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Abstract 
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Problemformulering och syfte: I en tid färgad av alternativa fakta och förändringar i det              

politiska landskapet kan politikers relationer till allmänheten och deras egna legitimitet vara            

viktigare än någonsin. För att politiker ska uppfattas som legitima måste de etablera en              

relation till allmänheten och därefter noga värna om den. Frammarschen av sociala medier             

som Instagram har gett politiska ledare nya sätt att strategiskt kommunicera med sina väljare.              

Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka hur riksdagspartiernas partiledare            

kommunicerade med sina följare på Instagram under veckan innan riksdagsvalet 2018.  

 

Metod och material: Denna studie använde sig av en kvantitativ innehållsanalys för att             

undersöka partiledarnas inlägg på Instagram. Samtliga partiledare som hade ett          

instagramkonto under veckan innan riksdagsvalet 2018 stod för studiens urval. Insamlingen           

av materialet skedde i form av skärmdumpar där hela inläggets text och samtliga             

bilder/videos var synliga. De videos som publicerats under perioden spelades även in.            

Innehållsanalysen utfördes i form av en kodning av hela instagraminläggen. 

 

Huvudresultat: Det övergripande resultatet av studien visade att samtliga partiledare i olika            

utsträckningar kommunicerade på ett relationsskapande sätt på Instagram under veckan innan           

riksdagsvalet 2018. Det som skiljde partiledarnas kommunikation åt var hur och vilka delar             

de valt att använda av den relationsskapande kommunikationen. Samtliga partiledare hade           

däremot med fördel kunnat använda relationsskapande kommunikation i en större          

utsträckning än vad de gjort under perioden som undersöktes.  

 

Nyckelord: Politisk legitimitet, partiledare, relationer, sociala medier, Instagram. 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Regeringsbildningen efter valet 2018 var historisk - aldrig förr har det tagit så lång tid efter                

ett val innan en svensk regering varit på plats (Ramberg, 2019). Under regeringsbildningen             

skiftade resultatet i förtroendemätningarna för riksdagspartiernas partiledare fram och tillbaka          

som en följd av de utdragna regeringsförhandlingarna (Rosén, 2019). Befolkningens          

förtroende för sina politiska ledare och institutioner är det som utgör politisk legitimitet             

(Merkelsen, 2011:127). I kontexten av en tid som präglats av alternativa nyheter och ett              

politiskt landskap med makthavare som tidigare varit otänkbara, kan den politiska           

legitimiteten vara viktigare än någonsin.  

Legitimitet kommer från latinets ord lex vilket betyder lag (Bäck, Erlingsson och            

Larsson, 2015:25) och kan anses vara positivt att inneha både som organisation och ledare.              

Det finns flera definitioner om vad legitimitet egentligen innebär (Quesinberry Stokes,           

2018:1). Mark Suchman (1995:574) definierar till exempel legitimitet som en          

överensstämmelse mellan en enhets handlande och de normer, övertygelser och definitioner           

som råder i samhället, medan Max Weber identifierar legitimitet som en strategisk process av              

opinionspåverkan (Waeraas, 2018:20). Weber menar också att legitimitet utgör grunden för           

all auktoritet, där legitimiteten är beroende av samtycke från allmänheten (Lundquist,           

1983:31). Personen med auktoritet måste alltså för att skapa och bibehålla legitimitet ständigt             

arbeta för att allmänhetens uppfattningar om denne ska vara positiva (ibid.). Trots de delade              

meningarna om ordets innebörd kan legitimitet i huvudsak definieras som en karaktäristisk            

egenskap beroende av allmänhetens godkännande, som endast kan förtjänas genom att           

tillgodose samhällets förväntningar. En auktoritet kan därmed endast uppnå en legitim status            

genom att aktivt arbeta för att deras insatser ska möta det som samhället efterfrågar              

(Quesinberry Stokes, 2018:2). En auktoritet i det nutida samhället som ständigt arbetar med             

legitimitet på en samhällelig nivå är politiska partiledare.  

Politisk legitimitet kan definieras som den legitima relationen mellan politiker som           

styr och allmänheten som lyder (Baker, 1990:1-3), vilket sätter relationen mellan politiska            

ledare och allmänheten i fokus. En relation uppstår när individer eller grupper upplever ett              

gemensamt intresse eller ömsesidiga behov, nytta och tillfredsställelse (Larsson, 2014:45).          
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Genom att koppla Larssons (ibid.) definition av relationer till Suchmans (1995:574)           

definition av legitimitet, går det att föreslå att det som krävs för legitimitet är liktydigt med                

det som krävs för en relation. Baker (1990:1-3) som vidare menar att politisk legitimitet är               

det samma som den legitima relationen mellan politiska ledare och allmänheten,           

sammankopplar legitimitet och relationer ytterligare. Således skulle det kunna tänkas att           

vägen till legitimitet går genom relationer och mer exakt; för att politiker ska kunna uppfattas               

som legitima måste de etablera en relation till allmänheten och därefter noga värna om den.               

Kommunikation kan anses vara av stor vikt i en välfungerande relation och Larsson             

(2014:13) menar att kravet på att människor i ledarpositioner ska kommunicera på ett             

effektivt sätt ökar. Digitaliseringen av kommunikationen har gjort det lättare för politiker att             

kommunicera och etablera relationer till allmänheten då användning av sociala medier gör att             

de uppfattas som nära, personliga och trovärdiga (Falasca, 2018:125). 

Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat där sociala medier under den senaste tiden             

kommit att bli ett självklart inslag i allmänhetens vardag (Davidsson, Palm och Melin             

Mandre, 2018:48). Användningen av sociala medier har under de senaste åren haft en stark              

och förhållandevis snabb utveckling; år 2010 använde 28 procent av alla internetanvändare            

sociala medier dagligen medan statistik från 2018 visar att användandet mer än fördubblats             

till hela 63 procent (ibid.:49). Riksdagspartierna och och deras partiledare har konton på             

sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter där de aktivt kommunicerar            

aktivt med sina väljare (Meltwater, 2019). Instagram är den mediekanal som enligt statistik             

växer snabbast i antal användare i Sverige (Davidsson, Palm och Melin Mandre, 2018:49-50).             

Faktum är att bara mellan åren 2017 och 2018 växte antalet av Instagrams användare totalt               

med hela 7 procent (ibid.). Ökningen är utbredd över alla åldrar, men mest ökar det i åldrarna                 

26 och uppåt (ibid.:53). Det är ett faktum att mediernas gestaltning av de politiska partierna               

har en stor påverkan på allmänhetens opinionsbildning och på partiledarnas legitimitet           

(Strömbäck, 2014:113). Frammarschen av digitala och sociala medier har skapat en ny arena             

för kommunikation, där partierna och partiledarna själva kan sprida information kring deras            

politik och på så sätt gå förbi de traditionella massmedierna (Strömbäck, 2013:17). En direkt              

dialog mellan riksdagspartiernas partiledare och allmänheten blir därmed möjlig vilket skapar           

förutsättningar för goda relationer och legitimitet.  

Det förändrade sättet att kommunicera, från analogt till digitalt, öppnar upp för nya              

sätt att kommunicera för att gynna sina relationer och sin egen legitimitet. Som tidigare              
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nämnt är partiledares legitimitet beroende av deras relation till allmänheten, i och med detta              

blir det av relevans att undersöka denna relation i kontexten av sociala medier som ett nytt                

kommunikationsverktyg. Instagram är ett socialt medium som allt oftare används av politiska            

ledare och som står för den största procentuella ökningen av användare (Meltwater, 2018;             

Davidsson, Palm och Melin Mandre, 2018:49-50). Med utgångspunkt i detta ämnar denna            

studie att undersöka hur partiledare kommunicerade på Instagram veckan innan det svenska            

riksdagsvalet 2018.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur riksdagspartiernas partiledare kommunicerade           

med sina följare på Instagram under veckan innan riksdagsvalet 2018.  

 

Frågeställningar:  

1. Hur arbetar partiledarna med relationsskapande kommunikation på Instagram? 

2. Hur försöker partiledarna skapa en dialog med sina följare på Instagram? 

3. Hur väljer partiledarna att framställa sig själva på Instagram? 

4. Hur skiljer sig partiledarnas kommunikation åt på Instagram? 

1.3 Disposition  

Den huvudsakliga teorin som utgör denna studie är relationer som marknadsföringsstrategi,           

då studien ämnar att undersöka hur partiledarna använder sig av relationsskapande           

kommunikation på Instagram, som också kan tänkas gynna deras egna legitimitet. Utöver            

denna teori bygger även studien på annan teori och tidigare forskning om vad som skapar och                

upprätthåller en välfungerande relation. Samtliga teorier som utreds i studien ligger även till             

grund för det kodschema som den kvantitativa innehållsanalysen bygger på. Efter en grundlig             

genomgång av de utvalda teorierna går det att läsa om studiens val av metod. Därefter               

presenteras resultat varvat med resonemang och analys. Studien avslutas sedan med slutsats,            

slutdiskussioner och tankar kring tänkbara framtida studier.  
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Relationer som marknadsföringsstrategi 
Relationer mellan människor utgör en del av basen för hela samhällsstrukturen och            

människans natur (Gummesson, 2002:22). Relationer finns överallt, dels genom släktband          

och vänskap men även inom näringslivet (ibid.). Användandet av relationer inom           

marknadsföring var tidigare något som endast nyttjades inom ett fåtal branscher men som             

senare kom att utvecklas till en allt mer allmänt accepterad och beprövad            

marknadsföringsstrategi (Blomqvist, Dahl och Haeger 2004:18). Gummesson (2002:16)        

definierar relationsmarknadsföring som marknadsföring där relationerna, nätverken och        

interaktioner placeras i centrum. En relation kan fungera som ett av flera instrument för              

företag och organisationer att övertyga sina intressenter om att köpa de tjänster eller             

produkter som just de erbjuder, samt skapa lojalitet gentemot dem själva (Zineldin, 2012:22).             

Att skapa, utveckla och värna om sina relationer till intressenter har över tid blivit en               

vardaglig del av marknadsföringen hos företag och organisationer (ibid.). Ett sätt att värna             

om den nya relationen är enligt Larsson (2014:45) att tillgodose det gemensamma intresset             

och nyttan som utgör grundstenar i en välfungerande relation. Men målet med relationer är              

inte själva relationen i sig utan de resultat som relationen i slutänden levererar (Zineldin,              

2012:22).  

2.1.1 Relationer inom politik och näringsliv 

Användandet av relationer inom kommunikation och marknadsföring kan även appliceras i           

en politisk kontext genom vad som kommit att kallas för politisk public relations. Politisk              

public relations som begrepp har tillämpats under en lång tid och har sedan länge använts               

inom politiska rörelser (Strömbäck, 2014:189). Strömbäck och Kiousis (2011:8) definierar          

politisk public relations som;  

 

[...] the 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 support its              

mission and achieve its goals. (Strömbäck och Kiousis 2011:8)    
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Strömbäcks och Kiousis definition av politisk public relations sätter relationer i fokus men de              

menar även att organisationers image och dess legitimitet i förhållande till deras intressenter             

är viktiga perspektiv (Strömbäck, 2014:191). Relationer spelar en central roll inom både            

politisk public relations (ibid.:18) och relationsmarknadsföring (Zindelin, 2012:21). Ett         

företag eller en organisation kan för att bli mer effektiva i sin kommunikation och sina               

relationer, analysera vilka intressenter som kan anses vara intressanta och attraktiva för just             

dem (Zineldin, 2012:139). Analyserna kan ge en bild av var intressenterna finns samt ge svar               

på vilka behov och krav som potentiella intressenter har (ibid.), vilket kan tänkas vara              

applicerbart även på politiska partier genom deras sätt att använda opinionsundersökningar           

(Strömbäck, 2014:103). Opinionsundersökningar är en viktig förutsättning för att politiska          

partier ska kunna skapa en effektiv och strategisk politisk kommunikation (ibid.:202). Genom            

att använda sig av opinionsundersökningar menar Strömbäck (ibid.) att partierna kan ta reda             

på sina intressenters intressen och anpassa sina strategier efter dessa. Det gör det alltså              

möjligt att dela in intressenterna i grupper efter vilka intressen intressenterna har, vilket är              

liktydigt med Zineldins (2012:140) tankar om att dela upp marknaden i segment. Zineldin             

(ibid.:140) menar att uppdelningar av marknaden i segment skapar en tydlig bild av             

intressenterna och deras individuella behov, vilket gör det enklare att få förståelse för och              

skapa möjligheter till att förändra det strategiska arbetet med att ta fram nya             

relationsskapande strategier anpassade efter specifika målgrupper. Det är alltså möjligt att se            

likheter mellan politiska partiers arbetssätt och näringslivet sätt att arbeta när det kommer till              

att kartlägga intressenter med dess behov och krav. 

