
 

Mittuniversitetet, MKV 

Examensarbete VT-19 

2019-05-28 

 

 

 

Alla känner apan, apan känner ingen 
Hur partiledare för svenska riksdagspartier arbetar relationsbyggande 

på Instagram 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronja Strid och Cajsa Luthman 

 



 

Abstrakt 

Titel: Alla känner apan, apan känner ingen – hur partiledare för svenska riksdagspartier arbetar 

relationsbyggande på Instagram. 

Författare: Ronja Strid & Cajsa Luthman. 

Kurs, termin, år: MK094G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C) Examensarbete, 

VT19, 2019. 

Antal ord i uppsatsen: 10 088. 

Problemformulering och syfte: Tidigare forskning visar att en publik kan skapa en skenbar 

intim relation till en person publiken följer under en längre tid, vilket i sin tur ökar 

förtroendekapitalet publiken har för personen. Dessa parasociala relationer gynnas av att 

personlig information delas och dialog förs, två egenskaper som Instagram möjliggör. Syftet med 

denna studie är att utifrån fenomenet parasociala relationer analysera hur partiledare för svenska 

riksdagspartier kommunicerar via Instagram. 

Metod och material: För att besvara syftet med studien har en kvantitativ innehållsanalys av 

partiledare för svenska riksdagspartier på Instagram genomförts. I analysen har 146 stycken 

inlägg från sju partiledare studerats. Dessa är Ulf Kristersson (M), Stefan Löfven (S), Annie 

Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD), Isabella Lövin (MP), Jimmie Åkesson (SD) och Gustav 

Fridolin (MP). Den undersökta perioden är 4:e februari till 3:e mars 2019.  

Huvudresultat: Studien visar att partiledarna i viss mån arbetar relationsbyggande på Instagram. 

Samtliga undersökta partiledare använder Instagram i någon utsträckning, i hur stor omfattning 

skiljer sig dock åt mellan dem. Den partiledare som under studiens undersökningsperiod mest 

frekvent kommunicerade personlig information var Ebba Busch Thor (KD). Den partiledare som 

under studiens undersökningsperiod fört mest dialog med sina följare var Annie Lööf (C). 

Utifrån slutsatserna från tidigare forskning och dessa resultat är således de partiledare som 

nyttjar Instagram mest fördelaktigt för att bygga personligt förtroende och gynna de parasociala 

relationerna Ebba Busch Thor (KD) och Annie Lööf (C). 

Nyckelord: Kommunikation, relationsskapande, parasociala relationer, Instagram, dialog. 
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1. Inledning 

Runt om i världen finns det uppskattningsvis 2.7 miljarder aktiva användare av sociala medier 

(Chaffey, 2017). Mer och mer information kommuniceras via digitala samt sociala medier och 

denna pågående digitalisering av samhället förväntas även påverka den politiska 

kommunikationen (Karlsson et al., 2013:89ff). Samtidigt som samhället blir allt mer digitalt blir 

även väljarna i dagens samhälle allt mer rörliga (Strömbäck et al., 2013; Strömbäck, 2014). 

Relationen mellan de traditionella massmedierna och politiken börjar lösas upp eftersom 

politikerna numera själva kan nå sina väljare genom de möjligheter den nya digitala eran 

erbjuder (Gurevitch et al., 2009). Antalet partimedlemmar har minskat och svensken verkar 

numera agera som kund med egenintressen i det politiska landskapet, genom att välja det parti 

som för tillfället är mest attraktivt, snarare än att se till samhällets bästa i stort (Strömbäck et al., 

2013; Strömbäck, 2014). Detta ställer nya krav på politiska aktörer, vilka måste spendera mer 

pengar än tidigare på kommunikativa kampanjer (ibid). Samtidigt som stora ekonomiska medel 

går till kommunikativa insatser genomförs inte längre politiska kampanjer endast kring 

valperioder – utan har övergått till att vara permanenta (ibid; Grusell & Nord, 2015). Politiska 

aktörer kommunicerar med andra ord ständigt med sina målgrupper (ibid).  

 

Sociala medier ger politiker makten att kommunicera egenvalda budskap och är numera en 

självklar kanal för politisk kommunikation (Stakston, 2010). Genom att använda sig av sociala 

medier förväntas politiska aktörer söka både ömsesidighet och interaktion med samhällets 

medborgare (ibid). Karlsson, Clerwall och Buskqvist beskriver de sociala medierna i förhållande 

till politiska aktörer och dess målgrupper på följande sätt:  

 

Teoretisk innebär sociala medier nya möjligheter för de politiska partierna i deras strävan att 
etablera, bygga och underhålla relationer med centrala målgrupper för att påverka deras åsikter 
och hur de röstar (Karlsson et al., 2013:89). 

 

Digitaliseringen av samhället påverkar med andra ord hur politiska aktörer kommunicerar och de 

allt mer vanliga sociala medierna kan vara användbara verktyg för att nå ett lands medborgare i 
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stort, inte bara de egna målgrupperna (Karlsson et al., 2013:89ff). Sociala medier möjliggör 

överlag en mer personlig typ av kommunikation (Lee & Oh, 2012:932), vilket kan användas av 

politiker för att upprätta band med sina väljare (Ross & Bürger, 2014). Ett socialt medium som i 

under riksdagsvalet 2018 fick ökat användande var Instagram, mediumet brukades av nästan alla 

partiledare (Jungselius & Grusell, 2018). Instagram karaktäriseras många gånger av en personlig 

ton och ger därmed politiska aktörer möjlighet till att bygga en mer personlig relation till 

väljarna (ibid). Goda relationer mellan politiska aktörer och dess målgrupper är numera 

avgörande på grund av faktumet att väljare är mer rörliga än någonsin (Strömbäck et al., 2013; 

Strömbäck, 2014). 

 

Ett sätt att bygga dessa relationer är genom att föra dialog (Kent & Taylor, 1998:324f). Dialogisk 

kommunikation är det vanligaste tillvägagångssättet för skapande och upprättande av relationer 

mellan en organisation och dess publics (ibid). Att dialog förs mellan en organisation och dess 

intressenter anses dessutom av teorin Relationship Management vara ett tecken på starka 

relationer mellan parterna (Karlsson et al., 2013:89f). Tidigare forskning visar dock även att 

personlig kommunikation kan leda till att en aktör påverkar sin publik till att utveckla en skenbar 

intim relation till denne –  utan att någon som helst egentlig dialog äger rum mellan sändare och 

mottagare (Horton & Whol, 1956; Perse & Rubin, 1989). På sociala medier har politiska aktörer 

själva kontroll över sin kommunikation och kan således arbeta för att gynna relationerna till sina 

följare genom dialogisk och personlig kommunikation och kan genom detta gynna de ovan 

nämnda parasociala relationer (Ross & Bürger, 2014; Kent & Taylor, 1998; Karlsson et al., 

2013:89f; Horton & Whol, 1956; Perse & Rubin, 1989). 

 

Den politiska kommunikationen har allt mer förflyttas till att föras på digitala- och sociala 

medier (McNair, 2012). Detta gör att det är av intresse att undersöka hur den politiska 

kommunikationen tar sig i uttryck på ett sådant medium. Instagram är ett relativt nytt och ett allt 

mer använt verktyg för politiska aktörer i Sverige (Jungselius & Grusell, 2018; Filimonov et al., 

2016), detta i kombination med att mediumet möjliggör en personlig typ av kommunikation 

(Jungselius & Grusell, 2018)  –  vilket kan fånga upp annars rörliga väljare, gör mediumet viktigt 
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att studera och förstå. Tidigare genomförd forskning av politisk kommunikation i Sverige syftar 

ofta till att undersöka kommunikation som är bunden till valkampanjer. Eftersom politiska 

kampanjer numera övergått till att vara permanenta (Grusell & Nord, 2015) är det dock av 

betydelse att undersöka partiledare för svenska riksdagspartiers vardagliga kommunikation på 

Instagram. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån fenomenet parasociala relationer analysera hur partiledare 

för svenska riksdagspartier kommunicerar via Instagram. Nämnda syfte bryts ner till följande 

frågeställningar:  

 

1. Hur arbetar partiledarna relationsbyggande på Instagram? 

2. Hur använder partiledarna sig av dialog på Instagram? 

 

2. Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning.  

2.1. Strategisk politisk kommunikation och sociala medier 

Den viktigaste källan till information om politik och politiska frågor för samhällets medborgare 

är idag media, vilket innebär att politiken numera är av medierad form (Asp, 1986; Strömbäck, 

2008; 2014). Det är via media politiska aktörer når ut med sin politiska kommunikation, och det 

är via media medborgarna tar del av denna kommunikation (Nord & Strömbäck, 2012). Väljarna 

har blivit allt mer rörliga mellan de olika partierna och antal partimedlemmar har minskat 

(Strömbäck et al., 2013; Strömbäck, 2014). Idag tenderar svenskarna att agera som kund i det 

politiska landskapet genom att söka det politiska parti som för tillfället är mest attraktivt – söka 

det alternativ som gynnar massan snarare än individen i fråga. Detta har resulterat i en 

professionalisering av det politiska landskapet vilket i sin tur medfört att det spenderas mer 
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pengar på valkampanjer. Arbetet partierna genomför för att generera röster har blivit 

kostsammare, eftersom väljarna agerar utifrån ett kundperspektiv (ibid). Hur politiska partier 

överlag genomför sina kampanjer har också förändrats. Politiska kampanjer är inte längre 

centrerade kring en valperiod utan sker numera genom så kallade permanenta kampanjer (Grusell 

& Nord, 2015).  

 

Idag är digitala och sociala medier de vanligaste kommunikationskanalerna som politiska aktörer 

använder sig av (McNair, 2012). Alla svenska riksdagspartier arbetar numera aktivt med att 

synas och ha en etablerad närvaro på sociala medier som till exempel Facebook, Instagram och 

Twitter (Jungselius & Grusell, 2018; Filimonov et al., 2016). På de digitala och sociala kanalerna 

behöver politiska aktörer inte längre förlita sig på traditionella massmediers kommunikation för 

att nå potentiella väljare, utan kan istället kommunicera strategiskt genom egna konton (Klinger, 

2013). Således kan det med andra ord vara viktigare än någonsin att på ett strategiskt och 

välordnat sätt kunna hantera sin egen kommunikation till medborgarna (ibid). Sociala medier 

utgör en arena där politiska partier kan kommunicera sina ståndpunkter och argumentation i 

viktiga samhällsfrågor – men även en arena där väljarna själva har möjlighet att gensvara och 

föra direkt diskussion om och med partierna (Ehrhart, 2018). Även möjligheter för mindre partier 

att nå potentiella väljare har ökat genom att sociala medier etablerats som verktyg. Partier som 

saknar resurser till att finansiera traditionellt kampanjarbete (och dessutom får mindre utrymme i 

traditionell media) har kunnat nyttja de sociala medierna för att få uppmärksamhet på ett billigt 

och effektivt sätt (ibid). Trots att användningen av sociala medier numera är vanlig för politiska 

aktörer (McNair, 2012), verkar det dock inte som att partierna utnyttjat möjligheten att föra 

dialog med sina följare som sociala medier ger (Ehrhart, 2018). Aktiviteten på de sociala 

medierna under det senaste valet kan snarast beskrivas som ett tätt befolkat rum utan någon 

dialog (ibid).  

