

representanterna för partierna/ungdomsförbunden. De svar som samlades in från de yngre 

väljarna (åldern 18-25) via enkäten presenteras i bilaga 4. 

4.1 Intervjuer med partierna/ungdomsförbunden 

Intervjusvaren presenteras i en berättande form och varje intervju presenteras för sig. 

Undantaget är intervjuerna med Simon Olsson och Karin Fälldin som har vävts samman då de 

representerar samma ungdomsförbund. 

4.1.1 Simon Olsson, Pressekreterare/Informationsansvarig & Karin Fälldin, 

Generalsekreterare, Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) 

Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) är enligt Simon Olsson en ”utbildningsaktig” 

politikerskola som riktar sig till åldrarna 15-25 år. Förbundet vill öka intresset för politik och 

partiet för att möjliggöra att många medlemmar ska kunna gå vidare från ungdomsförbundet 

till partiet. Idag har ungdomsförbundet medlemmar mellan 13-30 år och de flesta går på 

gymnasiet. 

Förbundet marknadsför sig genom att prata med sin målgrupp (ungdomar 15-25 år) främst via 

sociala medier. Detta eftersom ungdomarna finns där samtidigt som det är billigt. Man 

försöker också använda ett formspråk som funkar och drar uppmärksamhet. Dock 

marknadsför de sig även, om än i mindre utsträckning, via tidningar och annan traditionell 

media. CUF är även mycket ute på skolor och träffar folk ansikte mot ansikte. Dessa möten 

underlättar marknadsföringen eftersom politik enligt Simon Olsson "inte är som att sälja 

tandkräm direkt". 

Ungdomar befinner sig idag i stor utsträckning på speciella digitala kanaler, vilket gör att det 

är lättare att nå unga väljare (jämfört med äldre) via dessa kanaler. Bland de unga väljarna 

finns dock ett stort brus, vilket i förlängningen gör att ungdomar är väldigt snabba med att ta 

beslut och gå vidare till något annat. Att tränga igenom bruset är, enligt Simon, den största 

svårigheten CUF möter när det gäller att knyta till sig unga väljare. Han tror att yngre väljare 

kräver snabb och lättillgänglig kommunikation. Frågorna man kommunicerar är dock lika 

viktiga som hur man kommunicerar dem, detta eftersom "alla frågor intresserar inte alla 

väljare" och "ingen vill köpa cementtandkräm hur bra man än marknadsför den". Att få till ett 

längre samtal med en äldre ses som enklare eftersom en äldre väljare överlag tar sig mer tid 

till diskussion.  

Intill ett val lägger förbundet extra mycket resurser på att möta unga väljare, vilket gör att 

aktiviteterna ökar. Simon beskriver att det, vid ett valår, handlar mycket om att kampanja, 

vilket innebär att CUF syns mycket ute och träffar väljare. Att i valtider knyta till sig en ung 

väljare är viktigt eftersom en person som kanske lägger sin första röst på Centerpartiet (C) 

förmodligen är benägen att rösta på partiet fler gånger. En god relation med de unga väljarna 

är även viktigt eftersom "de kommer att leva längre" än andra väljargrupper och således är 

framtiden. 

Centerpartiets ungdomsförbund vill att deras relation med de unga väljarna ska vara öppen, 

vilket innebär att de alltid ska vara tillgängliga, hänga med i debatter, vara med där det händer 

etc. Verksamheten ska vara lite kundtjänstaktig där CUF hela tiden skall kunna bistå med svar 
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till potentiella väljare. Simon anser att detta funkar bra idag, men att det kan bli bättre. För att 

det ska bli ännu bättre behöver dock CUF mer resurser än vad de har idag. 

De unga väljarnas förtroende för ungdomsförbundet är en viktig aspekt i en relation och ett 

sätt att bygga upp förtroendet hos väljarna är att leva som man lär. "Man kan inte säga: Vi har 

den bästa miljöpolitiken samtidigt som man kör en stor miljöovänlig bil". Att hela tiden 

kommunicera det man står för och hålla fast vid någonting (som ska genomsyra all 

kommunikation) är även saker som bidrar till att öka förtroendet hos de unga väljarna. 

För ungdomsförbundet är det viktigt att det finns ett engagemang både bland aktiva och icke-

aktiva unga väljare. Det är inte bara CUF som gynnas av ett politiskt intresse bland unga 

väljare utan det är viktigt bland alla partier. Därför tycker Simon att det är minst lika viktigt 

att väcka det politiska intresset hos en ung väljare jämfört med att väcka intresset för partiet i 

fråga. Lyckas man väcka det politiska engagemanget kan partiet/ungdomsförbundet i 

förlängningen gynnas av detta. 

Idag upplever Simon att det finns ett politiska engagemang generellt bland dagens ungdomar. 

Det märker han exempelvis vid skolbesök. Han har tagit del av ett antal undersökningar som 

säger att engagemanget bland unga gått ner, denna nedgång tror han kan förklaras av det brus 

unga väljare befinner sig i. Givetvis tror han att engagemanget varierar bland olika grupper. 

Det CUF kan göra för att öka engagemanget hos de unga väljarna är enligt Simon att "hitta 

rätt formspråk samt prata på rätt sätt till rätt publik vid rätt tillfälle". Det gäller även att sätta 

upp denna fråga på agendan. 

När unga väljare anser att partierna idag är alltför lika varandra tycker Simon att man kan 

belysa vissa frågor. Han menar att vilken/vilka frågor man än är intresserad av finns tydliga 

skillnader mellan partierna. De frågor som är viktigast just nu är för Centerpartiet är 

arbetsmarknadsfrågor för unga. Centerpartiet ska även vara "ett hållbart val" där exempelvis 

miljöfrågor står i centrum.  Karin Fälldin utvecklar resonemanget med att både 

ungdomsförbundet och partiet har jobb och miljö som viktigaste frågor, men att 

ungdomsförbundet även har lagt till punkten internationella friheter. Karin menar att det inte 

är så stor skillnad på vad partiet och ungdomsförbundet tycker, men att ungdomsförbundet går 

steget längre i sina förslag. Exempelvis vill C ta bort turordningsreglerna i Lagen om 

anställningsskydd (LAS) medan CUF vill ta bort hela lagen och ersätta den med någonting 

bättre. 

De vanligaste missförstånden kring Centerpartiet tror Simon är att folk förknippar C med 

lantbruk, vilket dock stämmer till viss del. Dock menar Simon att de bedriver en politik för 

alla områden (de pratar även mycket om stadsmiljö). Missförstånden skiljer sig dock beroende 

på var man är: ex. I Stockholm anser vissa att C pratar för mycket lantbruk, på landsbygden 

anser vissa att C pratar för mycket storstadspolitik. 

CUF tycker att det är viktigt med en öppenhet gentemot de yngre väljarna. De försöker hela 

tiden kommunicera vad som händer på kanaler anpassade efter de unga väljarna. Man skickar 

exempelvis ut information via nyhetsbrev, Facebook, Twitter och via ett intranät där 

medlemmar har möjlighet att få tillgång till mer information. 

En ung väljare kan i stor utsträckning vara med och påverka om personen blir medlem i 

Centerpartiet. Det är öppet för alla och kostar 150 kr.  
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Ungdomsförbundet håller kontakten med medlemmarna genom att skicka nyhetsbrev 4 

gånger/år till alla medlemmar. Man ordnar även 8 utbildningar/år som alla medlemmar är 

välkomna till. Ordföranden i distrikten får även informationsmail varje månad och om någon 

större förändring har skett sker eventuellt telefonmöten. Medlemmarna träffas även vid 

förbundsstämman som äger rum varje år.  

Kontakten med de yngre väljare som inte är medlemmar sker oftast via kampanjarbete på 

skolor. Detta i syfte att värva medlemmar och förmedla ungdomsförbundets budskap. På så 

vis får CUF en personlig kontakt med många unga runtom i landet. CUF har även en anställd 

som åker runt på ex. skoldebatter, bokbord, festivaler, mässor etc. Detta i syfte att möta 

väljare ansikte mot ansikte. 

Traditionellt så träffar man fler ungdomar under ett valår, vilket förutom CUFs önskemål är 

en konsekvens av att skolorna i större utsträckning vill ha besök från ungdomsförbunden.  

Karin anser att religion inte är en viktig faktor inom den svenska politiken. Hon tror inte 

heller att religion generellt är en bakomliggande faktor för en ung väljare vid val av ett visst 

parti. 

I partiet spelar religion egentligen ingen roll förutom att man är färgad av sin uppväxt. Vi 

lever idag i ett kristet sekulariserat samhälle och CUF för inte in religion i sina politiska 

beslut. Dock finns det medlemmar i partiet/ungdomsförbundet som också är medlemmar i 

Svenska Kyrkan men själva religionen speglar ungdomsförbundets arbete. 

Simon Olsson menar att känslor är en viktig aspekt i relationen med de yngre väljarna. Han 

tror att man genom att prata på ett visst sätt kan tilltala en viss målgrupp. Både 

ungdomsförbundet och Centerpartiet har grafiska profiler (färg, typsnitt, färgkoder) som de 

följer. Detta för att en väljare ska kunna känna igen Centerpartiet/ungdomsförbundet. Deras 

slogan just nu är "ett hållbart val" (C) och "Vem äger dig?" (CUF).  

Ungdomsförbundet har olika policys för att möta kommunikation som man inte styr över (ex. 

nyhetssändningar, diskussionsforum på internet, rykten etc.). Utan att vilja gå in för mycket 

på det menar Simon att det kan handla om att hålla en god ton och ha ett bra debattklimat. 

Vidare menar han att ungdomsförbundet inte går in och deltar på sidor som ex. Flashback, 

men att det säkert finns medlemmar som gör detta. 

Både Simon och Karin tror absolut att frågor kring social säkerhet och välfärd är viktiga för 

vilket parti som en ung väljare sympatiserar med. Han tror att det vanligtvis är den fråga som 

en ung väljare har i sin absoluta närhet som blir den väljaren bryr sig mest om. Det är enligt 

Karin svårt att veta vilka välfärdsfrågor unga idag är intresserade av men att skola är en nära 

angelägenhet för många unga. CUF driver just nu främst ungdomsarbetslöshetsfrågor 

samtidigt som de generellt vill ha en stor valfrihet och individuell anpassning inom välfärden.  

Konkreta välfärdsfrågor som CUF driver nu är enligt Karin; valfrihet inom vården (att utöka 

lagen om valfrihet), få till en jämlik vård, diskutera värden kring jämställdhet och HBT 

(homosexuella, bisexuella & transpersoner), debattera frågor om pensionärer och 

föräldraförsäkringen, att papperslösa ska ha rätt till vård, att fler invandrare ska få komma in i 

Sverige, att det ska finnas en valfrihet i skolan som ska vara kunskapsbaserad etc.  

CUF riktar in ex. ungdomsarbetslöshetsfrågor till den målgrupp som står utanför 

arbetsmarknaden. Bland de ungdomar som CUF vänder sig till är det främst gymnasieelever 
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följt av högstadieelever som är mest aktuella. I media vänder sig dock Centerpartiet sig brett 

till alla. 

CUF är medlemmar i RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) eftersom HBT-frågor är 

viktiga och eftersom de anser att RFSU gör ett bra jobb. Detta medlemskap främjar även 

möjligheten till att träffa människor och att tillsammans med ex. RFSU bilda starka 

organisationer. Man är även medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund, Studieförbundet 

Vuxenskolan osv.  

Karin anser att ungdomsförbundet rekryterar medlemmar på två sätt. Dels direkt genom at 

synas och höras i media osv. och dels genom att indirekt träffa folk på skolor, festivaler, 

mässor och via andra personliga möten. Att de befintliga medlemmarna är med och rekryterar 

nya medlemmar är jätteviktigt. Idag sker den huvudsakliga rekryteringen av nya medlemmar 

genom befintliga medlemmar. 

4.1.2  Sebastian Haraldsson, Biträdande partiombudsman i Örebro län, Moderaterna (M) 

Moderaternas ungdomsförbund och studentförbund riktar sina kampanjer till väljare i åldern 

14-30 år och sköter även den huvudsakliga kontakten med dessa väljare. Sebastian Haraldsson 

menar att deras marknadsföring går ut på att besöka skolor och universitet med material. 

Utöver ungdomsförbundets kampanjande brukar Moderaterna (M) stå på stan och dela ut 

material, ha torgmöten etc. Många av dessa kampanjer sker i syfte att värva medlemmar till 

partiet/ungdomsförbundet. Moderaterna jobbar med marknadsföring på så sätt att de 

kampanjar mycket. I valtider syns Moderaterna mycket mer, även om deras ambition är att 

även synas mycket mellan valperioderna. Deras valarbete påbörjas i mars. I valtider är det 

viktigt att försöka knyta an till ministrar som kan komma på besök lokalt, partiet försöker 

även locka till sig media (som är mer intresserade under ett valår), man knackar även dörr och 

kampanjar via telefon.  

Sebastian anser att marknadsföring gentemot unga väljare är annorlunda på så vis att det blir 

än viktigare att trycka även på de sociala aktiviteterna (ex. träffas och fikar, går på bio etc.) 

för att locka till sig unga väljare till ungdomsförbundet. Han tror att äldre väljare i större 

utsträckning går med i partiet enbart för politiken. Sebastian tror att partiet (och inte bara 

ungdomsförbundet) skulle kunna vara ute mer på skolor och möta de unga väljarna. Detta 

eftersom Sebastian upplever att unga väljare på kommunnivå inte är så intresserade av politik, 

många vet inte vilka som styr i kommunen (vilket Sebastian anser är viktigt att veta). Att öka 

denna kännedom är en anledning till att partier borde vara ute mer på skolor. 

Vidare tror Sebastian att alla partier försöker knyta till sig unga väljare så gott de kan, men 

han menar dock att det måste finnas ett intresse från de unga väljarna också för att en relation 

ska uppstå. Idag är det även svårt att hitta engagerade politiker som vill synas och vara ute i 

de sammanhang där de unga finns, vilket leder till att det kan vara svårt att locka till sig unga 

väljare. 

Att vara relevant i den politik man för och sedan tydligt återkoppla politiken till väljarna är 

grunden i en relation med de yngre väljarna. En god relation med de unga väljarna kan i 

förlängningen leda till något väldigt bra. Eftersom det är de unga som ska leva i och "ta över 

Sverige" är det viktigt för partiet att ha goda relationer med de unga redan från början. 

Sebastian tror att det är viktigt för partiet att ha en bred politik som både är relevant för 
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ungdomar, familjer, studenter och pensionärer. På så vis blir partiet trovärdigt och får något 

att bygga vidare på. 

Betydelsen av förtroende i en relation med de yngre väljarna anses som jätteviktigt. Sebastian 

anser att detta är grunden i relationen man skapar med en väljare. Förtroende handlar om 

vilken politik man för (med relevans och huruvida man infriar löften etc.). Genom att visa att 

man bryr sig om ungdomar och deras problem kan man skapa ett förtroende hos de yngre 

väljarna. Det handlar om att ha en god relation från första början för att kunna ta reda på hur 

ungdomar har det. 

Partiet tar hjälp av ungdomsförbundet för att hitta en relevant politik för ungdomarna som 

således bygger förtroende. Ett exempel på detta kan vara att det idag är hög 

ungdomsarbetslöshet, vilket leder till Moderaternas förslag att ta bort arbetsgivaravgiften 

under 26 år för att få fler ungdomar in i arbetslivet. Sebastian tror att engagemanget i en 

relation med de yngre väljarna är av stor betydelse. Ungdomsförbundet visar engagemang 

genom att kampanja mycket och genom att vara nytänkande etc. Detta engagemang speglar 

sig i moderpartiet som måste visa att man lyssnar på ungdomsförbundet.  

Att bedöma det politiska engagemanget som ungdomar visar överlag är svårt enligt Sebastian. 

Han möter många engagerade ungdomar samtidigt som han stöter på folk som undrar vem 

Fredrik Reinfeldt är. Många väljare engagerar sig dock vid ett valår. Det är 

ungdomsförbundets uppgift att öka engagemanget hos de yngre väljarna. Detta kan ske genom 

sociala aktiviteter. Sebastian tror att många går med i ett ungdomsförbund för den sociala 

biten. Många har en grundinställning, men går med främst för att få träffas och snacka. Att 

öka antalet sociala aktiviteter samtidigt som duktiga ungdomar sätts i nämnder och blir sedda 

är saker som kan få engagemanget hos unga väljare att öka. Öppenheten gentemot de yngre 

väljarna är jätteviktigt tycker Sebastian, dock är det svårt att svara på hur stor öppenhet partiet 

visar. Personligen tycker han att partiet är en öppen organisation, men detta kan möjligen 

förklaras av att han är politiskt intresserad och inne i partiet. Vidare menar han att ex. 

kommunalråd som försöker kommunicera i tidningar också visar på en form av öppenhet. 

Moderata ungdomsförbundets (MUF) funktion är att fånga upp de unga väljare som är 

engagerade och politiskt intresserade. Förbundet ska fungera som en idéverkstad men även 

vara en samlingsplats för politiskt engagerade. Det finns olika mål inom ungdomsförbundet, 

ett är att värva medlemmar.  

MUF vill uppfattas som ett roligt och välkomnande ungdomsförbund. Politik ska vara kul och 

det ska inte bara vara "tråkiga gamla gubbar" som är intresserade av politik. 

Ungdomsförbundet försöker förmedla detta budskap och enligt Sebastian blir det då viktigt att 

föra samman de roliga eventen och politiken. Det partiet gör för att hålla kontakt med de 

yngre medlemmarna är att bjuda in till medlemsmöten, att anordna aktiviteter för ungdomar, 

att kommunicera via Facebook, Twitter, etc. Moderaterna satsar mycket på sociala medier för 

att nå den yngre väljargruppen. Partiet finns dock även till för väljarna socialt. 

Kommunalråden är öppna och kontaktbara. 

Exempel på olika event som partiet anordnar är utbildningskvällar, talarkvällar, 

retorikutbildningar, stämmor, julbord, resor till Almedalen etc. Ungdomsförbundet kampanjar 

mycket i skolor och under valår sker klasspresentationer som tar ca 10 minuter. Att partiet är 

med och delger sina åsikter vid olika händelser är bra enligt Sebastian eftersom det bidrar till 
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en öppenhet. Detta är viktigt eftersom det handlar om att vara relevant. Dock är det inte lika 

viktigt för kommunpolitiker att delge sina åsikter eftersom de inte är lika kända som 

partiföreträdarna. Speciellt vid negativa händelser är det viktigt att partiföreträdarna säger vad 

de tycker så man vet var de står. 

En personlig kontakt till de väljare som inte är medlemmar i partiet/ungdomsförbundet är svår 

att få enligt Sebastian. I samband med att partiet ska presentera en idé eller har något utspel 

sker dock en personlig kontakt med väljarna. Detta sker oftast via ungdomsförbundet. Partiet 

försöker dock skapa en personlig kontakt med väljarna, främst via kampanjer. Partiet är en 

öppen organisation som alla kan gå med i. Partiet lägger mycket pengar på att möta de yngre 

väljarna. Kommunen ger ett bidrag och partiet ger ett bidrag till ungdomsförbundet som i 

huvudsak driver kampanjerna mot de yngre väljarna.  

Sebastian anser att kommunikationsvägarna skiljer sig om man jämför äldre och yngre 

väljare. När partiet vill kommunicera sin politik till yngre väljare blir det viktigare att använda 

sig av sociala medier. För äldre är det direkta mötet viktigare (som sker på stan, i valstugan 

etc.). Sebastian tror inte att unga uppskattar det direkta mötet lika mycket som äldre väljare. 

Partiet rekryterar i huvudsak medlemmar genom kampanjer. Det går till så att partiet eller 

ungdomsförbundet exempelvis ställer sig på ett universitet med en folder i handen där det står 

vad partiet gjort och vad de vill göra. Sedan frågar man folk om de har lust att bli aktiv 

medlem eller stödmedlem. De befintliga medlemmarna är väldigt viktiga i arbetet med att 

rekrytera nya medlemmar. Sebastian menar att alla partier har ett ansvar att fånga upp dem 

som blivit medlemmar för att aktivera dem att värva nya.  

Som medlem i ungdomsförbundet får väljare stora möjligheter att kunna påverka. I och med 

att det snart är 14 000 medlemmar i MUF, blir organisationen en stark grupp som kan påverka 

i stor utsträckning. Förbundsordförandena i MUF sitter även i partistyrelsen där riktlinjerna 

för Moderaternas politik tas fram. Det gäller således att lyfta fram duktiga ungdomar även i 

partipolitiken. 

Hur partiet hanterar ofrivillig kommunikation om partiet är svårt att svara på. Det kan dock 

handla om att partiet bemöter kritiken om den är felaktig, att ett kommunalråd går ut och 

dementerar en viss bild, att man försöker döda ett felaktigt rykte så gott det går etc. Sebastian 

anser vidare att man ska ta diskussionsforum som Flashback med en nypa salt. 

Nya Moderaterna har enligt Sebastian blivit ett parti som ständigt förnyar sig. De viktigaste 

frågorna partiet har är arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor och ekonomifrågor. Sebastian 

anser att Moderaterna är ett brett parti som har en politik för alla frågor. Huvudfrågorna 

kommuniceras främst via media. Ungdomsförbundet kommunicerar dock dessa frågor främst 

via kampanjer och samtal med väljare. I Örebro är partiet ute och knackar dörr och försöker 

visa att partiet har en politik för just det område som besöks. 