En stor och viktig del av den politiska kommunikationen sker under valrörelsen            

(Strömbäck, 2013:10) men partierna och deras representanters strategiska kommunikation har          

generellt sätt ökat i betydelse under de senaste åren (Strömbäck, 2014:197). Till följd av              

väljarnas ökade rörlighet har kampanjerna blivit allt mer professionaliserade och den           

politiska kommunikationen mer strategisk (Strömbäck, 2013:14). På grund av denna          

professionalisering har det även blivit viktigt för partierna att utveckla sina valkampanjer            

(Strömbäck, 2014:225). En utveckling som Strömbäck (ibid.:199-200) pekar ut är          

övergången till mer permanenta kampanjer. Traditionella kampanjer har en början och ett            

slut, medans det i de permanenta kampanjerna alltid försiggår ett aktivt och utåtriktat arbete              

med att påverka opinionen och uppnå de mål som satts för den strategiska kommunikationen              

(ibid.). Utvecklingen mot mer permanenta kampanjer har till stor del gått hand i hand med               
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vikten av relationsskapande (ibid.:202). För att det ska vara möjligt att skapa och upprätthålla              

goda relationer måste partierna kontinuerligt kommunicera med sina intressenter, något som           

permanenta kampanjer gör möjligt (ibid.). Strömbäck (ibid.) menar att det som kännetecknar            

en organisation som arbetar bra med politisk public relations och strategisk politisk            

kommunikation är användandet av permanenta kampanjer med ett fokus på skapandet av            

relationer. 

2.1.2 Relationer i sociala medier 

Under de senaste åren har politisk public relations drastiskt förändrats till följd av sociala              

mediers snabba utveckling (Karlsson, Clerwall och Buskqvist, 2013:97). Denna utveckling          

har lett till ändrade förutsättningar för de politiska ledarna vad gäller deras möjligheter till att               

skapa relationer till sina väljare (Matook och Butler, 2015:2). En förutsättning för att de              

politiska partierna och deras ledare ska kunna skapa relationer i sociala medier som håller              

över en längre tid är att de använder sig av de plattformar som deras väljare befinner sig på                  

(Karlsson, Clerwall och Buskqvist, 2013:98). Då den svenska befolkningens användning av           

sociala medier ökat har även partierna ökat sin närvaro på sociala medier (Blombäck och              

Sandberg, 2018:117). Samtliga riksdagspartier hade under 2018 en hög närvaro på kanalerna            

Facebook och Instagram (Meltwater, 2018), vilket även överensstämmer med den svenska           

befolkningens närvaro (Davidsson, Palm och Melin Mandre, 2018:50-53). För att politiska           

företrädare även ska kunna nyttja sociala medier till dess fulla kapacitet bör de enligt Parsons               

och Rowling (2018:251-252) skapa sig en bättre förståelse för hur de bättre kan använda den               

tvåvägskommunikation som dessa digitala kanaler skapar. 

Parsons och Rowling (2018:235) genomförde en studie i South Wales, Storbritannien,           

för att undersöka vilka utmaningar politiker möter i användandet av sociala medier inom             

politisk relationsmarknadsföring. Studien presenterar en rad faktorer som påverkar         

användningen av relationsmarknadsföring i en politisk kontext där en del av dem utgör hinder              

och utmaningar (ibid.:251). De olika hinder och utmaningar som identifierades i studien            

ledde bland annat till konstaterandet att användandet av relationsmarknadsföring inte alltid           

anses vara det bäst lämpade marknadsföringskonceptet för politiska aktörer på sociala medier            

(ibid.). Bland annat menar Parsons och Rowling (ibid.:251-252) att om en politiker ska             

använda sig av sociala medier krävs det att de har en hög nivå av engagemang samt att de är                   

bekväma med att inte inneha full kontroll. Användningen av sociala medier möjliggör dock             
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relationer som tidigare varit utmanande att skapa (Matook och Butler, 2015:2), vilket de             

svenska partiledarna utnyttjar genom att finnas tillgängliga på de sociala kanaler som            

allmänheten använder som mest.  

I motsats till vad Parsons och Rowling (2018:251) påpekade kring sociala mediers            

hinder och utmaningar visar tidigare forskning av Harris och Harrigan (2015:272) att            

politiska kandidaters användande av sociala medier resulterar i ett flertal fördelar. Harris och             

Harrigans (ibid.) studie visade att kandidaternas användande av sociala medier, i detta fall             

Twitter, medförde möjligheter till dialoger med väljarna vilket anses vara en viktig del i              

relationsskapande. Med utgångspunkt i detta går det att konstatera att politisk public relations             

och användandet av relationsmarknadsföring hos politiker på sociala medier blir allt mer            

vanligt och att det därmed kan vara av värde att studera detta även i en svensk kontext där                  

relationsskapande mellan svenska partiledare och allmänheten står i fokus.  

2.2 Dialogens betydelse för en relation 

Relationsbyggnad är en grundförutsättning inom public relations som har studerats mycket           

(Kent och Taylor, 1998:324). Forskningen kring de kommunikativa fördelarna med          

etablerade relationer mynnar även ut i forskning kring dialog, där det har föreslagits att              

användandet av kommunikation i form av dialoger är en närmare definition av hur relationer              

med fördel kan användas inom public relations (Shin, Pang och Jung Kim, 2015:187). Dialog              

kan till och med föreslås vara det som på bästa sätt förklarar processen och målet med                

relationsskapande marknadsföring (Kent och Taylor, 2002:22). 

Dialog som koncept har diskuterats inom många olika forskningsområden, men          

teologen Martin Buber anses av många vara den som tog fram det moderna förhållningssättet              

till vad dialog egentligen innebär (ibid.). Buber definierade dialog som ansträngningen att se             

värdet av varandra som personer där relationen till den andra kan vara målet i sig, istället för                 

bara ett sätt att nå någonting annat (ibid.). Buber identifierade två typer av dialog; teknisk               

dialog som refererar till utbytet av information för att skapa förståelse och äkta dialog där               

informationen som är i utbyte grundar sig i öppenhet, autentiserat och ärlighet (Larsson,             

2014:63). Dialog som tidigare även antytts vara det som utgör ramverket av en etiskt korrekt               

relation (Kent och Taylor, 2002:22), kan därmed föreslås gå hand i hand med Bubers              

10 



 

definition av äkta dialog. Enligt tidigare studier av Kent och Taylor (2002:24-25) är det dock               

viktigt att skilja på vad som är en dialog och vad som är dialogiskt då en organisation inte                  

nödvändigtvis arbetar på ett etiskt korrekt sätt bara de har en dialog med sina intressenter. På                

så sätt kan dialog alltså inte likställas som en process, utan snarare som en produkt av                

kontinuerlig kommunikation och relationsbyggnad (ibid.). Men trots att ett företags          

handlande kanske inte kan klassas som etiskt korrekt enbart på grund av användandet av              

dialog, finns det flera positiva aspekter med användningen av dialog (Shin, Pang och Jung              

Kim; 2015:187).  

Det är viktigt för organisationers framgång att ha en dialog med sina intressenter på              

internetbaserade plattformar som exempelvis sociala medier och hemsidor (ibid.). Enligt en           

tidigare studie av Lillqvist och Louhiala-Salminen (2013:22) är användningen av sociala           

medier viktig för organisationer eftersom det är en interaktiv kommunikation som leder till en              

mer personlig kommunikation mellan organisation och intressent än vad traditionella medier           

gör. Ytterligare en studie som studerade företags användande av dialog på internetbaserade            

plattformar visade att olika plattformar används för olika saker där sociala medier utgör den              

bas där dialog och interaktion uppmanas, medan hemsidan mer visar hur intressenten kan             

komma i kontakt med företaget (Shin, Pang och Jung Kim, 2015:207-209). Men            

online-baserad dialog används inte bara av organisationer utan också av politiker för att skapa              

en relation till sina väljare. Inför det svenska riksdagsvalet 2018 var de politiska partierna till               

exempel som tidigare nämnt närvarande på de plattformar som det svenska folket använde             

mest (Meltwater, 2019) för att på bästa sätt nå ut till sina väljare (Parsons och Rowling,                

2018:251-252). En tidigare studie av Seltzer och Zhang (2011:39) som undersökte väljarnas            

relation till politiska partier inför presidentvalet i USA 2008, visade också att en kombination              

av medierad, interpersonell och dialogisk kommunikation är användbar inom         

relationsbyggande i en politisk kontext. Att skapa en dialog med allmänheten för att bygga en               

relation är alltså någonting som är väl använt inom näringslivet såväl som inom politiken              

vilket förslagsvis indikerar dess betydelse i den relationsskapande processen.  
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2.3 Att skapa förutsättningar för en relation 

I möten med andra människor och organisationer kan det föreslås vara oundvikligt att inte              

skapa sig en specifik uppfattning av den andre. Uppfattningen som omvärlden har om en              

person eller en organisation är det som kallas för image (Larsson, 2014:122). Enligt Larsson              

(ibid.) byggs en image upp av samspelet mellan erfarenheter, kunskaper, intryck och            

uppfattningar. Ett yttre attribut som bidrar till detta är kroppsspråket som använts redan sedan              

innan människan började kommunicera muntligt (Hrisca, 2011:74). Kroppsspråket innefattar         

exempelvis ansiktsuttryck, kroppshållning och gester och är en central del i människans            

kommunikation då den utgör hela 93 procent av kommunikationen (ibid.:76). Andra attribut            

som också bidrar till och ofta till och med utgör helheten är en persons eller organisations                

kläder eller design (Bergström, 2017:274-278). När en person eller organisation har en            

välkänd image påverkas till stor grad allmänhetens förväntningar på den kommande           

upplevelsen vilket både kan vara en fördel och nackdel (Grönroos, 2015:313). Om en image              

upplevs stark kan detta höja förväntningarna och differentiera varumärket på marknaden           

gentemot konkurrenter, men om dessa förväntningar inte tillgodoses kan detta istället ha            

negativa implikationer och drastiskt sänka populariteten (ibid.). Detsamma gäller det          

omvända, en svag image kan motbevisas där förväntningar kan överträffas, men utmaningen            

blir då istället att konkurrera om uppmärksamheten med varumärken med starkare image            

(ibid.). Men arbetet med image används inte bara i kommersiella sammanhang utan även             

inom den politiska sektorn. 

Politiska partier arbetar mycket med sin image, som de mäter genom att bland annat              

ta del av opinionsundersökningar (Baines, 2011:127-128). Men det är även vanligt att            

enskilda politiker arbetar med sin image för att öka sin popularitet. Tidigare studier har bland               

annat undersökt hur den ryska politikern Vladimir Putin arbetat med sin image för att möta               

befolkningens behov och förväntningar på en politiker (Simons, 2016:154-155). Det          

strategiska arbetet med Putins image var framgångsrikt då det gjorde Putin till en symbol för               

stabilitet, lag och ordning vilket gick hand i hand med det som befolkningen efterfrågade              

(ibid.). En annan tidigare studie av politikers image menar att allmänheten bryr sig om vad               

politiker kan leverera när de sitter med i ett lands styre och att det är därför som en kandidats                   

image blir viktig (Warner och Banwart, 2016:262). Imagen vittnar om vilka kvalifikationer            

som politiker besitter där några kompetenser som ofta efterfrågas hos politiker är kunskap,             
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kapacitet, intelligens, hårt arbetande och kvalificerad (ibid.). Ytterligare en studie om           

politikers image med fokus på det lokala valet i Iowa, USA, visar att politikers image spelar                

en stor roll för valresultaten eftersom imagen som visas i media är det som människor baserar                

sin opinion på (Dimitrova och Bystrom, 2012:1571-1572). Men en image kan inte bara bygga              

på strategiska insatser, utan måste följas upp och kontinuerligt motsvara verkligheten           

(Grönroos, 2015:313). 