 

Ett socialt medium som har blivit allt mer populärt hos politiska aktörer är Instagram (Jungselius 

& Grusell, 2018). En av de första gångerna Instagram användes som ett verktyg vid en 

valkampanj var under det svenska riksdagsvalet 2014 (Filimonov et al., 2016:2). Under 
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valrörelsen 2014 var det dock endast ett fåtal politiker som använde Instagram, medan det under 

valrörelsen 2018 utvecklats till ett trendig medium som majoriteten av partiledare för svenska 

riksdagspartier brukade (Jungselius & Grusell, 2018). Instagram beskrivs enligt Jungselius och 

Grusell (2018) som en digital valaffisch med ett förhållandevis lugnare tempo och en många 

gånger mer “personlig” ton. Instagram används idag av nästan varannan svensk medborgare, 

majoriteten av användarna är den yngre delen av befolkningen och framförallt tjejer (ibid). 

Tidigare studier visar att Instagram är en användbar kanal för politiska aktörer när yngre väljare 

ska nås (Filimonov et al., 2016:2). 

 

Det som lockar politiker till Instagram är bland annat möjligheten till att bygga en mer personlig 

relation till väljarna och att kunna möta väljarna på deras hemmaplan (Jungselius & Grusell, 

2018). Precis som i vardagen uppskattar människor när sociala sammanhang upplevs som äkta 

även vid interaktion över nätet. Därför blir det relevant för politiker att möta väljarna via 

Instagram eftersom människor känner sig närmare de politiker de möter via en relationsbaserad 

kanal än via traditionell media. Politiker uppfattas som närvarande och personliga genom att 

besvara och gilla kommentarer och genom denna interaktion visa att de ser människorna som 

kommenterat, vilket i sin tur uppskattas av följarna. Partiledare som använder sig av Instagram 

har en vanligtvis en personlig prägel på deras respektive konton; bilderna speglar en kombination 

av professionell och personlig image och kan exempelvis bestå av både backstagebilder från 

politiska evenemang och bilder från partiledares hem (ibid).  

2.2. Relationsskapande kommunikation 

Enligt Tench och Yeomans teori om PR skapas relationer genom att organisationer identifierar 

sina publics och bibehåller ömsesidiga och långsiktiga relationer till dessa för att strategiskt 

kunna nå sina mål (Tench & Yeomans, 2014). Politisk PR kan däremot definieras enligt följande:  

 

[a] management process by which an organization or individual actor for political purposes, 
through purposeful communication and action, seeks to influence and to establish, build, and 
maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help support its mission 
and achieve its goals (Strömbäck & Kiousis, 2013; 2011). 
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Politisk PR handlar om en management process där aktörer använder sig av PR för att nå 

politiska mål  (Strömbäck & Kiousis, 2013; Cutlip et al., 2000; Grunig & Hunt, 1984; 

Ledingham, 2003). Detta innebär att alla organisationer och individer som försöker påverka eller 

influera det politiska landskapet genom PR-aktiviteter använder sig av politisk PR (Strömbäck & 

Kiousis, 2013; 2011). I samband med den digitala utvecklingen av kommunikation i sociala 

medier har arbetet med PR utvecklats till att skapa mer personliga relationer till sina publics 

(Sweetser, 2011). En teori som ingår i PR-spektrat och fokuserar på just relationer är 

Relationship Management, relationsteorin. Inom relationsteorin ses relationerna mellan en 

organisation och dess publics som det centrala, till och med själva kärnan av PR, snarare än 

specifika och strategiska kommunikativa insatser (Karlsson et al., 2013:89f). Enligt 

relationsteorin uttryckes goda relationer mellan organisationer och dess intressenter genom bland 

annat ömsesidighet, gemensamma intressen och dialog (ibid).  

 

En annan teori som utgår från relationer är teorin Social Penetrations. Denna teori fokuserar på 

hur relationer byggs och menar att interpersonella relationer utvecklas genom att människor 

utbyter personlig information med varandra (Lee et al., 2018). Enligt teorin uppstår nära 

relationer när samtal gradvis går från ytliga till djupare samtal vilka avslöjar mer och mer av 

människans personliga information (ibid). Denna teori har förut inte kunnat tillämpas på 

politikers användning av sociala medier, eftersom politiker har publicerat enkelriktade inlägg till 

en stor publik – istället för att interagera och föra dialog med följarna (Ross & Bürger, 2014). 

Annan forskning har påvisat att individer som tittar på TV och ser samma programledare eller 

nyhetsankare under en längre tidsperiod kan uppleva en relation av förtroende till den personen 

(Horton & Whol, 1956; Perse & Rubin, 1989). Detta fenomen kallas parasociala relationer, eller 

parasociala interaktioner, och kan beskrivas som en slags skenbar relation till en person som 

individen egentligen rent interpersonellt inte har (ibid). Undersökningar om parasociala 

relationer har visat, till skillnad från vad teorin om Social Penetration menar, att följare kan 

utveckla en skenbar och intim relation till mediepersonligheter som befinner sig på sociala 

medier – även om det inte sker någon som helst dialog dem emellan (Lee et al., 2018). Giles 
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(2002) menar dessutom att dessa skenbara relationer inte heller skiljer sig från vanliga 

interpersonella relationer som följarna har i det verkliga livet (Giles, 2002). Dessa parasociala 

relationer påminner snarare om, och kan ibland jämka sig med, relationer som följarna har till 

vänner och som utvecklats genom fysiska interpersonella möten (Lee et al., 2018). Således är det 

möjligt för politiker att kunna skapa dessa skenbara och intima relationer med eventuella väljare 

genom sociala medier.  

 

Nya studier visar att relativt enkla publiceringar av inlägg på sociala medier är tillräckliga för att 

skapa dessa parasociala relationer mellan politiker och följare (Lee & Shin, 2012). Följarna har 

dock visat sig vara mer benägna att uppleva denna skenbara relation när politikern i fråga 

initierar dialog och svarar på kommentarer (i t.ex. twitterflödet) än när kommunikationen är 

enkelriktad. Med andra ord stärker politikern relationen till väljarna när denne svarar på följarnas 

frågor snarare än när samma sak skrivs i ett inlägg (ibid). En annan studie har visat att de 

politiker som lindar in sina politiska budskap i personliga sammanhang ökar följarnas upplevelse 

av intimitet, till skillnad från ett inlägg med samma budskap utan personlig karaktär (Lee & Oh, 

2012). Inlägg med mer personlig karaktär upplevs mer autentiskt än jobbrelaterat innehåll även 

om följare är medvetna om att den personliga karaktären på inläggen är del av en kommunikativ 

strategi (Marwick & Boyd, 2011:127).  

2.3. Dialog och framing 

Kommunikation förs inte längre bara genom verkliga möten, utan i allt större utsträckning även 

digitalt (Mangold & Faulds, 2009; Naylor et al., 2012). Detta har bidragit till att organisationer 

som tidigare kommunicerat via traditionella medier har mött nya utmaningar i att nå och påverka 

sin målgrupp med det önskade budskapet (Fournier & Avery, 2011). Tidigare har information 

ofta varit karaktäriserad av envägskommunikation och således inte lämnat något utrymme för 

mottagarens respons. I och med de digitala mediernas frammarsch och möjligheten för 

tvåvägskommunikation som genom dessa har öppnats har detta dock förändrats – makten har 

skiftat från sändaren till mottagare (ibid). Detta gör att nya krav ställs på organisationer, dessa 

måste helt enkelt kunna paketera sitt budskap på ett sådant sätt som både tilltalar dess publics 
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och dessutom genererar positiva reaktioner (Chang et al., 2015). Dialog är en grundläggande del 

i relationsbyggande och kan beskrivas som ett samspel mellan två eller fler parter, en dialog kan 

således inte äga rum om kommunikationen är dominerad av endast en part (Kent & Taylor, 

1998:324f). Den etiska dimensionen i kommunikation blir dessutom problematisk om endast en 

part dominerar. Parter som deltar i en dialog måste inte vara enade i sakfrågor, men bör vara 

villiga att försöka nå någon typ av samförstånd. För att föra en dialog måste inte alltid enighet 

nås – det är viktigare att kommunikationen förs genom en öppen diskussion (ibid). Den 

vanligaste teorin för skapandet och upprätthållandet av relationer mellan organisationer och 

deras publics är enligt Kent och Taylor förandet av dialogisk kommunikation (Kent & Taylor, 

1998). Dialogisk kommunikation innefattar “all förhandling och utbyte av idéer och åsikter” och 

är idag den mest använda Relationship Management teorin. Kent och Taylor identifierade fem 

dialogprinciper: naturligt samspel, informationsutbyte av användbar information, bevarande av 

återbesök, frambringande av återbesök, samt dialogiska loopar (dessa ger publics möjlighet att 

ställa frågor, samt organisationer möjlighet att besvara dessa). Genom att använda sig av dessa 

principer kan dialogen mellan en organisation och dess publics gynnas (ibid).  

 

En annan del av kommunikationen mellan en organisation och dess publics handlar om hur 

organisationen porträtterar sitt budskap, detta kallas för Framing. Framing handlar om hur ett 

budskap inramas utifrån vilka mottagareffekter sändaren vill uppnå och är nödvändigt för att 

möjliggöra förståelse för kommunikativa insatser (Johansson, 2018). Med andra ord; huruvida 

någonting är viktigt eller oviktigt, nödvändigt eller onödigt, kan förstås utifrån hur meddelandet 

ramas in. Inramningen av ett budskap är viktigt för att mottagaren ska förstå vad som försiggår i 

dennes omvärld och för att skapa mening i denna. Ett annat sätt att beskriva frames är att dessa 

ramar ger en typ av “tolkningspaket”, vilka kan användas för att påverka en målgrupp till att 

förstå information på ett bestämt sätt (ibid). Målet för politisk PR är att nå så mycket stöd för den 

förda politiken som möjligt (Pan & Kosicki, 2001). Detta innebär att aktörer måste tillämpa 

frames för att upprätta gemensamma referensramar med sina publics (Johansson, 2018).  
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2.3.1. Online strategier för dialog 

I en värld där allt mer information ständigt kommuniceras verkar en nyckel för att nå genomslag 

och framgång för politiska aktörer vara intimitet (Lee & Oh, 2012:932). Sociala medier 

möjliggör en personligare typ av kommunikation och kan enligt Lee & Oh förklaras enligt 

följande:  

 
As compared with traditional mass media, social media are deemed to enable political candidates 
to “instantly engage voters in a more direct, personal, and potentially interactive manner” (Lee 
& Oh, 2012:932). 
 

Även Ross och Bürger bekräftar att politiker kan använda deras plattformar till att upprätta band 

med väljare (Ross & Bürger, 2014). Ett sätt att upprätta relationer är som tidigare nämnts genom 

att föra dialog. Sociala mediers grundläggande syfte är att skapa förutsättningar för människor att 

vara i kontakt och utbyta information med varandra. Sociala medier handlar utifrån ett public 

relations-perspektiv om hur en användare som företräder en organisation kan skapa värdefulla 

relationer med sina publics (ibid). De mottagare som förr var passiva har genom sociala medier 

blivit medskapare och rollen mellan sändare och mottagare har således skiftat (Stakston, 2010). 

Relationen mellan de traditionella massmedierna och politiken börjar lösas upp eftersom 

politikerna numera själva kan nå sina väljare genom den nya digitala eran (Gurevitch et al., 

2009). Detta medför att politiska aktörer tvingar anpassa sin kommunikation efter de interaktiva 

medborgarna med deras möjligheter att ifrågasätta, utmana och förändra det politiska landskapet. 