Vidare kan Sebastian hålla med om att partierna idag är förhållandevis lika varandra, dock 

finns stora skillnader främst inom skattepolitiken, skolpolitiken samt miljöpolitiken. Han 

menar vidare att alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna har samma mål, vilket är att 

göra samhället bättre. Däremot har partierna olika vägar mot det målet, på så vis har man gått 

ifrån den ideologiska debatten något.  

De frågorna Moderaterna vill kommunicera framgår tydligt tycker Sebastian. Partiet har dock 

som mål att vara så tydliga som möjligt. Det handlar om att konkretisera de problem som 
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finns genom att prata med väljarna snarare än att försöka skapa problem som inte finns. 

Återigen pointerar han vikten av relevans. Moderaterna har en grundtanke/ideologi som 

utgångspunkt, men själva politiken går mer ut på att hitta aktuella frågor och belysa aktuella 

problem. Därför menar Sebastian att även om partiet skapar politiken i grunden så är det 

viktigt att partiet förhåller sig till vad väljarna säger. I och med att statsministern är Moderat 

och eftersom Moderaterna är regeringsbärande så sker inte alltför mycket missförstånd kring 

partiet längre. Den gamla synen att Moderaterna är ett överklassparti finns dock kvar till viss 

del enligt Sebastian. 

Religion är enligt Sebastian inte en viktig faktor inom den svenska politiken. Han menar att 

det mångkulturella samhället berikar politiken. Religion spelar heller ingen stor roll i 

Moderaternas parti och politik: "Vi har ingen speciell politik för den och den religionen utan 

vem som helst är välkommen". Han tror heller inte att religion är en påverkande faktor när en 

yngre väljare röstar eller känner förtroende för ett visst parti. 

Partiet använder sig i huvudsak av en blå logga, men beroende på sammanhang kan loggan bli 

grön (i samband med lantbruksfrågor) och orange (i samband med alliansen). Partiet har även 

bytt slogan från "det nya arbetarpartiet" till "det enda arbetarpartiet".  

Sebastian tror inte att välfärdsfrågor är avgörande för vilket parti en väljare röstar 

på/sympatiserar med, men han tro dock att det är en viktig faktor. Moderaternas viktigaste 

välfärdsfrågor är skola (om man räknar in det i välfärd) och sjukvård. Dessa frågor tror 

Sebastian även är de frågor som ungdomar är mest intresserade av och om han skulle välja en 

så tror han att ungdomar är mest intresserade av skolfrågor. Han betonar även att en god 

välfärd är grunden till ett välfungerande samhälle. Dessa frågor försöker partiet rikta in till 

specifik målgrupp, bostadsområde och ålder. Detta för att anpassa politiken efter dessa 

faktorer. 

Moderaterna stödjer/samarbetar inte några specifika organisationer. Det kan dock hända att 

partiet bidrar med pengar till hjälporganisationer osv. Sebastian har inga konkreta exempel, 

vilket kan bero på att partiet brukar byta organisationer att stödja från år till år. 

4.1.3 Anders Lindell, Sammankallande i Grön ungdoms förbundsstyrelse, Grön ungdom (GU) 

Miljöpartiets (MP) ungdomsförbund Grön ungdom (GU) har två långsiktiga mål. Dels vill de 

sprida en grön politik och dels vill de ge ungdomar en politisk plattform. De menar att om 

unga inte var en åsidosatt grupp skulle inte ungdomsförbund behövas. Utöver de två 

långsiktiga målen har även GU kortsiktiga mål som att exempelvis bredda sig. Ett 

medlemskap i ungdomsförbundet är kostnadsfritt. 

Enligt Anders Lindell som arbetar inom Grön ungdom (han har även varit lite involverad i 

moderpartiet) använder sig GU främst av gratis marknadsföring i form av de medlemmar 

förbundet har. Detta handlar mycket om att aktiviteterna samt det GU gör ska synas. 

Förbundet försöker flytta ut sin verksamhet till exempelvis skolor och fritidsgårdar för att bli 

tillgängliga för de unga väljarna. Detta anser Anders är den viktigaste marknadsföringen. 

Dock marknadsför sig även förbundet via Facebook (i form av att de sponsrar en film som 

ligger uppe på Facebook), detta är den enda betalda marknadsföring de haft på senare tid. 

I valtider finns det en tydligare poäng i att marknadsföra sig mot sina kärngrupper. Det blir 

viktigt att försöka få med dem som har lätt att gå med i Grön ungdom/Miljöpartiet för att få en 
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stark valorganisation. Det blir även viktigt att be dom som är nära att rösta på miljöpartiet att 

verkligen rösta. Denna inriktade marknadsföring sker normalt 2-3 månader innan valet. 

Mellan valen vill partiet/ungdomsförbundet istället bredda sin organisation och göra politiken 

öppen för fler. Utöver detta finns det även praktiska skillnader som gör att pengar sparas till 

valförelsen samtidigt som bidragen ökar, vilket gör att det blir möjligt att lägga mer pengar på 

marknadsföring som kostar. I samband med val producerar Grön ungdom exempelvis ett 

utskick till förstagångsväljare som Miljöpartiet betalar för och skickar ut.  

Anders upplever att unga väljare är engagerade politiskt överlag. Däremot menar han att det 

är många som har politiska åsikter som det inte kallar för politiska eftersom de inte kan 

härleda frågorna till ett visst parti. Exempel på detta kan vara att folk har åsikter om vad det 

kostar att åka buss där dom bor, hur man ska sortera sina sopor, klimatförändringar, 

jämställdhet osv. Att politik förminskats till något som bara rör partier är en fara för 

demokratin tror Anders.  

Vidare finns en rädsla idag hos unga väljare att knyta sig till ett visst parti. Anders tror att 

många är intresserade och vill vara aktiva, men att de kanske inte vill lova att de kan stå 

bakom allt ett parti gör. Den mediala förändring som skett att politiker bedöms på 

sakkompetens och att medlemmar i partier skall kunna stå bakom allt/stå till svars för det en 

enskild politiker sagt är en möjlig förklaring till rädslan att binda sig enligt Anders. En annan 

förklaring till detta kan vara att det idag (till skillnad från hur det var på exempelvis 70-talet) 

finns många bra alternativ till att vara med i ett parti. Sociala medier är ett exempel på ett 

forum som möjliggör att man kan uttrycka sina åsikter i enskilda frågor. Att forumen för 

politiskt engagemang således har förändrats skapar svårigheter för partiet/ungdomsförbundet 

när det gäller att knyta till sig unga väljare. Anders förklarar att MP och GU behöver 

medlemmar, men att medlemskap i sig 1är ett omodernt sätt att vara politiskt aktiv (vilket 

Anders definierar som "att tycka något"). Alla föreningar som bygger på medlemskap är 

således omoderna. 

Det finns dock saker man kan göra för att möta denna problematik. Genom att minska 

trösklarna, genom att vara där människor är och genom att inte bjuda in till stängda rum tror 

Anders att man kan öka engagemanget hos yngre väljare. Han tror även att det är viktigt att 

prata om frågor som berör: "Man gör lätt misstaget att prata om det som andra redan pratar 

om". Det har även blivit viktigare att inte enbart förklara partiets/ungdomsförbundets politiska 

idé, utan att även förklara varför det är viktigt att en ung väljare röstar och engagerar sig 

politiskt. Detta är utmaning för unga väljare och finns inte riktigt på samma sätt om man 

jämför med äldre väljare. Utöver detta har äldre väljare även haft längre tid på sig att ogilla 

partiet vilket gör att det lättare går att forma en ung väljare.  

Betydelsen av engagemang i en relation med de yngre väljarna är väldigt stor. Enligt Anders 

är medlemmarnas engagemang i princip detsamma som alla förbundets resurser. Väldigt 

grundläggande saker inom GU bygger på ideellt engagemang. Engagemanget ska vara en 

kanal för människor, därför bör även det kortsiktiga engagemanget få plats inom GU. Därför 

har GU möjliggjort att man både kan vara medlem i deras organisation samtidigt som man är 

medlem i en annan partipolitisk organisation. "Vi tror att det är möjligt att man har åsikter 

som hör hemma i olika partier, dock är detta svårt att kommunicera" säger Anders. 

Anders vill att relationen GU har med de unga väljare ska vara som så att väljaren känner sig 

som en del av en grön rörelse. Väljarna ska förknippa GU med framtidstro och visioner och 
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ska kunna vara med i förbundet en kortare tid utan att det blir så stor grej. Han vill även att 

GU ska vara en politisk referenspunkt för unga väljare och att gränsen mellan medlemskap 

och icke-medlemskap ska suddas ut. Detta blir dock svårt eftersom GU får bidrag baserat på 

hur många som är medlemmar, vilket gör att förbundet blir beroende av medlemmarna.  

Bilden unga väljare ska ha av Grön ungdom är att det är ett ideologiskt ungdomsförbund. 

Anders vill att GU ska vara ett förbund som inte klagar på regeringen och andra partier utan 

istället pratar om vilken värld man vill ha.  

En god relation med de unga väljarna i förlängningen kan göra att det politiska samtalet blir 

mer ideologiskt och att folk inte är rädda för det politiska engagemanget, vilket gynnar 

demokratin. Anders tror även att en starkare relation med de unga väljarna även skulle leda 

till att hela miljörörelsen med klimat- och miljöfrågor blev starkare. 

Grunden i en relation med de yngre väljarna tror Anders är att organisationen är demokratisk 

och att väljarna kan vara med och påverka. Detta verkar dock inte vara viktigt i alla 

organisationer menar Anders. Han tror att det långsiktigt är viktigt att ungdomsförbundet vill 

lyssna på väljarna och deras förslag för at komma fram till politiska lösningar. Att underlätta 

medlemskapet/engagemanget för väljarna (man ska kunna vara med väldigt kort) är en del i 

denna process. Till de väljarna som står längre ifrån GU och inte är så insatta i politiken blir 

det dock viktigare att ha ett återkommande budskap som är förståeligt. 

Enligt Anders handlar förtroende om att vara tydlig och inbjudande till andras engagemang. 

Tydligheten kommer först; "om vi är tydliga vet folk vad vi kommer att driva för frågor i 

framtiden och då kan de engagera sig". Anders tror att det är när man är tydlig med sina 

åsikter och strukturer som rörelsen kan utvecklas. En politisk rörelse ska dock inte göra alla 

nöjda.  

Det man kan göra för att bygga upp ett förtroende hos de unga väljarna är att ha en 

samtalsriktad organisation, det anser Anders att både GU och MP har. De frågar vilka 

problem samt lösningsförslag folk har. Att vara tydlig med att man är öppen och lyssnar på 

människor är inte samma sak som att vara populistisk tycker Anders. Grön ungdom försöker 

även driva ett ideologiskt kommunikationsarbete (pratar framåt istället för att hoppa på 

andra), vilket är det viktigaste i varumärket. Ett exempel inom arbetslöshetsfrågan kan vara att 

GU försöker prata om vilka jobb som kommer att behövas i framtiden och vilket samhälle 

man vill ha, snarare än att prata om kortsiktiga lösningar. 

Om en ung väljare tycker att partierna är alltför lika varandra brukar Anders hålla med, men 

han förklarar även att det man tänker på då är att Socialdemokraterna och Moderaterna är lika 

varandra. Detta är en konsekvens av att de till får mest medialt utrymme tillsammans med SD. 

Miljöpartiet sticker ut i många frågor och hade man pratat lika mycket om miljöpolitik som 

arbetsmarknadspolitik så tror Anders att väljarna hade märkt tydliga skillnader mellan 

partierna. 

Grön ungdom prioriterar överlag klimat- och miljöfrågor. De frågor tre frågor som är viktigast 

just nu är:  

1. Frågor kring skolpolitiken. Den förändring som skett sedan 2006 är ganska motsatt till hur 

GU vill göra, därför är skolpolitiken extremt relevant. GU vill ge eleverna mer makt än vad de 

har idag. 
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2. GU vill inte att man bara ska prata om att det är dåligt med klimatet (att det blir varmt osv.) 

man vill bredda resonemanget. Ett exempel på hur man vill diskutera: De största bovarna i 

miljöproblemet kommer att löpa de minska riskerna att drabbas av konsekvenserna. Det är 

alltså en ideologisk fråga som redan idag drabbar folk som får fly från sina områden. 

3. GU vill att det ska bli lättare att ta sig till Sverige. Förbundet drev en kampanj om att det 

ska bli lättare för individen att röra på sig och att Sverige idag är ett för stängt land. Detta är 

enligt Anders ett exempel på en "offensiv kampanj", vilket ledde till att förbundet inte fick så 

mycket kritik. Om förbundet däremot hade varit "defensiv på Sverigedemokraternas 

planhalva" hade GU troligtvis fått hotbrev och utstå hård kritik från vissa. 

Genom att driva dessa frågor en i taget blir det lättare att ta till sig frågorna tror Anders. 

De vanligaste missförstånden kring Miljöpartiet/Grön ungdom är att de förfördelar 

storstäderna. Anders ger dock ett exempel på att detta inte stämmer: "Oljan kommer att ta slut 

vilket gör att priset på bensin kommer att skjuta i höjden. De som inte har tillgång till 

kollektivtrafik (de som inte bor i större städer) kommer att drabbas hårdast." En annan 

missuppfattning är att miljöpartiet ställer väldigt stora krav på individen (att man inte ska åka 

bil fast det är kallt, att man ska sortera allt perfekt etc.). Anders menar dock att med 

Miljöpartiets politik så skulle individen inte behöva ta ett lika stort ansvar eftersom 

miljöansvaret inte ska ligga på individnivå. Han menar att hetsen mot individer är en väldigt 

borglig miljöpolitik där staten slipper ta ansvar. 

Nyligen startade Miljöpartiet en medlemsomröstning där medlemmar fick ta ställning till 

förslag angående MPs valmanifest, det var även möjligt att skicka in egna förlag. När 

Miljöpartiets partiprogram antogs var det en öppen process där man inte behövde vara 

medlem för att få ta del av detta. Anders menar dock att självklart behöver gå med som 

medlem för att kunna vara med och påverka mer och att det behöver vara så för att partiet inte 

bara ska "vända kappan efter vinden". Om en väljare beslutar sig för att gå med i Miljöpartiet 

har personen stor möjlighet att kunna påverka politiken anser Anders. Om en person gått med 

i partiet får personen möjlighet att delta på årsmötet, komma med förslag till styrelsens möten, 

lägga motioner till årsmötet etc. 

Även om det finns demokratiska funktioner som skiljer sig beroende på om man är medlem 

eller inte finns det inte någonting som är slutet inom partiet eller ungdomsförbundet. På så vis 

upplever Anders att öppenheten gentemot de yngre väljarna är bra. Partiet/förbundet försöker 

ha en aktiv kommunikation utåt som inte är medlemsbunden och ungdomsförbundet har även 

öppna möten där vem som helst får delta. 

Utöver rent politiska funderingar kan GU hjälpa personer som är intresserade av att påverka i 

praktiska ärenden på så vis att de lär ut hur man jobbar med kommunpolitik. GU har även en 

stark utbildningsverksamhet på så vis att det går att besöka förbundet för att lära sig om de 

politiska områden GU tycker är viktiga. Internt finns även ett mentorskapsprogram för tjejer 

eftersom det funnits ett behov av detta. Anders säger att de ständigt jobbar med att få bort 

skadliga normer inom organisationen. 

Huvudsakligen kontaktas Grön ungdom via e-post, men de finns även tillgängliga på "alla" 

sociala medier. Den vanligaste kontakten med väljare sker lokalt och då får väljarna möjlighet 

att både träffa personen inom moderpartiet och ungdomsförbundet. 
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Kontakten med de yngre medlemmarna i partiet sker främst via direkta medlemsbrev och 

kommunikation över internet (mail, Facebook etc.). Anders menar dock att kontakten med de 

yngre medlemmarna inte skiljer sig från de äldre, dessutom har partiet väldigt unga 

medlemmar generellt. 

"Demokrati bygger på att det finns platser som skolor och fritidsgårdar där man kan möta 

människor som både håller med/inte håller med". Anders förklarar att det är via möten med 

företrädare som de yngre väljarna som inte är medlemmar kan få en personlig kontakt till 

partiet/ungdomsförbundet.  

Grön ungdoms språkrör jobbar väldigt mycket med att åka runt och träffa väljare på 

exempelvis skolor. Utöver denna huvuduppgift lägger de även tid på att stötta lokala språkrör 

samt att vara i kontakt med Miljöpartiet.  

Antalet jobb är begränsade inom Grön ungdom. Just nu genomförs dock en 

anställningsprocess där de värdesatt att få in kompetens utifrån till partikansliet.  

Anders menar att den största resursen Grön ungdom har är medlemmarna. Avdelningarna är 

självstyrande (kampanjar och möter väljare), men backas upp av riksorganisationen. GU 

arbetar mycket mot Miljöpartiet och mot opinionen, men utöver detta är den huvudsakliga 

uppgiften att förbättra och tydliggöra kommunikationen med de unga väljarna. 

Anders anser att religion spelar en väldigt liten roll i Miljöpartiets politik. Dock menar han att 

partiet påverkas av den sekulära och ateistiska norm som finns idag. Han tycker även att man 

inte ska raljera över religioner och att det finns en likhet mellan religiösa organisationer (ex. 

Svenska Kyrkan, Sveriges Unga Muslimer etc.) och partiet när det kommer till hur arbetet 

med medlemmarna sker. Enligt medialogiken som finns idag tror Anders även att det skulle 

vara svårt för en högt uppsatt företrädare i Sverige att ha en tydlig religiös tillhörighet. Ett 

exempel på detta är Omar Mustafa(Sverigedemokraterna) som fick avgå väldigt fort. Hade 

han verkat i en religiös kontext skulle han inte blivit lika ifrågasatt tror Anders. Vidare tror 

inte Anders att religion är en viktig faktor för en ung väljare som ska välja parti, men att det 

kan skada Kristdemokraterna att de har en väldigt kristen utstrålning.  

Grön ungdom deltar i olika event och aktiviteter. Exempel på detta kan vara deras deltagande 

i olika mässor, festivaler samt Dreamhack. De annonserar även en idéutvecklande 

utbildningshelg varje höst kallad "Grönt Forum", vilket är en plattform där medlemmar kan 

diskutera. Nyheter både om organisationen och aktiviteterna inom den kommuniceras via 

hemsidan. 

På frågan om det är viktigt att delge sina åsikter vid olika händelser svarar Anders att han tror 

att folk ser igenom om ex. Miljöpartiets språkrör går ut och hyllar Sverige efter ett vunnet 

VM-guld i hockey för att få bra uppmärksamhet. Om det däremot finns en relevant politisk 

aspekt på en händelse ska partiet delge sina åsikter. 

Ungdomsförbundet har en grafisk profil som de följer. De försöker ha en tydlighet och byter 

inte färg och symboler beroende på målgrupp. 

Under tiden som Anders varit inom Grön ungdom har de aldrig behövt krishantera nyheter, 

vilket gör att ofrivillig kommunikation inte är ett stort problem. Dock medger han att det 

såklart finns trådar på Flashback om förbundets medlemmar vilket är en tråkig del av den 

politiska vardagen. Det händer även att hot kommer in som såklart hanteras (polisanmäls), det 
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är vanligare att tjejer råkar ut för hot än killar. Vidare säger Anders att organisationen inte går 

in på forum och diskuterar under trådar (söker upp rykten), utan istället bemöts folk sakligt på 

de officiella Twitter- och Facebooksidorna. 

Välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet tror Anders absolut är viktigt för vilket parti 

en yngre väljare sympatiserar med. Framförallt handlar det om hur samhället förändras och att 

det idag finns en växande otrygghet eftersom den ekonomiska tryggheten blir allt sämre. 

Anders tror att skola är viktigt för yngre väljare samt ideologiska samtal om hur vi tar hand 

om varandra.  

Det Miljöpartiet betonar inom välfärdstemat är skolan. De pratar även mycket om trygghet i 

arbetslivet (jobba förebyggande, gå ner i tid). Den absolut viktigaste frågan är dock ungas 

psykiska ohälsa(ex. unga är stressade, får inte sina behov tillgodosedda, maten och 

luftkvalitén i skolan blir sämre etc.). Sverige är på väg att få en generation unga som 

statistiskt får en sämre psykisk hälsa en tidigare generationer. Detta behöver tas på större 

allvar, vilket knyter ihop flera frågor(jobba förebyggande). Anders menar även att det är en 

feministisk fråga eftersom tjejer möter hårdare krav på flera områden i livet än killar.  

Anders tror att många unga väljare bryr sig om exakt detta (ex. skolmaten, raster, hur de mår i 

skolan), men att de inte kallar detta för politik. Därför blir det viktigt att förklara hur budgeten 

påverkar hur unga har det i skolan. 

Dessa välfärdsfrågor riktas inte bara till unga utan lika mycket till alla väljare. 

Grön ungdom har en del lösare samarbeten med en del miljöorganisationer. Förbundet skulle 

gärna samarbeta mer med dessa, men ofta säger de nej eftersom de vill vara politiskt obundna 

organisationer. Syftet från Grön ungdoms sida är dock inte att påverka hur 

miljöorganisationerna bedriver sitt arbete. GU samarbetar även med studentförbund.  