För att väljarna ska vara nöjda med en politiker krävs det bland annat att de               

förväntningar som skapats genom en politikers image efterlevs (Eka et. al:2017:1016). Men            

frågan är om allmänhetens upplevelse av att vara nöjd med en politiker är detsamma som att                

de kommer att rösta på samma person i nästa val. Det har blivit allt vanligare att väljare röstar                  

på olika partier och politiker i olika val där en förklaring är att människor inte längre                

identifierar sig med något specifikt parti (Strömbäck, 2014:60-61). Men genom att etablera en             

image som visar upp egenskaper som allmänheten uppskattar och aktivt söker, skapas            

förutsättningar för en relation mellan politikern och allmänheten (Quesinberry Stokes,          

2018:2; Larsson, 2014:45). Politikerns image skapar alltså förutsättningar för att allmänheten           

ska uppfatta politikern som legitim och därmed värd att rösta på vid upprepade tillfällen              

(Warner och Banwart, 2016:262). 

2.4 Valet av den egna rollen i en relation 

Ett sätt att skapa och upprätthålla en image kan vara genom att tillämpa den teoretiska               

strategin om impression management. Begreppet togs fram av Erving Goffman som syftade            

till en dramaturgisk metafor för att beskriva hur organiserade sociala interaktioner fungerar            

(Johansson, 2018:254). Han menade att det finns två dimensioner av hur en person är; den               

sidan som personen väljer att visa allmänheten på scenen, samt det som händer bakom scenen               

som allmänheten inte får ta del av (ibid.). När en person presenterar sig själv för allmänheten                

anpassas det som visas på scenen efter det som accepteras av samhället för att framstå på                

bästa sätt (Goffman, 1959:28-32). Impression management går alltså ut på att människor            

använder sig av kommunikation för att strategiskt skapa en önskad bild av dem själva              

(Johansson, 2018:254-255). Enligt en tidigare studie av Stanyer (2008:419) kan användandet           

av impression management kopplas till politikers sätt att integrera med allmänheten för att             

skapa eller upprätthålla en fördelaktig image. Likt teorin om image är även impression             
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management beroende av att det som visas på scenen stämmer överens med det som finns               

bakom scenen.  

För att den roll som personen spelar på scenen ska vara mer än just bara en roll krävs                  

det att observatörerna tar det som visas på allvar och anpassar sina förväntningar på personen               

i fråga efter det (Goffman, 1959:28-32). Observatörerna förväntas även tro på att personen             

faktiskt besitter de egenskaper som visas upp på scenen och att det som visas motsvarar det                

som pågår bakom scenen (ibid.). Detta är däremot inte alltid fallet då allmänheten inte rakt av                

accepterar all information som sann utan ofta ifrågasätter om det som visas på scenen              

verkligen stämmer (ibid.:66). För att allmänhetens skepsis ska kunna motbevisas måste det            

som händer på och bakom scenen samspela (Johansson, 2018:254-255). Ett          

verklighetsbaserat exempel på detta kan hämtas från valrörelsen 2018 där Isabella Lövin,            

språkrör för Miljöpartiet, blir kritiserad då uppgifter framkommit att hennes familj äger en bil              

som inte klassas som miljövänlig (Rydberg, 2018). Genom att följa impression management            

som teori i detta fall skulle Lövins legitimitet kunna ifrågasättas då det kan föreslås att hennes                

framträdande på scenen som språkrör för Miljöpartiet inte matchar med ägandet av en icke              

miljöklassad bil. Vidare för att sätta impression management i ytterligare en verklig kontext             

kan det appliceras på partiledarnas sätt att integrera med allmänheten via sociala medier.  

Partiledarna använder sociala medier för att visa allmänheten en fördelaktig bild av            

sig själva (Stanyer, 2008:416). Sociala medier skulle således kunna ses som partiledarnas            

scen där de använder kommunikation för att nå ut med sina budskap. En tidigare studie som                

undersökt användandet av impression management på LinkedIn menar att användarna          

medvetet lägger ut inlägg och uppgifter om dem själva som de tror att deras omgivning               

tycker är bra (Paliszkiewicz och Madra-Sawicka, 2016:207), vilket även kan appliceras på            

politiker. Enligt tidigare studie av politikers användning av internet i valrörelser använder            

politiker hemsidor för att visa upp deras personliga karaktärer för att anspela på människors              

vilja att rösta på en person med tydliga värderingar istället för på ett parti med ett valprogram                 

(ibid.:428). På så sätt väljer politikerna vilken roll av dem själva som de visar upp för                

allmänheten som sedan blir den personen som väljarna får en relation till. En annan tidigare               

studie av Metz, Kruikemeier och Lecheler (2019:12) fokuserade på politikers aktivitet på det             

sociala mediet Facebook. Studien visade att politikers användning av impression          

management på sociala medier bidrar till att knyta samman de politiska ledarna och             

allmänheten på en mer emotionell och intim nivå, vilket tillgodoser allmänhetens behov av att              
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kunna identifiera de politiska ledarna som vanliga människor och en del av befolkningen             

(ibid.). Ytterligare en aspekt som identifierades av studien var att hanteringen av impression             

management på just ett nätbaserat forum var positivt för politiker som annars endast har lite               

medieutrymme i de traditionella medierna, eftersom det gav dem mer utrymme att            

kommunicera med väljarna (ibid.). Användningen av impression management på sociala          

medier för att stärka sin image och legitimitet kan alltså vara av stor nytta för politiska ledare,                 

vilket ger upphov för likartade studier i Sverige där som tidigare nämnt politikers användning              

av sociala medier drastiskt ökar.  

Slutligen har ovannämnda teorier valts ut för denna studie då de skapar en ökad              

förståelse för politisk legitimitet och dess avgörande roll utifrån dagens politiska landskap.            

Tillsammans utgör teorierna en stabil teoretisk grund och kan anses vara relevanta för att              

granska hur relationer påverkar och skapar förutsättningar för att bygga och upprätthålla            

politisk legitimitet. Baserat på Bakers (1990:1-3) definition av politisk legitimitet, kan det            

som tidigare nämnt föreslås att politikers sätt att skapa och värna om sin relation till               

allmänheten är en förutsättning för att politikern ska uppfattas som legitim. Legitimitet har             

under åren studerats inom flera områden, men det som förenar de olika grenarna är den               

gemensamma uppfattningen om att legitimitet är beroende av samspelet mellan alla           

involverade parterna. Detta sätter relationer i fokus vilket betyder att en förståelse för             

relationer är av stor vikt för förståelsen för legitimitet. 

3. Metod och material 

3.1 Val av metod - kvantitativ innehållsanalys 
För att besvara frågeställningarna i denna studie gjordes en kvantitativ innehållsanalys.           

Kvantitativa innehållsanalyser är lämpliga att använda för att undersöka innehållet i           

någonting genom exempelvis kategorisering och jämförelser (Esaiasson et. al, 2017:198). I           

denna studie undersöktes och kategoriserades partiledarnas publiceringar på Instagram för att           

analysera den relationsskapande processen utifrån sändarens perspektiv på sociala medier.          

Metoden används för att svara på frågor som; hur ofta och hur mycket någonting förekommer               

(Esaiasson et. al, 2017:198-199). Denna typ av frågor användes i studien eftersom det             

möjliggjorde en undersökning av inläggen på Instagram för att identifiera förekommanden av            

olika aspekter inom relationsskapande, dialog, image och impression management. Slutligen          
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kan den kvantitativa innehållsanalysen användas för att analysera olika typer av innehåll            

(ibid.) vilket var en viktig del inom denna studie då inläggen på Instagram innehåller både               

text och bild. Genom att tillämpa den kvantitativa innehållsanalysen som metod säkerställdes            

alltså att hela inläggen på Instagram kunde analyseras, oavsett format.  

3.2 Urval 
Populationen för den här studien är de riksdagspartiers partiledare som hade egna            

instagramkonton. Detta var ett strategiskt val med anledning av att Instagram är den             

mediekanal som enligt statistik växer snabbast i antal användare i Sverige (Davidsson, Palm             

och Melin Mandre, 2018:49-50). Urvalet för studien är samtliga partiledare som hade ett             

instagramkonto under veckan innan valet 2018, vilket därmed utgör ett totalurval av            

populationen. Partiledarna som hade ett eget instagramkonto under denna period var Stefan            

Löfven, Gustav Fridolin, Isabella Lövin, Annie Lööf, Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson.             

Ett totalurval betyder att samtliga enheter i populationen undersöks (Esaiasson et. al,            

2017:172). Vidare utgör studieobjekten det som ska undersökas och analysenheterna är           

studieobjektens olika delar (ibid.:176). I fallet av denna studie utgör partiledarnas           

instagramkonton studieobjekten medan dess bilder/videos och tillhörande bildtexter utgör         

analysenheterna. Detta innebär att studien analyserade hela inläggen där både text, bild,            

video, bildserier och bildserier inkluderande video undersöktes. Mottagarperspektivet        

bortsågs däremot helt från studien då kommentarer och gillningar inte inkluderades i            

undersökningen.  

Studien är även avgränsad såtillvida att den endast undersökt de inlägg som            

partiledarna publicerade på Instagram under tidsperioden 2018-09-03 till 2018-09-09 vilket          

utgör veckan fram till och med riksdagsvalet 2018. Den tidsmässiga avgränsningen för            

studien är också ett strategiskt val. I riksdagsvalet 2014 var det en tredjedel av väljarna som                

veckan innan valet bestämde sig för vad de skulle rösta på (TT, 2018), vilket förslagsvis gör                

partiernas och partiledarnas kommunikation under denna period betydelsefull. Med grund i           

detta valdes veckan innan riksdagsvalet 2018 ut som avgränsning för vilken period som             

studien skulle undersöka.  
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3.3 Validitet, reliabilitet och intersubjektivitet 
En studie med en hög validitet är en studie som inte har några systematiska mätfel, vilket                

betyder att det finns en bra överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och variablerna som             

mäts (Barmark och Djurfeldt, 2015:51). Med hjälp av den teoretiska utgångspunkten är det             

möjligt att argumentera för varför studiens operationalisering är väl anpassad efter studiens            

syfte, samt att materialet som tas fram mäter det som studien ämnar mäta vilket leder till hög                 

validitet (ibid.:52). Denna studies kodbok konstruerades med variabler som utgår från           

teorierna relationsmarknadsföring, dialog, image och impression management vilka även         

utgör grunden för hela studien. Detta skapar förutsättningar för en god överensstämmelse            

mellan de teoretiska begreppen och variablerna framtagna för denna studie vilket bör            

minimera risken för systematiska mätfel. Kodboken går att läsa i sin helhet i bilaga 1. 

För att en studie ska uppnå en hög reliabilitet måste det säkerställas att det som är                

tänkt att mätas också är det som faktiskt mäts, samt att studien kan göras om på nytt och                  

fortfarande generera samma resultat (Barmark och Djurfeldt, 2015:52-53). En del i arbetet för             

att denna studie skulle uppnå en hög reliabilitet var att inför studien testa den kodbok som                

skulle användas. Enligt Nilsson (2013:147) bör två separata tester på interkodarreliabiliteten           

göras för att uppnå en hög reliabilitet vilket var syftet med att testa studiens kodbok. När                

kodningen av ett material utförs av flera personer är det även viktigt att säkerställa att de                

tolkar variablerna och materialet på samma sätt (ibid.) Interkodarreliabilitet innebär att flera            

oberoende personer ska kunna tolka materialet på samma sätt med hjälp av samma verktyg              

(ibid.). För att säkerställa en god reliabilitet testades kodboken för denna studie i sex separata               

omgångar. Ett inlägg från vardera partiledare slumpades fram och därefter kodades en            

partiledares inlägg i taget separat av vardera kodare utifrån kodboken och dess instruktioner.             