Detta kan generera ett mer politiskt engagemang hos allmänheten och därmed gynna demokratin 

(ibid). Stakston menar att de sociala medierna är en ny självklar kanal för partier och politiker att 

använda för att skapa medborgarengagemang (Stakston, 2010). Det handlar nu om att skapa 

delaktighet som leder till mervärde för samhället och partierna och går inte längre ut på att bara 

sprida enkelriktad information som förväntas träffa medborgarna i en 

envägskommunikationsprocess där idéer överförs utan något filter eller omvärdering i en så 

kallad magic bullet-effekt (Chandler & Munday, 2016).  
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Trots sociala mediers utformning och dess grundläggande syfte till att skapa interaktion används 

dessa sociala kanaler av politiker i de flesta fall som en envägskommunikationskanal (Ehrhart, 

2018). Praktikern Stakston (2010) menar att politiker eller partier som försöker engagera 

mottagarna misslyckas då de aldrig eller väldigt sällan återkopplar. Samma fenomen har setts i 

en tidigare studie om politikers facebookanvändande från 2008, vilken visar att politiker får 

positiva och vänliga kommentarer men sällan eller aldrig svarar på dessa (Sweetser & Lariscy, 

2008). Detta kan enligt studien liknas med att politikern sällan eller aldrig svarar på direkt tilltal 

från mottagaren. Trots att Facebook som social mediekanal ger alla förutsättningar för respons 

och dialog använder sig politiker inte av kanalen för relationsskapande interaktion i dess 

politiska kampanjer (ibid).  

 

För att lyckas med att skapa dialogisk kommunikation via sociala medier finns det olika 

strategier. En sådan strategi är att publicera inlägg som är skrivna utifrån läsarens perspektiv 

(Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Detta görs genom att tilltala mottagaren med inlägg 

som är riktade direkt till läsaren. Inläggen som publiceras bör dessutom ha en informell ton och 

ett byråkratiskt språk bör undvikas då sociala medier som koncept är informella (ibid). 

Ytterligare en strategi är enligt praktikern Brit Stakston att i användningen av sociala medier vara 

aktiv genom att ställa frågor till mottagaren för att genom detta skapa engagemang och involvera 

nya som gamla följare (Stakston, 2010). Detta kan göras genom att exempelvis berätta om ett 

händelseförlopp som redan ägt rum eller kommer att inträffa inom snar framtid. Som användare 

gäller det även att frekvent återkoppla i frågor och vara uppmärksam på att eventuellt behöva 

kommentera information om tidigare händelser, detta kan exempelvis vara beröm eller kritik 

(ibid). Blir användaren bemött med kritik bör denna då besvara även dessa kommentarer 

eftersom ett nonchalant eller inget bemötande överhuvudtaget kan skada förtroendet för 

organisationen eller partiet användaren företräder (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). I 

kampanjer används ofta sociala medie-kanaler för att skrika ut sina budskap genom en 

megafon-liknande approach, vilket således innebär att kanalens grundläggande syfte till att skapa 

interaktion och dialog inte används (Stakston, 2010). En tredje strategi är därför att ta vara på 

kanalens grundläggande syfte och föra interaktivitet med kanalens användare som är mottagare 
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av informationen som användaren publicerar. Därmed gäller det att regelbundet publicera inlägg 

som bjuder in mottagarna till interaktivitet men samtidigt inte publicera så mycket att det av 

mottagaren kan uppfattas som spam (ibid). Andra onlinestrategier som rör den digitala politiska 

närvaron menar att det publicerade innehåller ska förmedlas med personlig ton och texten ska 

bjuda in till kommentarer, samtidigt som uppdateringar rekommenderas till att göras flertal 

gånger dagligen (Sweetser, 2011). Övriga rekommendationer som Stakston (2010) ger till 

politiker och politiska partier är att agera transparent, med personlig närvaro, dialogiskt och med 

autenticitet i sociala medier. Dialog, återkoppling, diskussioner och närvaro är aktivitet som 

välkomnas av följare som självförtroende och öppenhet – även i sammanhang där tonen är hård. 

Även tonen är något som klassas som viktig att kunna hantera och sätta sin egen prägel på, 

beroende på vem man är och, eller vilken image användaren vill framstå att ha (ibid). 

 

3. Metod och material 

Den valda populationen för denna jämförande fallstudie är svenska riksdagspartiers partiledare 

som har Instagram. Studien syftar till att undersöka hela valda populationen och därför tillämpas 

ett så kallat strategiskt urval. Studiens urval består av Ulf Kristersson (M), Stefan Löfven (S), 

Annie Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD), Isabella Lövin (MP),  Jimmie Åkesson (SD) och 

Gustav Fridolin (MP). Jan Björklund (L) och Jonas Sjöstedt (V) är visserligen också partiledare 

för svenska riksdagspartier men hade under vald tidsperiod inga egna instagramkonton och 

kunde således inte ingå i studien. Analysenheterna som har undersökts är helheten av dessa 

partiledares instagraminlägg. Med helheten inkluderar vi både bild, video och text. Även 

hashtags, emojis, kommentarer och gilla-markeringar har undersökts. Om inlägget bestod av en 

serie bilder eller videos undersöktes endast första bilden eller videon i bildspelet. Studien 

omfattade inte gilla-markeringar på kommentarer eller exempelvis hur många gånger en 

användare taggas. Inte heller publikationer på partiledarens stories undersöktes. Funktionen för 

stories är temporär och inlägg som publiceras som stories ligger endast uppe i ett dygn, det var 

således inte möjligt att studera dessa för vår valda tidsperiod då denna ligger bakåt i tiden. 
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Fler och fler politiker använder sig av Instagram och enligt Jungselius och Grusell (2018) kan 

detta antas bero på faktumet att Instagram möjliggör ett personligt relationsbyggande till följarna 

(Jungselius & Grusell, 2018). Det finns således goda skäl till varför vår studie som handlar om 

just relationsbyggande fokuserar på mediumet Instagram. I senaste valet skedde en markant 

ökning av politiska partiers användning av Instagram (Jungselius & Grusell, 2018), vilket även 

det ger relevans för djupare undersökning av kommunikation som sker via mediumet.  

Tidsperioden studien undersökte består av fyra veckor, mellan 4:e februari och 3:e mars 2019. 

Detta tidsspann ligger två veckor efter att regeringsbildningen ägde rum den 18 januari 2019. 

Tidsperioden valdes då vi ville undersöka partiernas vardagliga relationsbyggande 

kommunikation. Under perioden för regeringsbildning och närmsta tiden efter denna kan mycket 

information misstänkas handlat om just detta, snarare än “vanlig” politisk kommunikation – 

vilket var den typ av kommunikation som var av intresse för studien. Vanligtvis fokuserar studier 

av politisk kommunikation på kommunikation som rör kampanjperioder. Det går att misstänka 

att politiska partier under dessa kampanjer inte främst fokuserar på relationsbyggande 

kommunikation, vi har därför valt att undersöka en period som inte täcks av en valkampanj för 

att undersöka hur den vardagliga och relationsbyggande kommunikationen ter sig. En annan 

aspekt som gör studiens tidsperiod relevant är faktumet att Jimmie Åkesson (SD) skaffade 

Instagram i januari. Det går således att misstänka att det ännu inte finns särskilt många studier 

kring hans kommunikation på Instagram och vår studie kan därför antas tillföra någonting nytt 

till forskningen.  

3.1. Diskussion av metod 

Forskningsdesignen för denna studie är därför en så kallad jämförande fallstudie. Fallstudier är 

en typ av forskningsdesign som fokuserar på avgränsade fall och möjliggör en djupdykning inom 

ett ämne och kan genom detta generera detaljerade beskrivningar av det valda forskningsområdet 

(Denscombe, 2014). På grund av detta kan fallstudien antas vara en god forskningsdesign att 

utgå från i denna studie, eftersom den möjliggör att hitta likheter och olikheter mellan hur olika 

partiledare för svenska riksdagspartiers kommunicerar på Instagram. Denna studie utgår från en 
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kvantitativ metod, den kvantitativa innehållsanalysen. Detta är en god metod att använda sig av 

när en studie syftar till att undersöka exempelvis hur frekvent en viss kategori förekommer och, 

eller, hur stort utrymme olika kategorier får i det valda materialet (Esaiasson et al., 2012:197ff). 

Den kvantitativa innehållsanalysen är dessutom en vanlig metod vid politisk 

kommunikationsforskning. Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen kan presenteras på 

ett tydligt sätt och presenteras med siffror, vilket gör att verkligheten kan förklaras för en publik 

på ett förståeligt och överskådligt sätt (ibid). 

3.2. Operationalisering, validitet och reliabilitet 

Att använda sig av andras forskarfrågor ger med automatik inte något sämre arbete utan visar 

istället på en mogen insikt om att forskningen bör vara kumulativ samt operationaliserade 

(Esaiasson et al., 2012:60, 242). Vi kommer därför använda oss av redan befintligt och beprövat 

kodschema (Falasca, Dymek & Grandien, 2019) vilket kommer anpassas till vår studie genom att 

ta bort vissa variabler och istället komplettera med egna variabler och variabelvärden (se bilaga 

I). Artikeln som kodschemat vi utgått från hör till är referentgranskad vilket även kan antas höja 

vår studies reliabilitet. Det är av högsta vikt att kodschemat fångar upp det undersökningen syftar 

till att undersöka och inte innehåller systematiska fel, det är därmed viktigt att testa och utvärdera 

studiens kodschema för att säkerhetsställa att materialet som analyseras kan besvara 

frågeställningen innan avkodningen påbörjas (Esaiasson et al., 2012:58f). Genomförs den 

kvantitativa innehållsanalysen systematiskt kommer den interna validiteten innebära att studien 

får en besvarande slutsats i förhållande till frågeställningarna och teorin (Karlsson, 2012:398). Vi 

har en ambition av att nå teoretisk generaliserbarhet. 

 

Den konkreta insamlingen genomfördes genom att metodiskt gå igenom samtliga partiledares 

inlägg på Instagram under valda tidsperiod. Studiens material sammanställdes därefter i 

statistikprogrammet SPSS och med hjälp av det programmet togs diagram fram. Dessa diagram 

kunde på ett tydligt sätt presentera de resultat som besvarar studiens syfte, frågeställningar samt 

eventuella avvikande fenomen. För att säkerställa studiens reliabilitet är det dessutom viktigt att 

materialet som undersöks sparas ner. Eftersom inläggen publiceras digitalt kan dessa komma att 
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förändras eller raderas (Karlsson, 2012:398), vilket skulle innebära stora problem för 

reliabiliteten om inte materialet är nedladdat. Allt material studien omfattade är därför sparat. Vi 

är medvetna om att de inlägg som omfattas av studiens undersökningsperiod kan ha ändrats eller 

raderats. Den valda perioden ligger dock relativt nära i tid, vilket ändå kan antas vara positivt för 

studiens reliabilitet. För att tolkningen av analysenheterna skulle ske med så lite felmarginal som 

möjligt tog vi fram detaljerade och pedagogiska kodinstruktioner för varje variabel, vilket även 

gör den analyserade datan replikerbar (se bilaga II). För att säkerhetsställa reliabiliteten 

genomfördes även ett så kallat interkodartest, vilket innebär att tio procent av materialet kodades 

om för att se om det överensstämde med tidigare kodat material (Esaiasson et al., 2012:207). 

Materialet visade sig stämma överensstämde till cirka 95 procent. 