Ibland händer det även att GU går ihop med andra förbund. Ett exempel på detta är när GU 

gick ihop med Moderata Ungdomsförbundet angående migrationsfrågor. Detta eftersom de 

tyckte likadant i en viss fråga och genom att driva den tillsammans blir det en intressant nyhet 

medialt. 

På alla platser där GU är och möter väljare har de med sig en lapp där personer kan skriva på 

och bli medlem. Det går även att beställa denna blankett via hemsidan. Anders säger dock att 

det för tillfället inte går att bli medlem via hemsidan p.g.a. att förbundet ännu inte hittat en 

lösning via hemsidan som når upp till ungdomsstyrelsens krav på hur medlemskap ska 

tecknas. Anders tycker även att betaltjänsten WyWallet har försvårat processen att bli medlem 

i förbundet via SMS. 

De befintliga medlemmarna är den viktigaste källan till rekryteringen av nya medlemmar. 

Anders förklarar att folk inte är vana att gå med i en politisk organisation, därför behöver 

befintliga medlemmar vara med och öppna upp denna möjlighet.  

4.1.4 Markus Allard, Ordförande i Örebro Län, Ung Vänster (UV) 

Inledningsvis vill Markus Allard ta tillfället i akt att säga att Ung Vänster Örebro Län (UV) är 

en separat organisation och att kontakten de idag har med Vänsterpartiet i Örebro (V) inte är 

speciellt bra. Huvudorsaken till detta är att Vänsterpartiet enligt Markus vill vara en del av 

etablissemanget snarare än mot etablissemanget (vilket Ung Vänster vill vara).  
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Enligt Markus Allard är Ung Vänster ett ungdomsförbund vars uppgift är att skola upp en hel 

generation samt ge dem de verktyg de behöver för att kunna förändra samhället och världen. 

En förändring av samhället är nödvändig enligt Markus eftersom det idag är en enorm 

bostadsbrist, hög arbetslöshet, mycket osäkra anställningar etc. Han menar även att allt som 

våra förfäder slagits för har försvunnit och att partierna idag tävlar om vilka som kan skära 

ner mest. Vidare skall även ungdomsförbundet säkerställa en återväxt inom den svenska 

politiken. 

Markus är irriterad på kontakten Vänsterpartiet har med ungdomar både internt och extern och 

menar att de inte visar intresse. Det är detta bristande intresse som försvårar processen med att 

knyta till sig unga väljare menar han. Han är även trött på att de politiska partierna överlag i 

valtider försöker sälja sig själva i alltför stor utsträckning. "Jag vill inte använda begreppet 

hora, men partierna utger sig för att vara något man inte är för att locka alla". 

Markus vill att Ung Vänster ska vara ett ungdomsförbund som är av och för ungdomar. Det 

ska vara tydligt att UV inte består av minipolitiker utan av vanligt folk. Relationen med de 

unga väljarna ska vara organiserad för att främja bildandet av en stark rörelse. 

En god relation med de unga väljarna kan leda till att partiet växer eftersom en återväxt 

säkras. Nästa fråga skulle sedan bli vad man vill göra med återväxten och vad som är målet 

med partiet. Markus tror att det blir viktigt att inte bara se ungdomar som röster i syfte att 

vinna val utan som människor som kan förändra samhället.  

Betydelsen av förtroende i en relation med de unga väljarna är "allt" enligt Markus. Detta 

förtroende kan byggas upp genom att politikerna visar de unga att de kan göra skillnad. 

Tyvärr finns inte detta inom svensk politik idag enligt Markus. 

Betydelsen av engagemang i relationen med de unga väljarna är även det ofattbart viktigt för 

UV. Markus tycker det är svårt att säga huruvida unga väljare är engagerade politisk idag. 

Han tror absolut att ungdomar har åsikter om hur samhället ska formas och hur det ska vara, 

men att många känner sig exkluderade från det politiska systemet. När folk sedan märker att 

det inte lönar sig att engagera sig politiskt avstår de. 

På samma sätt som Ung Vänster bygger förtroende försöker de även öka engagemanget. Det 

vill säga genom att visa unga väljare att de kan förändra.  

Till en väljare som tycker att partierna idag är alltför lika varandra skulle Markus svara att det 

stämmer. Han har dock aldrig att någon sagt det till honom. Bland ungdomsförbunden menar 

han att de flesta är väldigt lika eftersom de som engagerar sig i första hand vill bli politiker 

snarare än att förändra samhället. UV i Örebro är dock ett ungdomsförbund som sticker ut. 

Markus har aldrig förstått varför man ska gradera vilka frågor som är viktigast för Ung 

Vänster utan menar att de bryr sig om alla frågor som handlar om att genomföra "en 

grundläggande revolution för hela samhället". Detta budskap är de väldigt tydliga med.  

Markus menar att man måste vara öppen med sin teori för att kommunicera nödvändigheterna 

av en revolution. Genom att prata med folk om hur samhället fungerar kan man få med sig 

väljare (ex. koppla dålig lön till att någon annan tjänar på det). "Är du revolutionär så arbetar 

du där du står i vardagen". Därför har UV kämpat mot friskolan, för gratis buss, för läxhjälp 

osv. 
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Ett vanligt missförstånd enligt Markus är att bara för att man är för revolution och kallar sig 

kommunist så vill man automatiskt ha det som i Nordkorea. Han har varit och arbetat i Afrika 

och där betyder kommunism dess sanna innebörd, vilket är att man kämpar för frihet, rättvisa 

osv. I Sverige tycker Markus att vi haft en stark Socialdemokratisk hegemoni (ledande 

ställning) och en vänster som kapitulerat. Det är dock viktigt att vara medveten om 

missförstånden och sätta allt i en kontext. 

Alla har yngre väljare har möjlighet att påverka politiken enligt Markus, men det måste ske 

genom kamp. Detta eftersom V inte kommer att förändra sin politik om de inte behöver. Det 

yngre väljare kan göra är att organisera sig, både inom och utanför ungdomsförbunden. 

Vänsterpartiets politik är sådan att den både påverkar och går att påverka. 

Öppenheten gentemot de yngre väljarna är A och O för Ung Vänster. Alla ska kunna säga vad 

de tycker och stå för detta. Dock anser Markus att det överlag i svensk politik inte är speciellt 

öppet. "Svensk politik är världsmästerskap i att hyckla och att inte stå upp för principer". 

Om en väljare vill komma i kontakt med Ung Vänster går det bra att maila eller ta kontakt via 

Facebook. Det går även bra att besöka deras lokal i Örebro. Det är även främst via mail som 

V håller kontakten med de yngre medlemmarna. 

För att kunna arbeta inom Ung Vänster behöver man vara medlem. Partiet kan dock plocka in 

personer utifrån (ex. journalister) vilket Markus inte gillar eftersom han tycker att det går 

emot partiets principer. 

Är man väl medlem i Ung Vänster får man räkna med att man är med och träffa folk ute på 

stan etc. eftersom det ställs krav på medlemmarna. Det går dock givetvis bra att vara 

stödmedlem. Personligen har Markus lagt ner fyra år av hårt arbete i ungdomsförbundet som 

har mycket begränsade ekonomiska resurser. "Politik är ingen hobby utan ett 

livsengagemang", säger Markus. 

Vidare tror Markus att religion faktor inom den svenska politiken eftersom religion är en del 

av samhällsideologin på samma sätt som sexism, rasism, liberalism etc. Han menar att allt det 

som utgör det slutgiltiga resultatet av hur samhället ser ut är viktigt. Dock får man ha vilken 

tro man vill och ändå vara medlem i Ung Vänster. 

I olika mån tror Markus även at religion är en påverkande faktor när en yngre väljare röstar 

eller känner förtroende för ett visst parti. Detta eftersom det helt beror på om personen är 

religiös eller ej. Överlag tror han dock att det är förhållandevis få som medvetet utgår från 

religionen. 

Ung Vänster deltar ofta i olika event/aktiviteter. Detta sker även när det inte är valår. Exempel 

på event de besöker är gymnasiemässan, skolbesök, festivaler etc. De har även öppna möten 

som de anordnar själva. Tyvärr har de varit ganska dåliga med att anordna egna aktiviteter på 

senaste tiden. 

Det är viktigt att för ett parti/ungdomsförbund att höras hela tiden tycker Markus. Därför blir 

det viktigt att delge sina åsikter vid olika händelser. Dock beror det på vad det är för händelser 

för det måste finnas en politisk vinkel på det hela. Det är en kamp om vad som är sanningen 

och Markus menar att Sverigedemokraterna lyckats bra på så vis att de finns i alla 

kommentarsfält, bloggar etc.  
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De känslor Ung Vänster i Örebro vill frambringa hos de yngre väljarna är att de är 

förbannade, envisa, ärliga samt ett förbund med principer som vill förändra. Markus skulle 

önska att Vänsterpartiet stod för ett hat som kanaliseras i rätt riktning, en solidaritet och en 

kärlek till arbetarklassen. 

De färger som UV använder är rött och svart. Rött är en aggressiv färg (till skillnad från ex. 

grön som är mer lugn) och enligt Markus den traditionella arbetarfärgen. De slogans UV 

använt sig av är "Ingen förändring utan kamp" och "Vi är undantaget som ska bli regel". 

När man ska kommunicera med en yngre väljare finns det ingenting som slår att vara ute och 

prata med folk ansikte mot ansikte tycker Markus. UV har även försökt använda sig av sociala 

medier, dock har det varit ganska dåliga på detta. Kommunikationsvägarna skiljer sig dock åt 

beroende på vad det gället och UV kommunicerar med väljarna på många olika sätt.  

Yngre väljare ställer annorlunda krav på kommunikationen än äldre väljare. Markus anser att 

ungdomar idag är "copy paste"-generationen och att de föredrar snabba och korta inlägg. 

Markus upplever även att det går att vara mer rätt fram när i samtal med ungdomar till 

skillnad från när man pratar med en äldre. I samtal med en äldre väljare behöver hela 

processen förklaras och det ställs krav på en stor tydlighet. 

Ofrivillig kommunikation (nyhetssändningar, diskussionsforum på internet, rykten etc.) 

hanterar UV olika beroende på kontext. Det handlar allt som oftast om att visa på en alternativ 

bild och inte stoppa huvudet i sanden. Markus säger att Sverigedemokraterna och nazisterna 

har www.avpixlat.info som ett forum för att bygga en "mothegemoni". Även om deras åsikter 

är förkastliga tycker Markus att vänsterrörelsen på ett liknande sätt borde bygga en 

"revolutionär mothegmoni". 

Markus tror att välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet är viktigt för vilket parti en 

yngre väljare sympatiserar med. Ung Vänster anser att samhället borde vara byggt efter behov 

och förmåga snarare än ett samhälle byggt efter vinster. Detta gör dem unika inom svensk 

politik. "Att äldre har blivit handelsvaror är konsekvensen av kapitalismens logik". 

Markus tror att alla välfärdsfrågor är viktiga för ungdomar. Allt handlar om hur intressant 

politikerna gör det. Markus tycker inte att dessa frågor ska riktas in på specifika målgrupper 

även om han tror att det är så.  

Ung Vänster rekryterar medlemmar genom att vara på skolor och prata. De berättar vad de 

gör samt frågar om folk vill vara med. De använder sig av massvärvningar i form av att de 

värvar ett 100-tal personer som sedan gås igenom. Tidigare har de värvat personer till partiet, 

men detta sker inte längre. 

Befintliga medlemmar är väldigt viktiga i rekryteringsprocessen. Så fort en person blivit 

medlem ombeds personen att prata med alla sina kompisar för att få dem att också bli 

medlemmar. 

4.1.5 Jonas Millard, Distriktsordförande Örebro län, Sverigedemokraterna (SD) 

Det långsiktiga målet och funktionen med Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU) är 

att skola in personer som är väldigt unga för att sedan slussa vidare dessa personer till 

moderpartiet Sverigedemokraterna (SD). 
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Ungdomsförbundet är även öppet för dem som inte vill bli politiker. Förbundet skall således 

även bygga en samhörighet och gemenskap bland de yngre väljarna. Jonas Millard betonar att 

en väljare ska kunna känna att man kan stå för att man är Sverigedemokrat och att man är 

trygg i sina åsikter och inte behöver vara rädd. 

Partiet jobbar på olika nivåer med marknadsföring av partiet och ungdomsförbundet. På 

riksnivå är SD aktiva på sociala medier (framför allt Facebook), vilket Jonas tycker de är 

väldigt duktiga på. Partiet har tillsatt folk på riksnivå som jobbar med grafiska bilder som ska 

vara lätta att dela och sprida, i princip gratis. SD jobbar även med annonser om än i mindre 

utsträckning. Något som de jobbar allt mer med är webb-tv vilket fungerar bra tycker Jonas. 

Han menar vidare att SD jobbar mindre än andra partier på att synas i traditionella 

tidningsannonser. 

Skillnaden mellan äldre och yngre väljare är att yngre väljare inte är lika frekventa läsare av 

papperstidningar. Har man en annons i en papperstidning når man inte ut lika mycket som via 

sociala medier förklarar Jonas. 

Just i valtider blir marknadsföringen annorlunda, främst eftersom marknadsföringen i samtliga 

kanaler ökar. Partiet har tidigare använt sig av tv-reklam och kommer att göra det även inför 

nästa val (2014). Det är en stor kostnad, men Jonas upplever att det är framgångsrikt. I 

samband med förra valet censurerade TV4 en reklamfilm av SD, vilken senare publicerades 

på Youtube och Jonas tror att censuren bidrog till den stora spridningen som filmen fick. 

Partiet ska även jobba med bussreklam och utskick av flygblad och detta gör man bara i 

valtider.  

Jonas förklarar att SD och ungdomsförbundet försöker bygga upp en så nära relation som 

möjligt med de yngre väljarna. En god relation till de yngre väljarna tror han kan göra att 

”demoliseringsbilden” som media använder sig av avtar, men även att folk ser att SD inte är 

så hemska som media alltid vill få det till. I förlängningen ska en god relation leda till att 

förtroendet för partiet ökar. ”Man ska kunna lita på oss, vi har en politik för många områden”, 

menar Jonas. 

Svårigheterna med att knyta till sig unga väljare är rent praktiska. Många vill störa partiets 

möten vid exempelvis skolbesök, folk uppviglar till att förstöra. SDs största utmaning är att få 

prata med folk i lugn och ro för att få ut partiets budskap på ett bra sätt, tycker Jonas. 

Grunden i en relation till de yngre väljarna (och kanske väljarna i stort) är någon form av 

grundläggande förtroende och så är det för alla partier, anser Jonas. Får man inte förtroende 

av de yngre väljarna så är det svårt.  

Jonas tror att yngre väljare generellt är mer formbara än äldre väljare, att det går att locka över 

dessa yngre personer som står och väger politiskt. ”Om vi får in folk som sympatiserar med 

SD blir det automatiskt en spridningseffekt. Vänner till den personen får se att han/hon är en 

vettig person och inte en sådan konstig person som media vill få det till att alla 

Sverigedemokrater är”, menar han. 

Förtroende byggs upp face-to-face, ”Vi jobbar i en förtroendebransch och ett enkelt sätt att 

skapa förtroende är att träffa väljare”, förklarar Jonas. Dock har SD ingen direkt 

handlingsplan. Att vara där de unga väljargrupperna befinner sig och vara på skolbesök etc. är 

dock ett par saker partiet arbetar med för att bland annat bygga upp ett förtroende. Jonas anser 
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att det är svårare att möta dem som har gått ut gymnasiet än dem som är kvar i grundskolan 

och att det därför blir sociala medier som blir viktigt för de väljarna. 

Jonas tycker även att engagemang är viktigt i en relation och lyfter fram att det är viktigt att 

partiet visar på engagemang och inte bara i deras kärnfrågor. När det kommer till engagemang 

hos de yngre väljarna så menar han att det är lättare att föra en dialog med någon som är 

engagerad. Det medför även att väljarna söker upp partiet snarare än tvärtom vilket Jonas 

anser är bra eftersom SD har begränsade resurser. Engagemanget bland unga ökar i valtider 

men det finns många saker som är roligare för en 18-åring än att följa med i politiska debatter, 

tror Jonas. Dock är det många som engagerar sig i ex. en fråga (ett problem som de ser i sin 

vardag). Det finns både för- och nackdelar med detta. Om unga engagerar sig i en fråga som 

ligger i linje med SDs politik blir det lättare att knyta till sig dessa väljare. Men om unga 

enbart är intresserade av denna fråga och går med i partiet kan detta medföra att partiet får in 

personer som kanske sympatiserar med SD i en fråga men inte alls i massa andra frågor. Detta 

kan bli ett problem anser Jonas. Då gäller det att vara med och skola in en ny medlem så att 

personen får ta del av partiets andra åsikter också. Vill inte personen göra detta kan han/hon 

inte representera SD. 

På frågan om han upplever att de unga väljarna är engagerade politiskt överlag tror han att de 

flesta kanske svara ja på detta för att det låter bra, men att han skulle säga att yngre väljare är 

mindre engagerade än äldre väljare om man ska generalisera (trots att det finns grupper av 

yngre väljare som är väldigt engagerade). ”Jag kanske gör en felanalys men så har jag upplevt 

det”, förklarar han. 

Han tror att det beror på att den äldre generationen inte hade lika mycket möjligheter att ta del 

av media osv. Idag finns det en miljard saker att ta del av jämfört med förr. 

Engagemanget ökas, enligt Jonas, genom att väcka de frågor som unga väljare är intresserade 

av/borde vara intresserad av. Ett exempel är att problematisera frågor om arbete, bostad osv. 

På frågan om SD finns där för de yngre väljarna förutom vid politiska funderingar svarar han 

att SD är ett politiskt parti och det är den verksamhet de bedriver, men att väljare såklart kan 

ha andra livsfunderingar och dem lyssnar partiet på. Dock är det politik SD ägnar sig åt. För 

de som redan är medlemmar finns det sociala aktiviteter som kvällar med "samkväm" som 

inte har med politik att göra. 

Vanligaste sättet som de yngre väljarna kan komma i kontakt med SD är att ringa eller skicka 

e-post, men partiet får även in vykort och brev (dock i regel från äldre sympatisörer). 

Jonas förklarar att SD försöker vara så tillgängliga som möjligt för de yngre väljarna. Det är 

främst ungdomsförbundet som sköter kontakten med de unga väljarna. Deras kontakt med 

väljarna handlar om att åka ut och möta de yngre väljarna och detta har dom varit väldigt 

duktiga på, betonar han. Förbundet försöker vara på skolbesök och olika föreningar etc., men 

gör det i mindre utsträckning än vad ex. Socialdemokraterna och Moderaterna gör. 

Ungdomsförbundet når även de unga via sociala medier vilket är det lättaste sättet, tycker 

Jonas. Själva partiet gör dock vissa riktade utskick men inte så mycket till gruppen 18-25 utan 

det sköter ungdomsförbundet främst. 
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Yngre vill kommunicera på ett annat sätt än äldre väljare, menar Jonas. ”Vi är lite 

nykomlingar, vilket gör att vi inte har en äldre väljarbas. Därför kanske det blir viktigare för 

oss att både kommunicera med yngre och äldre väljare”. 

Kommunikationen handlar främst om att SD vill få ut sin politik. ”Det handlar om hur vi 

förpackar vår politik. Kvinnor tar gärna till sig ett budskap lättare om det inte är förpackat på 

samma sätt som när man riktar det mot män. Unga män gillar den hårda statistiken och den 

tuffa retoriken medan kvinnor kanske vill ha ett budskap som bygger på mer känsloargument. 

Speciellt om man pratar om de mjukare frågorna (om våra äldre och frågor inom välfärden 

etc.). Kvinnor tilltalas mer av de mjukare frågorna”, förklarar Jonas. 

Ungdomsförbundet jobbar mycket med möten där de träffar de yngre medlemmarna, men 

förbundet har begränsade resurser. Dock brukar SD ge dem tid på deras möten och de brukar 

även skicka ut partiinformation till representanterna i SDU. 

Kommunikation som varken partiet eller ungdomsförbundet rår över är svårt att hantera 

direkt, anser Jonas. SD blir ofta beskyllda eftersom www.avpixlat.info skriver väldigt mycket 

smaklösa artiklar. Det är en hemsida som många av deras väljare läser utan att de kan komma 

med synpunkter på innehållet. Anser SD att de blir orättvist behandlade försöker de påtala 

detta, dock får inte partiet påtala alltför små saker, tycker Jonas. Ett exempel på småsak som 

han tar upp är att en grafiker på SVT hade glömt att ha med partiets logga i samband med ett 

debattprogram, vilket blev en storm på sociala medier. Han tror dock att det var ett mänskligt 

misstag. 

90 % av insändarna på partiets Facebooksida är Sverigedemokrater vilket gör att det inte blir 

så mycket kritik i den kanalen, men blir det någon intressant diskussion brukar Jonas gå in 

och bemöta detta. 

Får partiet en chans att bemöta rykten om dem så gör de det. ”Vi försöker ta det med personen 

direkt om vi kan, dock är det svårt att hantera rykten eftersom de är så spridda”, förklarar 

Jonas. 

När det kommer till resurser säger Jonas att partiet inte har någon speciell pott för att möta de 

yngre väljarna. Ungdomsförbundet (som jobbar mest med detta) har väldigt begränsade 

resurser gällande pengar, de har en budget på ca 30 000 kr/år för Örebro Län. Dock lägger 

förbundet ner mycket tid på att möta yngre väljare. 