Utifrån varje testresultat gjordes nödvändiga korrigeringar av variablerna och         

kodinstruktionerna, efter fyra omgångar uppnådde kodarna samma resultat men för att           

säkerställa att detta inte var en tillfällighet testades kodboken och instruktionerna även på de              

två återstående inläggen som tidigare slumpats fram. Kodinstruktionerna som kodningen          

följde går att hitta i sin helhet i bilaga 2.  

För att vidare undvika att variablerna tolkas olika följde studien även Nilssons (ibid.)             

råd om att fördela materialet på ett noga övervägt sätt mellan de två kodarna för att vid senare                  

jämförelser kunna upptäcka eventuella brister till följd av tolkningsfel. Detta gjordes på så             
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sätt att partiledarnas inlägg under den vecka som utgör tidsperioden av allt inhämtat material              

delades upp i två delar; 2018-09-03 till och med 2018-09-06 och 2018-09-07 till och med               

2018-09-09. Varje kodare blev tilldelad tre partiledare per period, vilken kodare som            

registrerade vilken period för vilka partiledare slumpades fram med hjälp av lottdragning.            

Kodare 1 blev därmed tilldelad att koda Annie Lööfs, Isabella Lövins och Ulf Kristerssons              

instagraminlägg från 2018-09-03 till och med 2018-09-06, och Gustav Fridolins, Ebba Busch            

Thors och Stefan Löfvens instagraminlägg från 2018-09-07 till och med 2018-09-09. De            

resterande inläggen registrerades av kodare 2. Utöver detta genomfördes även ett           

interkodarreliabilitetstest på en mindre del av studiens resultat. Enligt Esaiasson et. al            

(2017:65) finns det en risk att den ensamma kodaren inte minns hur hen kodade vid det första                 

mättillfället. Denna studie bemötte detta genom att slumpa ut 10 procent av vardera kodares              

material, för att sedan genomföra en ny kodning på varandras material. 10 procent av              

materialet från kodare 1 och kodare 2 utgjorde båda 9 stycken bilder/videos.            

Reliabilitetstestet visade en överstämlighet på 94,4 procent av kodningen.  

Resultat ur samhällsvetenskaplig forskning kritiseras ibland för att inte vara riktiga då            

det inte går att helt objektivt tolka samhället (Barmark och Djurfeldt, 2015:45-47). Ett sätt att               

bemöta denna kritik är att säkerställa att forskningen är intersubjektiv, eller har en så kallad               

intersubjektiv acceptans (ibid.). Detta betyder att det ska vara möjligt för oberoende parter att              

i detalj följa hur studien har gått tillväga och med vilket material, för därefter kunna dra                

samma slutsatser. Med grund i detta har det gjorts en beskrivning under punkt 3.4 av studiens                

tillvägagångssätt.  

3.4 Tillvägagångssätt 
För att ta fram de analysvariabler som utgör kategoriseringen av de empiriska materialet             

måste studiens frågeställningarna operationaliseras till variabler som är mätbara (Nilsson,          

2013:135). För att sedan skapa en struktur och underlätta arbetet med att analysera materialet              

kan en kodbok användas där alla variabler läggs in (ibid.:144). Kodboken för denna studie              

har tagits fram utifrån två tidigare studier med liknande upplägg (Falasca, Dymek och             

Grandien, 2019:89-101; Cajander och Karlsson, 2018:55-59) för att söka svar på studiens            

syfte och frågeställningar. Eftersom variablerna är inspirerade av två tidigare studier med            

andra syften, teoretiska ingångar och material, är det av vikt att påpeka att samtliga variabler i                

kodschemat för denna studie har skapats eller anpassats utifrån teorierna diskuterade i kapitel             
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2. för att kunna ge ett användbart resultat från det inhämtade materialet. Variablerna är              

uppdelade i två delar; ID-frågor/generella frågor och frågor riktade till inläggets bildtext och             

bilder/videos. Anledningen till varför denna uppdelning gjordes var för att underlätta den            

kommande analysen och göra det möjligt att ställa inläggets bildtext och bild/video mot             

varandra.  

Inläggen som utgör materialet för studien hämtades in i form av skärmdumpar där             

hela inlägget är synligt. I fallet av en video spelades denna in. Bilder och videos sparades                

sedan ner på en molntjänst där de sedan blev tilldelade en kod som är unik för just det                  

inlägget. Kodningen av inläggen gjordes i ett exceldokument där siffran för det alternativ             

inlägget stämde in på i variabeln angavs. Datan fördes sedan över till programvaran SPSS för               

att kunna sammanställa och redovisa resultaten. 

3.5 Generaliserbarhet 
En viktig aspekt inom en studie är att dess resultat till viss mån ska vara möjligt att                 

generalisera, antingen i form av en undersökning på ett statistiskt representativt urval eller             

studier av enskilda fall som syftar att ge generell grundläggande kunskap (Ekström och             

Larsson, 2010:17-18). Resultatet av denna studie går till viss del att generalisera men             

tidsperioden som studien bygger på är begränsad samt även ganska specifik då det utgör sista               

veckan innan ett riksdagsval. Den korta tidsperioden har även påverkat materialets omfång då             

studiens n-värde utgörs av 179 enheter. Detta betyder att den generalisering som skulle kunna              

göras är på den sista perioden inför ett nationellt val, vilket är av en mer generell och                 

grundläggande karaktär. Denna studie är alltså ett fall av relationsskapande kommunikation           

på Instagram under veckan innan ett nationellt val och studiens ambition är att möjliggöra en               

generalisering av resultatet utifrån det teoretiska ramverk som diskuterats i kapitel 2.  

3.6 Metodproblem 
Under metodens gång stötte studien på tre olika problem. Det första problemet uppstod under              

registreringen av inläggen. En del variabler tolkades olika när inläggen inte matchade            

alternativen i variablerna fullt ut. Detta problem hanterades på så vis att kodarna markerade              

de svar de var osäkra på och därefter diskuterades inläggen tillsammans där det slutgiltiga              

alternativet valdes. En mer grundlig definition av vad som ska inkluderas i alternativet             

“Framgår ej” lades även till i instruktionerna till kodboken. 
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Det andra problemet som studien stötte på var att variabel 5 i kodboken frågar efter               

vem som hanterar kontot där kodarna ska titta på biografierna för instagramkontot. Det är              

möjligt att informationen i biografin kan ha ändrats sedan veckan innan valet 2018 vilket              

skulle göra svaret på den variabeln utifrån biografin vid ett senare tillfälle felaktigt. För att               

lösa detta problem används det som kallas för “Internet archive wayback machine” där det är               

möjligt att se hur en internetsida såg ut vid ett tidigare datum. Datumet som undersöktes var                

måndagen 2018-09-03 vilket utgör första dagen av veckan innan valet 2018. Detta är även ett               

problem när det kommer till inläggen som undersöktes eftersom det är möjligt att i efterhand               

ta bort bilder/videos eller redigera den tillhörande bildtexten. Studiens författare kan inte            

påverka eller undersöka detta då “Internet archive wayback machine” inte visar inläggens            

bilder/videos under tidigare perioder.  

Det tredje metodproblemet upptäcktes i slutet av kodningen av studiens material.           

Studien har undersökt varje bild och video separat, vilket inte gör det möjligt att utläsa i                

resultatet vad som utgjorde bildserier och vad som utgjorde inlägg med enskilda bilder.             

Variablerna är utformade på så vis att varje bild/video i början kodas utifrån frågor om dess                

bildtext. Detta betyder alltså att bildtexten tillhörande bildserier har räknats med i statistiken             

flera gånger. För att bemöta detta har resultatet och analysen utformats med fokus på              

bilder/videos istället för på enskilda inlägg. Exempel: 80 procent av Isabella Lövins            

publicerade bilder/videos under veckan innan valet var kopplade till en bildtext som syftade             

på gemenskap.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Relationsskapande kommunikation 

De partiledare som publicerade flest bilder/videos under veckan innan valet 2018 var Annie             

Lööf, Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson som publicerade 40 bilder/videos var. Isabella             

Lövin var den partiledare som publicerade lägst antal bilder/videos med totalt tio stycken.             

Resultatet som går att utläsa i Figur 1. visar att det totalt under tidsperioden publicerades 179                

bilder/videos. Resultatet indikerar också att partiledarna använder Instagram på olika sätt där            

kvantiteten drastiskt skiljer sig. 

 

 

Figur 1. presenterar resultatet för variabel 4 vilket visar antalet bilder/videos som partiledarna publicerat under               

den period som undersökts. Tabellen visar antalet bilder/videos per dag samt hur många bilder/videos som               

publicerats totalt av respektive partiledare och respektive på dag.  

 

Enligt Strömbäck (2013:202) är det av vikt att partiledarna kommunicerar kontinuerligt med            

sina väljare för att göra det möjligt att skapa och upprätthålla en god relation. Utifrån detta                

perspektiv kan det föreslås att partiledarna med kontinuerliga publiceringar lättare skapar en            
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hållbar relation till sina följare samtidigt som det kan tänkas att Lövins låga antal              

publiceringar inte gynnar hennes relation gentemot sina följare. Utöver detta är det även av              

vikt att titta på hur konsekvent partiledarna var med att publicera bilder/videos på Instagram              

varje dag under valveckan. 

Resultatet visar att det endast var två partiledare som inte publicerade något dagligen.             

Stefan Löfven och Isabella Lövin hade en respektive två dagar där de inte publicerade någon               

bild/video. Övriga partiledare publicerade konsekvent en eller flera bilder/videos under          

veckans alla dagar. Strömbäck (2013:200) menar att allt fler partier övergår till permanenta             

kampanjer som alltid pågår för att bemöta väljarna. Löfvens och Lövins avbrott i             

publiceringar av bilder/videos kan tänkas gå emot denna utveckling, eftersom          

kommunikationen inte blir konsekvent över hela veckan. Avbrottet i publicering av           

bilder/videos tyder på att Löfven och Lövin under dessa dagar inte bemötte sina följare på               

Instagram. Detta betyder nödvändigtvis inte att partiledarna inte svarade på kommentarer           

eller var aktiva på kontot i övrigt, däremot tyder det på att partiledarna inte arbetade för att                 

stärka relationen mellan dem själva och följarna under den respektive de dagarna på samma              

sätt som under resterande dagar av veckan. Utöver detta, på grund av avbrotten av              

publiceringar upprätthålls inte de permanenta kampanjerna som idag blivit allt vanligare fullt            

ut och därutöver tillgodoses inte heller den kontinuiteten i kommunikationen som Strömbäck            

menar är ett avgörande kriterium för en god relation.  

Enligt den tidigare forskning som Parsons och Rowling (2018:251-252) presenterat          

kan det anses vara en utmaning för partiledare och politiker att använda sig av sociala medier                

bland annat för att det krävs ett starkt engagemang från dem själva för att användandet skall                

vara lönsamt. Definitionen av vad som utgör ett starkt engagemang kan förslagsvis variera,             

men en trolig indikator skulle kunna vara antalet publicerade bilder/videos. Det kan tänkas att              

de partiledare som inte dagligen publicerar något på Instagram under veckan innan valet inte              

prioriterar detta vilket skulle kunna ha att göra med en lägre nivå av engagemang, vilket i                

Parsons och Rowlings studie (ibid.:251) är ett exempel på de utmaningar som politiker står              

inför vid användandet av sociala medier. Med grund i detta skulle det kunna ifrågasättas om               

Löfvens och Lövins användning av Instagram är lika lönsam i relationen till deras följare och               

för deras egna legitimitet i jämförelse med de andra partiledare som konsekvent publicerade             

minst en bild/video per dag.  
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En tydlig skillnad som går att se i resultatet är när det kommer till partiledarnas sätt att                 

inkludera gemenskap i sina inlägg. I Figur 2. går det att utläsa att alla partiledare hade en                 

relativt hög andel bilder/videos där den tillhörande bildtexten syftade på gemenskap, medan            

antydningar till gemenskap direkt i bild/video förekom betydligt mer sällan. Det som är mest              

påfallande i detta resultat är Isabella Lövins publiceringar. Resultatet visar att Lövin sticker ut              

ur mängden då 80 procent av hennes publicerade bilder/videos är kopplade till en bildtext              

som syftar på gemenskap, vilket är en hög andel i förhållande till majoriteten av partiledarna               

som alla låg i ett spann mellan 27,5 och 42,5 procent. Den andra partiledaren som sticker ut                 

är Gustav Fridolin som med sina 12,5 procent var den partiledare med lägst andel              

bilder/videos kopplade till en bildtext som syftade på gemenskap.  