 

Ett problem vi stötte på eftersom vi är två som genomförde studien var just att utforma tydliga 

kodinstruktioner som skulle hjälpa oss att både tolka och koda materialet likvärdigt. Om en 

partiledare exempelvis log på en bild men hade en positiv text insåg vi att inläggets ton kunde 

tolkas både som positiv och neutral om inte kodinstruktionen var väldigt tydlig. För att 

säkerställa att vi tolkade och kodade materialet på likvärdigt sätt utöver tydliga kodinstruktioner 

löste vi detta problem genom att även gå igenom de lite mer kvalitativa variablerna (som 

exempelvis ton på inlägg) tillsammans. Ett annat problem vi stötte på var att vi efter en första 

insamling av material valde att byta tidsperiod. Detta innebar att vi kodade 120 stycken inlägg 

vilka vi sedan inte kom att använda. Detta gjorde dock att kodschemat blev väl beprövat innan vi 

samlade in det nya och korrekta material. I och med detta kan vårt resultat antas ha högre 

reliabilitet. Ytterligare ett problem vi stötte på var att kommentarer som varit med i en diskussion 

i vissa fall redan raderats när vi samlade in materialet. Detta kunde försvåra exempelvis att kunna 

avgöra vilken typ av kommentar partiledaren svarade på. Istället för att gissa vilken typ dessa 

kommentarer var, och genom detta riskera att sänka reliabiliteten, uteblir dessa kommentarstyper 

helt ur det insamlade materialet. 

 

De instagramkonton som studien syftar till att undersöka tillhör partiledarna, men det går att 

misstänka att partiledarna personligen inte administrerar deras konton fullt ut. I exempelvis 
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Stefan Löfven (S) biografi står det uttryckligen att kontot administreras av Löfvens medarbetare. 

Detta verkar dock skiljas åt mellan partiledarna, Ebba Busch Thor (KD) lägger exempelvis 

regelbundet ut bilder på hennes barn och kan därför antas till viss del i alla fall vara 

administrerad av henne själv. Detta skulle kunna komma att påverka reliabiliteten för studien, 

och resultatet bör tolkas som en fingervisning av den politiska kommunikationen i stort för de 

respektive partierna snarare än partiledarna i sig. Vi är också medvetna om att partiledarna som 

undersöks har olika stora konton, vilket gör att inlägg dessa publicerar exponeras för olika 

många människor. Detta kan i sin tur påverka antal interaktioner inläggen har fått. Hur många 

följare en partiledare har kan dock ha att göra med hur väl denne lyckas kommunicera på 

Instagram, vilket innebär att antal interaktioner fortfarande kan anses vara relevant för studien.  

 

4. Resultat och analys  

I följande kapitel presenteras studiens resultat och tillhörande analys. Vi har valt att besvara våra 

frågeställningar genom att ställa upp och presentera studiens resultat och analys efter tre olika 

dimensioner. Den första dimensionen visar partiledarnas närvaro på Instagram, den andra 

dimensionen visar partiledarnas användning av personlig kommunikation på Instagram och den 

tredje dimensionen visar partiledarnas användning av dialog på Instagram.  

4.1 Hur arbetar partiledarna relationsbyggande på Instagram?  

4.1.1 Första dimensionen av relationsbyggande – att partiledarna finns på 

Instagram och publicerar inlägg regelbundet.  

Digitala och sociala medier är numera en självklar kanal för politisk kommunikation (Stakston, 

2010). Önskar politiska aktörer nå och informera medborgare som inte redan har ett aktivt 

politiskt engagemang bör de kommunicera via dessa kanaler eftersom det är där medborgarna 

befinner sig (ibid). Den första dimensionen för partiledarna i ett relationsbyggande arbete på 

Instagram kan således antas vara att de överhuvudtaget finns och är aktiva på den sociala 
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plattformen. I denna studie består populationen endast av partiledare som har Instagram, samtliga 

partiledare studien innefattar har således med automatik klarat av första steget. Huruvida de är 

aktiva eller ej på Instagram visar empirin dock skiljer sig åt mellan studiens analysenheter. 

Nedan följer ett diagram som visar hur aktiva de olika partiledarna var under studiens 

undersökningsperiod, 4:e februari till 3:e mars 2019. 

 

Figur I: Antal inlägg under perioden (n=146) 

 
 

Studien bygger på 146 analysenheter från perioden 4:e februari till 3:e mars 2019 och består av partiledare för 

svenska riksdagspartiers instagraminlägg. Kristersson (M) och Lööf (C) publicerade under den gångna perioden 40 

inlägg vardera. Busch Thor (KD) publicerade 30 inlägg, Löfven (S) publicerade 10 inlägg, Åkesson (SD) 7 inlägg, 

Fridolin (MP) 18 samt Lövin (MP) som endast publicerade ett inlägg.  
 

Partiledarna publicerade gemensamt 146 antal inlägg under studiens undersökningsperiod. Som 

figur I visar var Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C) mest aktiva, båda partiledarna 

publicerade 40 inlägg vardera. Isabella Lövin (MP) var under perioden minst aktiv och 

publicerade ett inlägg. Utifrån detta resultat går det alltså inte att påstå att det verkar existera 

någon mall för hur frekvent partiledare för svenska riksdagspartier publicerar innehåll på deras 

instagramkonton, utan detta skiljer sig snarare mycket åt dem emellan. Det går däremot att utläsa 
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att partiledarna medvetet eller omedvetet tillämpar och använder sig av olika strategier för sitt 

relationsbyggande. Enligt studiens empiri verkar exempelvis en del av Ulf Kristerssons (M) och 

Annie Lööfs (C) strategi vara att publicera fler än ett instagraminlägg per dag medan Ebba Busch 

Thor (KD) verkar ha som strategi att publicera cirka ett inlägg per dag.  

 

Idag befinner sig medborgarna på sociala medier och det är därför aktuellt att även politiska 

aktörer befinner sig där (Stakston, 2010). För att få utrymme i samhällsdebatten måste politiska 

aktörer befinna sig på dessa plattformar. De politiska aktörer som inte anpassar sig till det nya 

politiska medielandskapet riskerar att tappa medlemmar, väljare och förtroende (ibid, Nord & 

Strömbäck, 2012, Strömbäck et al., 2013; Strömbäck, 2014). Isabella Lövin (MP) publicerade 

under vår undersökta tidsperiod endast ett inlägg. Detta gör att det är svårt att dra några generella 

slutsatser kring hennes kommunikativa strategi på Instagram, hennes material är helt enkelt för 

litet. Det är gynnsamt för politiker att publicera inlägg flera gånger per dag (Stakston, 2010). Det 

kan argumenteras för att Isabella Lövins (MP) låga aktivitet på mediumet är en vald strategi men 

kan med detta i åtanke går det således att anta att denna förmodade strategi i så fall ej är särskilt 

framgångsrik. Instagram verkar inte vara ett prioriterat medium för Isabella Lövin (MP). Det 

första steget för relationsskapande på Instagram är att finnas på mediumet, detta steg uppfyller 

Isabella Lövin (MP), men då hon ej är frekvent i sin kommunikation på mediumet går det att anta 

att hon mister möjligheten till att bygga goda relationer med sina följare. Ross och Bürger (2014) 

menar att politiker har möjlighet att upprätta goda relationer till deras potentiella väljare genom 

egna plattformar. Även utifrån detta går det att vara kritisk till Isabella Lövins (MP) låga aktivitet 

på Instagram. Genom att inte publicera inlägg riskerar hon helt enkelt att missa chansen till goda 

relationer med hennes följare. Instagram är dessutom i stor utsträckning dominerat av den yngre 

delen av befolkningen (Jungselius & Grusell, 2018), vilket skulle kunna innebära att hon missar 

möjligheten att möta främst de unga människor som befinner sig där. Sociala medier är ett 

effektivt verktyg att använda sig av för mindre partier, eftersom dessa kan nyttja mediumet för 

att nå spridning av sina budskap även om de saknar ekonomiska resurser för traditionellt 

kampanjarbete (Ehrhart, 2018). Isabella Lövin (MP) tillhör ett mindre parti, vilket gör att sociala 
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medier skulle kunna antas vara ett effektivt verktyg för henne att nyttja i större utsträckning än 

hon under studiens undersökningsperiod gjorde. 

 

De strategier som ges för sociala medier av praktikern Stakston innefattar bland annat att 

publicera inlägg flera gånger dagligen (Stakston, 2010), vilket utifrån vår studies resultatet 

innebär att ingen av partiledarna kan misstänkas vara i riskzonen för att publicera för många 

inlägg. Med hänsyn till detta publicerar snarare samtliga partiledare för få inlägg och deras 

kommunikativa online-strategi skulle således kunna antas gynnas av att publicera mer frekvent. 

4.1.2. Andra dimensionen av relationsbyggande – att partiledarna 

kommunicerar personligt. 

Politiker som lindar in sina politiska budskap i ett mer personligt sammanhang ökar följarnas 

upplevelse av intimitet till politikern (Lee & Oh, 2012). Personlig kommunikation gör även att 

följare uppfattar en person som mer autentisk (Marwick & Boyd, 2011:127). Om den första 

dimensionen för partiledarna i ett relationsbyggande arbete på Instagram är att överhuvudtaget 

finnas och vara aktiva på mediumet, kan den andra dimensionen således antas vara att 

kommunicera inlägg av personlig karaktär. 

 

Som tidigare nämnts visar tidigare studier att politiker som lindar in sina politiska budskap i ett 

mer personligt sammanhang ökar följarnas upplevelse av intimitet till politikern, till skillnad från 

ett inlägg med samma budskap men utan personlig karaktär (Lee & Oh, 2012). Nämnda studie 

visade dessutom att inlägg med personlig karaktär uppfattas som mer autentiska av följare, även 

gånger då följarna varit medvetna om att den personliga karaktären på inläggen egentligen är en 

del av en kommunikativ strategi (Marwick & Boyd, 2011:127). Vårt resultat visar att Ebba 

Busch Thor (KD) är den politiker som av vårt urval använder sig av den personliga 

kommunikationen mest frekvent, 13 av hennes 30 inlägg är av personlig karaktär (se figur II) . 

Även Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C) använder sig frekvent av den personliga typen av 

kommunikation. Att dessa använder en personlig ton på sina inlägg kan enligt resultatet av 

tidigare nämnda studie öka följarnas upplevelse av intimitet till dem, vilket i sin tur kan antas 
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gynna de parasociala relationerna. Resultatet som presenteras i nedanstående diagram utgår inte 

från hur ofta de undersökta partiledarna publicerar personligt innehåll procentuellt, utan utgår 

istället från den totala summan av inläggen. Kollar vi dock istället på den procentuella skillnaden 

ser resultatet annorlunda ut. Då är exempelvis 71 procent av Jimmie Åkessons (SD) inlägg av 

personlig karaktär och han är med den måttstocken den partiledare som publicerar personligt 

innehåll mest frekvent.  

 
Figur II Inlägg som innehåller personlig information, fritidsaktivitet och/eller familjemedlem 
(n=146) 

 
Studien bygger på 146 analysenheter från perioden 4:e februari till 3:e mars 2019 och består av partiledare för 

svenska riksdagspartiers instagraminlägg. Analysenheterna visar att Busch Thor (KD) har frekvent publicerat flest 

antal personliga inlägg. 
 

Vårt resultat visar dock att även om Ebba Busch Thors (KD), Ulf Kristerssons (M) och Annie 

Lööfs (C) inlägg består mer frekvent av personlig kommunikation än övriga undersökta 

partiledares inlägg, skulle samtliga partiledare denna studie undersöker kunna använda sig av 

denna typ av kommunikation i större utsträckning. Jämförs summan av de totala inläggen och de 

inlägg som är av personlig karaktär är de personliga inläggen generellt sett en minoritet. Det 

finns således utvecklingspotential för partiledarna inom detta område. Genom att publicera 
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inlägg med personlig karaktär mer frekvent skulle partiledarna kunna möjliggöra att deras följare 

både upplever dem som mer autentiska och således även upplever en ökad grad av intimitet.  