När det gäller SDs politik så är de öppna, enligt Jonas. Han anser att partiet inte har någon 

anledning att ljuga om deras politik och att de har en bra politik för de yngre väljarna. 

Öppenheten är en förutsättning för att det ska fungera(för att stärka förtroendet). Folk är även 

välkomna och se hur SD jobbar, dock finns praktiska problem om folk är med hela tiden när 

de jobbar. Dock får folk gärna komma dit och prata med dem (i partiet), betonar han. SD har 

även bjudit in nya medlemmar hit så de kan få se hur partiet jobbar. Detta skulle nog inte gå 

med vanliga väljare eftersom SD behöver interna möten inom partiet. Dock har SD öppna 

möten där icke-medlemmar får delta. Jonas anser att partiet är väldigt öppen överlag. 

Rekrytering av medlemmar till partiet sker i samma veva som partiet/ungdomsförbundet 

träffar dem. För medlemskap i ungdomsförbundet räcker det med att skicka ett SMS. Det är 

många unga som stödjer dem, lyfter Jonas fram. Medlemsantalet stödjer inte den ökade 
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sympatin för SD, det är många som inte vill bli medlemmar men som stödjer partiet, förklarar 

han vidare. 

På SDs hemsida framgår det hur man blir medlem. När en person har blivit medlem så ska 

denne bli kontaktad och kallad till ett medlemsmöte. Sedan brukar partiet kolla av 

medlemmens intresse av att jobba aktivt i partiet/ungdomsförbundet eller enbart vara en 

passiv medlem. 

Jonas berättar att SD har ett stort ökat antal medlemmar men få har dock varit med under lång 

tid vilket gör att det blir de erfarna medlemmarna som får jobba med de yngre väljarna.  

Alla medlemmar är viktiga när det kommer till rekryteringsarbetet och så länge passiva 

medlemmar kan säga till folk att man är Sverigedemokrat och stå för sin åsikt kan det göra 

nytta, anser han. De aktiva medlemmarna är ännu viktigare eftersom de även är ute och pratar 

med folk och gör reklam för partiet, exempelvis på skolor. 

Det är svårare nu än för några år sedan att vara med och jobba inom partiet eftersom de för 

några år sedan fanns en stor efterfrågan på partiets politik att de behövde representanter. Detta 

är ett problem än idag, dock i mindre utsträckning. Om man kommer in som ny medlem idag 

och visar att man är en ”reko” person och jobbar bra så finns alla möjligheter att stå med på 

listor inför exempelvis valet 2018. SD har dock krav på att man måste ställa sig bakom 

partiets grundläggande principprogram. Partiet har ingen kontroll av det men märker de att en 

medlem avviker från partiets grundläggande principprogram kan personen bli föremål för 

personärenden. Är man inte Sverigedemokrat ska man inte vara medlem i partiet, menar 

Jonas. 

SD har många olika aktiviteter som de anordnar och är med i, framförallt i anslutning till val. 

Partiet anordnar t.ex. utbildningar och möten, men de har dock inte så många möten bland 

allmänheten (förutom deras öppna möten som de har kanske en gång per år). Det finns dock 

en risk med öppna möten och det är att det ibland blir våld etc. SD bjuder även in andra 

partier till debatt, även det är framförallt i samband med val. Mellan valen blir det mer 

bokbord och liknande. Partiet anordnar även sociala aktiviteter bland sina medlemmar.  

Partiet/ungdomsförbundet försöker även att komma när de får inbjudningar från olika håll. 

Dock är det svårt att hitta representanter eftersom partiet har så många nya medlemmar som 

kanske inte är helt politiskt tränade. SD har dessutom varit med på Powermeet genom SD 

motor, som är ett förbund inom partiet. ”Vi är stora bland raggare och bilintresserade”, 

förklarar Jonas. 

SD är inte med och officiellt stödjer så många organisationer, personer eller grupper förutom 

Danskt Folkeparti. Eller som Jonas beskriver det, ”det är väl mera dem som har stött oss i och 

för sig”. Danskt Folkeparti är mer etablerade än SD och partiet har ett samarbete med dem. 

Enligt Jonas har de två partierna ganska lika politik och Danskt Folkeparti har försvarat SD 

med tanke på hur partiet har blivit behandlade. Danskt Folkeparti visade SDs reklamfilm när 

den blev censurerad och de två partierna funderar på att gå till EU-val tillsammans. 

Annars är det bara SD motor som SD stödjer, men de är ett förbund inom SD. Dock är det inte 

en grupp som de arbetar tillsammans med politiskt. 

På frågan om vad Jonas skulle säga till en ung väljare som tycker att partierna är alltför lika 

varandra svarar han att han skulle säga att han håller med. I stora övergripande frågor är 
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partierna idag väldigt lika t.ex. i klimatfrågor och i invandringspolitiken. Detta gör att det blir 

lättare för en väljare att ta sig till SD eftersom de skiljer sig och är väldigt tydliga när det 

gäller dessa övergripande frågor, förklarar han. 

Den viktigaste frågan för SD är invandringspolitiken och detta kommer förmodligen, menar 

Jonas, att förbli den viktigaste frågan i en tid framöver. Där skiljer de sig och denna fråga är 

etablerad.  

Jämställdhetsfrågor, som rätten till heltid (profilerad mot kvinnor), är frågor som SD idag bryr 

sig mycket om och detta kan förmodligen bli ännu större frågor i framtiden. Trots att de flesta 

av väljarna som röstar på SD är män så är ändå en tredjedel av dem som röstar kvinnor och 

partiet märker att de växer inom den gruppen. 

Dessa frågor kommuniceras via deras marknadsföring (ex. sociala medier som nämnts innan) 

men även i offentliga debatter. Detta är ganska traditionellt partiarbete. Det finns även 

kampanjer på riksnivå (t.ex. "inga fler papperspoliser"-kampanjen). 

För att tydliggöra dessa frågor förmedlar SD dessa genom debattartiklar och debatter. ”Det 

gäller att konkretisera vår politik och tala om hur vi ser på det”, menar Jonas. Det finns idag 

frågor som ex. invandringspolitiken där väljarna har en ganska tydlig uppfattning om var SD 

står, vilket gör att de har lyckats få ut sitt budskap. Dock finns det såklart väljare som tror 

mycket på medias bild om dem, förklarar han. 

Jonas tror även att det är många som inte känner till vad SD står i många andra frågor (t.ex. 

rätten till heltid som jag nyss tog upp) vilket är någonting han anser partiet måste jobba på. 

Det är främst i andra frågor än invandringspolitiken som SD behöver jobba på för att vara 

tydliga. 

Jonas tror att välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet (t. ex frågor kring sjukvård, 

pensionssystem, stöd för arbetslösa, skola osv.) kan vara viktigt för vilket parti en yngre 

väljare sympatiserar med. Framförallt viktigt för kvinnor eftersom de är mer intresserade av 

de mjuka frågorna. Det som SD har tryckt hårt på är rätten till heltid. Det är mer kvinnor som 

är i behov av detta (fler kvinnor arbetar deltid, främst kanske inom äldreomsorgen) och det 

blir dubbel effekt då det blir mer händer och fötter inom vården vilket är behövligt, tycker 

Jonas. Han tror även att ”sociala skyddsnät” är det som unga väljare är mest intresserade av. 

SD riktar in reklamen om dessa frågor till vissa väljargrupper. Via sociala medier kan man 

rikta in reklamen väldigt bra, anser Jonas. ”Totalt gör vi inte lika mycket såhär, det blir mer 

viktigt i samband med valet”, förklarar han. 

Jonas utvecklar detta och säger att det kan vara så att de riktar in de frågor som unga väljare 

brinner för till just dem men att detta också kan medföra att partiet får möjlighet att delge 

andra åsikter. ”T.ex. en ICA-butik som har bra pris på apelsiner, även om de går back på 

apelsiner så kan man sälja andra grejer”. 

När det kommer till missförstånd kring partiet och deras politik berättar Jonas att journalister 

och även andra partier brukar kunna säga att SD är främlingsfientliga. Detta anser han dock 

egentligen inte är något missförstånd utan en uttrycklig vilja från deras sida att diskreditera 

partiet. Från väljarna handlar det mer om ren okunskap. Det kan handla om att man inte vet så 

mycket om var SD står i många frågor. T.ex. att väljaren tror att SD är ett typiskt högerparti, 
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att de är som moderaterna med undantaget att SD vill ha en minskad invandring. Det stämmer 

inte heller, betonar Jonas. Det skiljer sig alltså mellan journalister och väljare. 

Vilka möjligheter har då yngre väljare att påverka SDs politik och valfrågor? Blir en fråga 

viktig i den politiska debatten försöker partiet att engagera sig i den. Ibland händer det att 

vanligt folk identifierar problem som politikerna inte lyft upp tidigare. Gör man detta har man 

stor möjlighet att påverka. Att skapa politiken och frågorna är en tvåvägskommunikation, 

enligt Jonas. ”Vi skapar vår politik men vi lyssnar på väljarna”, förklarar han det som. 

Jonas tror inte att religion är en viktig faktor inom den svenska politiken men det beror på hur 

man ser det. För många av SDs väljare kan Islam vara en viktig faktor på så vis att man tycker 

att det blivit en islamisering av det svenska samhället. Dock anser han inte att religion överlag 

är viktigt. Inte heller spelar religion in i SD som parti eller i deras politik. Dock finns det vissa 

kristna traditioner som folk tycker är viktiga, t.ex. fira jul. Dessa traditioner vill SD bibehålla. 

Jonas tror även att religion inom politiken spelar en ganska liten roll för yngre väljare så länge 

man som parti inte är för religiös. Är man för religiös kan man få folk att tappa förtroendet för 

en, tror Jonas. 

Jonas anser att det kan vara viktigt att partier och förbund är med och delger sina åsikter vid 

dåliga händelser, som t.ex. olika katastrofer, så länge man inte bara gör politik av hemska 

saker som har hänt. Att visa sitt stöd tycker han är viktigt. Det är mer viktigt vid motgångar än 

framgångar att visa sitt stöd, men det blir naturligt att man blir glad och skriver något på t.ex. 

Twitter vid ett VM-guld i fotboll, förklarar han. Man kan visa sin glädje. 

De känslor som SD vill att partiet och det de står för ska frambringa hos de yngre väljarna kan 

beskrivas i tre ledord: ”förändring, framåt, tillsammans". SD är partiet som ser väljarnas 

verklighet, menar Jonas. Detta påtalar de ofta i debatter. Han tycker de andra partierna 

använder mycket fina ord medan SD beskriver verkligheten. 

Jonas är osäker på om SD jobbar på något speciellt sätt med att framhäva partiet med 

speciella färger, slogans eller logotyper men förklarar att de har tagit en grafisk profil. Man 

ska, utan att se loggan, kunna känna igen partiet (typsnitt, hur de jobbar med texten, färger 

etc.). Syftet är att man ska känna igen partiet. 

En slogan SD använder är de tre ledorden som nämndes ovan: "Förändring, framåt, 

tillsammans". Men partiet har även en till slogan som de använder mer internt som lyder: 

"Hela Sveriges parti". Dock är det inte så många väljare som känner till detta. Jonas tycker att 

partiet har varit dåliga med att få ut detta till väljarna. Generellt tror han dock att väljare inte 

känner till riksdagspartiernas slogans, vilket kan ses som ett misslyckande för alla partier. 

4.1.6 Kalle Bäck, Generalsekreterare, Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) 

Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) har som uppgift att vara en plantskola för 

morgondagens politiker. Enligt Kalle Bäck består dock även KDUs arbete av att ta fram nya 

idéer och förslag till moderpartiet Kristdemokraterna (KD). KDU ska även vara en ideologisk 

vakthund och stå för ett långsiktigt tänk om partiet skulle vara ute och sväva i något 

sammanhang. En stor del av KDUs arbete går även ut på att möta unga väljare. 

KDU jobbar med marknadsföring främst genom att besöka skolor. Där försöker de få folk att 

prata politik och gå med i KDU. Till skillnad från moderpartiet har ungdomsförbundet en unik 
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möjlighet att vara ute på skolor och denna möjlighet försöker de utnyttja. Högskolor är dock 

inte lika välkomnande gentemot ungdomsförbund som grundskolor är. 

KDUs marknadsföring i valtider intensifieras i stor utsträckning. Förbundet använder sig i 

samband med val av utskick till förstagångsväljarna för att få dem att gå med i KDU och rösta 

på KD. I valtider ökar mediernas intresse av ungdomsförbunden samtidigt som inbjudningar 

till skoldebatter och andra evenemang ökar. Kalle menar att det helt enkelt finns ett naturligt 

ökat intresse för ungdomsförbund och ungdomspolitik i valtider. 

Kalle tror att grunden i en relation med de yngre väljarna är att driva frågor som ungdomar 

tycker är relevanta. KDU ska försöka prata till de unga på ett bra sätt samtidigt som förbundet 

är relevanta i de frågor som drivs. Förhoppningen är att relationen med unga ska leda till att så 

många som möjligt engagerar sig i den Kristdemokratiska saken, att de går med i KDU och 

röstar på KD. Kalle menar att KDU är helt beroende av alla röster de kan värva till 

moderpartiet. 

En svårighet KDU upplever när det gäller att knyta till sig unga väljare är att unga ofta redan 

har så fullt upp i sina liv och därför inte anser sig ha tid att engagera sig politiskt. Kalle 

medger även att undersökningar visat att moderpartiet KD ofta uppfattas som ett parti för 

äldre. Partiet jobbar dock på att försöka attrahera yngre väljare i större utsträckning i 

framtiden. Detta arbete handlar enligt Kalle om ett ändrat marknadsföringsfokus. Han tror att 

partiet har bättre förutsättningar än på länge för att attrahera yngre väljare. 

Vidare tror Kalle att det är viktigt att KDU uppfattas som en trovärdig aktör som både håller 

det man lovar och driver de frågor förbundet säger sig göra. Att säga samma saker i olika 

sammanhang bidrar till att öka de unga väljarnas förtroende för KDU. "Väljarna ska veta vad 

det betyder att rösta på KD och engagera sig i KDU". För att bygga förtroende är det således 

viktigt att både vara konsekvent och relevant. 

Kalle menar att det är viktigt för KDU att vara ute och synas på landets skolor. De som 

företräder KDU ska både kunna lyssna och vara tydliga. Att bara lyssna utan att ha någonting 

eget att komma med är dock enligt Kalle ett beteende som inte är förtroendeskapande för de 

unga väljarna.  

Engagemang i en relation med de yngre väljarna anser Kalle är jätteviktigt, speciellt i valtider. 

Genom att väljare engagerar sig i partier engagerar de sig även i demokratin, eftersom de 

svenska politiska systemet ytterst bygger på partiernas arbete. KDU jobbar ständigt på att 

träffa unga personer som är villiga att engagera sig i KDU. 

Kalle tror att unga väljares politiska engagemang kan öka genom att 

partierna/ungdomsförbunden försöker tillgängliggöra politiken. Det handlar om att KDU ska 

prata på ett sätt som tilltalar de unga. Kalle menar att ungdomsförbunden har en större 

möjlighet än riksdagspartierna att vara mer långsiktiga och ideologiska i sin politik 

("partiledardebatter tenderar ofta att fastna i teknikaliteter"). Denna möjlighet försöker KDU 

utnyttja för att engagera de unga väljarna eftersom de oftast är de ideologiska frågorna som 

engagerar folk politiskt. 

Överlag skulle Kalle säga att unga väljare är engagerade politiskt. Även om det inte gäller alla 

så upplever han att det finns stora grupper som är politiskt intresserade. Intresset är även 

större idag än det var på 90-talet. Han tror att detta kan bero på att det idag finns ett större 
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förtroende för politikerna än det fanns på 90-talet, vilket främjar det politiska intresset. Det 

ökade mediala intresset för politik har även detta bidragit till ungdomars ökade engagemang. 

Om en väljare anser att partierna idag är alltför lika varandra gäller det enligt Kalle att fråga 

vad väljaren är intresserad av för frågor för att sedan visa på att det finns skillnader mellan 

partierna. Om väljaren inte har några speciella kärnfrågor så går det istället att lyfta fram en 

av förbundets (KDUs) huvudfrågor som ex. lag och ordning för att sedan visa på skillnader 

mellan förbunden. Kalle menar att partierna skiljer sig väldigt mycket under ytan, vilket blir 

tydligt i en jämförelse mellan ungdomsförbunden. 

KDU kommer inför valet att fokusera på tre huvudfrågor: 

Den första är lag- och ordningsfrågor. Detta för att få till en mer rättvis rättspolitik, för att 

förebygga brott, för att det ska straffa sig när man begår brott, för att polisen ska komma 

snabbare när man ringer etc. 

Den andra är familjepolitiksfrågor. Detta för att barn och unga som växer upp i välfungerande 

familjer tenderar att må bra senare i livet. KDU vill få till en familjepolitik som stöttar och 

stödjer familjen snarare än att styra och ställa. 

Den tredje är skolpolitiksfrågor. Detta för att KDU vill värna om friskolor, för att de tycker att 

det är bra med valfrihet, för att alla skolor ska hålla toppkvalité, för att få ordning och reda i 

klassrummet samt för att öka statusen för läraryrket. 

För att dessa frågor ska bli så tydliga som möjligt kommer kampanjer och foldrar att tas fram. 

KDUs företrädare kommer även att skriva artiklar och prata mycket om huvudfrågorna. 

Förbundet försöker även driva dessa frågor aktivt på sociala medier. Målet är att KDU och 

KD ska bli starkt förknippade med dessa huvudfrågor. 

Det vanligaste missförståndet kring KDU och KD är att man behöver vara religiös för att vara 

med i partiet, det behöver man definitivt inte vara säger Kalle. Även om KDU och KD hämtar 

sina värderingar från den kristna etiken och den västerländska humanismen har detta 

ingenting att göra med t.ex. uppfattning om högre väsen. Kalle säger att det fortfarande är lite 

av en utmaning för förbundet att avliva denna myt. 

På frågan om vilka möjligheter unga väljare har att påverka KDUs politik svarar Kalle att 

KDU är en organisation som utgår från sina medlemmar. Därför kan förbundet inte isolera sig 

från samhället utan måste lyssna på vad ungdomar tycker är viktigt. För förbundet blir det en 

kombination av att utgå från medlemmarna samtidigt som KDU ser till vad som ligger i tiden 

och är relevant. 

Alla som är under 32 år och delar KDUs värdegrund är välkomna in i förbundet. På så vis är 

KDU en öppen och demokratisk organisation menar Kalle. KDU är dock inte öppna för dem 

som inte delar förbundets värdegrund. Kalle anser att det är alla ungdomsförbunds ansvar att 

fånga in dem som delar ett förbunds värderingar. Om en väljare som inte är medlem funderar 

på att gå med i KDU är personen välkommen att besöka förbundet. Det finns även alla 

möjligheter för en icke-medlem att träffa någon från KDU och prata politik. 

KDU bygger på ungdomars ideella engagemang och resurserna att anställa personer är idag 

små, även om resurserna ökar i samband med valrörelsen.  
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Utöver förbundets politiska fokus anordnar även KDU sociala aktiviteter och studieresor för 

de yngre väljarna. Detta är dock främst för medlemmar, men förbundet uppmanar gärna 

medlemmarna att ta med sig kompisar till aktiviteter i distrikten etc. 

Om en väljare vill komma i kontakt med KDU och inte möter förbundet på sin skola går det 

bra att maila, ringa, twittra och skriva till förbundet på Facebook. Det lättaste sättet är dock att 

ta kontakt med distriktsordföranden i det länet man bor i. Den personliga kontakten mellan 

KDU och de unga väljarna kan främst ske via förbundets skolbesök.  

Kontakten med yngre väljare i förbundet ansvarar distrikten främst för. Riksorganisationen 

gör dock utskick, har interna nätverk, kommunicerar via Facebook etc. Kalle medger att det är 

en utmaning att få alla meddelanden att gå fram inom förbundet. Att förbundet jobbar med 

många olika kanaler kan i vissa fall försvåra processen, men är nödvändigt. 

Kalle tror inte att religion är en speciellt viktig faktor inom den svenska politiken. Han tror att 

det betyder en del för vissa människor och att religion kanske betyder något mer idag än för 

10-20 år sedan. Kalle tror vidare att det inte finns något tydligt mönster att religiösa 

människor röstar si eller så. Religion är således inte en avgörande faktor när en väljare röstar, 

men en bidragande orsak i många fall. 

För KDU är religion viktigt på så vis att förbundet bygger på en kristen värdegrund. KDU 

tycker även att det är jätteviktigt att det finns kristna samfund som tillåts existera och verka i 

samhället. "Religion och religiösa samfund har en viktig plats i en demokrati och det är viktigt 

att vi värnar om detta" säger Kalle. 

På frågan om förbundet deltar i/anordna några event eller aktiviteter svarar Kalle att de har en 

mängd aktiviteter. På riksnivå anordnar KDU något som de kallar "riksmöte" vilket är ett 

evenemang där ungdomar från hela landet en gång om året deltar och diskuterar politik. På 

riksnivå anordnas även frihetsdagarna där ett antal diskussioner och paneldebatter äger rum en 

gång om året i Uppsala. Senast var ämnet EU-politik. KDU har även en kickoff både på våren 

och hösten där Kalle säger att förbundet "taggar igång" sina medlemmar. 