 

 

Figur 2. visar resultatet för variabel 10 som redovisar hur många av inläggen som syftade på gemenskap.                 

Tabellen visar samtliga svarsalternativ uppdelade efter varje partiledare. 

 

Enligt Larsson (2014:45) är det viktigt i en välfungerande relation att tillgodose gemensamma             

intressen och nyttan. Genom att anspela på gemenskap i bildtexterna med fraser som “vi              

tillsammans” pekar Lövin ständigt ut att hennes syfte med sitt arbete är att verka för Sveriges                

gemensamma intressen, där inkluderat även följarens intresse. Genom att ständigt påminna           

om detta underlättas troligtvis den relationsbyggande processen mellan Lövin och hennes           

följare. Kontrasten mellan Lövins höga procent av gemenskap och Fridolins låga procent är             

stor. Om Lövins sätt att inkludera gemenskap gynnar hennes relation till sina följare och              
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därmed även hennes legitimitet, kan det föreslås att Fridolins låga procent av gemenskap inte              

har samma genomslagskraft. 12,5 procent är bättre än att inte inkludera någon gemenskap             

alls, men det utgör fortfarande långt ifrån majoriteten av alla Fridolins bilder/videos kopplade             

till en bildtext som publicerades under veckan innan valet. Detta tyder på att majoriteten av               

Fridolins publikationer inte värnade om det som forskningen säger är en fundamental            

grundsten i en välfungerande relation, vilket även kan ha betydelse för Fridolins legitimitet.  

4.2 En dialog med allmänheten 

Alla partiledare hade under veckan minst en bild/video som var kopplad till en bildtext som               

ställde en fråga till läsaren. Annie Lööf låg i täten med 25 procent medan Ebba Busch Thor                 

och Ulf Kristersson båda hade den lägsta procenten på 2,5 vilket går att utläsa nedanför i                

Figur 3. Enligt Buber finns det två typer av dialoger varav den ena refererar till det tekniska                 

utbytet av information och den andra lägger fokus på öppenhet, autencitet och ärlighet             

(Larsson, 2014:63). I Bubers definition är även utbytet av information själva grunden för all              

typ av dialog (ibid.). Utbyten av kommunikation kan ske på flera sätt, men en fråga kan anses                 

vara en god start på ett utbyte eftersom den ena parten i konversationen aktivt efterfrågar just                

information från den andra parten. Genom att koppla detta till Seltzer och Zangs (2011:39)              

undersökning som visade att dialogisk kommunikation är användbart inom relationsbyggande          

i en politisk kontext, kan det föreslås vara positivt för partiledarnas relationsbyggnad och             

därmed även legitimitet att de ställer en fråga till följaren, just eftersom de då aktivt               

efterfrågar information. Figur 3. visar också hur många bilder/videos som ställde en fråga där              

resultaten skiljde i jämförelse med frågor i bildtexten. Alla partiledare utom Lövin hade             

åtminstone en bild/video som inkluderade en fråga.  
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Figur 3. visar resultatet från variabel 8 och 13 som visar hur många av partiledarnas publicerade bilder/videos                 

och bildtexter som inkluderade en fråga. Bildtext redovisas i ljusblått och bilder/videos i mörkblått. Resultatet               

är uppdelat efter varje partiledare.  

 

Som tidigare nämnt menade Buber att det finns två typer av dialog där den ena endast                

refererar till det tekniska utbytet och den andra med en tyngd på en äkta dialog innefattande                

autencitet (Larsson, 2014:63). En fråga som kan ställas till detta resultat är om Lövin hade               

haft en större genomslagskraft genom att ställa en fråga och öppna upp för dialog via en                

bild/video alternativt via en text. Med utgångspunkt i den tidigare studien av Lillqvist och              

Louhiala-Salminen (2013:22) som säger att användningen av sociala medier rent generellt är            

bra för relationer mellan en organisation och dess intressenter, och Bubers definition som             

menar att en grundförutsättning för dialog är ett utbyte av information, skulle det kunna              

föreslås att sättet som Lövin ställer frågan inte spelar någon större roll så länge hennes inlägg                

på det sociala mediet på något sätt faktiskt ställer en fråga.  

Under veckan innan valet 2018 publicerade även alla partiledare minst en bild/video            

kopplat till en bildtext som inkluderade en uppmaning. Ebba Busch Thor hade ett             

uppseendeväckande högt antal uppmaningar i sina bildtexter då bara 12,5 procent av hennes             

bilder/videos inte var kopplade till en bildtext som inkluderade någon uppmaning, medan Ulf             

Kristersson hade det lägsta antalet uppmaningar då totalt 87,5 procent av hans bilder/videos             

inte var kopplade till någon bildtext med uppmaningar. Uppmaningarna som partiledarna           

gjorde var av olika slag, men totalt sett var de flesta uppmaningarna som gjordes riktade till                

att läsaren skulle ta ställning politiskt och rösta.  
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Figur 4. redovisar resultatet från variabel 9 och 14 och visar hur många av partiledarnas publicerade                

bilder/videos samt bildtexter som inkluderade en uppmaning till agerande. Resultatet är uppdelat, där bildtext              

redovisas i en färg och bilder/videos i en annan färg.  

 

Det kan tänkas att denna uppmaning egentligen inte söker någon direkt interaktion med             

följaren då det inte sker något utbyte av information. Buber definierade en dialog som              

ansträngningen att se värdet av varandra där relationen till den andra personen är det som är                

målet, och inte slutprodukten av kommunikationen (Kent och Taylor, 2002:22). Genom att            

ställa detta mot partiledarnas uppmaning till följarna att rösta eller ta ställning politiskt, skulle              

det kunna föreslås att partiledarna inte använder sin kommunikation på ett relationsfrämjande            

sätt. Det är troligt att ett kriterium för att en interaktion ska kunna klassas som ett utbyte av                  

information är att det sker ett faktiskt utbyte där båda parter får ut någonting av interaktionen.                

Med grund i detta kan det tänkas att den uppmaning som är mest relationsskapande i själva                

verket är den som uppmanar följaren att skriva en kommentar under inlägget eftersom det              

uppmanar följaren till att interagera. Resultatet visar dock att denna uppmaning inte förekom             

i varken partiledarnas bildtexter eller någon bild/video. Den uppmaning som förekom i            

bildtexterna som däremot uppmanade till ett visst utbyte av information var att läsa eller se en                

film, vilket utgjorde 13,4 procent av det totala. Denna procentenhet är dock låg i jämförelse               
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med uppmaningen om att rösta eller ta ställning politiskt som utgjorde 19,6 procent. Genom              

att vidare koppla detta till resultatet som visade att Busch Thor endast saknade uppmaningar              

på 12,5 procent i bildtexterna, är det av intresse att titta på vilka typer av uppmaningar som                 

hon och de övriga partiledarna gjorde.  

Busch Thor var även den partiledare som procentuellt sett mest uppmanade sina            

följare att ta reda på mer information genom att läsa eller se en film. Totalt 27,5 procent av                  

hennes publicerade bilder/videos under veckan innan valet var kopplade till en bildtext som             

uppmanade till detta. Även Annie Lööf hade ett högt antal publicerade bilder/videos            

kopplade till en bildtext med dessa uppmaningar. I kontrast mot dessa låg både Stefan Löfven               

och Isabella Lövin på 0 procent i antalet uppmaningar att läsa mer eller se en film, vilket                 

enligt tidigare analys kan anses vara negativt för den relationsbyggande processen.           

Fortsättningsvis visar Figur 4. också resultatet av hur många bilder/videos i sig som             

uppmanade till någonting. Här är inte Löfven och Lövin ensamma med att inte ha några               

uppmaningar till att läsa mer eller se en film, utan de har sällskap av alla andra partiledare                 

utom Lööf. Majoriteten av partiledarna hade en del uppmaningar i deras bilder/videos, men             

inte som uppmanade följaren till ett utbyte av information. På så sätt var alltså partiledarna               

bättre på att skapa en dialog med följarna via bildtext snarare än via bilder/videos. Men               

genom att återigen applicera det som Lillqvist och Louhiala-Salminen menade i sin studie             

och Bubers definition av dialog kan det likt ovan föreslås att det inte spelar någon roll hur                 

partiledaren uppmanar till att läsa mer eller se en film, bara de faktiskt gör det eftersom det är                  

det som mest troligt skapar en dialog till följarna.  

4.3 Den egna framställningen på Instagram 

4.3.1 Förutsättningar för en relation  

Ett resultat som var anmärkningsvärt var gällande vilka som var med på partiledarnas bilder,              

där det som urskiljde sig mest var svarsalternativet; influencers tillsammans med partiledaren.            

De allra flesta partiledarna hade inga bilder/videos alls tillsammans med någon influencer och             

därmed stack Annie Lööf och Gustav Fridolin ut med 20 procent respektive 4,2 procent.              

Enligt Larsson (2014:122) byggs en image upp av samspelet mellan erfarenheter, kunskaper,            

intryck och uppfattningar. Det är troligt att åtminstone en del av Lööfs och Fridolins följare               

har tidigare kunskaper och uppfattningar om de influencers som partiledarna inkluderat i sina             
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bilder/videos. Genom att publicera bilder/videos på sig själv tillsammans med någon annan, i             

detta fall en influencer, väljer partiledarna att associera sig själv med den andra personen och               

därmed även den andra personens image vilket kan vara både positivt och negativt för              

partiledarens egna image. Enligt Grönroos (2015:313) kan en stark image höja förväntningar            

och stå ut på ett positivt sätt gentemot konkurrenter, medan en svag image istället kan vara                

negativ och sänka förväntningarna. Om en partiledare associerar sig med en influencer som             

har en stark image som på ett positivt sätt sticker ut, kan det föreslås att positiviteten även till                  

viss del appliceras på partiledaren vilket därmed även påverkar partiledarens image positivt.            

Lööfs och Fridolins sätt att publicera bilder/videos på dem själva tillsammans med            

influencers kan alltså tänkas stärka deras egna image på ett effektivt sätt och personen som de                

inkluderat i sina bilder har en stark image. Andra aspekter som påverkar en persons image har                

att göra med en persons kroppsspråk och yttre attribut.  

Det som var mest framträdande i resultatet för ansiktsuttryck var Isabella Lövin som             

med 70 procent var den med störst andel publicerade bilder/videos innehållande ett leende             

eller ett skratt vilket går att utläsa i Figur 5. Lägst andel hade Gustav Fridolin med 20,8                 

procent, vilket visar på en anmärkningsvärd skillnad mellan honom och Lövin. 

 

 
Figur 5. visar resultat från variabel 20 och 21. I figuren redovisas resultatet från ett av svarsalternativen för                  

variabel 20 (skratt/leende) och två av svarsalternativen för variabel 21 (kontorskläder och fritidskläder). 
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Vilket ansiktsuttryck som förmedlas kan vara av stor vikt när det kommer till att bygga upp                

en image. Kroppsspråk som till exempel ansiktsuttryck, kroppshållning och gester utgör           

enligt Hriscas (2011:74) en mycket central del i den mänskliga kommunikationen           

motsvarande runt 90 procent. Därför kan ansiktsuttrycket i de bilder/videos som partiledarna            

publicerar tänkas vara av vikt för den image som partiledaren vill utstråla. Att partiledarna              

publicerar bilder/videos med leenden och skratt i sitt instagramflöde skulle kunna påverka            

partiledarnas image på ett sådant sätt att han eller hon framstår som en glad person. Till lika                 

om partiledarna publicerar bilder där de ser arga ut skulle det kunna bidra till en image där                 

han eller hon istället framstår som en argsint person. Lövins sätt att le eller skratta på                

majoriteten av de bilder/videos som hon väljer att publicera kan alltså bidra till att följarna får                

en bild av henne som en glad och positiv person. Fridolins låga andel publicerade              

bilder/videos med leenden eller skratt innebär dock inte att han inte framstår som en glad               

person, däremot kan det betyda att följarna i huvudsak inte nödvändigtvis får en bild av               

honom som en glad person. Den image av Lövin som kommuniceras ut på hennes              

instagramkonto och den image som kommuniceras på Fridolins konto kan därför tänkas vara             

av olika karaktär.  