 

Goda relationer uttrycks genom bland annat ömsesidighet och gemensamma intressen (Karlsson 

et al., 2013:89f). Personlig kommunikation kan misstänkas leda till att en publik har större chans 

att uppmärksamma gemensamma intressen med en partiledare utöver dess politiska sakfrågor, 

eftersom det möjliggör för följare att hitta just dessa gemensamma nämnare. Eftersom Ebba 

Busch Thor (KD) kommunicerar mycket personligt kan det med andra ord bli enklare för hennes 

följare att hitta saker som för dem är av gemensamt intresse och dessa intressen kan därigenom 

stärka relationerna dem emellan. Ebba Busch Thor (KD) har med andra ord troligtvis upprättat 

och tillämpat sin kommunikation på ett sådant sätt att det gynnar upplevelsen av gemensamma 

intressen.  

 

Framing handlar om hur ett budskap inramas utifrån vilka mottagareffekter sändaren vill uppnå 

(Johansson, 2018). Enligt tidigare genomförda studie om politisk kommunikation på mediumet 

Twitter är det gynnsamt att porträttera sig som personlig för att genom detta uppnå hög intimitet 

med sina följare (Lee & Oh, 2012). Instagram som medium har ofta ett lugnare tempo och en 

mer personlig ton och ger därför politiker möjlighet att bygga en mer personlig relation till dess 

följare (Jungselius & Grusell, 2018). Då Instagram är en kanal som karaktäriseras av en mer 

personlig ton bör således även partiledarnas kommunikation på detta medium anpassas till detta 

för att uppfattas som personlig och äkta (ibid). Trots detta visar vår studies resultat att 

partiledarna via sina instagramkonton allt som oftast inte porträtterar sig som personliga. Den 

partiledare som i störst utsträckning frameat, porträtterat, sig som personlig är som tidigare 

nämnts Ebba Busch Thor (KD). Enligt teorikapitlet om de parasociala relationerna främjas dessa 

relationer av att personlig information delas, det går således att anta att partiledarna kan gynnas 

av att vara mer personliga på sina kanaler. Att i större grad porträttera sina inlägg som av 

personlig karaktär skulle rent teoretiskt kunna bidra till större förtroende för partiledaren och är 

enligt vårt resultat därför en utvecklingsmöjlighet för samtliga undersökta partiledares 

kommunikation. Som tidigare nämnts upplever följare en större grad av förtroende och 
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autenticitet när inläggen är av personlig karaktär – även om dessa är medvetna om att det är en 

del av en kommunikativ strategi (Marwick & Boyd, 2011:127). Att agera transparent, äkta och 

med personlig närvaro är även någonting som praktikern Stakston rekommenderar politiker 

eftersom detta tas emot som öppenhet och självförtroende av följarna (Stakston, 2010).  

4.2. Hur använder partiledarna sig av dialog på Instagram?  

4.2.1. Tredje dimensionen av relationsbyggande – att partiledarna gynnar 

interaktion, svarar på kommentarer samt för regelbunden och utvecklad 

dialog med sina följare. 

Goda relationer uttrycker sig enligt relationsteorin genom bland annat dialog (Karlsson, Clerwall 

& Buskqvist, 2013:89f). Om den första dimensionen för partiledarna i ett relationsbyggande 

arbete på Instagram är att överhuvudtaget finnas och vara aktiva på mediumet och den andra 

dimensionen är att kommunicera inlägg av personlig karaktär, kan den tredje dimensionen 

således antas vara att både gynna interaktion, svara på kommentarer samt föra regelbunden och 

utvecklad dialog med sina följare. Genom att göra detta använder partiledarna inte Instagram 

som ett medel för endast enkelriktad kommunikation utan nyttjar även den sociala delen av det 

sociala mediumet.  
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Figur III: Antal inlägg som uppmanar till engagemang och/eller dialog (n=146) 

 
 

Studien bygger på 146 analysenheter från perioden 4:e februari till 3:e mars 2019 och består av partiledare för 

svenska riksdagspartiers instagraminlägg. Här presenteras de analysenheter som uppmuntrat mottagarna till 

engagemang och/eller dialog. Resultatet visar att Lööf (C) uppmuntrar mest frekvent till engagemang och/eller 

dialog.  
 

Målet för politisk PR är att nå så mycket stöd för den förda politiken som möjligt (Pan & 

Kosicki, 2001). Relationship Management, relationsteorin, är en del av politisk PR och enligt 

denna teori kan goda relationer mellan en organisation och dess publics uttryckas genom bland 

annat dialog. Resultatet visar att Annie Lööf (C) är den partiledare som i störst utsträckning 

uppmanar till dialog och engagemang i sina inlägg. Utifrån detta går det att misstänka att Annie 

Lööfs (C) kommunikativa strategi för relationsskapande på hennes Instagram innefattar att skapa 

engagemang och dialog på hennes kanal. Det är numera nödvändigt för politiska aktörer att 

skapa delaktighet och mervärde för samhället snarare än att som tidigare endast skicka ut 

enkelriktade budskap (Stakston, 2010). Vårt resultat visar att Stefan Löfven (S) och Isabella 

Lövin (MP) aldrig bjuder in till engagemang eller dialog. Således verkar de ha missat 

möjligheten att involvera sina väljare och genom detta skapa delaktighet. Att bjuda in till dialog 

och engagemang kan därmed göras i större utsträckning.  
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Figur IV: Antal interaktioner under perioden (n=146) 

 

 
 

Studien bygger på 146 analysenheter som består av partiledare för svenska riksdagspartiers instagraminlägg under 

perioden 4:e februari till 3:e mars 2019. Under den gångna perioden så fick Busch Thor (KD) flest 

gilla-markeringar och kommentarer samtidigt som Lövin (MP) hade minst gilla-markeringar och kommentarer.  
 
Figur V: Partiledarnas interaktion och aktivitet (n=146) 
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Studien bygger på 146 analysenheter som består av partiledare för svenska riksdagspartiers instagraminlägg. 

Figuren visar partiledarnas antal inlägg på Instagram samt antal interaktioner under perioden 4:e februari till 3:e 

mars 2019. 
 

Ebba Busch Thor (KD) har fler interaktioner på Instagram än både Ulf Kristersson (M) och 

Annie Lööf (C), trots att dessa har publicerat fler inlägg under studiens undersökningsperiod. 

Hur interaktionerna skiljer sig åt mellan partiledarna kan eventuellt bero på hur många följare 

partiledaren har, eftersom detta påverkar hur många användare som blir exponerade för 

partiledarens inlägg. Det kan dock även vara så att Ebba Busch Thor (KD) får fler interaktioner 

då hennes kommunikation i hög utsträckning är av personlig karaktär. Det är vitalt för aktörer i 

det nya medielandskapet att kunna paketera sina budskap på ett sätt som både tilltalar dess 

publics men även genererar positiva reaktioner (Chang, Yu, & Lu, 2015). Utifrån detta går det att 

misstänka att Ebba Busch Thor (KD) i och med sina höga siffror av interaktion möjligtvis 

lyckats väl med att porträttera sina budskap på ett fördelaktigt sätt. Jämförelsevis når Ebba Busch 

Thor (KD) över 210.000 interaktioner medan Stefan Löfven (S) under samma tidsperiod når 

47.000 interaktioner. Stefan Löfven (S) har dock publicerat färre antal bilder, vilket kan påverka 

resultatet. Den partiledare som genererat minst antal interaktioner är Isabella Lövin (MP), detta 

kan även antas påverkas av faktumet att hon endast publicerade ett inlägg under perioden. Den 

partiledare som utifrån strategin om att bjuda in till interaktivitet lyckats bäst är Ebba Busch 

Thor (KD). Hennes inlägg har genererat mest interaktioner, samtidigt är hon även den partiledare 

som i störst utsträckning publicerat personlig kommunikation. Tidigare studier visar att politiker 

som lindar in sina politiska budskap i ett mer personligt sammanhang ökar följarnas upplevelse 

av intimitet till politikern (Lee & Oh, 2012). Kanske går det således att misstänka att den 

personliga kommunikationen är den mest gynnsamma typ av kommunikation att använda sig av 

för att skapa interaktion och engagemang. Trots att Ebba Busch Thor (KD) inte publicerar lika 

frekvent som Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C) uppnår hon ändå mer interaktioner, vilket 

gör att det kanske inte är nödvändigt för Ebba Busch Thor (KD) att publicera fler inlägg – även 

om fler antal inlägg enligt Stakstons rekommendationer är att rekommendera (Stakston, 2010).  
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Tidigare studier har visat att följare är mer benägna att uppleva en skenbar intim relation till en 

politiker när denne läser politikerns svar på kommentarer än när politikern själv publicerar ett 

enkelriktat inlägg – även om kommentaren och inläggen innehåller identisk information (Lee & 

Shin, 2012). Det kan således antas vara gynnsamt för politiker att svara på kommentarer i deras 

kommentarsfält, eftersom att detta främjar de parasociala interaktionerna och därmed förtroendet 

till partiledaren. Utifrån vårt resultat går det att se att Annie Lööf (C) är den partiledare som i 

absolut störst utsträckning svarar på kommentarer, och kan således anta vara den partiledare som 

har störst chans att genom detta gynna de parasociala relationerna. Utöver Annie Lööf (C) är 

Ebba Busch Thor (KD) och Gustav Fridolin (MP) de enda partiledare som också drar nytta av 

detta fenomen och besvarar i viss mån kommentarer. Annie Lööf (C) särskiljer sig dock från 

dessa. Hon svarar på hela 305 stycken kommentarer, jämfört med Ebba Busch Thor (KD) som 

besvarade 36 stycken kommentarer och Gustav Fridolin (MP) som besvarade 6 stycken 

kommentarer. Utifrån resultatet går det dock att argumentera för att även dessa skulle bättre 

kunna utnyttja möjligheten att uppmana till dialog och engagemang och därefter svara på de 

kommentarer detta genererar. Trots att Ulf Kristersson (M) och Jimmie Åkesson (SD) i vissa 

inlägg uppmuntrar in till dialog eller engagemang besvarar dessa aldrig kommentarer. Dessa 

uppmaningar kan på ett sätt således antas vara “tomma löften” och kanske till och med 

kontraproduktiva. Stefan Löfven (S) och Isabella Lövin (MP) svarar inte heller någon gång på 

kommentarer. Eftersom Annie Lööf (C) är den enda partiledare som regelbundet och frekvent 

svarar på kommentarer finns inom detta område en stor utvecklingspotential för resterande av 

partiledarnas kommunikation.  

 
Resultatet visar som tidigare nämnts att Ulf Kristersson (M) (tillsammans med Annie Lööf (C)) 

visserligen publicerade flest inlägg på Instagram, men inte för någon som helst typ utav dialog 

med sina följare i inläggens tillhörande kommentarsfält. Utvecklingen av interpersonella 

relationer utgår från att människor utbyter personlig information med varandra (Lee et al., 2018). 