På lokalnivå sker det dessutom något evenemang i princip varje vecka. Exempel på 

evenemang kan vara ett någon från riksorganisationen bjuds in till distriktet, att studiebesök 

anordnas osv. 

KDU deltar även i event som andra bjuder in till. Detta kan vara exempelvis skoldebatter och 

andra ungdomsrelaterade evenemang. 

Att delge ungdomsförbundets åsikter vid olika händelser kan absolut vara viktigt enligt Kalle. 

Dock bör KDU kunna tillföra något i frågan om de ska uttala sig. Ett exempel på när KDU 

gått ut och visat sitt stöd är efter tragedin på Utöya där KDU i form av ungdomsförbund 

kände ett extra ansvar att visa att de brydde sig. De skickade ut ett pressmeddelande och 

visade sitt deltagande både till systerorganisationen KRFU och till arbetarpartiets 

ungdomsförbund i Norge. Kalle menar att det i ett sådant sammanhang är självklart att visa 

sitt stöd. 

Vid bra händelser kan det vara viktigt att uttala sig men frågan blir hela tiden om det 

verkligen blir meningsfullt. Om Sverige t.ex. vinner OS-guld i hockey kanske det inte är 

jättenödvändigt att säga något. Om något verkligen berör förbundet tycker Kalle att de kan 

vara med och delge sina åsikter. 
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De känslor som KDU vill att unga väljare ska förknippa förbundet med är främst hederlighet, 

ansvarstagande och frihet. Kalle tror att det är viktigt att i alla sammanhang fundera på hur 

KDU vill bli förknippat. 

Gällande logga så använder sig KDU av en blå symbol för att symbolisera förbundets 

borgerlighet. Detta är en följd av att KDU betraktar sig som det tydligaste borgerliga 

ungdomsförbundet i Sverige och kallar sig således: "Det borgerliga ungdomsförbundet". 

KDU brukar ta fram ungefär en ny kampanj per år och förutom "Det borgerliga 

ungdomsförbundet" använder sig KDU av slogans som "Mitt hjärta är blått" (man behöver 

inte vara vänster för att visa på solidaritet) och "Skaffa dig ett liv" (handlar om personligt 

ansvarstagande). 

Om Kalle ska jämföra unga och äldre väljares krav på kommunikation tror han att unga 

väljare ställer högre krav på att det som kommuniceras ska vara lättillgängligt. Med det sagt 

menar han dock att man inte ska underskatta yngre väljare eftersom många är väldigt politiskt 

insatta. Det gäller således att hitta en balans i kommunikationen så att den både appellerar till 

de ungdomar som är väldigt insatta och till de som inte är så insatta. Detta tillsammans med 

att finnas tillgänglig där ungdomar blir (skolor, sociala medier osv.) väldigt viktigt gällande 

KDUs kommunikation. 

Ofrivillig kommunikation hanteras beroende på i vilket sammanhang KDU utsätts för den. 

Sprids en osanning om ungdomsförbundet försöker KDU komma i kontakt med källan och 

prata med personen eller redaktionen, beroende på i vilket sammanhang det sker. Det handlar 

helt enkelt om att bemöta kritik om förbundet inte framställs på ett schysst sätt. Kalle menar 

att om folk skriver kritiskt om KDU kan det även vara en möjlighet för förbundet att komma 

till tals, vilket innebär att kritik inte bara ska ses som något negativt. Vidare ägnar sig KDU 

inte åt att vara inne på diskussionsforum och skriva i kommentarsfält utan försöker istället 

vara mer proaktiva genom att skriva en artikel eller liknande. 

Kalle tror att välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet absolut är viktigt för vilket parti 

en yngre väljare sympatiserar med. Speciellt tror han att skolfrågorna är viktiga. Utifrån 

skolfrågor väljer många ungdomar dels att engagera sig politiskt och dels ett parti som de 

väljer att rösta på. Kalle tror att unga väljare utöver skolfrågorna även är väldigt intresserade 

av jobbrelaterade frågor. Han tror att dessa två frågor är de viktigaste för de flesta unga 

väljare. 

De välfärdsfrågor som KDU tydligast står för är att det dels ska finnas en valfrihet inom 

välfärdssektorn som möjliggör att makten flyttas tillbaka till medborgarna. Välfärden ska 

även vara effektiv samtidigt som det inbyggt i denna ska finnas ett vänligt bemötande och en 

bra värdegrund. 

Eftersom KDU är ett borgerligt ungdomsförbund försöker de rikta dessa välfärdsfrågor till de 

väljare som finns på "allianssidan". "Vi måste nischa oss eftersom vi är ett litet 

ungdomsförbund" säger Kalle. 

KDU stödjer i huvudsak KD, men förbundet är även aktiva i en del samarbetsorganisationer 

såsom t.ex. YEPP (Youth of the European People's Party), Ung Allians och KDUN 

(Kristdemokratisk Ungdom i Norden). Det är dock inte så att förbundet aktivt samarbetar med 
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andra organisationer utanför den Kristdemokratiska rörelsen i Sverige. Enskilda frågor kan 

dock drivas med andra förbund. 

Rekryteringen av nya medlemmar till partiet sker främst via skolbesök alternativt att väljare 

söker sig till KDU via hemsidan. Kalle ser de befintliga medlemmarna som helt ovärderliga i 

arbetet med att rekrytera nya medlemmar: "Det är från dem arbetet utgår och vi är beroende 

av deras ideella engagemang". KDU försöker få alla medlemmar att prata om politik på ett 

engagerande sätt för att på så vis kunna värva ännu fler medlemmar via dem. 

4.1.7 Joan-Pablo Roa, Kommunikationsstrateg, Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) 

Målet med Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) är att nå en verklig 

samhällsförändring. De vill nå ett samhälle både i Sverige, men även globalt som präglas av 

jämlikhet, frihet, solidaritet och hållbarhet. Allt förbundet gör är för att nå detta. De jobbar 

utifrån deras värdegrund i syfte att nå denna vision. 

Funktionen med SSU, menar Juan-Pablo, är att det är en plats för unga som delar våra 

värderingar. SSU vill påverka samhällsutvecklingen åt ett socialdemokratiskt håll samtidigt 

som de påverkar moderpartiet. De ska även fånga upp dem som delar våra värderingar och ge 

dem en plattform. 

Juan-Pablo betonar att SSU inte jobbar med marknadsföring. De jobbar med kommunikation 

och det är en markant skillnad enligt honom. Han förklarar marknadsföring som köpta kanaler 

osv. och säger att de inte köper reklam eller annonserar. De jobbar med kommunikation och 

relationer med deras olika målgrupper. Det handlar framförallt om det fysiska mötet och det 

andra är digital kommunikation, säger han. De jobbar även med att synas i media.  

Vid valtider förändras inte arbetet med kommunikation och relationer med målgrupperna så 

mycket förutom att allt intensifieras. 

SSU har i valrörelsen valt att jobba väldigt mycket med digital kommunikation. Där använder 

de ett kampanjverktyg som heter BSD Tools som de är unika med i Sverige. Detta är samma 

som Obama använde i sina två senaste valrörelser. Det är ett digitalt engagemangsverktyg 

som handlar om att skapa relationer med deras målgrupp, förklarar Juan-Pablo. Genom att 

skapa relationer online med målgruppen förstår de hur denna målgrupp tänker och vad de vill 

ha från SSU samtidigt som ungdomsförbundet kan kommunicera på ett smidigt sätt.  

SSU har således en person som jobbar med digitala relationer. Utöver BSD Tools är det 

traditionella digitala kanaler som hemsida, Facebook och Twitter. 

Våra medlemmar är våra bästa ambassadörer och vi försöker hitta metoder för dem att träffa 

och prata med så många som möjligt, säger Juan-Pablo. Dessa möten kan leda till att de 

vinner val, tror de. 

På frågan om hur de vill att deras relation med unga väljare ska se ut svarar Juan-Pablo med 

tre punkter: 

1. Ska veta vilka vi är 

2. Ska veta vad vi står för 

3. Ska vilja gå med i vår organisation 
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Det finns en sorts engagemangstrappa där de försöker finnas till för alla unga väljare oavsett 

var på engagemangstrappan de befinner sig, menar han. 

En god relation handlar om ett ömsesidigt utbyte där båda parter mår bra av relationen. Goda 

relation leder till att vi växer som ungdomsförbund. Långsiktigt kommer SSU i så fall vara en 

ännu större maktfaktor i samhället än vad vi är idag, förklarar Juan-Pablo. 

Grunden i en relation handlar om många parametrar. Bland annat tycker Juan-Pablo att 

öppenhet och transparens är viktigt men även enkelhet och att man ska känna att man 

utvecklas (de jobbar med utbildningar för deras medlemmar så att de ska kunna utvecklas som 

människor). Ett sätt för SSU att jobba med öppenheten är att i en valrörelse göra i princip allt 

de gör tillgängligt på hemsidan. . ”Om man inte ser öppenhet som en nyckel i sitt 

kommunikativa arbete så är man jävligt fel ute”, menar han. 

Dock är det svåraste, för SSU med att knyta till sig unga väljare, att nå dem. Han berättar 

vidare att ca 90 % av ungdomarna i Sverige röstade senaste valet men att det gäller för partiet 

och ungdomsförbundet att berätta för de unga väljare varför Socialdemokraterna har den bästa 

politiken för dem och för samhället för att få dem att rösta på Socialdemokraterna. Han 

förklarar att det ibland kan vara svårt att bli insläppta i t.ex. skolor etc. Det är svårt att hitta 

relationer där unga finns, bland annat har det blivit ett mycket större brus. Det finns inte tre 

ställen som förr längre(tv-reklam, tidningar etc.). 

När man väl når unga väljare handlar det sedan om hur man paketerar sitt budskap. När det 

gäller svårigheten med att få med unga väljare i SSU handlar det ofta om att unga? saknar 

tillräcklig information. SSU gör opinionsundersökningar och har fått fram att var tredje ung 

person är politiskt intresserad och skulle kunna tänka sig att engagera sig i ett politiskt 

ungdomsförbund. Det som är svårt för SSU är, enligt Juan-Pablo, att berätta var de är och vad 

politik innebär. Den offentliga bilden av politik (att den är tråkig) menar han är helt annan än 

vad politik uppfattas som av de som väl engagerar sig politisk. Dock anser han att trots dessa 

svårigheter så växer ungdomsförbundet och är i en positiv spiral. 

Vidare anser han att förtroende är ”extremt viktigt” i en relation mellan 

partiet/ungdomsförbundet och de yngre väljarna, så viktigt att man ibland tar det för givet. 

Förtroende anser han är A och O och detta bygger man upp genom det han tidigare nämnde, 

öppenhet och transparens men även att lyssna på och ha dialog med sin målgrupp. Detta anser 

han är en ännu viktigare aspekt gällande ungdomsförbund eftersom ungdomar generellt har så 

mycket andra valmöjligheter idag än att engagera sig politiskt(sitta vid datorn, idrotta etc.). 

Därför är de inte lika lojala som äldre väljare fortsätter han. Även här tar han upp verktyget 

BSD tools som ska implementeras i SSUs arbete. De vill bygga om hela deras webbplats så 

att den ska bygga på relation snarare än information, det ska finnas en interaktivitet och 

väljarna ska kunna höra av sig och få svar etc. En andra sak som Juan-Pablo tar upp i 

förtroendebyggandet är att, trots att det ibland är att få tillträde, vara ute på skolor så mycket 

som möjligt. De vet att unga finns där i stor utsträckning. 

Vid frågan om vad engagemang betyder i en relation lyfter han upp SSUs engagemang och att 

det är viktigare ju yngre väljarna är. Är man engagerad så märker yngre väljare det mer. 

Yngre väljare är inte lika lojala och har mer att välja på överlag och ger väljare sitt 

engagemang så vill de ha det tillbaka också. Unga väljare, anser Juan-Pablo, är ”extremt 

engagerade” men skillnaden ligger i att unga ofta är mer engagerade i enskilda sakfrågor 
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vilket har resulterat i alla enfrågerörelser som finns(ex. miljörörelsen). Ungdomsförbundet vill 

visa att man kan engagera sig i SSU och samtidigt engagera sig i den rörelse man vill 

engagera sig i. 

Juan-Pablo hoppas att väljarna ska känna att det är enkelt att komma i kontakt och säger att 

SSU nog är det ungdomsförbund som är mest känt och kanske tack vare att de är så lätta att få 

tag på. Det går att komma i kontakt med SSU dels genom deras hemsida där man kan skicka 

mail till informationsmailen, vilket de brukar svara på inom 24 timmar. De finns även på 

Facebook, Twitter, Instagram och det går även ta kontakt via telefon. Det går såklart också att 

ta kontakt med dem när de är ute på de skolor som de blivit insläppta på. Han förklarar vidare 

att många tror det är väldigt svårt att komma i kontakt med ungdomsförbundet, men att det 

egentligen är väldigt lätt. 

Juan-Pablo menar att när det kommer till ungdomsförbundets kommunikation med de yngre 

väljarna försöker de skapa en dialog och relation med dem. Det viktigaste är personliga möten 

(skolbesök) och digitala kanaler (hemsida, Facebook, olika mail samt det nya verktyget BSD 

Tools). 

Kontakten med medlemmarna i ungdomsförbundet sker på olika sätt. SSU finns nationellt i 

26 distrikt. Varje distrikt har även klubbar där man har klubbordförande och där finns 

telefonlistor etc. När förbundet på toppen vill kommunicera med medlemmar så gör de det 

oftast via SMS och Facebook. Oftast är det dock klubbarna inom distrikten som sköter 

kommunikationen till medlemmarna. På distriktsnivå har de en personlig kontakt, där de har 

olika aktiviteter, som exempelvis läger, där man får en personlig kontakt, förklarar Juan-

Pablo. De har dock inte en daglig personlig kontakt, det är omöjligt eftersom de har så många 

medlemmar, fortsätter han. 

Förutom själva politiken kommunicerar SSU även organisatoriska frågor så som hur de ser ut 

men även varför väljarna ska bli medlemmar. 

Juan-Pablo tror att yngre väljare ställer högre krav gällande enkelhet, tillgänglighet och 

snabbhet när det kommer till kommunikationen jämfört med äldre väljare. Unga tröttnar 

snabbare men är fortfarande engagerade, vilket gör att SSU måste vara bättre på att 

kommunicera för att nå de unga väljarna, förklarar han. Det är dock inte mer viktigt att 

kommunicera med en yngre väljare. 

När det kommer till hur mycket resurser i form av tid, personal och pengar som SSU lägger 

på att möta de yngre väljarna svarar han att det ”beror på”. De segmenterar inte på det sättet. 

Personer mellan 13-30 kan vara medlem i ungdomsförbundet och de lägger mest tid på 

gymnasie-och högstadieåldern eftersom de besöker skolor ganska ofta. 

I en valrörelse lägger de extra fokus på 17-26 eftersom det är de som kommer kunna rösta. Då 

har de en valbudget. Den vanliga löpande budgeten går även till 13-16 åringar. De gör inga 

stora åtskillnader mer än att de gör extra skolbesök på gymnasiet framförallt. 

Ofrivillig kommunikation, dvs. kommunikation som de inte kan styra över, t.ex. 

nyhetssändningar, diskussionsforum på internet, rykten etc. hanterar de på olika sätt. Vid stora 

kriser har de krisberedskap. Det löpande är att de har mycket omvärldsbevakning. SSU är 

beroende av omvärlden och måste reagera och interagera ofta och en stor del av Juan Pablos 

jobb är att hålla koll på vad som händer i omvärlden. 
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När det kommer till nyhetssändningar har de en krishantering och det är från fall till fall hur 

de hanterar sådan ofrivillig kommunikation men de vet alltid när det kommer saker om dem. 

Ibland så händer det att vi blir jagade och kritiserade. ”Då bemöter vi det med öppenhet, vi 

finns alltid tillgängliga för journalister”, betonar Juan-Pablo. Är kritiken relevant tar de till sig 

den och är kritiken felaktig påpekar de den, förklarar han vidare. SSU är oftast proaktiva, 

tillgängliga och transparenta, menar han. 

Trådar och liknande sidor på internet bemöter de ”till och från”. Det ”nättrolliga” och 

”konspiratoriska” låter de vara. I den mån de tycker att det är relevant så bemöter de kritik. Är 

kritiken relevant tar de till sig den, är kritiken felaktig talar de om hur det ser ut, förklarar han. 

Till en väljare som tycker att partierna idag är alltför lika varandra säger Juan-Pablo att de 

absolut största skillnaderna finns inom ideologi och värderingar. Mycket av det som är likt är 

rent retoriskt där många använder sig av triangulering (tar en ståndpunkt i mitten för att locka 

den breda massan som är osäker). Han förklarar vidare att man ska tänka på vilka värderingar 

man har och vilket parti passar bäst för en själv. 

De viktigaste och mest prioriterade politiska frågorna för SSU är jobb, skola och bostad, 

vilket kommuniceras i ex. skolkampanjer, genom att prata med yngre samt att opinionsbilda 

internt. 

Dessa tre frågor är ganska komplexa och stora menar Juan-Pablo. För att tydliggöra dessa 

frågor för väljarna försöker de prata ideologi, vilka olika förslag de har samt vad de vill med 

dessa förslag. 

På en fråga om Juan-Pablo trodde att välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet (frågor 

kring sjukvård, pensionssystem, stöd för arbetslösa, skola osv.) är viktigt för vilket parti en 

yngre väljare sympatiserar med svarade han att de faktiskt har mätt detta. Enligt denna 

mätning var välfärdsfrågor enligt unga, mer specifikt sjukvård, den näst viktigaste frågan efter 

skolfrågan (om skolfrågor utelämnas från välfärdsfrågor) den viktigaste frågan för Sverige 

men däremot mindre viktigt för unga. Unga kan dock se på TV att äldrevården är dålig och så 

tycker man att den är viktig för Sverige, förklarar han vidare. Det är klart att även unga berörs 

av de frågor som är viktiga för samhället och unga gör en distinktion om vad som är viktigt 

för samhället och vad som är viktigt för en själv. För dem själva är inte välfärdsfrågor särskilt 

viktigt.  

Välfärdsfrågor (skolfrågor borträknat) är viktiga frågor för SSU, men inte en av deras tre 

prioriterade. Det finns en kommunikation om välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet 

på distriktsnivå som är beroende av hur situationen ser ut just där. På nationell nivå pratar de 

på ideologisk nivå om dessa frågor. ”Det är klart att vi anpassar vårt budskap till olika 

målgrupper men vårt huvudbudskap är ändå detsamma: Vi vill investera i välfärd, högern vill 

investera i skattesänkningar”, menar Juan-Pablo. 

SSU tycker att välfärden har utarmats under dagens regering. Den har privatiserats och idag 

har många inte tillgång till välfärden. ”Vi ser att när man minskar skatteintäkterna får 

välfärden stryka på foten”, förklarar Juan-Pablo. 

Ungdomsförbundet tycker inte att privatiseringarna som de ser ut idag är rätt, de tycker att 

välfärden måste få mer resurser. 
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När det kommer till religion kan Juan-Pablo inte uttala sig om religion är en viktig faktor 

inom den svenska politiken överlag men han tror inte det är en viktig faktor alls. Den är inte 

en viktig faktor i SSU, utan där får man tro på vad man vill och alla är välkomna till 

ungdomsförbundet så länge man delar deras värderingar. Han hoppas heller inte att den ska 

spela någon roll för de yngre väljarna när de röstar eller känner förtroende för att visst parti 

och ser inte heller varför det skulle vara det. 

De vanligaste missförstånden kring Socialdemokraterna och deras åsikter tror Juan-Pablo är 

att Socialdemokraterna är ett bidragsparti vilket han betonar att de absolut inte är. Han 

förklarar vidare att det är en bild Moderaterna väldigt framgångsrikt använt och detta måste 

de arbeta bort. Ett annat missförstånd är att Socialdemokraterna är ett gammalt parti, att det 

finns en ”betonggosse-bild” men att det kan bero på att Socialdemokraterna regerade i princip 

hela 1900-talet. Dock tror Juan-Pablo att dessa bilder försvinner mer och mer. 

På frågan om vilka möjligheter de yngre väljarna har att påverka deras politik och valfrågor 

svarar Juan-Pablo att det finns olika distrikt som skickar ombud till deras kongress. SSU är en 

folkrörelse och den stora förändringarna sker ute i landet (en upp- och nervänd pyramid). Allt 

går dock inte igenom en kongress, men medlemmarna har alltid varit med och tagit fram den. 

Hur mycket man kan påverka beror mycket på hur mycket man är beredd att engagera sig i 

SSU. SSUs politik får sedan stort genomslag i Socialdemokraternas politik som är 

regeringspolitik och därför har stort genomslag. "Medlemmarna formar politiken”, förklarar 

han det. 

Ska man jobba inom partiet (Socialdemokraterna) måste man dela värderingarna, därför 

gynnas man av att vara med i SSU när man söker jobb. Vill man ta steget från SSU och S, blir 

båda organisationerna glada av det. 

Inom SSU söker de löpande personer som vill jobba i ungdomsförbundet men man måste dela 

deras värderingar och vara kvalificerad till jobbet. Juan-Pablo var t.ex. inte medlem när han 

började jobba men har alltid delat SSU:s värderingar. För att bli medlem behöver man bara 

skicka ett SMS och det kostar 20 kr. 