Figur 5. redogör också för vilken typ av kläder partiledarna bar i de bilder/videos som               

de publicerade på sina instagramkonton. Generellt var det vanligast med kontorskläder,           

innefattande exempelvis kavaj eller/och blus, då det utgjorde totalt 67,6 procent av            

partiledarnas publicerade bilder/videos under perioden. De mest framträdande skillnaderna         

mellan partiledarna återfinns i resultatet för hur många bilder/videos som innehöll           

fritidskläder vilket i denna studie innefattar bland annat t-shirt och träningskläder. Där sticker             

Gustav Fridolin ut i jämförelse med de övriga partiledarna då han i 29,2 procent av de                

bilder/videos han publicerade var iklädd fritidskläder.  

Utifrån Bergström (2017:274-278) är valet av klädsel viktigt då det är ett attribut som              

påverkar en persons image och många gånger är en del i att skapa helhetsbilden av personen.                

Fridolin publicerade likt de andra partiledarna bilder där han hade kontorskläder på sig, dock              

var han den enda av dem som publicerade lika många bilder på sig själv iklädd fritidskläder                

som kontorskläder. Fridolins sätt att publicera bilder/videos där han har olika typer av kläder              

på sig skulle kunna vara strategiskt i ett försök att skapa och upprätthålla en viss image.                

Enligt den tidigare studien av Simons (2016:154-155) kring den ryska politikern Vladimir            

Putin skapades och formades hans image efter att matcha de karaktärsdrag som befolkningen             
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efterfrågade hos sin nästa president. Genom att koppla detta till Fridolins val att publicera              

bilder på Instagram där han har på sig fritidskläder, skulle det kunna föreslås att han försöker                

möta allmänhetens efterfrågan på politiker som är en del av folket. Det kan tänkas att han vill                 

visa sina följare att han är en avslappnad, vanlig, relaterbar människa och inte bara en formell                

partiledare. Utifrån detta differentierar sig Fridolin från de andra partiledarna som allihop            

mestadels var klädda i kontorskläder.  

Stefan Löfven differentierar sig också i jämförelse med de andra partiledarna då han             

var den enda av partiledarna som enbart var klädd i kontorskläder på de publicerade bilderna.               

Bilden som ges ut av honom är därigenom inte densamma som av Fridolin eftersom det helt                

saknas bilder där han är iklädd fritidskläder. Fridolins image av att vara lättsam och en del av                 

befolkningen är därmed troligtvis inte det som återfinns hos Löfven. Det skulle kunna             

föreslås att Löfvens val av att enbart publicera bilder/videos där han är klädd i kontorskläder               

visar upp en mer seriös och ansvarstagande image. Enligt Warner och Banwarts (2016:262)             

tidigare studie söker allmänheten efter tecken på att politikerna som styr landet är kapabla till               

detta genom kvalifikationer som kunskap, kompetens och intelligens. Det skulle kunna           

föreslås att den image som ges ut på Löfvens Instagramkonto är ämnad att möta just detta                

behov. Det är i Sverige allmänt känt att Löfven innehar statsministerposten efter valet 2018,              

vilket därmed även betyder att han är en av de politiker som hanterar Sveriges styre. Att                

allmänheten uppfattar Löfven som just kompetent, intelligent och legitim därför av stor vikt.  

4.3.2 Den egna rollen i en relation  

Under kodningen av det insamlade materialet upptäcktes det att Annie Lööf var den enda av               

alla partiledare som uttryckligen skrev i sin biografi att instagramkontot hanteras av henne             

själv. Det faktum att Lööf specifikt uttalar sig om att det är hon som allmänheten har kontakt                 

med via Instagram kan tänkas ge ett trovärdigt intryck. Enligt Johansson (2018:254-255) är             

det viktigt inom impression management att det som händer på scenen och bakom scenen              

samspelar för att öka personens trovärdighet. Eftersom det är Lööf själv som hanterar             

instagramkontot, är det mer troligt att det som visas upp i inläggen samspelar med det som                

händer bakom scenen i hennes privatliv. Lööfs egna hantering av instagramkontot går hand i              

hand med den tidigare studien av Stanyer. Stanyer (2008:416) menade att politiker använder             

hemsidor i sina kampanjer för att göra ett mer personligt intryck för att locka väljarnas vilja                

att rösta på människor snarare än politiska partier. Genom att Lööf meddelar sina följare att               
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det är hon själv som hanterar kontot, vilket gör det möjligt för följaren att kommunicera med                

henne direkt, trycker hon på att hon är en vanlig person som det går att prata med, vilket                  

troligtvis appellerar till väljarnas vilja att rösta på just en person istället för ett parti.  

I kontrast mot Lööfs egna hantering av instagramkontot, står det uttryckligen i Stefan             

Löfvens biografi att hans konto enbart hanteras av hans medarbetare. Genom att ställa detta              

mot vad Stanyer (ibid.) menade om att människor vill rösta på en människa istället för ett                

politiskt parti, går det att ifrågasätta om Löfvens konto verkligen uppnår denna känsla av              

personlig kontakt då följarna vet att det är Löfvens medarbetare och inte Löfven själv som de                

kan kommunicera med. Utöver detta kan det föreslås att ett instagramkonto som hanteras av              

partiledarens medarbetare kan representera partiledaren som politiker, men kanske inte som           

person. När partiledaren själv inte är den som publicerar innehållet är det troligt att det finns                

en större risk för ett glapp mellan det som pågår på scenen och det som pågår bakom scenen.                  

För att rollen som spelas på scenen ska vara mer än bara en roll och uppfattas som legitim                  

krävs det att observatörerna tar det som visas upp på scenen på allvar och anpassar sina                

förväntningar efter det (Goffman, 1959:28-32). Men eftersom det tydligt framgår att Löfvens            

konto hanteras av någon annan än han själv kan det bli svårare att få observatören att tro på                  

det som visas upp i de olika instagraminläggen, vilket även kan försvåra en korrekt              

anpassning av förväntningar på Löfven. Genom att koppla hanteringen av Löfvens konto till             

den klädsel som han har på samtliga bilder vilket diskuterades ovan, kan det tänkas att en av                 

anledningarna till varför partiledaren enbart hade kontorskläder var just eftersom det var hans             

medarbetare som publicerade bilden/videon. På grund av att Löfvens konto enbart hanteras            

av hans medarbetare är det mindre troligt att bilder tagna på partiledaren i en ledigare               

situation där han är klädd i fritidskläder finns till handa att publiceras.  

Till skillnad från informationen om vem som hanterar kontot på Lööfs och Löfvens             

Instagram, framgick det inte vem som hanterade de andra partiledarnas konton. Detta skulle             

kunna föreslås vara positivt i jämförelse med Löfvens öppenhet eftersom det möjligen gör att              

läsaren tar för givet att kontot hanteras av partiledarna själva eftersom det inte står någonting               

som motsäger detta. Men det är även möjligt att detta har en motsatt effekt. Genom att det                 

uttryckligen står i Löfvens biografi att kontot hanteras av hans medarbetare finns det en              

transparens där följaren inte behöver fundera över vem det är som verkligen hanterar kontot.              

Partiledarna som inte uttryckligen har skrivit vem som hanterar kontot kan alltså möjligen             

försätta sina följare i en osäkerhet. Fortsättningsvis kan dessa partiledares konton också            
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tänkas falla kort i jämförelse med Lööfs konto. Goffman (ibid.:28-32) menade att            

allmänheten är skeptisk och att det inte alltid är fallet att de accepterar något att vara sant utan                  

att bli övertygade. Genom att applicera detta på fallet av Lööfs öppenhet om att det är hon                 

som hanterar kontot, kan hon tänkas ha en större chans att övertyga sina läsare till att tro på                  

vad hon säger i instagraminläggen eftersom allmänheten vet att informationen kommer direkt            

från henne. Det är alltså möjligt att den egna hanteringen av instagramkontot framställer det              

som Lööf publicerar som trovärdigt, vilket därmed även är positivt för allmänhetens            

förtroende för henne själv och därmed även hennes legitimitet. Ytterligare en aspekt som kan              

tänkas höja partiledarnas legitimitet har att göra med uppvisningen av personliga egenskaper.  

När det kommer till bildtexten visade hälften av partiledarna inga personliga           

egenskaper alls vilket går att utläsa i Figur 6. Endast Ulf Kristersson, Annie Lööf och Stefan                

Löfven hade bildtexter som syftade på egna egenskaper, dock Lööf med 5 procent och              

Löfven med 4 procent. Anmärkningsvärt var att Kristersson i detta fall drog ifrån de andra               

där han i totalt 25 procent skrivit något om hans egna personliga egenskaper. Den tydligaste               

rollen han skrev om gick under alternativet “övrigt” där alla alternativ gällande            

hobbyaktiviteter eller träning kodades in. Men egenskaper kopplat till tidigare sysselsättning           

och familjen nämndes också i inläggen.  
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Figur 6. visar resultatet från variabel 11 och 15. Resultatet är redovisat i sin helhet och uppdelat där bildtext                   

redovisas i en färg och bilder/videos i en annan färg. Resultatet är uppdelat efter partiledare.  

 

Blandningen av egenskaper kan anses vara positivt för Kristersson i byggandet av relationer             

till allmänheten eftersom det går hand i hand med det som Metz, Kruikmeier och Lecheler               

(2019:12) menade med att allmänheten vill knyta an med politikerna på en emotionell nivå.              

Genom att Kristersson visar allmänheten flera personliga egenskaper som vad han tycker om             

att göra på fritiden, vad han tidigare har arbetat med samt egenskaper kopplade till sin roll                

som pappa öppnar han upp för allmänheten och låter dem skymta vad som pågår bakom               

scenen. Som tidigare nämnt menar Johansson (2018:254-255) att allmänhetens skepsis till           

vad som är sanning eller ej, kan motverkas genom att låta det som händer på scenen samspela                 

med det som pågår bakom scenen. Kristerssons sätt att inkludera personliga egenskaper i             

inläggen på Instagram kan förslagsvis gynna hans trovärdighet som politiker i debatter            

rörande exempelvis familj eller arbete. Detta just eftersom han har visat följaren att frågorna              

som han pratar om i debatten, alltså på scenen, samspelar med frågor som också berör honom                

själv bakom scenen.  

Vidare när det kommer till bilder/videos var det däremot en majoritet av partiledarna             

som valt att visa personliga egenskaper. I framkanten låg denna gång Löfven med 16 procent               
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följt av Kristersson med 15 procent. Den enda partiledaren som inte hade några bilder/videos              

som speglade några personliga egenskaper var Isabella Lövin, som heller inte inkluderade            

några personliga egenskaper i bildtexterna. Genom att inte inkludera några personliga           

egenskaper överhuvudtaget i sina inlägg blir det troligtvis svårare för allmänheten att knyta             

an till partiledaren på ett emotionellt sätt vilket enligt Metz, Kruikmeier och Lecheler             

(2019:12) är någonting som väljare söker hos en politiker. Utifrån perspektivet av impression             

management visar alltså Lövin mestadels endast upp det som händer på scenen, vilket             

troligtvis gör det svårt för allmänheten att avgöra om hennes framställning på scenen             

samspelar med det som händer bakom scenen. Framställningen av Lövin som person på             

Instagram var därmed möjligen inte lika tydlig som den hade kunnat vara, vilket skulle kunna               

leda till en osäkerhet hos Lövins följare vilket troligtvis inte gynnar varken den             

relationsskapande processen eller Lövins legitimitet.  

5. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur riksdagspartiernas partiledare kommunicerade           

med sina följare på Instagram under veckan innan riksdagsvalet 2018. Det övergripande            

resultatet av studien visade att samtliga partiledare på något sätt och i olika utsträckningar              

kommunicerade på ett relationsskapande sätt med sina följare på Instagram. Det som skiljde             

partiledarnas kommunikation åt var egentligen inte frågan om vem som arbetade på ett             

relationsskapande sätt, utan snarare vilka delar inom den relationsskapande kommunikationen          

som vardera partiledarna valt att inkludera mest i sina publiceringar. Detta svarar även på              

studiens sista frågeställning som frågar hur partiledarnas kommunikation skiljer sig åt.  