Detta skulle å ena sidan därför kunna antas minska möjligheten för de parasociala relationerna att 

uppstå mellan Ulf Kristersson (M) och hans följare, eftersom inget större utbyte av personlig 

information delas. Å andra sidan har tidigare undersökningar även visat att människor kan 

utveckla en skenbar och intim relation till personer de följer trots att ingen som helst dialog förs 
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dem emellan (ibid). Utifrån detta går det att anta att Ulf Kristerssons (M) följare fortfarande har 

möjlighet att skapa en skenbar intim relation till honom genom att enbart exponeras för hans 

material regelbundet, trots att ingen dialog förs.  

 

Tonen användaren tillämpar är viktig för denne att kunna hantera beroende på vem man är och, 

eller vilken image användaren vill framstå att ha (Stakston, 2010). Vi kan i vårt resultat se att 

Annie Lööf (C) besvarat 71 stycken kommentarer som innehåller kritik, men endast en gång av 

dessa använde hon negativ ton. Detta kan tolkas som att hon porträtterar sig utifrån att aldrig 

uppfattas som negativ, utan snarare att hon besvarar kritiska kommentarer med en neutral eller 

positiv ton.  

 

Den vanligaste tillvägagångssättet för skapandet och upprätthållandet av relationer mellan 

organisationer och deras publics är förande av dialogisk kommunikation (Kent & Taylor, 1998). 

Dialogisk kommunikation är ett fenomen som uppstår genom tvåvägs-symmetrisk 

kommunikation där processen är en öppen diskussion mellan parterna. Det finns fem stycken 

identifierade dialogprinciper, dessa är: naturligt samspel, informationsutbyte av användbar 

information, bevarande av återbesök, frambringande av återbesök, dialogiska loopar (dessa ger 

publics möjlighet att ställa på frågor, samt organisationer möjlighet att besvara dessa) (ibid). 

Utifrån vårt resultat kan vi se att Annie Lööf (C) är den partiledare som använder sig av 

dialogiska loopar mest frekvent genom att uppmana till dialog och därefter delta i diskussioner 

som hennes uppmaning genererat. Annie Lööf (C) svarar i övrigt inte på bara en viss typ av 

kommentarer utan empirin visar att hon svarar både på kritik, sakfrågor, direktfrågor och 

beröm/gratulationer. Att svara på kommentarer kan återigen kopplas till, och antas gynna, 

fenomenet parasociala relationer. Tidigare forskning har som tidigare nämnts visat att de 

parasociala relationerna gynnas när en profil besvarar kommentarer och att detta skapar ett större 

förtroende än när profilen publicerar samma text i ett eget inlägg. Även Ebba Busch Thor (KD) 

deltar i dialogiska loopar, dock inte i lika hög utsträckning som Annie Lööf (C). 
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Att föra dialog är en vanlig metod för att skapa goda relationer (Kent & Taylor, 1998) det går 

dock utifrån studiens empiri att ifrågasätta hur effektivt detta är då Annie Lööf (C) trots sina svar 

på följares kommentarer fortfarande inte når interaktioner i lika hög utsträckning som Ebba 

Busch Thor (KD). Ebba Busch Thor (KD) har fler interaktioner trots att hon både publicerar 

färre inlägg och i lägre utsträckning svarar på kommentarer. Utifrån detta verkar det vara mer 

gynnsamt att kommunicera personligt än att föra dialog för att nå interaktivitet av följare.  

 

Tidigare studie visar att politiker sällan eller aldrig svarar på positiva och vänliga kommentarer 

på Facebook (Sweetser & Lariscy, 2008). Trots att Facebook som kanal ger alla förutsättningar 

för respons och dialog visade studien att politiker inte använder sig av kanalen för 

relationsskapande interaktioner (ibid). Denna studie är nu över 10 år gammal men utifrån vårt 

resultat, som bekräftar fenomenet, verkar den tidigare studiens resultat fortfarande vara relevant. 

De flesta partiledare använder sig fortfarande inte av dialog för att skapa relationsskapande 

interaktion. De partiledare studien undersöker svarar aldrig eller sällan på kommentarer, Annie 

Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD) och Gustav Fridolin (MP) som är de enda som använder sig av 

dialogisk kommunikation via Instagram och därmed utnyttja mediumets dialogiska potential. I 

övrigt är det vitalt att svara på kommentarer som innehåller kritik då uteblivet svar kan skada 

förtroendet för partiet politikern företräder (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Den 

partiledare som i störst utsträckning svarar på kritik är återigen Annie Lööf (C). Hon svarar på 

kritik nästan lika frekvent som hon svarar på kommentarer som består av direkt- eller 

sakpolitiska frågor. Resultatet visar att även Ebba Busch Thor (KD) svarar på kritik, men inte i 

lika stor utsträckning som Annie Lööf (C). Hur frekvent partiledaren svarar på kritiska 

kommentarer beror såklart också på hur ofta kritiska kommentarer ställs. Om ingen kommentar 

är kritisk är det omöjligt för partiledaren att svara på denna typ av kommentar, detta resultat 

måste således inte innebära att kritiska kommentarer ignoreras. En annan anledning till låga svar 

på kritik kan vara att kritiska kommentarer publiceras, men därefter tas bort av antingen 

upphovsmannen eller partiledaren.  
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Sammanfattningsvis skiljer sig kommunikationen åt mellan de olika partiledarna på Instagram. 

Totalt publicerade partiledarna 146 inlägg gemensamt av partiledarna under perioden 4:e 

februari och 3:e mars 2019. De partiledare som under undersökta period publicerade inlägg mest 

frekvent var på delad första plats Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C). Dessa publicerade 

totalt 40 inlägg var, vilket ger ett snitt på över ett inlägg per dag. Deras inlägg bestod med andra 

ord över 50 procent av de totala inläggen som publicerades under perioden. Den partiledare som 

publicerade minst inlägg under studiens undersökningsperiod var Isabella Lövin (MP), hon 

publicerade ett inlägg. Den partiledare som publicerade flest inlägg med personlig karaktär under 

studiens undersökningsperiod är Ebba Busch Thor (KD). På andra plats för personlig 

kommunikation kommer Ulf Kristersson (M) och på tredjeplats Annie Lööf (C). Den partiledare 

som genererade mest interaktion (gilla och kommentarer) under perioden var Ebba Busch Thor 

(KD), hon nådde totalt 212.268 interaktioner och fick i snitt 6924 gilla-markeringar och 4541 

kommentarer på sina inlägg. Den partiledare som istället genererade minst interaktion var 

Isabella Lövin (MP), hon nådde totalt 737 gilla-markeringar och 23 kommentarer. 

 

Vårt resultat visar även att utsträckningen partiledare för svenska riksdagspartier besvarar 

kommentarer och för dialog skiljer sig åt. Den partiledare som i störst utsträckning uppmanar till 

dialog och engagemang i sina inlägg är Annie Lööf (C), följt av Ulf Kristersson (M). I övrigt är 

Annie Lööf (C) och Ebba Busch Thor (KD) de enda partiledare som någon gång under studiens 

undersökningsperiod deltar i microdiskussioner i kommentarsfälten och av dessa är Annie Lööf 

(C) den som deltar i denna typ av diskussion mest frekvent. Även om Ulf Kristersson (M) 

publicerade mest frekvent under den undersökta perioden förde han ingen som helst dialog med 

sina följare, någonting som istället Annie Lööf (C) gjorde återkommande. Detta innebär att 

Annie Lööf (C) utifrån dialog-aspekten kan antas vara den partiledare av dessa två som har störst 

chans att uppnå en parasocial relation med sina följare. Annie Lööf är även den partiledare som 

överlag i störst utsträckning svarar på kommentarer och för dialog med sina följare, hon svarar 

på totalt 305 stycken kommentarer varav dessa var av olika typer av karaktär (exempelvis kritik 

eller sakfråga) och hon använder generellt en positiv eller neutral ton i sina svar. Ebba Busch 

Thor (KD) och Gustav Fridolin (MP) för dialog i någon utsträckning medans Ulf Kristersson 
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(M), Stefan Löfven (S), Isabella Lövin (MP) och Jimmie Åkesson (SD) aldrig svarar på 

kommentarer. Ebba Busch Thor (KD) svarar främst på kommentarer som är av annan karaktär än 

studiens valda variabler och Gustav Fridolin (MP) svarar främst på kommentarer som innehåller 

direktfrågor.  

 

5. Slutsatser 

I följande kapitel ges slutsatserna för studien och frågeställningarna samt syftet besvaras. 

Samtliga av de partiledare som studien innefattar befinner sig på Instagram, vilket innebär att 

alla dessa har möjlighet att skapa relationer till deras följare över mediumet. Genom att publicera 

inlägg relativt regelbundet och därmed synas för sina följare verkar partiledarna sträva efter att 

arbeta relationsskapande i någon utsträckning. Hur väl detta nyttjas utifrån fenomenet om 

parasociala relationer visar sig dock variera. Partiledarna verkar överlag sträva efter att arbeta 

relationsskapande i någon utsträckning genom att publicera inlägg relativt regelbundet och på så 

vis synas för sina följare. Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C) publicerade under studiens 

undersökningsperiod inlägg mest frekvent på deras kanaler. Dessa har genom detta chans att 

dagligen synas på deras följares flöden. I sin tur kan detta misstänkas öka möjlighet till att deras 

följare faktiskt skapar en skenbar intim relation, en så kallad parasocial relation, till partiledarna. 

Sociala medier möjliggör en personligare typ av kommunikation (Lee & Oh, 2012:932) och just 

Instagram som kanal har överlag en personlig ton och kan därför vara en fördelaktig kanal att 

använda för att bygga en mer personlig relation till potentiella väljare (Jungselius & Grusell, 

2018). Studiens empiri visar att alla partiledare har utvecklingspotential i sitt relationsbyggande 

arbete och skulle i större utsträckning kunna använda sig av mer personlig kommunikation, 

eftersom att detta gynnar de parasociala relationerna. Ebba Busch Thor (KD) är den partiledare 

som publicerar inlägg med personlig karaktär mest frekvent. Enligt en tidigare studie som 

genomförts på Twitter är personlig kommunikation den mest fördelaktiga typen av 

kommunikation att dela då det gynnar de parasociala relationerna (Lee & Oh, 2012).  
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När relationer byggs mellan en aktör och dess publics har dialog visat sig vara vitalt (Kent & 

Taylor, 1998) och goda relationer visar sig genom att dialog förs (Karlsson, Clerwall & 

Buskqvist, 2013:89f). Empirin visar att partiledarna utnyttjar möjligheten till dialog på deras 

Instagram till olika grad. Majoriteten av partiledarna använder sig inte alls av dialog, de som 

däremot nyttjar möjligheten till dialog är Annie Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD) och Gustav 

Fridolin (MP). Den som helt klart utmärker sig i frekvensen i förandet av dialog är Annie Lööf 

(C). Hon svarar på 305 stycken kommentarer, medans Ebba Busch Thor (KD) svarar på 36 

stycken och Gustav Fridolin 6 stycken. Den partiledare som i studien visade sig nyttja 

möjligheten till dialog bäst är därför Annie Lööf (C). 