Rekrytering av medlemmar till SSU sker främst via två sätt. Det första är när de befintliga 

medlemmarna pratar med sina kompisar eller när ungdomsförbundet är på olika skolbesök. 

Det andra är genom digitala kanaler som t.ex. hemsidan. Den bästa värvningen är dock den 

som sker ”mun-mot-mun” och där lyfter Juan-Pablo fram de befintliga medlemmarna som de 

viktigaste ambassadörerna. SSU ställer inga krav på befintliga medlemmar att värva nya 

medlemmar utan det ända kravet för att bli medlem är att personerna delar 

ungdomsförbundets värderingar. 

Förutom politik har SSU även en stor social och kulturell verksamhet. De har anordnat stora 

fotbollsturneringar i en manifestation mot rasism, ordnat med läxhjälp, musikfestivaler etc. 

När de på SSU anordnar läxhjälp finns dock en politisk dimension att det borde vara 

kostnadsfritt i skolan. 

Förutom de ovan nämnda sakerna anordnar även SSU en massa andra saker. Det största är ett 

läger för ca 1000 personer och de olika distrikten som SSU är uppdelat i anordnar event hela 

tiden som t.ex. fotbollsturneringar, musikspelningar, kulturfestivaler, manifestationer av olika 

slag. "Det anordnas minst ett tiotal SSU-aktiviteter varje vecka", menar Juan-Pablo. 
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De som är ordförande i distrikt och klubbar deltar även i debatter och liknande som de får 

inbjudningar till. SSU blir ofta medbjudna till evenemang och deltar gärna så länge det ligger 

i linje med deras värderingar. De var exempelvis med i musikhjälpen. 

När det kommer till att vara med och delge ungdomsförbundets åsikter vid olika, bra och 

dåliga, händelser tror Juan-Pablo att det alltid finns med att man är med och påverkar 

opinionen, vilket är ett mål för SSU (att de ska vara konstruktiva och lösningsfokuserade). De 

aktar sig dock för det som många andra ungdomsförbund blir, populistiska. ”Det är lätt att gå 

ut och fördöma saker för att sedan strunta i detta senare”, menar han. SSU är väldigt 

konsekventa i det de tycker och de ska vara lösningsfokuserade. ”Ska vi påpeka saker som 

inte står rätt till i samhället ska vi också peka på dess lösningar”, som Juan-Pablo uttrycker 

det. 

När man tänker på SSU ska man tänka på en organisation som är modern som hänger med i 

tiden, är öppen och är relevant. Väljarna ska även känna, även om man inte alltid håller med 

dem, att de jobbar för att förbättra samhället. 

SSU har en kommunikationsstrategi som de följer men även en organisatorisk strategi som 

handlar om hur de ska växa. De jobbar med deras värderingar och också andra värdeord. 

Öppenhet, menar förbundet är ett viktigt ord, man ska tycka att SSU är öppna och 

välkomnande. 

På frågan om SSU arbetar med att framhäva förbundet med speciella färger, slogans eller 

logotyper svara han att det inför valrörelsen pågår mycket med grafisk identitet osv. Hur de 

ser ut är dock något som de jobbar med löpande. En färg som är viktig för dem är rött. Rött 

symboliserar deras politik och även deras logotyp är röd. Juan-Pablo betonar att det viktigaste 

med logotypen är att SSU står i centrum. Någon slogan har SSU dock inte för tillfället men 

arbetet är på gång med att ta fram en sådan inför valet, menar han. 

SSU är med i och stödjer olika organisationer där nivåerna på engagemang ser olika ut. Bland 

annat finns det organisationer som de betalar medlemsavgift till och andra, som LSU 

(Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer), som de sitter i styrelsen i.  

4.1.8 Tove Henriksson, Förbundsstyrelseledamot, Liberala ungdomsförbundet (LUF) 

Liberala ungdomsförbundet (LUF) vill vara en samlings- och skolningsplats för unga politiker 

samtidigt som förbundet är en ideologisk vakthund för moderpartiet Folkpartiet (FP). LUF vill 

även vara en opinionsbildande organisation. Enligt Tove Henriksson på LUF så spelar 

ungdomsförbunden en viktig roll i svensk politik. 

LUF jobbar med marknadsföring dels i form av att de medverkar på olika sociala medier. Där 

vill de vara tydliga och tilltala framtida potentiella medlemmar och väljare. Förbundet syns 

även på debattsidor och gör mycket skolbesök (främst på gymnasieskolor). Grundläggande i 

LUFs marknadsföring är att de försöker möta ungdomarna där de är. Det förbundet främst vill 

kommunicera till ungdomarna är att var och en kan göra skillnad samt att frihet är det absolut 

viktigaste. 

Många skolor har dock på senare tid visat en mindre vilja att släppa in ungdomsförbunden 

vilket Tove tycker är synd. Hon tror att detta beteende beror på att skolorna känner en rädsla 

inför Sverigedemokraterna vilket medför att inga förbund får komma. Detta eftersom skolorna 

lättare kan säga nej till alla snarare än att bara säja nej till SD. Många skolor begränsar även 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Landsr%C3%A5det_f%C3%B6r_Sveriges_Ungdomsorganisationer
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besöken till en demokratidag per år där LUF kan medverka och värva medlemmar. Tove 

tycker att skolorna överlag borde vara mer öppna gentemot ungdomsförbunden. "Vi begränsas 

av ett samhällsklimat där man är orolig för att ta debatten i vissa frågor".   

I valtider upplever Tove att det finns ett naturligt ökat intresse för politik. LUF försöker 

anpassa sin marknadsföring efter den efterfrågan som finns vilket medför att förbundets 

marknadsföring i valtider intensifieras. Detta innebär att förbundet lägger mer resurser på att 

möta unga väljare i samband med val. 

Tove anser att det finns en skillnad i kommunikationen med en yngre väljare jämfört med en 

äldre väljare. Hon menar att många mor- och farföräldrar exempelvis tycker att forum som 

Facebook och Twitter känns väldigt nytt medan de flesta ungdomar redan tycker att det känns 

naturligt att finnas på dessa medier. Därmed upplever Tove att skillnaden i kommunikationen 

till stor del beror på den tekniska utvecklingen.  

Förutom skillnad i kommunikationsform ställer unga även andra krav på att LUF talar delas 

språk och att förbundet möter väljarna och inte tvärtom.  

LUF vill att unga väljare ska uppfatta dem som ett tillgängligt ungdomsförbund. Att vara där 

ungdomar är för att beröra dem blir således avgörande för LUFs relation med unga väljare. 

Tove säger att "det viktigaste i vår kommunikation är att vi möter ungdomar på deras plan, på 

deras forum och i deras frågor". Detta tankesätt går även in i förbundets rekryteringsprocess 

där de försöker förstå vad som är viktigt för personen de pratar med. Det är utifrån denna 

förståelse som LUF kan vara relevant ungdomsförbund som lyfter rätt frågor. Tove menar att 

bara för att man lyssnar på vad ungdomarna säger behöver man inte hålla med, det viktigaste 

är samtalet. 

Att lyssna på de unga väljarna är förtroendebyggande tror Tove. Förutom att vara på 

ungdomarnas nivå är det viktigt att vara konsekvent och principfast för att bygga upp ett 

förtroende hos de unga väljarna. "Om man börjar vända kappan efter vinden så blir man ett 

alternativ där folk inte riktigt vet vad man står för". LUF ska därför vara tydliga med sina 

viktigaste principer och ståndpunkter.  

LUF hanterar ofrivillig kommunikation på så sätt att de tar de ofta tar konstiga saker som 

personer skriver med en nypa salt. Tove förklarar att de som skriver dessa saker på forum och 

liknande ofta står långt ifrån förbundet politiskt, vilket gör att det därför blir i stort sätt 

omöjligt att vinna över dessa väljare på förbundets sida. Dock fastslår hon att det är viktigt att 

bemöta debatten om den äger rum på ett bra forum. Detta för att hålla igång den politiska 

diskussionen eftersom detta gynnar hela samhället.  

I förlängningen kan en god relation med unga väljare enligt Tove leda till ett öppnare och fritt 

samhälle som stärker demokratin. Ju bättre kontakt ungdomar har med politiska partier och 

ungdomsförbund (och därmed debatten) desto bredare perspektiv får personen på samhället, 

vilket gör det lättare att ta ställning. På så vis är relationen avgörande för demokratin. 

För LUF innebär en god relation med unga väljare även till att förbundet kommer att växa. 

Om ungdomar går med i förbundet pratar de med andra som pratar med andra etc. Tove kallar 

detta för "mun mot mun-metoden". 

"Mun mot mun-metoden" är ofta engagerande och Tove menar att idéer inte bara sprids på 

debattsidor utan många tar ställning vid köksbordssamtal. Hon säger att ju mer man engagerar 
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sig, desto mer insatt blir man och då vågar man diskutera. Om unga är likgiltiga inför politik 

uppstår inte samtal om politik och då blir det svårare att ta ställning. 

Tove tror inte det går att skapa ett politiskt engagemang hos unga väljare, däremot kan ett 

engagemang som redan finns där väckas. Det LUF kan göra för att väcka detta engagemang är 

möta väljarna och fråga vad som är viktigt för dem. Sedan kan förbundet försöka påvisa att 

ungdomar via förbundets medel kan påverka det som är viktigt för dem. 

Överlag upplever Tove att unga väljare är engagerade politiskt. Dock är detta engagemang 

annorlunda än det var för 40 år sedan. Idag finns inte samma typ av rörelser längre utan folk 

rör sig ofta i olika kommunikationsformer och sociala medier. Hon tror även att många unga 

ofta engagerar sig i sina hjärtefrågor snarare än generellt. Detta leder enligt Tove till att 

Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna växer bland ungdomar. LUFs 

uppgift i detta sammanhang är att förklara att ungdomar kan driva sina hjärtefrågor även inom 

deras parti. 

Om en ung väljare tycker att partierna idag är alltför lika varandra brukar Tove återigen 

försöka fråga personen han/hon tycker är viktigast för att sedan jämföra den frågan mellan 

partierna. Då blir det möjligt att se skillnader som grundar sig på partiernas olika syn på 

världen och samhället. Det gäller helt enkelt att börja i det lilla för att sedan förklara 

bakgrunden till detta. Just detta är en stor del av moderpartiet FPs uppgift, att förklara varför 

en väljare ska rösta på ett visst parti inom ett block (alliansen).  

En produkt av det politiska läget är enligt Tove att FP klumpas ihop med övriga allianspartier 

som någon form av enpartisalternativ. Detta är det vanligt missförstånd som exempelvis kan 

medför att FP får stå till svars för politik som inte är deras. Tove anser att det finns en stor 

diversifiering inom alliansen och FP måste förklara för väljarna varför de just ska rösta på 

dem. 

LUFs viktigaste frågor är utbildningspolitiken, ungdomsarbetslösheten, EU- och 

utrikespolitiska frågor, migrationspolitik samt feminism. Detta grundas dels i vilka frågor som 

är deras hjärtefrågor, dels i vilka frågor som är viktigast just nu. 

För att tydliggöra dessa frågor driver LUF opinionsbildning på debattsidor, på Twitter etc. 

Dessa frågor riktas även mot partierna inklusive moderpartiet. Opinionsbildningen medför 

både ett tydligt arbete i den offentliga debatten och ett otydligt arbete i och med påverkan på 

moderpartiet.  

Tove menar att det finns jättestora möjligheter för en ung väljare att påverka om personen har 

argumenten på rätt plats och kan spela spelet. LUF försöker lära ut detta och ge medlemmarna 

de verktyg de behöver för att kunna driva sina hjärtefrågor. Detta kan ex. ske i form av 

talarkvällar där folk får lära sig att argumentera och ta ställning. LUF har även ett 

handlingsprogram som tas upp till förbundets kongress vartannat år. Där kan medlemmar vara 

med och påverka/rösta om LUFs handlingsprogram och politik. Förbundet har även 

arbetsgrupper som riktar in sig på olika områden, inom ramen för handlingsprogrammet kan 

de sedan utveckla förbundets politik. En person som inte är medlem i LUF kan dock självklart 

påverka politiken genom att driva frågor på debattsidor etc. LUF kan därmed påverkas som 

vilken aktör som helst, dock pointerar Tove att förbundet företräder medlemmarna. 
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Tove upplever att LUF är ett transparent och tillgängligt ungdomsförbund. Ett exempel som 

hon tar är att vem som helst oavsett medlemskap får delta på LUFs talarkvällar inom 

distrikten. LUF försöker vara en välkomnande organisation med högt i tak, dock ska och får 

man inte vara medlem om man inte delar förbundets liberala värdegrund. Utöver det rent 

politiska är LUF en möjlighet för folk att träffa andra människor, knyta kontakter, träffa 

vänner osv. 

Att komma i kontakt med LUF är väldigt enkelt enligt Tove. "Det är ett större steg att ta 

beslutet att ta kontakt snarare än att få kontakt när man bestämt sig". Förbundet finns 

representerade på Twitter, Facebook och Instagram, men det går även bra att via hemsidan 

och få tag på LUFs mailadress och telefonnummer. I övrigt går det även att komma i kontakt 

med förbundet i samband med att de besöker skolor, står på stan etc. I form av att det är så 

pass lätt att få tag på LUF anser Tove att de har en personlig kontakt med de yngre väljarna. 

Medlemskapet i LUF är gratis. Det enda som krävs är att man tar en aktiv ställning (ex. går 

med via hemsidan, skriver på när man träffar förbundet på stan etc.). Tove anser att den enda 

som sätter gränser för vad man kan göra inom förbundet är en själv. Många opinionsbildare 

och makthavare har varit medlemmar i LUF, exempelvis Peter Wolodarski som är 

chefredaktör på Dagens Nyheter. Det går att jobba inom LUF och främst inom de större 

distrikten kan man söka jobb och få anställning. Möjligheterna att få jobba inom förbundet är 

dock begränsade eftersom LUF är en ideell organisation med knappa resurser. 

Inom förbundet håller medlemmarna kontakten genom att mötas, skicka nyhetsbrev, ringa 

varandra etc. Tove säger att alla inom förbundet i princip alltid är ett telefonsamtal bort. Detta 

gör at det blir lätt att lyfta luren om man vill ha tag på ex. en förbundsordförande. Inom LUF 

är det kort distans mellan toppen och den nya medlemmen säger Tove. 

De exakta siffrorna på hur mycket pengar LUF lägger på att möta de yngre väljarna kan inte 

Tove. LUF lägger ner väldigt mycket tid och engagemang på att möta de nya väljarna. 

Tove tycker det är svårt att säga om religion är en viktig faktor inom den svenska politiken 

idag. Hon säger att religion är en del av etiken i allmänhet och att det finns vissa värderingar 

som speglar sig i regionen. I övrigt skulle dock Tove säga att Sverige är ett väldigt 

sekulariserat land vilket gör att religion inte är speciellt närvarande förutom folks åsikter om 

olika religioner. Hon tror generellt heller inte att religion är en påverkande faktor när en ung 

väljare ska välja parti, dock kan en religiös väljare påverkas negativt av att ett parti pratar illa 

om personens religion. 

Inom LUFs organisation och politik spelar religion en obefintlig roll. Dock blir religion 

närvarande när folk ex. uppskattar religioner vid en religiös högtid eller liknande. Tove menar 

att det finns en stor acceptans för religion inom förbundet, vilket innebär att det inte spelar 

någon roll om människor är religiösa eller ej. Kort sagt säger Tove: "Det är irrelevant i form 

av att det inte påverkar, men vi tycker det är viktigt att folk får utöva sin tro och religion".  

LUF anordnar mängder av event och aktiviteter. Det kan vara exempelvis att samla både nya 

och gamla medlemmar, att hålla i utbildningar på både regional och nationell nivå, men även 

event som har och göra med förbundets kampanjarbete. Tove säger att förbundet har en enorm 

bredd inom vad de sysslar med. Förbundet medverkar dock inte bara inom egna event utan 

deltar gärna på andras evenemang om de upplever att de vill stötta kampanjen/evenemanget. 
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Att delge förbundets åsikter i samband med olika händelser kan vara viktigt om LUF har en 

vinkel på diskussionen och något att bidra med. Tove tycker inte att LUF ska synas för 

synandets skull utan det är viktigt att fråga om syftet med en åsikt är att synas för förbundets 

eller för medlemmarnas skull. 

De känslor LUF vill frambringa hos de yngre väljarna är frihet, jämlikhet & rättvisa. "Man 

ska förknippa oss med liberalismen och de rättigheter och möjligheter som följer utav den" 

säger Tove. De vill även visa att de är det självklara valet för feminister som inte är socialister 

eller kommunister. Detta handlar om hur LUF driver sina frågor. De vill markera de principer 

som är viktigast för dem. 

Moderpartiet FP har en grafisk profil som är typiskt för ett "vuxenparti" anser Tove. LUF vill 

vara lite spetsigare och det avspeglar sig förbundets varumärke i allt från typsnitt och färg till 

frågorna som drivs. Tove säger vidare att LUFs färger ska vara snygga, kontrasterande och 

tilltala yngre väljare. Loggan är orange mot vit bakgrund. 

Den viktigaste sloganen som LUF använder sig av är "vi slåss för din frihet". I övrigt har de 

även använt sig av "friheten är inte gratis, men det är vårt medlemskap" och "feminism utan 

socialism". 

Tove tror absolut att välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet påverkar en ung väljares 

val av parti. Hon tror att det viktigaste för folk är det som händer i deras vardag: "Att ha 

någon form av sysselsättning och en social välfärd som fungerar är väldigt viktigt för alla 

människor".  

De välfärdsfrågor som Tove tror att unga väljare är mest intresserad är skol- och 

sjukvårdsfrågor. Hon skulle heller inte vilja underskatta ungas intresse för äldreomsorgen 

eftersom många unga ex. har släktingar inom äldreomsorgen som de vill ska ha det bra.  

LUF rör sig i alla välfärdsfrågor. Dels driver de mycket skolfrågor (vill ha ett förstatligande 

av skolan, vill ha betyg i lägre åldrar, vill ha genuspedagogik etc.). Förbundet vill även se att 

de alternativ som finns håller bra kvalité, oavsett om det gäller en privat vårdcentral eller en 

friskola. Även om dessa frågor drivs offentligt så förmedlas den politik LUF för främst till 

förbundets målgrupp. 

Ett exempel på saker som LUF stöttar och deltar i förutom sitt eget partiarbete är kampanjen 

FATTA, som driver frågan om införandet av samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Den 

kampanjen stöttades genom att LUFs ordförande skrev en debattartikel tillsammans med 

kampanjen, deltog i panelsamtal och förmedlade kontakt med partiet. LUF skriver och 

opinionsbildar också med andra ungdomsförbund i sakfrågor som vi tycker lika inom, detta 

för att få större genomslagskraft. I övrigt samarbetar förbundet med andra aktörer som driver 

samma frågor som de gör. 

LUF rekryterar medlemmar dels genom kampanjer på skolor, efter debatter, på stan, men 

också genom att förbundets medlemmar pratar om LUF och försöker värva personer i deras 

omgivning. Anställda på förbundsnivå brukar åka ut till distrikten för att stöttar de befintliga 

medlemmarna i deras värvnings- och kampanjverksamhet. 

De befintliga medlemmarna är avgörande i arbetet med att rekrytera nya medlemmar. Tove 

säger att utan dem hade det aldrig varit samma tillströmning av nytt folk. Hon menar att det är 

genom deras arbete som många får veta vilka LUF är och står för. Efter kontakten med de 



65 
 

befintliga medlemmarna är det mycket lättare för folk att gå med i förbundet. 

  

  
  

5. Analys & diskussion 

Nedan följer en analys samt en diskussion av det insamlade datamaterialet med hjälp av det 

teoretiska ramverk som har presenterats ovan. 

5.1 Partipolitik och -frågor 

Enligt Mahmud & Grey (2011) är en nyckelfaktor till ett ökat förtroende och lojala väljare att 

ha en äkta, enkel och unik partipolitik. I enkäten blev medelvärdet 4.58 på om respondenterna 

tyckte det var viktigt att kunna jämföra partiernas politik (se diagram 4 i bilaga 4). Detta 

indikerar att respondenterna tycker det är viktigt just hur partierna utformar politiken och att 

politiken är jämförbar mellan partier. Dock blev medelvärdet 2.44 på frågan om 

respondenterna ansåg sig kunna jämföra partiernas åsikter. Detta menar Mahmud & Grey 

(2011) kan leda till att väljarna blir bortkopplade från den politiska processen och att detta 

också kan påverka hur väljarna röstar. 

Några av partierna/ungdomsförbunden ansåg själva att många partier är väldigt lika varandra i 

sin politik, dock påpekade många att det finns betydande skillnader i värderingar och ideologi. 

De partier/ungdomsförbund som ansåg att politiken inte var lika mellan partierna menade 

också överlag att skillnaderna mellan partierna behöver lyftas fram. Således verkar 

partierna/ungdomsförbunden överlag vara medvetna om risken med att inte sticka ut vilket 

hanteras genom att lyfta fram skillnader mellan partierna. 