Majoriteten av partiledarna kommunicerade kontinuerligt med sina följare under         

veckan innan valet, vilket är i enlighet med Strömbäcks (2013:202) ord om att en              

kontinuerlig kommunikation är viktig för en välfungerande relation. När det kom till att             

inkludera gemenskap i sin kommunikation, vilket Larsson (2014:45) menar är en           

grundförutsättning för en relation, stack Lövin anmärkningsvärt ut då 80 procent av alla             

hennes bilder/videos var kopplade till en bildtext som syftade på gemenskap. Enligt Kent och              

Taylor (2002:22) är även dialog en betydande del inom den relationsskapande           

kommunikationen, eftersom dialog handlar om att det måste finnas en välvilja mellan            

varandra där båda parterna ger och tar av relationen. Samtliga partiledare arbetade till en viss               
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del med dialog genom exempelvis frågor och uppmaningar även om det inte var någonting              

som konstant förekom i partiledarnas publiceringar. Det är däremot tydligt att de med fördel              

hade kunnat söka dialog med sina följare i en större utsträckning. Utöver detta förmedlade              

alla partiledare en egen image på sitt konto där exempelvis Fridolin och Kristersson visade              

upp en mer personlig sida medan Löfven visade upp en mer yrkesmässig image. Det som var                

utmärkande i detta resultat var att Lööf vid upprepade tillfällen publicerade bilder av sig själv               

tillsammans med olika influencers vilket de övriga partiledarna inte gjorde i samma            

utsträckning. Lööf associerade alltså sin egna image med någon annans. I övrigt utmärkte sig              

Lööf ytterligare då hon var den enda som uttryckligen skrev i sin biografi på Instagram att det                 

är hon själv som hanterar kontot. Utifrån impression management teorin kan detta vara             

positivt för Lööf eftersom hon visar att informationen på Instagram kommer direkt från henne              

själv vilket gör det mer trovärdigt. I kontrast till detta var Löfvens konto den enda som                

uttryckligen enbart hanterades av hans medarbetare, vilket då istället kan vara negativt för             

hans trovärdighet.  

Baker (1990:1-3) menade att politisk legitimitet är detsamma som politiska ledares           

relation till allmänheten och enligt Larsson (2014:13) är kommunikation en väsentlig del            

inom en relation. Genom att applicera detta på partiledarna kan det föreslås att deras              

legitimitet bygger på att de har en välfungerande relation till allmänheten som de ständigt              

måste värna om. De svenska partiledarna kommunicerade alltså med relationsfrämjande          

inslag på Instagram under veckan innan valet 2018, däremot hade de kunnat göra det i en                

större utsträckning vilket troligtvis hade varit positivt för deras egna legitimitet som politiska             

ledare.  

5.1 Slutdiskussion och framtida studier 
Denna studie undersökte partiledarnas kommunikation på Instagram. Resultatet som visade          

att samtliga partiledare arbetade med relationsbyggande kommunikation fast på olika sätt ger            

upphov till en diskussion om vilket tillvägagångssätt som är mest effektivt. En av de största               

skillnaderna i partiledarnas hantering av Instagram var antalet publiceringar som gjordes           

under den undersökta perioden. Det kan ifrågasättas om det är mer effektivt att publicera ofta               

där relationsskapande inslag inte inkluderas i varje publicering, istället för att publicera mer             

sällan där relationsskapande inslag konstant finns med. Vi tror att detta har att göra med vilka                

förutsättningar som finns för kommunikationen. Om det finns tillräckligt med kapacitet att i             
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större utsträckning publicera på sociala medier gör det förslagsvis ingenting att inte all             

kommunikation vinklas efter det specifika huvudsyftet, eftersom det finns tillräckligt med           

utrymme för publiceringar med fokus på både huvudsyftet och andra mindre syften. Fler             

publiceringar öppnar därmed upp för fler typer av innehåll. Om det istället endast är ett fåtal                

publiceringar blir det oerhört viktigt att dessa publiceringar helt verkar efter huvudsyftet då             

det inte finns tillräckligt med rum för andra aspekter utan att kompromissa med huvudsyftet. I               

kontexten av partiledarnas publiceringar på Instagram kan det alltså vara så att antalet             

publiceringar är en anpassning efter deras kapacitet.  

Sociala medier har som tidigare nämnt kommit att bli ett medium med stor             

påverkansmakt på samhället överlag (Medieakademin, 2018). De allra flesta har i det nutida             

samhället någon kontakt med sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter under            

dagens gång (P4 Jönköping, 2018). Allt vanligare har det även blivit att tjäna pengar via               

kanalerna där jobbtitlar som Influencers blivit mer eftertraktade (ibid.). En influencer kan            

definieras som en person som har byggt upp ett stort nätverk i sociala medier genom att på ett                  

personligt sätt dela med sig av sitt liv (Kvarntorp, 2019). Ofta har influencers en specifik               

kunskap eller engagemang vilket också skapar förtroende hos följarna (ibid.). Under studiens            

gång upplevde vi att det gick att se likheter mellan hur en influencers använder sociala medier                

och hur partiledarna kommunicerade på sina instagramkonton. Partiledarna hade allihop          

förhållandevis många följare vilket tyder på att de lyckats bygga upp ett stort socialt nätverk               

likt en influencer. Ett exempel på detta är att det nyligen stod klart att Busch Thor uppnått                 

över hela 100 000 följare på sin Instagram (Carlsson Tenitskaja och Ewald, 2019).  

Utifrån ett samhälleligt perspektiv är det nog både positivt och negativt att partiledare             

kommit att bli så tillgängliga på sociala medier. Å ena sidan skapas en närhet mellan               

politikerna och allmänheten som tidigare inte funnits på samma sätt. Kommentars- och            

meddelandefunktioner som finns på sociala medier gör att allmänheten kan skicka in frågor             

och åsikter direkt till partiledarna. Även livesändningar gör det möjligt för allmänheten att             

ställa frågor till partiledaren där de direkt får ett svar. Dessa funktioner gör också att               

partiledarna får en annan närhet till allmänheten eftersom deras budskap inte behöver tas upp              

av traditionella medier innan det når allmänheten. Å andra sidan kan en negativ sida med               

denna utveckling vara just att traditionella medier förbigås i kommunikationen mellan           

politiska aktörer och allmänheten. Journalisters uppgift i samhället är bland annat att            

objektivt granska ett lands ledare och ledande funktioner och ge allmänheten opartisk            
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information (Strömbäck, 2014:132). Men när allmänheten istället får sin information direkt           

från politikerna är det troligt att den är vinklad efter de värderingar och åsikter som politikern                

står för. Det är också troligt att allmänheten inte till lika stor utsträckning ifrågasätter              

informationen från politikerna som publiceras på sociala medier på grund av den redan             

etablerade relationen som gör att politikern anses vara trovärdig.  

Vi tycker att det skulle vara givande att i framtida studier inom medie- och              

kommunikationsvetenskap titta närmare på mottagarperspektivet av partiledarnas       

kommunikation på sociala medier. Även om partiledarna arbetar med relationsbyggande          

kommunikation för att stärka sin legitimitet som politiker, går det inte att säga bara genom att                

titta på sändarens aktivitet hur allmänheten tar emot kommunikationen. Vidare i denna studie             

tittade vi på en specifik tidsperiod där politik ständigt var på agendan. I och med detta vore                 

det berikande att inom politisk kommunikation som forskningsområde undersöka         

partiledarnas kommunikation på Instagram under en mer neutral period som sträcker sig över             

en längre tid. Denna studie tar heller inte hänsyn till vilket eller vilka partier som innehar                

regeringsställning eller sitter i opposition, vilket möjligen påverkar partiledarnas sätt att           

kommunicera. Ytterligare ett förslag till framtida forskning är därmed att undersöka om och i              

så fall vilka skillnader som går att urskilja mellan makthavares och oppositionsledares sätt att              

kommunicera på sociala medier.  
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Bilaga 1 - Kodbok 
ID-frågor: 
V1. Vilken kodare? 

1. Johanna  
2. Anton 

 
V2. Vems Instagram tillhör inlägget? 

1. Stefan Löfven  
2. Gustav Fridolin 
3. Isabella Lövin 
4. Annie Lööf 
5. Ebba Busch Thor 
6. Ulf Kristersson 

 
V3. Inläggets kod: 
Stefan Löfven: 100X. Exempel bild 5 = 1005. 
Gustav Fridolin: 200X. Exempel bild 5 = 2005. 
Isabella Lövin: 300X. Exempel bild 5 = 3005. 
Annie Lööf: 400X. Exempel bild 5 = 4005. 
Ebba Busch Thor: 500X. Exempel bild 5 = 5005. 
Ulf Kristersson: 600X. Exempel bild 5 = 6005 
 
V4. Datum 

1. 2018-09-03 
2. 2018-09-04 
3. 2018-09-05 
4. 2018-09-06 
5. 2018-09-07 
6. 2018-09-08 
7. 2018-09-09 

 
V5. Vem hanterar partiledarens konto? 

1. Partiledaren själv 
2. Partiledaren själv tillsammans med medarbetare 
3. Medarbetare 
4. Framgår ej 

 
V6. Vilket format har inlägget? 

1. Enskild bild 
2. Bildserie 
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3. Video 
4. Bildserie som inkluderar video 

 
V7. Innehåller inlägget en bildtext (emoji inkluderat)? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Frågor baserade på teori: 
V8. Ställer partiledaren en fråga i bildtexten? 

1. Ja 
2. Nej 

 
V9. Innehåller bildtexten en direkt uppmaning till agerande? 

1. Ja, läs mer, se en film, ta reda på mer information 
2. Ja, en uppmaning att rösta eller ta ställning politiskt 
3. Ja, en uppmaning till att kommentera under inlägget 
4. Ja, övrigt 
5. Nej 

 
V10. Innehåller inlägget formuleringar som syftar på gemenskap mellan partiledaren och 
läsaren? 

1. Ja, i bildtexten 
2. Ja, i bilden/videon 
3. Ja i både bildtexten och bilden/videon 
4. Nej 

 
V11. Framhävs en personlig egenskap i bildtexten? 

1. Ja, information om hens ursprung 
2. Ja, information om hens tidigare arbetssysslor eller andra sysselsättningar 
3. Ja, kopplat till familjeliv/familjerollen 
4. Ja, övrigt 
5. Nej 

 
V12. Framgår det i inlägget vem som har tagit bilden/videon? 

1. Ja, partiledaren själv 
2. Ja, en professionell fotograf 
3. Ja, en medarbetare 
4. Ja, en familjemedlem 
5. Nej, det framgår ej 

 
V13. Ställer partiledaren en fråga i bilden/videon? 

1. Ja 
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2. Nej 
 
V14. Innehåller bilden/videon en direkt uppmaning till agerande? 

1. Ja, läs mer, se en film, ta reda på mer information 
2. Ja, en uppmaning att rösta eller ta ställning politiskt 
3. Ja, en uppmaning till att kommentera under inlägget 
4. Ja, övrigt 
5. Nej 

 
V15. Framhävs en personlig egenskap i bilden/videon? 

1. Ja, information om hens ursprung 
2. Ja, information om hens tidigare arbetssysslor eller andra sysselsättningar 
3. Ja, kopplat till familjeliv/familjerollen 
4. Ja, övrigt 
5. Nej 

 
V16. Föreställer bilden visuellt material från det egna partiet eller annat medium?  

1. Ja, logga eller kampanjmaterial/kläder från det egna partiet 
2. Ja, en tidningsartikel 
3. Ja, en blogg 
4. Ja, en TV-debatt 
5. Ja, sociala medier 
6. Ja, företagslogga för annat medium 
7. Nej 

 
V17. I vilken miljö porträtteras bilden/videon i inlägget? 