6. Slutdiskussion  

Studiens resultat visar att det verkar finnas olika kommunikativa strategier för partiledare för 

svenska riksdagspartiers instagramanvändande. Det går generellt att se att de som använder 

personlig kommunikation som strategi får mycket mer interaktion än de som inte använder 

personlig kommunikation. Annie Lööf (C) och Ebba Busch Thor (KD) var de två partiledarna 

som genom hela undersökningen låg i framkant i nyttjandet av mediumets egenskaper. Utifrån 

studiens resultat går det kanske att misstänka att Ebba Busch Thor (KD) är strategisk i sitt val av 

kommunikation och att hennes relationsbyggande strategi faktiskt är att porträttera sig som den 

personliga och därmed genuina partiledaren. Det kanske även går att misstänka utifrån studiens 

resultat att Annie Lööf (C) har som relationsbyggande strategi att porträttera sig som den 

dialogförande partiledaren. Den demografiska grupp som använder Instagram mest är unga tjejer 

(Jungselius & Grusell, 2018). Att Annie Lööf (C) och Ebba Busch Thor (KD) är duktigare än 

övriga partiledare på att nyttja Instagram kan eventuellt misstänkas bero på att de själva tillhör, 

eller ligger närmast, denna grupp. Detta skulle kunna innebära att både Annie Lööf (C) och Ebba 

Busch Thor (KD) har mycket gemensamt med sina följare och kan därmed både hitta 

gemensamma intressen med dessa och även veta hur de ska porträttera sig på ett sätt publiken 

uppskattar.  
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Resultatet visar även att partiledarna inte nyttjar Instagram, som relationsbyggande kanal, fulla 

kapacitet, utan publicerar istället ofta enkelriktade budskap till sin publik. Då sociala medier är 

ett relativt nytt fenomen är det dock kanske inte konstigt att partiledarna ännu inte hanterar 

verktyget på bästa möjliga och fördelaktiga sätt. Partiledare är förtroendevalda av partiets 

medlemmar, och partiet i sig sitter i riksdagen för att de har förtroende av det svenska folket. En 

partiledare bör därför alltid arbeta för att bibehålla och utveckla sitt förtroende hos dennes 

medmänniskor. Att arbeta relationsskapande på Instagram genom att utnyttja de parasociala 

relationerna är ett sätt att nå detta förtroende. Idag är Instagram dominerat av den yngre delen av 

befolkningen, men i takt med att dessa växer upp kommer både Instagrams användargrupp 

eventuellt skifta. Det kan således antas vara strategiskt och viktigt att partiledarna kan hantera 

den sociala kanalen genom att vara aktiv, personlig och föra dialog med sina följare.  

 

Vi tror att en av de största utmaningarna för politiska aktörerna i det moderna medielandskapet 

är att nå fram med sitt politiska budskap trots konkurrensen med hundratals andra budskap. För 

att politiska aktörer ska kunna hantera de nya digitala och sociala medierna på ett framgångsrikt 

sätt tror vi därför en förutsättning är att de håller sig uppdaterade och pålästa på hur dessa 

fungerar. Politiska aktörer som i nuläget inte kan hantera exempelvis Instagram misstänker vi 

löper stor risk att inte få samma spelrum i det offentliga rummet som andra aktörer. Forskning 

visar att sociala medier ger stora möjligheter till relationsbyggande – trots detta utnyttjar 

majoriteten av partiledarna för svenska riksdagspartier inte Instagram till dess fulla kapacitet. 

Trots att en stor del av Sveriges befolkning befinner sig på sociala medier är det fortfarande den 

yngre delen av befolkningen som är den överrepresenterade gruppen av användare. Genom att 

bara fokusera på sociala medier skulle politiska aktörer därmed löpa risk att missa övriga delar 

av befolkningen. En balans i användandet av de olika typer av medierna tror vi därmed är ett 

vinnande koncept.  

 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna ta ytterligare avstamp ur fenomenet parasociala 

relationer och undersöka detta mer kvalitativt. En kommande studie skulle förslagsvis kunna 

syfta till att undersöka huruvida följare till partiledare för svenska riksdagspartier på Instagram 
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faktiskt har bildat någon typ av parasocial relation till partiledaren denne följer. Detta skulle 

exempelvis kunna göras genom att genomföra fokusgrupper eller djupintervjuer, där följare till 

respektive partiledare samtalar om/svarar på frågor om relationen denne har till partiledaren. 

Genom detta skulle man kvalitativt kunna undersöka både om en skenbar relation till 

partiledaren faktiskt finns – men även hur denna relation i så fall tar sig i uttryck.  

 

En annan studie som skulle vara intressant att gå vidare med är att kvalitativt undersöka 

partiledarnas kommentarsfält för att studera mer djupgående vilka kommentarer som besvarats 

och vilken typ av svar dessa i sin tur genererar. Möjliga frågeställningar handla om huruvida 

tonen förändras i kommentarsfälten de gånger en partiledare deltar i diskussionen eller hur 

följare reagerar de gånger partiledaren svarar/inte svarar på kritik. Praktikern Stakston menar att 

en aktör inte bör ignorera kritiska kommentarer utan istället besvara dem (Stakston, 2010), det 

vore därför intressant att se hur följarna reagerar på detta.   
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8. Bilagor 

Bilaga I Kodschema  

1. Partiledarens namn 1. Ulf Kristersson 

2. Stefan Löfven 

3. Annie Lööf  

4. Ebba Busch Thor  

5. Isabella Lövin  

6. Jimmie Åkesson 

7. Gustav Fridolin 

2. Framgår det att kanalen styrs av staff 1. Ja 

2. Nej 

3. Både staff och partiledaren 

3. Datum       4feb-3mars 
4. Innehåller bilden familjemedlem? 1. Ja 

2. Nej 

3. Framgår ej  

5. Innehåller bilden fritidsaktivitet? 1. Ja 

2. Nej 

3. Framgår ej  

6. Innehåller bilden/texten personlig 

information (bröllop, resa, begravning, 

försvar av personligt påhopp, födsel, 

barnkalas).  

1. Ja 

2. Nej 

3. Framgår ej 

41 



 

7. Är partiledaren professionellt klädd?  1. Ja 

2. Nej 

3. Framgår ej 

8. Ton på post 1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ  

9. Kommentarer (antal)  

10. Partiledarens svar på kommentaren (antal)  

11. Mottagarens svar på partiledarens svar 

(antal) 

 

12. Gilla-markeringar (antal)  

13. Är inlägget en stillbild 1. Ja 

2. Nej 

14. Är inlägget en video 1. Ja 

2. Nej  

15. Uppmanar inlägget till engagemang 

(rösta, följ, dela) 

1. Ja 

2. Nej  

16. Inbjuds till dialog (kommentera, vad 

tycker du? vi vill höra din röst) 

1. Ja 

2. Nej 

17. Vilken typ av kommentarer svarar 

partiledaren på (dominerande)? 

1. Sakfrågor 

2. Kritik 

3. Gratulationer/beröm 

4. Direktfråga 

5. Personangrepp 
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6. Annat än ovanstående 

      8. Inga svar 

18. Ton på partiledarens svar på kommentarer 

(dominerande)? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

      8.   Inget svar 

19. Deltar partiledaren i debatt/diskussion 

(flera påföljande kommentarer) 

1. Ja 

2. Nej 

20. Antal kommentarer partiledaren svarar på 

som innehåller sakfråga? 

 

21. Antal kommentarer partiledaren svarar på 

som innehåller kritik? 

 

22. Antal kommentarer partiledaren svarar på 

som innehåller beröm? 

 

23. Antal kommentarer partiledaren svarar på 

som innehåller direktfråga? 

 

24. Antal kommentarer partiledaren svarar på 

som innehåller personangrepp? 

 

25. Antal kommentarer partiledaren svarar på 

som innehåller inget av ovanstående?  

 

26. Antal partiledarens svar på kommentar 

som är positiva? 

 

27. Antal partiledarens svar på kommentar 

som är neutrala? 
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28. Antal partiledarens svar på kommentar 

som är negativa? 
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Bilaga II Kodinstruktion  

4feb(mån)-3mars(sön) 

När det är en bildserie analyseras bara första bilden. 

 

Inläggets kod 

Ulf Kristersson = 100X ex bild 1 = 1001 ex bild 111 = 1111 

Stefan Löfven = 200X ex bild 1 = 2001 ex bild 112 = 1112 

Annie Lööf = 300X ex bild 1 = 1001 ex bild 113 = 1113 

Ebba Busch Thor = 400X ex bild 1 = 1001 ex bild 114 = 1114 

Isabella Lövin = 500X ex bild 1 = 1001 ex bild 115 = 1115 

Jimmie Åkesson = 600X ex bild 1 = 1001 ex bild 116 = 1116 

Gustav Fridolin = 700X ex bild 1 = 7001 ex bild 117 = 1117 

 

1. Partiledarens namn: 

1. Ulf Kristersson  

2. Stefan Löfven  

3. Annie Lööf 

4. Ebba Busch Thor  

5. Isabella Lövin 

6. Jimmie Åkesson  

7. Gustav Fridolin 

 

Partiledaren vilken företräder instagramkontot.  

 

2. Framgår det att kanalen styrs av staff 

1. Ja 

2. Nej 

3. Både partiledaren och staff.  
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Om det framgår att kanalen styrs av staff väljs 1. Ja. Om det inte framgår att kanalen styrs av 

staff väljs 2. Nej. Om det framgår att både partiledaren och staff gemensamt sköter kanalen väljs 

3. Både partiledare och staff. 

 

Med staff avser någon som jobbar för partiet men inte är partiledaren själv. Detta kan exempelvis 

vara en assistent, kommunikationsavdelning, sekreterare eller liknande.  

 

3. Datum  

 

4. Innehåller bild och text familjemedlem? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Framgår ej  

 

Innehåller bilden en familjemedlem väljs 1. Ja. Innehåller bilden inte en familjemedlem väljs 2. 

Nej. Om det inte framgår om bilden innehåller en familjemedlem väljs 3. Nej.  

 

Detta måste vara tydligt och framgå i bild och text. Familjemedlem avser närmaste familjen till 

partiledaren i form av exempelvis partner och barn, men även övriga personer med släktband till 

partiledaren. Detta kan exempelvis vara en mamma eller en bror. Djur räknas inte som 

familjemedlem. Vid en bild på två syskon, det vill säga två personer som visserligen är 

familjemedlemmar med varandra, men som inte är släkt med partiledaren ska 3. Nej väljas. 

 

5. Innehåller bilden fritidsaktivitet? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Framgår ej  
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Innehåller bilden en fritidsaktivitet väljs 1. Ja. Innehåller bilden inte en fritidsaktivitet väljs 2. 

Nej. Om det inte framgår om bilden innehåller en fritidsaktivitet väljs 3. Nej.  

 

Fritidsaktivitet avser alla typer av aktiviteter som inte är förankrade i ett professionellt 

sammanhang. Detta kan vara exempelvis en middag, en resa, ett träningspass, musik, bild från 

partiledarens hem. Om en partiledare exempelvis lägger ut en bild på sin respektive som lagar 

middag ska 1. Ja väljas. Om partiledaren exempelvis lägger ut en bild på ett möte ska 2. Nej 

väljas. 

En gala/event klassad som professionellt sammanhang.  

 

6. Innehåller bilden/texten personlig information (bröllop, begravning, försvar av 

personligt påhopp, födsel, barnkalas, resor).  

1. Ja 

2. Nej 

3. Framgår ej  

 

Innehåller bilden personlig information väljs 1. Ja. Innehåller bilden inte personlig information 

väljs 2. Nej. Om det inte framgår om bilden innehåller personlig information väljs 3. Nej.  

Förekommer familjemedlems namn i bilden, klassas det som personlig information.  

 

Exempel på när 1. Ja väljs kan vara om partiledaren gifter sig och publicerar en bild på detta. 

Exempel på när 2. Nej väljs är om partiledaren exempelvis lägger ut en bild på ett möte. 

Alternativ 3. Framgår ej väljs vid tillfällen då det inte går att avgöra om bilden/texten innehåller 

personlig information eller ej, detta kan exempelvis vara vid gratulationer av bröllop till 

partikollega. Framgår ej väljs också när det är politik och personlig information som 

framkommer i texten.  