Fem av de åtta partierna/ungdomsförbunden hade skolfrågor som en av sina huvudfrågor och 

fyra hade jobb som en av sina huvudfrågor. Att många av partierna/ungdomsförbunden har 

lika huvudfrågor skulle kunna vara en orsak till att det blir svårt för väljarna att kunna jämföra 

dem, även fast det förstås går att skilja sig inom samma fråga. SD ansågs enligt 

respondenterna vara det parti som hade klart tydligast åsikter (se diagram 6 i bilaga 4). SD har 

invandring som en av de främsta huvudfrågorna vilket de var relativt ensamma om och 

kanske kan det vara en av anledningarna till att de anses ha tydligast åsikter. Enligt Mahmud 

& Grey (2011) är det viktigt att ha en unik partipolitik vilket kanske är lättare att ha om 

partiet/ungdomsförbundet har en huvudfråga som de är relativt ensamma om att ha. Att vara 

ensamma om en huvudfråga kan möjligtvis alltså göra att partiets/ungdomsförbundet 

uppfattas ha en tydligare partipolitik. 

Bannon (2008) menar att en specifik fråga eller åsikt räcker för att en väljare ska sympatisera 

med ett parti och rösta på dem. Detta menar han kan få så stort fäste att väljaren fortsätter att 

sympatisera med partiet även när t.ex. vallöftet inte är något det partiet står för längre. Detta 

skulle kunna kopplas till t.ex. SD som har invandringspolitik som huvudsaklig fråga, eller 

åtminstone är en fråga som skulle kunna tänkas vara något som väljare identifierar med 

partiet. 

Majoriteten av de yngre väljarna som svarade på enkäten tyckte, som tidigare nämnts, att det 

var viktigt att kunna jämföra partierna och deras åsikter men att de inte ansåg att det var något 

de kunde göra. Med diskussion ovan i åtanke skulle det kunna vara så att det, för att skiljas ur 
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mängden eller åtminstone ha en politik som är lätt att ta till sig, är bättre för 

partierna/ungdomsförbunden att ha relativt unika huvudfrågor.  

I enkäten blev medelvärdet 3.52 på frågan om respondenterna tyckte det var viktigt att 

partierna särskiljer sig genom slogans (se diagram 13 i bilaga 4) vilket kan tolkas som att det 

är relativt viktigt men kanske inte kritiskt när det kommer till denna faktor. Att arbeta mer på 

att skapa unika slogans skulle kunna vara ett sätt för partierna/ungdomsförbunden att få 

väljarna att lättare kunna urskilja partiet/ungdomsförbundet från övriga. Respondenterna 

ansåg vidare att de inte fullt ut kunde särskilja partierna när det kom till deras slogans (ett 

medelvärde på 2.66, se diagram 14 i bilaga 4) vilket skulle kunna visa på att det finns 

utrymme för förbättringar på denna punkt. 

Dock kan det också vara viktigt för de svenska partierna/ungdomsförbunden att när de väljer 

sina huvudfrågor ta i beaktning och skapa en förståelse för vilka frågor som är av intresse för 

väljarna under den aktuella perioden (t.ex. mellan val). Detta anser Morgan & Hunt (1994) är 

något som påverkar väljarnas förtroende och engagemang för partiet. Det skulle då kunna bli 

en liten avvägning för partierna när de ska bestämma om frågan ska vara helt unik, vilket 

kanske inte är riktigt aktuellt, eller om de ska driva en fråga som är aktuell men som andra 

partier/ungdomsförbund också har tagit upp som sin huvudfråga. 

5.2 Lättillänglighet och förtrogenhet till parti eller politiker 

Mahmud & Grey (2011) anser att en väljares förtroende för ett parti kan öka om partiet är 

tillgängligt och har en nära relation till väljaren. Bannon (2008) menar även att en personlig 

kontakt mellan väljare och parti kan främja en stark relation. Detta påstående visade sig 

stämma utifrån respondenternas enkätsvar där många tyckte det var väldigt viktigt (4.0 i 

medelvärde, se diagram 9 i bilaga 4) att partierna stod nära väljarna relationsmässigt. De 

ansåg vidare att partierna i dagsläget generellt inte har en speciellt nära relation till väljarna 

(2.34 i medelvärde, se diagram 10 i bilaga 4). 

Hur nära en politisk aktörs relation är till väljaren går att bedöma på flera olika sätt. Till att 

börja med ansåg samtliga partier/ungdomsförbund att öppenhet är väldigt viktigt för en 

politisk organisation. Grön ungdom försökte exempelvis ha en kommunikation som inte var 

medlemsbunden och flera partier/ungdomsförbund (ex. GU, SD och LUF) hade öppna möten 

där även icke-medlemmar kunde delta. Dock blev det utifrån intervjuerna tydligt att 

partiernas/förbundens öppenhet gentemot väljarna ökade kraftigt i samband med att de blev 

medlemmar. 

Partierna/ungdomsförbunden lade överlag ner väldigt mycket tid på att möta de yngre 

väljarna, speciellt under ett valår. Även om de flesta organisationer har väldigt begränsade 

resurser sparar de för att kunna öka intensiteten i samband med val. Det råder dock lite delade 

meningar om huruvida partierna/förbunden lyckas etablera en personlig kontakt till väljarna 

som inte är medlemmar. Den personliga kontakten med väljarna sker främst i samband med 

att partierna/förbunden genomför kampanjarbete på exempelvis skolor. Utöver detta är även 

LUF och SD inne på att de alltid har en personlig kontakt med väljarna p.g.a. att de är så pass 

lätta att få tag på. 

Vidare jobbar partierna/ungdomsförbunden även mycket på att ha en relation med väljarna 

som sträcker sig över det rent politiska. Det är exempelvis vanligt att de politiska 

organisationerna anordnar sociala aktiviteter för att ungdomar ska kunna mötas. Konkreta 
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exempel på detta kan vara att LUF förutom det politiska syftet ser sig som en mötesplats för 

ungdomar med liknande intressen där ungdomar kan knyta kontakter och träffa vänner. Ett 

annat exempel är SSU som förutom det poliska även anser sig ha en social- och kulturell 

verksamhet, vilket går igen i de aktiviteter förbundet anordnar. Det är således tydligt att 

partierna/ungdomsförbunden bedriver sidoverksamheter utöver det politiska, dock bör det 

pointeras att många av de sociala aktiviteterna främst är riktade till medlemmarna. 

Om en väljare på eget initiativ vill komma i kontakt med ett parti/ungdomsförbund svarar de 

flesta att det går bra att skicka ett mail eller gå via sociala medier som Facebook, Twitter etc. 

Många av de politiska organisationerna hävdar också att det är väldigt lätt att kontakta 

partiet/förbundet och att mycket information finns att tillgå via de respektive hemsidorna. 

Inom partierna/ungdomsförbunden sker kontakten till yngre medlemmar ofta via olika typer 

av interna nätverk (främst Facebookgrupper). Överlag försöker organisationerna hitta ett 

sammanhang för den nya medlemmen där exempelvis möten och utbildningar är vanligt 

förekommande. 

Partierna/ungdomsförbunden anser alltså generellt att de dels jobbar mycket på att möta de 

yngre väljarna, att de finns till för väljarna även socialt samt att det idag finns goda 

kontaktmöjligheter för väljarna. Indikationerna från respondenterna om att partierna överlag 

misslyckas med att etablera en nära relation till dem gör dock att de politiska 

organisationernas tillvägagångssätt bör ifrågasättas. Möjligen är det så att den personliga 

kontakten som Bannon (2008) förespråkar inte är tillräcklig i dagsläget. 

Generellt ansåg respondenterna även att det var viktigt för dem att kunna påverka partiets 

åsikter (medelvärde 3.88, se diagram 7 i bilaga 4). Samtidigt upplevde de överlag att de inte 

hade speciellt stor möjlighet att påverka partiernas åsikter (medelvärde 1.74, se diagram 8 i 

bilaga 4). Alla partier/ungdomsförbund är inne på att väljare har stora möjligheter att påverka 

politiken, men att medlemskap är viktigt om väljarna vill kunna påverka mer. Vissa (bl.a. UV, 

SD och LUF) är inne på att väljare kan påverka mycket även om de inte är medlemmar. Detta 

genom att engagera sig i den politiska debatten och driva viktiga frågor som påverkar 

opinionen. 

När det gäller medlemskapet hos partierna/ungdomsförbunden ställs ibland krav på att en 

person som vill bli medlem behöver dela partiets/förbundets grundläggande värderingar. Det 

är tydligt utifrån intervjuerna att exempelvis SD och KDU är mer noga med att medlemmarna 

delar värderingarna jämfört med CUF och GU som mer är inne på att medlemskapet skall 

vara öppet för alla. Det går möjligen att säga att kraven på medlemmarna ökar ju tydligare 

representanter de blir för ett visst parti/ungdomsförbund. I och med att de flesta intervjuerna 

har skett med representanter från ungdomsförbund med begränsade resurser har det visat sig 

att möjligheterna till anställning är små inom de flesta organisationerna. Intressant är även att 

vissa organisationer (ex. SSU) kräver att personer som anställs delar partiets/förbundets 

värderingar medan andra (ex. GU) värdesätter kompetens utifrån vid en rekryteringsprocess. 

5.3 Religiositet 

Mahmud & Grey (2011) menar att religion och nivå av religiositet kan leda till att väljarna 

väljer att sympatiserar med ett visst parti. Majoriteten av respondenterna ansåg dock inte att 

det var viktigt med religion eller religiösa värderingar när det kommer till att känna förtroende 

för ett visst parti (medelvärde 1.68, se diagram 11 i bilaga 4). 
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Inte heller de flesta representanterna för partierna/ungdomsförbunden som intervjuades trodde 

att religion och religiösa värderingar spelade någon roll i den svenska politiken och när yngre 

väljare anförtror sig till ett parti. De flesta av representanterna svarade även att religion inte 

hade någon roll i partiet eller deras politik förutom KDU som svarade att de hade en kristen 

värdegrund. 

Mahmud & Grey (2011) menar vidare att religion inom politiken oftast spelar större roll i 

mindre utvecklade länder. Att Sverige möjligen skulle kunna ses som ett utvecklat land är en 

tänkbar förklaring till att religion, enligt respondenterna, inte har någon stor roll inom den 

svenska politiken.  

5.4 Emotionellt fäste 

Känslor som en väljare har för ett parti påverkar i förlängningen väljarens förtroende för 

partiet enligt Mahmud & Grey (2011). Bannon (2008) anser även att en relation mellan 

väljare och parti ibland kan förklaras av andra saker än rationellt beslutsfattande. Med 

utgångspunkt i detta var det intressant att respondenterna överlag instämde i att känslor hade 

en relativt stark påverkan på de sympatierna de kände för ett visst parti (medelvärde 3,56, se 

diagram 12 i bilaga 4). Detta bör innebära att känslor således bör betraktas som en viktig del i 

partiernas relationsbyggande process med väljarna. 

Att partierna/ungdomsförbunden har förstått vikten av att förmedla en känsla till väljarna är 

tydligt utifrån de svar de angav under intervjuerna. I princip alla representanter påpekade att 

förmedlande av känslor är en viktig aspekt som partierna/ungdomsförbunden jobbar mycket 

med. Många av aktörerna hade även tydliga tankar om vilka känslor de ville förknippas med. 

Det går att se ett visst samband mellan de olika känslor partierna/ungdomsförbunden ville 

förmedla då fem stycken av partierna tydligt önskade förmedla någon sorts framåtanda. 

Exempel på detta är att:  

 M ville förmedla förnyelse 

 GU ville förmedla framtidstro 

 UV ville förmedla att de vill göra något 

 SD ville förmedla förändring 

 SSU ville förmedla att de är en modern organisation 

Med utgångspunkt i Mahmud och Grey (2011) är det även intressant att studera huruvida en 

väljares känslor för ett visst parti eller ungdomsförbund även skulle kunna härledas till 

partiernas/förbundens val av färg och logotyp. Utifrån de intervjusvar respondenterna angav 

blev det tydligt att de allra flesta aktörer baserade färg och logotyp på att de skulle kännas 

igen snarare än att de skulle appellera till väljarnas känslor. Trots detta blev det även tydligt 

att de politiska aktörerna starkt förknippade sin identitet med en viss färg. Detta gör att det 

förmodligen skulle bli svårt för partierna/ungdomsförbunden att helt byta färg, även om den 

nya färgen skulle öka organisationens igenkänningsgrad. 

Även om partierna/ungdomsförbunden i hög utsträckning ville kännas igen utifrån deras färg 

och logotyp är det svårt att svara på hur viktigt väljarna ansåg det var att 

partierna/ungdomsförbunden särskilde sig gällande detta. Utifrån respondenternas svar (se 

diagram 13 i bilaga 4) går det att konstatera att det varken var väldigt oviktigt eller väldigt 

viktigt att partierna stack ut färg- respektive logotypmässigt. Respondenterna ansåg vidare att 

partierna lyckades bättre med att sticka ut med sin logotyp än med sin färg. Överlag ansåg 
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respondenterna även att partierna varken lyckades dåligt eller bra med att sticka ut via deras 

grafiska profiler. 

När det gäller huruvida de politiska partierna/ungdomsförbunden skulle vara med och delge 

sina åsikter vi olika händelser tyckte de flesta att det kunde vara väldigt bra. Många ansåg 

dock att det var viktigt att bidra till något vid ett uttal och inte bara synas för synandets skull. 

Partiernas/ungdomsförbundens syfte med en åsikt var således väldigt avgörande. Detta kan 

ses som att partierna/ungdomsförbunden överlag helt enkelt inte ville vara opportunistiska 

genom att tjäna billiga poänger (och locka väljare) genom principlösa åsikter. Morgan & Hunt 

(1994) argumenterar för att ett opportunistiskt beteende bör ha en negativ effekt på väljarnas 

förtroende vilket blir synnerligen intressant mot denna bakgrund. Möjligen kan detta vara 

förklaringen till partiernas/ungdomsförbundens uttalade ovilja att synas och höras för egen 

vinning. 

Bannon (2008) anser att känslor för ett visst parti kan uppstå vid ett specifikt tillfälle. Ett 

sådant tillfälle skulle möjligen kunna vara när en väljare kommer i kontakt med ett 

parti/ungdomsförbund i samband med ett visst event. Aktiviteter och event är överlag något 

som partierna/ungdomsförbunden deltar i/anordnar i stor utsträckning.  Respondenterna ansåg 

att själva anordnandet av olika event och aktiviteter för allmänheten är förhållandevis viktigt 

(medelvärde 3.68, se diagram 15 i bilaga 4). 

Bland de aktiviteter som de politiska aktörerna anordnat var några av de vanligaste besökande 

av skolor samt deltagande vid mässor och festivaler. Av denna anledning blev det intressant 

att analysera hur viktiga dessa aktiviteter var för väljarna (respondenterna). Det visade sig 

vara väldigt viktigt för respondenterna att partierna/ungdomsförbunden gjorde skolbesök 

(medelvärde 4.44, se diagram 16 i bilaga 4). Även om de politiska organisationerna överlag 

verkade inse detta är skolbesök p.g.a. dess vikt möjligen något som partierna/förbunden skulle 

kunna lägga ännu större kraft på. Eventuellt skulle partierna/förbunden kunna dra ner på 

festivalbesöken då detta enligt respondenterna var förhållandevis oviktigt (medelvärde 2.52, 

se diagram 16 i bilaga 4). De politiska aktörernas deltagande vid olika mässor får av 

respondenterna dock anses vara någorlunda viktigt (medelvärde 3.50, se diagram 16 i bilaga 

4). 

5.5 Kommunikation och informationsuppdatering 

Kontinuerlig kommunikation och informationsuppdateringar är en viktig del för 

partierna/ungdomsförbunden för att bygga en relation med väljarna enligt Mahmud & Grey 

(2011). Det framgick tydligt i intervjuerna att kommunikation var en stor del av partiernas och 

ungdomsförbundens dagliga arbete. I de flesta svaren i intervjuerna kom kommunikation upp 

i någon form. Kommunikationen togs upp när det handlade om hur de värvade medlemmar, 

hur de tänkte när det kom till partifärger, symboler, slogans, den politik de bedrev osv. 

Morgan & Hunt (1994) menar att informationsutbyte och kontinuerlig kommunikation har en 

positiv effekt på förtroendet i en relation. Att kontinuerligt kommunicera med motparten, som 

i detta fall är en ung väljare, kan alltså motverka en förtroendesvacka och partiet kan kanske 

undvika en förtroendekris. 

Detta visar, även om det för vissa kan anses självklart, att kommunikationen är viktig för 

partierna och politiken i sig. Utan kommunikationen torde det vara svårt att kunna driva ett 
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parti då väljarna, utan kommunikation, inte vet vad partierna står för och därför inte kan ta 

ställning till vilket parti som passar dem. 

Representanterna i partierna/ungdomsförbunden ansåg att kommunikationen med unga väljare 

var annorlunda än med lite äldre väljare. Överlag ansågs det att yngre väljare ville ha snabb, 

lättillgänglig och enkel kommunikation. Enligt 78 % av respondenterna som svarade på 

enkäten var dock det viktigaste att kommunikationen var tydlig snarare än snabb (6 %), 

lättillgänglig (6 %) och intresseväckande (10 %) (se diagram 18 i bilaga 4). Att prioritera 

snabb eller lättillgänglig kommunikation kan kanske göra att det går ut över tydligheten och 

därför inte är i linje med vad de yngre väljarna föredrar. Just detta tar Mahmud & Grey (2011) 

upp i sin modell och menar att det är viktigt att partierna, vid utformningen av 

kommunikationen, tar hänsyn till väljarkårens, i detta fall unga väljare, aktuella behov och 

beteende. Detta för att partierna ska kunna positionera sig på ett önskvärt sätt. 

Kanalerna som partierna och ungdomsförbunden kommunicerar med de yngre väljarna genom 

var, enligt representanterna i intervjuerna, via sociala medier och närmare bestämt Facebook, 

Instagram och Twitter. Även mer "face to face"-kommunikation ansågs viktigt och då främst 

besök på skolor. T.ex. sa Juan-Pablo på SSU att de försökte ha dialog och en relation med de 

yngre väljarna och att de viktigaste kanalerna var personliga möten som skolbesök och 

digitala medier som Facebook, Twitter och deras nya verktyg BSD Tools. 

I enkäten var de populäraste kanalerna som respondenterna ville att kommunikationen skulle 

ske genom skolan, Facebook, diskussionsforum på internet, debattprogram och nyheter (tv, 

radio och tidningar) (Se diagram 17 i bilaga 4). Dessa kanaler valde över hälften av 

respondenterna. Detta bekräftar Parments (2008) tanke om att generation Y (yngre väljare i 

detta fall) i hög utsträckning tilltalas av de nya kommunikationskanalerna (som t.ex. 

Facebook och diskussionsforum på internet). 

Det kan tydligt utläsas att partierna/ungdomsförbunden riktat in sig rätt gällande skolbesök 

och Facebook. Dock går det se att de yngre väljarna även intresseras av debattprogram och 

även diskussionsforum på internet. Det kan kanske vara svårt för partierna att hela tiden 

försöka delta i debattprogram men dock ska de, enligt respondenterna i enkäten, ta chansen 

när de får den. Det som kanske är lite enklare och kanske till och med billigare är att försöka 

delta och engagera sig i diskussionsforum på internet. Det är kanske så som framkom från 

intervjuerna med partierna/ungdomsförbunden att de yngre väljarna lättast går att nå via 

digitala medier och då blir det viktigt att vara på de digitala medier som unga väljare föredrar. 

Även att kommunicera ut andra saker frekvent till väljarna än rent politiska kan påverka 

relationen mellan parti/ungdomsförbund och väljare positivt (Morgan & Hunt, 1994). De 

flesta representanterna i intervjuerna svarade att den största delen av kommunikationen till 

väljarna (i detta fall yngre väljare) handlade om politik. Dock var det ett par representanter 

som menade att t.ex. organisatoriska frågor och andra nyhetsbrev skickades, men då handlade 

mest om utskick och personlig kontakt med deras medlemmar. Detta skulle kunna visa på att 

det finns utrymme för partierna/ungdomsförbunden att se över om det skulle kunna gagna 

dem om de försökte kommunicera ut mer än bara politik. Detta skulle kunna ses som en stor 

avvikelse från vad som är partiets syfte. Dock skulle detta bli mer relevant om detta gör att 

väljarna känner ett större förtroende eller känner att relationen stärks med 

partiet/ungdomsförbundet. 
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I intervjuerna med representanterna för partierna/ungdomsförbunden ställdes frågan om hur 

de hanterar ofrivillig kommunikation, alltså kommunikation som de inte kan styra över. De 

flesta menade att om t.ex. ett rykte eller en felaktig bild cirkulerade försökte de gå direkt till 

källan och bemöta detta rykte eller bild. Dock menade t.ex. representanten för M att de tog det 

som skrevs på diskussionsforum på internet med en nypa salt och även representanten för 

Grön Ungdom att de inte gick in och mötte sådana rykten eller felaktiga bilder i forum på 

internet. Detta är en del av Mahmud & Greys (2011) kommunikationsfaktor och kanske blir 

den extra viktigt inom politiken då ett partis/ungdomsförbunds framgång är beroende av vad 

folk tycker/tänker om dem. 