1. Hemmamiljö - inomhus 
2. Hemmamiljö - utomhus 
3. Träningsmiljö 
4. Natur 
5. Neutral (ex. gata, offentlig plats) 
6. Restaurang/café 
7. Kontor/konferenslokal/möteslokal 
8. Fotostudio (ex. kampanjmaterial, redigerad grafisk bakgrund, färg) 
9. TV-studio/inspelning/radio-studio 
10. På en scen 
11. Besök på arbetsplats 
12. Transportmedel (ex. tåg/buss/bil) 
13. Folksamling inomhus/aula 
14. Folksamling utomhus 
15. Framgår ej 
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V18. Vem är med i inlägget? 
1. Enbart partiledaren 
2. Andra svenska politiker/medarbetare 
3. Andra svenska politiker/medarbetare med partiledaren 
4. Utländska politiker 
5. Utländska politiker med partiledaren 
6. En/flera kända personer inom underhållningsbranschen  
7. En/flera kända personer inom underhållningsbranschen med partiledaren 
8. En/flera kända personer inom sportvärlden 
9. En/flera kända personer inom sportvärlden med partiledaren 
10. En/flera kända personer inom kultur 
11. En/flera kända personer inom kultur med partiledaren 
12. En/flera kända personer för sin livshistoria 
13. En/flera kända personer för sin livshistoria med partiledaren 
14. En/flera influencers 
15. En/flera influencers med partiledaren 
16. Familjemedlem/familjemedlemmar 
17. Familjemedlem/familjemedlemmar med partiledaren 
18. Familjemedlem/familjemedlemmar och arbetsrelaterad person/personer 
19. Familjemedlem/familjemedlemmar och arbetsrelaterad person/personer och 

partiledaren 
20. Familjemedlem/familjemedlemmar och känd person/personer med partiledaren 
21. Person/personer i sin yrkesroll 
22. Person/personer i sin yrkesroll med partiledaren 
23. Folkmassa - grupp som har samlats för ett syfte 
24. Folkmassa med partiledaren 
25. Civil människa/människor 
26. Civil människa/människor med partiledaren 
27. Ingen människa med på bilden 
28. Framgår ej 

 
V19. Vid möte mellan partiledaren och en/flera personer, sker det någon kroppskontakt? 

1. Ja, handskakning 
2. Ja, omfamning/kram/hålla hand 
3. Ja, arm om en annan person/hand på rygg/höft/arm/axel 
4. Ja, övrigt (ex. high five) 
5. Nej 
6. Framgår ej 
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V20. Vilket ansiktsuttryck har partiledaren? 
1. Leende/skrattande 
2. Neutral 
3. Engagerad/intresserad 
4. Sammanbiten/seriös 
5. Framgår ej  

 
V21. Hur är partiledaren klädd? 

1. Formellt klädd 
2. Kontorsklädd 
3. Fritidsklädd  
4. Framgår ej 
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Bilaga 2 - Kodinstruktioner 
V1. Vilken kodare? 
Variabeln finns för att besvara vem som utför kodningen. Välj ett av de två alternativen. 
 
V2. Vems Instagram tillhör inlägget? 
Vilken partiledare tillhör instagramkontot? Ange partiledarens siffra.  
 

1. Stefan Löfven  
2. Gustav Fridolin 
3. Isabella Lövin 
4. Annie Lööf 
5. Ebba Busch Thor 
6. Ulf Kristersson 

 
V3. Inläggets kod: 
Varje partiledare har blivit tilldelad en personlig siffra som följer enligt nedan. X = ordningen 
efter när bilden/videon publicerats:  
 
Stefan Löfven: 100X. Exempel bild 5 = 1005. 
Gustav Fridolin: 200X. Exempel bild 5 = 2005. 
Isabella Lövin: 300X. Exempel bild 5 = 3005. 
Annie Lööf: 400X. Exempel bild 5 = 4005. 
Ebba Busch Thor: 500X. Exempel bild 5 = 5005. 
Ulf Kristersson: 600X. Exempel bild 5 = 6005 
 
V4. Datum 
Välj det datum som inlägget publicerades. 
 
V5. Vem hanterar partiledarens konto? 
Titta på inlägget och instagramkontots biografi. Välj det alternativ som stämmer in, välj 
endast ett alternativ. Om det inte uttryckligen står vem eller vilka som hanterar kontot blir 
svaret framgår ej.  
 
V6. Vilket format har inlägget? 
Välj det alternativ som inlägget passar in på, välj endast ett alternativ.  
 
V7. Innehåller inlägget en bildtext (emoji inkluderat)? 
Välj det alternativ som stämmer överens med inlägget. En emoji och hashtag är bildtext. 
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V8. Ställer partiledaren en fråga i bildtexten? 
Välj det alternativ som stämmer in på partiledarens instagraminlägg, välj endast ett alternativ.  
 
V9. Innehåller bildtexten en direkt uppmaning till agerande? 
Välj det alternativ som stämmer överens med partiledarnas instagraminlägg, om flera 
alternativ passar in i inlägget ska det alternativ som matchar inlägget i störst omfattning 
väljas.  
 
V10. Innehåller inlägget formuleringar som syftar på gemenskap mellan partiledaren och 
läsaren? 
Välj det alternativ som stämmer överens med partiledarens instagraminlägg, välj endast ett 
alternativ.  
 
Gemenskap definieras enligt nedan: 

- Använder ord som vi (som syftar på allmänheten tillsammans med partiledaren och 
inte det politiska partiet) istället för jag och ni.  

- Använder formuleringar som tillsammans, gemensam, delad, förenad. 
- Syftningar på hela nationen med användning av ordkombinationer som; hela Sveriges 

befolkning, över hela Sverige, alla vi som bor i Sverige och hela landet. 
 
V11. Framhävs en personlig egenskap i bildtexten? 
Välj de alternativ som stämmer överens med bildtexten i partiledarnas instagraminlägg, om 
flera alternativ passar in i inlägget ska det alternativ som matchar inlägget i störst omfattning 
väljas.  
 

1. Ja, information om hens ursprung.  
Exempel: Uppväxt, bakgrund, födelseort, föräldrar. 

2. Ja, information om hens tidigare arbetssysslor eller andra sysselsättningar. 
Exempel: Tidigare arbete och utbildning 

3. Ja, kopplat till familjeliv/familjerollen.  
Exempel: I egenskap av förälder, syskon, barn, partner och släkt. 

4. Ja, övrigt.  
Exempel: Kan vara t.ex. hobbyaktiviteter, idrott/träning. 

5. Nej = Inget av det ovanstående. 
 
V12. Framgår det i inlägget vem som har tagit bilden/videon? 
Välj det alternativ som stämmer överens med partiledarnas instagraminlägg, om flera 
alternativ passar in i inlägget ska det alternativ som matchar inlägget i störst omfattning 
väljas. Det ska uttryckligen framgå vem det är som tagit bilden, i annat fall välj “nej, det 
framgår ej.”.  
 
 

50 



 

1. Partiledaren.  
Exempel: Selfie där det är tydligt i inlägget att det är partiledaren som tagit 
bilden. 

 
2. Professionell fotograf.  

Exempel: Bilden är tagen i en fotostudio, professionell fotograf taggad i 
bilden/bildtexten, ett inslag från en TV/medieproduktion. 

3. Medarbetare.  
Exempel: Selfie där det är tydligt i inlägget att det är medarbetaren som tagit 
bilden. 

4. Familjemedlem.  
Exempel: En selfie där det är tydligt i inlägget att det är en familjemedlem 
som tagit bilden. 

5. Nej, det framgår ej.  
Exempel: Inget av de ovanstående alternativen kan fastställas. 

 
V13. Ställer partiledaren en fråga i bilden/videon? 
Välj det alternativ som stämmer in på partiledarens instagraminlägg, välj endast ett alternativ.  
 
V14. Innehåller bilden/videon en direkt uppmaning till agerande? 
Välj det alternativ som stämmer överens med partiledarnas instagraminlägg, om flera 
alternativ passar in i inlägget ska det alternativ som matchar inlägget i störst omfattning 
väljas.  
 

1. Ja, information om hens ursprung 
Exempel: Uppväxt, bakgrund, födelseort, föräldrar. 

2. Ja, information om hens tidigare arbetssysslor eller andra sysselsättningar. 
Exempel: Tidigare arbete och utbildning. 

3. Ja, kopplat till familjeliv/familjerollen. 
Exempel: I egenskap av förälder, syskon, barn, partner och släkt. 

4. Ja, övrigt. 
Exempel: Kan vara t.ex. hobbyaktiviteter, idrott/träning. 

5. Nej. 
Exempel: Inget av de ovanstående alternativen kan fastställas. 

 
V15. Framhävs en personlig egenskap i bilden/videon? 
Välj det alternativ som stämmer överens med bilden/videon i partiledarnas instagraminlägg, 
om flera alternativ passar in i inlägget ska det alternativ som matchar inlägget i störst 
omfattning väljas.  
 
 
 

51 



 

V16. Föreställer bilden visuellt material från det egna partiet eller annat medium?  
Välj det alternativ som stämmer överens med partiledarnas instagraminlägg, om flera 
alternativ passar in i inlägget ska det alternativ som matchar inlägget i störst omfattning 
väljas.  
 
V17. I vilken miljö porträtteras bilden/videon i inlägget? 
Välj det alternativ som stämmer överens med inläggets bild/video, välj endast ett alternativ. 
Nedan framgår en beskrivning av de variabler där de kan uppstå olika tolkningar:  
 

1. Hemmamiljö - inomhus (ex. vardagsrum, hall, inglasad altan etc.) 
2. Hemmamiljö - utomhus (ex. trädgård, garageuppfart etc.) 
3. Träningsmiljö (ex. gym, simhall, motionsspår, utegym etc.) 
4. Natur (ex. skog, grönska, park etc.) 
5. Neutral (ex. gata, offentlig plats etc.) 
6. Restaurang/café  
7. Kontor/konferenslokal/möteslokal 
8. Fotostudio (ex. kampanjmaterial, redigerad grafisk bakgrund, färg etc.) 
9. TV-studio/inspelning/radio-studio 
10. På en scen 
11. Besök på arbetsplats 
12. Transportmedel (ex. tåg/buss/bil etc.) 
13. Folksamling inomhus/aula 
14. Folksamling utomhus 
15. Framgår ej 

 
V18. Vem är med i inlägget? 
Välj det alternativ som stämmer överens med partiledarnas instagraminlägg, om flera 
alternativ passar in i inlägget ska det alternativ som matchar inlägget i störst omfattning 
väljas.  
 
V19. Vid möte mellan partiledaren och en/flera personer, sker det någon kroppskontakt? 
Välj det alternativ som stämmer överens med partiledarnas instagraminlägg, om flera 
alternativ passar in i inlägget ska det alternativ som matchar inlägget i störst omfattning 
väljas.  
 
Framgår ej = Innefattar även när partiledaren är ensam/inte med på bilden. 
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V20. Vilket ansiktsuttryck har partiledaren? 
Välj det alternativ som stämmer överens med inläggets bild/video, välj endast ett alternativ.  
Nedan framgår en beskrivning av de variabler där de kan uppstå olika tolkningar:  
 

1. Leende/skrattande. 
2. Neutral.  

Exempel: Avslappnad, visar inga klara känslor. 
3. Engagerad/intresserad.  

Exempel: Titta på situation och övriga kroppsspråk, är det ett möte med 
väljare eller med en annan partiledare i en debatt? 

4. Sammanbiten/seriös.  
Exempel: Titta på situation och övriga kroppsspråk, exempelvis i en debatt 
med en annan politiker.  

5. Framgår ej.  
Exempel: Det går inte att urskilja ett klart ansiktsuttryck enligt alternativen 
ovan. Innefattar även när partiledaren är ensam/inte med på bilden.  

 
V21. Hur är partiledaren klädd? 
Välj det alternativ som stämmer överens med inläggets bild/video, välj endast ett alternativ.  
 

1. Formellt klädd 
Exempel: Finklädd - smoking, frack, aftonklänning, cocktailklänning etc. 

2. Kontorsklädd  
Exempel: Kavaj, kostymbyxor, blus, byxdress etc. 

3. Fritidsklädd.  
Exempel: T-shirt och träningskläder etc.  

4. Framgår ej.  
Exempel: Innefattar även när partiledaren är ensam/inte med på bilden. 
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