Nej väljs också när det förekommer gratulationer till svenskar i sportsammanhang.  

 

7. Är partiledaren professionellt klädd? 
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1. Ja 

2. Nej 

3. Framgår ej  

 

Är partiledaren är professionellt klädd väljs 1. Ja. Är partiledaren inte professionellt klädd väljs 

2. Nej. Om det inte framgår om partiledaren är professionellt klädd väljs 3. Framgår ej.  

 

Professionellt kläds avser kostym eller skjorta för män och klänning, kjol eller kostym för 

kvinnor. En tjocktröja med en partilogga tryckt anses inte vara professionell klädsel. Exempel på 

när 2. Nej ska väljas kan således vara när partiledaren bär jeans och t-shirt.  

Är partiledaren inte med på bilden väljs framgår ej. 

 

8. Ton på post 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

Är tonen på posten positiv väljs 1. Ja. Är tonen på posten neutral väljs 2. Nej. Är tonen på posten 

negativ väljs 3. Nej.  

 

Detta avser den överhängande tonen på posten i sin helhet (bild och text). Om inlägget börjar 

med någonting negativt men sedan övergår till övervägande positiv ska posten klassas som 

positiv. Om tonen på posten däremot både är positiv och negativ utan någon övervägande ton, 

ska inlägget klassas som neutral. Exempel på när 1. Positiv ska väljas är om partiledare postar en 

bild där denne ler samt skriver i tillhörande bildtext “Idag har vi tagit del av nya 

opinionsmätningar och det visar sig att vårt parti fortsätter öka”. Exempel på när 2. Neutral ska 

väljas är om partiledaren postar en bild när denne inte syns och i texten skriver om en politisk 

sakfråga. Exempel på när 3. Negativ ska väljas är om partiledaren postar en bild där denne ser 

sammanbiten ut samt skriver i tillhörande bildtext “Sverige står inför en allvarlig kris”. 
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Ex:Vid bilder kring historiska händelser som är mer av ett konstaterande om vad som skett och 

vart vi står idag pga av händelsen, ska neutral ton väljas.  

När en negativ händelse uppmärksammas och partiledaren visar sig upprörd, men slänger in ett 

“trevlig helg” i slutet av texten, ska ändå negativ ton väljas.  

 

9. Kommentarer (antal) 

Antal kommentarer på studerade inlägg. Gäller alla kommentarer utan undantag, även 

partiledarens egna kommentarer räknas således in.  

 

10. Partiledarens svar på kommentarer (antal)  

Antal svar på kommentarer av partiledaren på studerade inlägg.Gäller inte när partiledaren gillar 

en kommentar. Gäller samtliga av partiledarens svar om svaren övergår i en längre diskussion. 

 

11. Mottagarens svar på partiledarens svar (antal)  

Antal svar mottagare ger på kommentarer av partiledare på studerade inlägg. Gäller samtliga 

kommentarer som finns i kommentarsfältet, kan således komma från olika kommentarstrådar. 

Om svaren på partiledarens svar överstiger fem kommentarer räknas efter dessa fem 

kommentarer endast de kommentarer som taggar partiledaren. Exempel på en kommentar som i 

sådant fall ska räknas är “@annielööf vad menar du med detta?”, exempel på kommentar som i 

sådant fall inte ska räknas är “det är bedrövligt att detta ska ske”. 

 

12. Gilla-markeringar (antal)  

Antal gilla-markeringar på studerade inlägg. Gäller samtliga gilla-markeringar. 

 

13. Är inlägget en stillbild 

1. Ja 

2. Nej 

 

Om inlägget består av stillbild väljs 1. Ja. Om inlägget inte består av stillbild väljs 2. Nej.  
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Med stillbild avser en bild utan rörelse.  

 

14. Är inlägget en video 

1. Ja 

2. Nej  

 

Om inlägget består av video väljs 1. Ja. Om inlägget inte består av video väljs 2. Nej.  

 

Med video avser alla typer av rörlig bild. Detta kan vara en längre video, en intervju, en 

boomerang. Om inlägget är en video markerar instagram detta med en symbol för videokamera i 

övre högra hörnet. 

 

15. Uppmanar inlägget till engagemang (rösta, följ, dela, gå in på denna länk)  

1. Ja 

2. Nej  

 

Om inlägget uppmanar till engagemang väljs 1. Ja. Om inlägget inte uppmanar till engagemang 

väljs 2. Nej.  

 

Detta innebär också engagemang som: “vi minns, vi tänker på, vi gör förändring, vi måste stå 

upp för, alla ska med, vi måste ta vara på”, osv. Exempel på ett inlägg som uppmanar till 

engagemang och där 1. Ja ska väljas är om det i bildtexten står “Idag höll jag ett tal i riksdagen, 

se gärna detta i dess helhet på länken i profilen”.  Exempel på när 2. Nej ska väljas är när 

partiledare skriver “Idag presenterade vi detta förslag, det ligger mycket arbete bakom och vi är 

väldigt stolta”.  

 

16. Inbjuds till dialog (kommentera, vad tycker du?, vi vill höra din röst) 

1. Ja 

2. Nej 

50 



 

 

Om inlägget inbjuder till dialog väljs 1. Ja. Om inlägget inte inbjuder till dialog väljs 2. Nej.  

 

Exempel på när 1. Ja ska väljas är när partiledare skriver följande “Idag presenterade vi detta 

förslag, vad tycker du om detta?”. Exempel på när 2. Nej ska väljas är när partiledare skriver 

“Idag presenterade vi detta förslag, det ligger mycket arbete bakom och vi är väldigt stolta”.  

 

17. Vilken typ av kommentarer svarar partiledaren på (dominerande)? 

1. Sakfrågor 

2. Kritik 

3. Gratulationer/beröm 

4. Direktfråga 

5. Personangrepp 

7. Annat än ovanstående 

8. Inget svar 

 

Detta avser den överhängande tonen på kommentarerna, om några typer av kommentarer som 

partiledaren svarar på innehåller kritik men sedan övergår till övervägande beröm ska typen 

klassas som beröm. Om typ av kommentarer däremot både är kritik och beröm utan någon 

övervägande ton, ska den första kommentarens kategori väljas som svarsalternativ. 

 

1. Sakfråga är en fråga som handlar om partiets egna eller annat partis politiska ståndpunkter. 

Exempel på detta är “Hur ser ni egentligen på värnskatten?”.  

2. Avser kritik gentemot både partiet i fråga men även riktat direkt mot partiledaren. Exempel på 

detta är “Extremt dåligt förslag av er, hade önskat en större valfrihet” men även “Jag skulle 

hellre se en annan person med mer erfarenhet leda ert parti”.  

3. Avser gratulationer/beröm gentemot både partiet i fråga men även riktat direkt mot 

partiledaren. Exempel på detta är “Stort grattis till de höga opinionssiffrorna, bra jobbat!”. Gäller 

exempelvis inte gratulationer till en partiledares barn.  
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4. Avser direktfråga gentemot både partiet i fråga men även riktat direkt mot partiledaren. 

Direktfråga är alla typer av frågor som inte rör sakfrågor. 

5. Avser kritik gentemot både partimedlemmar i fråga men även riktat direkt mot partiledaren. 

Exempel på detta är “Du är så ful och icke-intelligent”.  

6. Annat än ovanstående innefattar alla typer av kommentarer som inte kan kategoriseras som 

någon av ovanstående.  

8. Inget svar väljs när partiledaren inte svarar på några kommentarer.  

 

18. Ton på partiledarens svar på kommentarer (dominerande)? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

8. Inget svar  

 

Om ton på partiledaren svar på kommentarer är positiv väljs 1. Positiv. Om ton på partiledaren 

svar på kommentarer är neutral väljs 2. Neutral. Om ton på partiledaren svar på kommentarer är 

negativ väljs 3. Negativ. Om partiledaren inte svarar på någon kommentar väljs 8. Inget svar.  

 

Detta avser den överhängande tonen på partiledarens svar på kommentarerna, om några typer av 

kommentarer som partiledaren svarar på innehåller negativ ton men sedan övergår till 

övervägande positiv ton ska typen klassas som positiv. Om ton på svar på kommentarer däremot 

både är negativ och positiv utan någon övervägande ton, ska tonen kategoriseras som neutral. Ett 

exempel på när 1. Positiv väljs är när partiledaren svarar “Stort tack för dina fina ord, de 

värmer”. Ett exempel på när 2. Neutral väljs är när partiledaren svarar “Vi anser detta…”.  Ett 

exempel på när 3. Negativ väljs är när partiledaren svarar “Att du påstår detta är bedrövligt”. 

 

19. Deltar partiledaren i debatt/diskussion (flera påföljande kommentarer) 

1. Ja 

2. Nej  
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Debatt eller diskussion är inte bara ett svar på ett inlägg, utan måste bestå av minst två svar. 

Detta innefattar både fall då partiledaren själv svarar fler än en gång, men även i fall då 

kommentarstråden består av fler än ett svar och partiledaren väljer att svara.  

 

20. Antal kommentarer partiledaren svarar på som innehåller sakfråga? 

Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som innehåller sakfråga. Sakfråga är en 

fråga som handlar om partiets egna eller annat partis politiska ståndpunkter. Exempel på detta är 

“Hur ser ni egentligen på värnskatten?”.  

 

21. Antal kommentarer partiledaren svarar på som innehåller kritik? 

Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som innehåller kritik. Avser kritik gentemot 

både partiet i fråga men även riktat direkt mot partiledaren. Exempel på detta är “Extremt dåligt 

förslag av er, hade önskat en större valfrihet” men även “Jag skulle hellre se en annan person 

med mer erfarenhet leda ert parti”.  

 

22. Antal kommentarer partiledaren svarar på som innehåller 

gratulationer/beröm? 

Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som innehåller beröm. Avser beröm 

gentemot både partiet i fråga men även riktat direkt mot partiledaren. Exempel på detta är “Stort 

grattis till de höga opinionssiffrorna, bra jobbat!”. Gäller exempelvis inte gratulationer till en 

partiledares barn.  

 

23. Antal kommentarer partiledaren svarar på som innehåller direktfråga? 

Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som innehåller direktfråga. Avser direktfråga 

gentemot både partiet i fråga men även riktat direkt mot partiledaren. Direktfråga är alla typer av 

frågor som inte rör sakfrågor. 

 

24. Antal kommentarer partiledaren svarar på som innehåller personangrepp? 
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Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som innehåller personangrepp. Avser kritik 

gentemot både partimedlemmar i fråga men även riktat direkt mot partiledaren. Exempel på detta 

är “Du är så ful och icke-intelligent”.  

 

26. Antal kommentarer partiledaren svarar på som innehåller inget av 

ovanstående? 

Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som innehåller inget av ovanstående. Med 

andra ord, antal kommentarer som inte kan klassas som varken sakfråga, kritik, beröm, 

direktfråga, personangrepp, anekdot eller kritik av opponenter.  

 

27. Antal partiledarens svar på kommentar som är positiva? 

Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som är positiva. Kan vara exempelvis “Tack, 

grattis, vad roligt att höra” men även beröm eller liknande. 

 

28. Antal partiledarens svar på kommentar som är neutrala? 

Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som är neutrala. Kan vara exempelvis “Jasså 

du tycker så”.  

 

29. Antal partiledarens svar på kommentar som är negativa? 

Gäller samtliga kommentarer partiledaren svarar på som är negativa. Kan vara exempelvis ett 

motsägande, ifrågasättande, kritik.  
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