Det blir viktigt att bemöta den ofrivilliga kommunikationen om den visar sig vara felaktig då 

detta annars kan leda till missförstånd hos väljarna som kan försvåra partiets arbete. Samtliga 

partier/ungdomsförbund i intervjuerna menade att det fanns någon form av missförstånd hos 

vissa av väljarna. T.ex. fanns ett missförstånd hos vissa väljare att Socialdemokraterna är ett 

”bidragsparti”, att Centern enbart har lantbrukspolitik och att Sverigedemokraterna är ett 

främlingsfientligt parti. Detta belyser vikten av att bemöta kommunikation som inte partiet rår 

över och att göra detta där den uppstår, även i forum på internet om det är där ryktena eller de 

felaktiga bilderna uppstår. 

5.6 Social säkerhet och välfärd 

Partier som starkt fokuserar på social säkerhet och välfärd har enligt Mahmud & Grey (2011) 

lättare att skapa starka relationer till sina väljare än partier som inte gör det. Detta påstående 

verkade vara rimligt enligt respondenterna eftersom de i väldigt hög utsträckning (medelvärde 

4.50, se diagram 19 i bilaga 4) ansåg att välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet var 

viktigt vid val av parti. 

Partierna/ungdomsförbunden trodde överlag frågor kring social säkerhet och välfärd var 

väldigt viktigt för väljarna, vilket stämmer enligt enkätundersökningen. Dock skiljer det sig 

en del avseende vilka frågor de politiska aktörerna prioriterar. Generellt går det dock att 

konstatera att skolfrågor, arbetslöshetsfrågor och vård- och omsorgsfrågor står i fokus. 

Möjligen går det även att säga att vissa aktörer är för ökade valmöjligheter (ex. CUF och 

KDU) medan andra är emot dagens privatiseringar (ex. UV och SSU). 

Morgan & Hunt (1994) pointerar vikten av delade värderingar när det gäller att bygga en 

relations engagemang och förtroende. Således bör partierna/ungdomsförbunden i alla fall ha 

en förståelse för vilka välfärdsfrågor som de unga väljarna prioriterar, även om de möjligtvis 

inte behöver tycka exakt likadant. 

På frågan om vilka välfärdsfrågor partierna/ungdomsförbunden trodde unga väljare var mest 

intresserade blev det vanligaste svaret att skolfrågor var viktigast. En del av 

partierna/förbunden trodde dock även att unga väljare var intresserade av jobbfrågor samt 

sjukvårdsfrågor. I en jämförelse med respondenternas enkätsvar blir det dock tydligt att 

partierna/ungdomsförbunden till viss del missförstått väljarnas prioriteringar, då jobbfrågor 

var överlägset viktigast. Även om skolfrågor var den näst viktigaste faktorn var det dock 

enbart 14 % av respondenterna som prioriterade detta, i jämförelse med 56 % på jobbfrågor 

(se diagram 20 i bilaga 4).  

Även om Mahmud & Grey (2011) inte delar in välfärdsfrågor och social säkerhet i 

undergrupper skulle det möjligen, utifrån Morgan & Hunts (1994) resonemang om delade 
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värderingar, gå att säga att de partier/förbund som fokuserar på jobbfrågor har en fördel 

gentemot andra partier/ungdomsförbund. 

5.7 Influerande grupper och personer 

Mahmud & Grey (2011) menar att partier med fördel kan nå ut med sina budskap till väljarna 

genom att använda sig av inflytelserika grupper och personer. Även om 13 av 50 respondenter 

ansåg att deras politiska åsikter inte påverkades av andra ansåg hela 30 av 50 att deras 

politiska åsikter påverkades av de åsikter som fanns i familjen (se diagram 21 i bilaga 4). 21 

av 50 respondenter ansåg även att de påverkades av kompisars åsikter medan arbetskamrater 

och kända personer (6 respektive 2 av 50, se diagram 21 i bilaga 4) inte influerade alls lika 

många väljare. Kontentan av detta bör därmed indikera att en väljares sympatier för ett visst 

parti ofta kan förstås utifrån närstående grupper och personers åsikter. 

Partierna/ungdomsförbunden verkar ha insett potentialen i att knyta till sig väljare utifrån dess 

närstående personer. Samtliga aktörer ansåg t.ex. att befintliga medlemmar var väldigt viktiga 

när det gällde att rekrytera nya medlemmar. Svar som "befintliga medlemmar är den 

viktigaste källan till nya" (GU), "så fort vi har rekryterat en person ber vi personen att prata 

med sina kompisar" (UV) och "de är våra viktigaste ambassadörer" (LUF) understryker detta.  

Även om partierna/ungdomsförbunden samarbetar med/stödjer en hel del organisationer bör 

detta överlag inte ses som något de gör för att kunna influera väljarna lättare. Detta eftersom 

organisationerna som stöds/samarbetas med inte kan anses ligga speciellt nära väljarna 

relationsmässigt. Eventuellt kan dock "SD-motor" vara ett exempel på en influerande grupp 

för vissa väljare. 

5.8 Sammanfattande tabell med medelvärden 

Faktor Fråga Medelvärde 
Partipolitik- och frågor Hur viktigt är det att kunna jämföra de politiska 

partierna? 

4.58 

 Hur viktigt anser du det är att kunna påverka 

partiernas politik? 

3.88 

Lättillgänglighet och förtrogenhet 

till parti eller politiker  

Hur viktigt är det att partierna har en nära relation till 

sina väljare? 

4.00 

Religiositet Hur viktig faktor är religion när du röstar eller känner 

förtroende för ett visst parti? 

1.68 

Emotionellt fäste I hur stor utsträckning påverkar känslor dina 

sympatier för ett visst parti? 

3.56 

 Hur viktigt är det att partierna särskiljer sig avseende 

färgval/logotyper/slogans? 

3.30/3.32/3.52 

 Hur viktigt är det att partierna anordnar egna event 

och aktiviteter för allmänheten? 

3.68 

Kommunikation och 

informationsuppdatering 
 Ingen data 

Social säkerhet och välfärd Hur viktigt är välfärdsfrågor och frågor kring social 

säkerhet när du väljer att sympatisera med ett visst 

parti? 

4.50 

Influerande grupper och personer  Ingen data 

Tabell 1 Tabellen sammanfattar medelvärdet av respondenternas svar gällande frågor kring faktorernas relevans. 

I tabellen ovan har en sammanställning gjorts över de frågor i enkäten som hade för avsikt att 

bedöma relevansen i analysmodellens faktorer. Även medelvärdet av respondenternas svar har 

lagts till i tabellen för att visa på i vilken mån en viss faktor var relevant för respondenterna. 
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Notera dock att faktorerna Kommunikation och informationsuppdatering och Influerande 

grupper och personer inte har några värden i tabellen. Detta då dessa faktorer inte hade någon 

fråga kopplat till sig där respondenten kunde svara på om hur viktigt denne tyckte faktorn var 

(på en skala från 1-5). Dessa två faktorer har istället genom analysen ovan kunnat påvisas som 

relevanta för de respondenterna (yngre väljarna) i den svenska politiska kontexten. 

I tabellen ovan kan tydligt visas att av de faktorerna med medelvärden kopplat till sig är 

Partipolitik och -frågor, Lättillgänglighet och förtrogenhet till parti eller politiker och Social 

säkerhet och välfärd de som anses som mest relevanta när det kommer till att bygga relationer 

mellan yngre väljare och partier/ungdomsförbund. Efter dessa kan Emotionellt fäste anses 

som relativt relevant medan Religiositet är en faktor som inte anses som relevant. 
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6. Slutsatser 

I denna del presenteras de slutsatser som kunde dras från analysen av det empiriska materialet 

och den valda teorin. 

De punktade slutsatserna ämnar att besvara de frågeställningar som ställdes i det inledande 

avsnittet i uppsatsen samt uppfylla det syfte som väglett studien. 

Dessa slutsatser om faktorernas relevans kunde utläsas från analysen: 

 Partipolitik och -frågor, Lättillgänglighet och förtrogenhet till parti eller politiker och 

Social säkerhet och välfärd och är faktorer i Mahmud & Greys (2011) modell som är 

relevanta när det kommer till att bygga relationer med yngre väljare i Sverige. Detta 

eftersom dessa faktorer fick högst medelvärde av respondenterna i de frågor som rörde 

faktorernas relevans. 

 Faktorn Kommunikation och informationsuppdatering är även en relevant faktor i 

Mahmud & Greys (2011) modell för partierna/ungdomsförbunden. Detta då hela deras 

verksamheter genomsyras av kommunikation och informationsutbyte. 

 Emotionellt fäste och Influerande grupper och personer är faktorer som genom 

analysen kunde anses vara relativt relevanta. 

 Religiositet är den faktor i Mahmud & Greys (2011) modell som inte är relevant när 

det kommer till att bygga relationer mellan de svenska partierna/ungdomsförbunden 

och de yngre väljarna. 

Dessa slutsatser om hur partierna/ungdomsförbunden kan förbättra sitt arbete med att bygga 

relationer till de yngre väljarna kunde utläsas från analysen: 

 Inom faktorn Partipolitik och -frågor kunde två punkter med utrymme för 

förbättringar i partiernas/ungdomsförbundens arbete utläsas. Den första punkten 

handlar om att utforma slogans som starkare kännetecknar 

partierna/ungdomsförbunden. Den andra punkten är att partierna/ungdomsförbunden 

mer ska försöka särskilja sig (från övriga partier/förbund) när det kommer till deras 

huvudfrågor. Detta då de, genom att avvika från övriga partier/förbund, skapar en 

tydlig politik som är lätt att ta ställning till (vilket uppskattas av de yngre väljarna). 

 I faktorn Lättillgänglighet och förtrogenhet till parti eller politiker kan 

partierna/ungdomsförbunden förbättra sitt arbete när det kommer till de aktiviteter och 

åtgärder de gör för att få en nära kontakt med sina medlemmar. Dessa 

åtgärder och aktiviteter skulle kunna, i viss mån, utvidgas även till de som inte är 

medlemmar. Detta för att skapa en mer nära relation även till de yngre väljare som inte 

är medlemmar. Partierna/ungdomsförbunden kan även fokusera mer på att lyfta fram 

och tydliggöra att det är möjligt för de yngre väljarna att påverka 

partiernas/ungdomsförbundens politik om de blir medlemmar. 

  När det kommer till förbättringsmöjligheter i faktorn Kommunikation och 

informationsuppdatering kan partierna/ungdomsförbunden förbättra sitt arbete i 

kommunikationsutformningen. Med detta menas att de i större utsträckning bör tänka 

på tydligheten i kommunikationen snarare än tillgängligheten och snabbheten av den. 

En annan förbättringspunkt handlar om att partierna/ungdomsförbunden kan utvidga 

sin mix av kommunikationskanaler till att gälla även diskussionsforum på internet. 
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 Förbättringsmöjligheter kunde även hittas under faktorn Social säkerhet och välfärd. 

Partierna/ungdomsförbunden bör skaffa sig en bättre kännedom om vilka frågor inom 

social säkerhet och välfärd som de yngre väljarna anser är viktigast. I detta fall var 

jobbfrågor den viktigaste frågan enligt majoriteten av väljarna i enkäten, något som 

partierna/ungdomsförbunden inte hade god kännedom om. 

6.1 Kunskapsbidrag 

Denna uppsats har lämnat två typer av kunskapsbidrag. Det första är av mer praktisk karaktär 

och innebär att kunskap om vad de svenska partierna/ungdomsförbunden ska fokusera på och 

arbeta med för att förbättra arbetet med att bygga relationer med yngre väljare. 

Den andra typen av kunskapsbidrag denna uppsats har kommit med är av mer teoretisk 

karaktär. Resultaten har visat indikationer på relevansen av faktorerna i Mahmud & Greys 

(2011) politiska relationsmarknadsföringsmodell på den svenska politiska kontexten när det 

handlar om yngre väljare. 

Urvalet var ett icke-sannolikhetsurval samt bestod av studenter vid Örebro universitet och kan 

därför kanske inte anses vara fullt representativt för samtliga yngre väljare i åldern 18-25 år i 

Sverige. Trots denna invändning bör resultat ändå kunna ses ge en indikation på vilka faktorer 

som är relevanta på den svenska politiska kontexten (för yngre väljare). Respondenternas 

förslag på vad partierna/ungdomsförbunden kan förbättra inom dessa anses därför också vara 

av värde. 

Då Mahmud & Greys (2011) modell är relativt ny och otestad är uppsatsens praktiska 

tillämpning av modellen på den svenska politiska kontexten ett ytterligare teoretiskt 

kunskapsbidrag. 

6.2 Vidare forskning 

Under arbetets gång har några intressanta idéer om vidare forskning inom området 

uppkommit. 

Syftet med denna uppsats var inte att testa de hypoteser som Mahmud & Greys (2011) teori 

och modell består av. Dock vore det intressant med en studie vars syfte är att testa dessa 

hypoteser för att se om de orsakssamband som Mahmud & Grey (2011) har pekat på i sin 

modell stämmer. 

Vidare vore det intressant att applicera Mahmud & Greys (2011) modell och teori på fler olika 

åldersegment för att se på skillnader mellan dessa segment gällande relevansen på faktorerna. 

Slutligen finns det även utrymme för vidare forskning om huruvida byggande 

relationsmarknadsföringsaktiviteter även skulle kunna användas även för att utveckla 

befintliga relationer. Det vore intressant att studera om (och i så fall hur) de byggande 

aktiviteterna som presenterats i denna uppsats även skulle kunna användas för att utveckla och 

stärka etablerade relationer. Även om åtgärderna för att bygga en relation och åtgärderna för 

att utveckla en relation möjligen skulle skilja sig åt vore det intressant att fördjupa 

kunskaperna inom detta område.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide (Partier/Ungdomsförbund) 

Förtroende, Engagemang, Relationsuppbyggande och Partilojalitet & väljarintention 

Hur jobbar ni med marknadsföring av partiet/ungdomsförbundet? 

På vilket sätt marknadsföringen mot unga väljare annorlunda? 

Hur förändras partiets/ungdomsförbundets marknadsföring i valtider? 

Hur vill ni att er relation med unga väljare ska se ut? 

Vilka svårigheter har partiet/ungdomsförbundet med att knyta till sig unga väljare? 

Vad tror ni att en god relation med unga väljare kan leda till? 

Vad anser ni är grunden i en relation med yngre väljare(/väljare i stort)? Vad är viktigt i en 

relation för att den ska kunna existera och utvecklas? 

Vad är betydelsen av förtroende i en relation med unga väljare enligt ert 

parti/ungdomsförbund? 

Hur bygger ni upp förtroende hos de unga väljarna? 

Vad är betydelsen av engagemang i en relation med de yngre väljarna för ert 

parti/ungdomsförbund? 

Hur kan man öka engagemanget hos yngre väljare? 

Upplever ni att unga väljare är engagerade politiskt överlag? 

Vad är funktionen och målet med ert ungdomsförbund? 

Partipolitik och -frågor 

Vad säger ni till en väljare som tycker att partierna idag är alltför lika varandra? 

Vilka politiska frågor är viktigast för ert parti/ungdomsförbund? Hur kommunicerar ni dessa? 

Jobbar ni på något speciellt sätt för att tydliggöra era frågor? 

Vilka är de vanligaste missförstånden kring ert parti/ungdomsförbund och era åsikter tror du? 

Lättillgänglighet och förtrogenhet till parti eller politiker  

Vilka möjligheter har yngre väljare att påverka er politik och era valfrågor? Är väljarna från 

början med och skapar er politik/valfrågor eller skapar ni den själva för att ge dem något att ta 

ställning till? 

Hur ser ni på öppenheten mot (de yngre) väljarna gällande er politik, ert dagliga arbete osv. ? 

På vilka sätt finns ni till för de yngre väljarna förutom vid politiska funderingar? 

Hur kan man komma i kontakt med er? 

Hur ser möjligheterna ut för att vara en del av partiet/ungdomsförbundet (I form av 

medlemskap, jobb osv.)? 



 

Hur håller ni kontakten med de yngre medlemmarna i partiet/ungdomsförbundet? 

Har ni en personlig kontakt med de yngre väljare som inte är medlemmar i 

partiet/ungdomsförbundet? På vilket sätt? 

Hur mycket resurser, i form av tid, personal och pengar lägger ni på att möta de yngre 

väljarna? 

Religiositet 

Är religion en viktig faktor inom den svenska politiken tror du? 

Vilken roll spelar religion i ert parti/ungdomsförbund och er politik? 

Tror du att religion är en påverkande faktor när yngre väljare i Sverige röstar eller känner 

förtroende för ett visst parti/ungdomsförbund? 

Emotionellt fäste 

Deltar ni i/anordnar något event eller aktiviteter? (T.ex. Närvarande vid händelser som mässor 

och skolföreläsningar eller egna anordnade aktiviteter) 

Tycker ni det är viktigt att vara med och delge sina åsikter vid olika händelser(dåliga som bra, 

ex. naturkatastrofer osv.)? 

Vilka känslor vill ni att partiet/ungdomsförbundet och det ni står för ska frambringa hos de 

yngre väljarna? Vad vill ni att de yngre väljarna skall förknippa partiet med? (Top of mind) 

Jobbar ni med detta på något sätt? 

Hur arbetar ni med att framhäva partiet/ungdomsförbundet med speciella färger, slogans och 

logotyper gällande partiet/ungdomsförbundet och dess kandidater? 

Kommunikation och informationsuppdatering 

Hur kommunicerar ni med de yngre väljarna? Genom vilka kanaler? 

Är det mer/mindre viktigt med kommunikation beroende på om det är yngre eller äldre 

väljare? Ställer yngre väljare annorlunda krav på kommunikationen? 

Vad är det som kommuniceras/ni vill kommunicera? (Förutom politiska åsikter? Ex. 

Nyhetsbrev osv.) 

Hur hanterar ni ofrivillig kommunikation, dvs. kommunikation som ni inte styr över, t.ex. 

nyhetssändningar, diskussionsforum på internet, rykten etc.? 

Social säkerhet och välfärd 

Tror ni att välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet (frågor kring sjukvård, 

pensionssystem, stöd för arbetslösa, skola osv.) är viktigt för vilket parti/ungdomsförbund en 

yngre väljare sympatiserar med? 

Vilka välfärdsfrågor står ni för? 

Vilka välfärdsfrågor tror ni att unga väljare är mest intresserade av? 



 

Riktar ni frågor kring social säkerhet och välfärd till en specifik målgrupp eller lika mycket 

till alla väljare? 

Influerande grupper och personer  

Samarbetar ni med/stödjer ni andra organisationer, grupper eller personer? Vilka? På vilket 

sätt stödjer ni/samarbetar ni med dessa? 

Hur rekryterar ni medlemmar till partiet/ungdomsförbundet? 

Hur viktigt är befintliga medlemmar i arbetet med rekrytering av nya medlemmar? 

  



 

Bilaga 2 – Enkät (Väljare) 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

Bilaga 3 – Tidningsartikel från Sveriges Radio 

  



 

Bilaga 4 – Sammanställning av enkätsvar 

Nedan presenteras svaren från de 50 respondenter som besvarade enkäten. Det totala antalet 

respondenter som besvarade enkäten uppgick till 54, varav 4 ansågs vara bortfall (se 3.3.4 

ovan). 

 

1. Ålder: 

  

Diagram 1 



 

2. Är du medlem i något politiskt parti eller ungdomsförbund? 

 

 

3. Hur viktigt är det att du har förtroende för det parti du väljer att sympatisera med? 

 
Diagram 3  

Diagram 2 



 

4. Hur viktigt är det att kunna jämföra de politiska partierna? 

 

Diagram 4 

 

 

5. Hur väl anser du dig kunna jämföra partierna och deras åsikter?

 

Diagram 5 

 



 

6. Vilka partier anser du har tydliga åsikter?

 

Diagram 6 

 

 

7. Hur viktigt anser du det är att kunna påverka partiernas politik? 

 

Diagram 7 

  



 

8. Hur stor möjlighet att påverka partiernas politik anser du dig ha? 

 

Diagram 8 

 

 

9. Hur viktigt är det att partierna har en nära relation till sina väljare? 

 

Diagram 9 

 

 

10. Hur nära relation tycker du att de politiska partierna generellt har med sina väljare? 

 

Diagram 10 

  



 

11. Hur viktig faktor är religion när du röstar eller känner förtroende för ett visst parti? 

 

Diagram 11 

 

 

12. I hur stor utsträckning påverkar känslor dina sympatier för ett visst parti? 

 

Diagram 12 

 

 

13. Hur viktigt är det att partierna särskiljer sig avseende: 

 

Diagram 13 

  



 

14. Hur tycker du att partierna särskiljer sig avseende: 

 

Diagram 14 

 

 

15. Hur viktigt är det att partierna anordnar egna event och aktiviteter för allmänheten? 

 

Diagram 15 

 

 

16. Hur viktigt är det att partierna syns i samband med dessa aktiviteter och event: 

 

Diagram 16 



 

17. Var vill du att partiernas kommunikation med dig ska ske?

 

Annat: 

- ”Deras egna hemsidor som borde vara strategiskt uppbyggda” 

Diagram 17 



 

18. Vad är viktigast i partiernas kommunikation

 

Diagram 18 

 

 

19. Hur viktigt är välfärdsfrågor och frågor kring social säkerhet(ex. frågor kring sjukvård, 

pensionssystem, stöd för arbetslösa, skola osv.) när du väljer att sympatisera med ett visst 

parti? 

 

Diagram 19 



 

20. Vilken av dessa frågor tycker du är viktigast?

 

Diagram 20 

 

 

21. Vem/vilka av dessa personer/organisationer/grupper påverkar dina politiska åsikter? 

 

Diagram 21 


