
 



 

Abstrakt  

Titel: Politik på Instagram - På lika villkor? En kvantitativ innehållsanalys av partiledares 

kommunikation via Instagram 

Författare: Olivia Åsberg och Anton Åkerlund.  

Kurs, termin och år: Medie- och kommunikationsvetenskap C, Examensarbete, 15 hp, 

Vårterminen 2019. 

Antal ord i uppsatsen:  11 920. 

Problemformulering och syfte: Dagens fragmenterade medielandskap har skapat nya 

förutsättningar för den strategiska politiska kommunikationen där väljarrörligheten ökat och 

kampen om väljarna är större än någonsin. Sociala medier har öppnat upp för politiker att 

skapa och bibehålla långvariga och ömsesidiga relationer med väljarna och numera är sociala 

kanaler en självklarhet för den svenska politiken. Utvecklingen har gjort att individuella 

politiker lyfts fram mer samtidigt som partiets politik tar mindre plats. Det nya 

medielandskapet har även lett till att det personliga och professionella har suddats ut. Syftet 

med denna studie är att ur ett sändarperspektiv undersöka hur svenska partiledare 

presenterade sig själva samt hur de kommunicerade med mottagarna på Instagram efter 

regeringsbildandet 2019.  

Metod och material: För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvantitativ 

innehållsanalys genomförts av partiledares personliga Instagramkonton under tidsperioden 21 

januari till 21 februari.  

Huvudresultat: Studiens resultat visar på en tydlig personifiering av den strategiska 

politiska kommunikationen där partiledaren agerar frontfigur för partiets politik. På 

Instagram ansvarar partiledarna i större utsträckning än tidigare för att förmedla partiets 

budskap samtidigt som de måste vara aktiva i dialogen med följarna och upplevas nära och 

personliga. Gränserna mellan det personliga och professionella har därför suddats ut och 

Instagram fungerar som ett nytt offentligt rum där manliga och kvinnliga politiker på lika 

villkor kan etablera egna mediestrategier för att attrahera väljare. Kanalen skapar nya 

förutsättningar att kringgå den rådande genuslogiken och möjliggör för partiledarna att själva 

ta kontrollen och styra den förmedlade bilden av sig själva.  

Nyckelord: Strategisk Politisk Kommunikation, Partiledare, Instagram, Personifiering, 

Genus.  
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1. Introduktion och problemformulering 

Under valåret 2018 användes sociala medier mer än någonsin och var en naturlig del av 

partiernas kampanjarbete (Jungselius & Grusell 2018, 99). Traditionella medier och fysiska 

möten är inte längre självklara arenor för den svenska politiken (Tsfati, Stroud & Chotiner 

2014, 6). Individer förlitar sig istället starkt på sociala medier när de bildar opinion i 

samhället (ibid.). Dagens politik är med andra ord medierad och utspelar sig i och via medier 

(SOU 2015:65, 354). Traditionella medier dominerar fortfarande nyheter gällande politik och 

samhälle samtidigt som digitala plattformar blir allt viktigare eftersom människor i större 

utsträckning nås av nyheter via sociala medier (ibid.). Tidigare har det varit svårt att tillämpa 

tvåvägskommunikation mellan politiker och väljare eftersom massmedierna styrt agendan 

och bestämt vilket innehåll som nått fram (Karlsson, Clerwall & Buskqvist 2013, 97). Sociala 

medier har öppnat upp för politiker att kunna skapa och upprätthålla långvariga och 

ömsesidiga relationer till väljarna (Karlsson, Clerwall & Buskqvist 2013, 89). Till en början 

var det endast mindre partier som använde sociala medier eftersom det var ett billigt och 

effektivt sätt att nå ut till väljarna (Blombäck & Sandberg 2018, 117). Numera finns alla 

större partier på sociala medier och att vara närvarande i sociala kanaler är en självklarhet 

(ibid.).  

 

Utvecklingen av den strategiska politiska kommunikationen och dagens medielandskap har 

bidragit till att individuella politiker lyfts fram mer samtidigt som partiets politik tar mindre 

plats, detta kallas personifiering (Garzia 2011, 698). Sociala mediers framväxt har 

möjliggjort för en närmare relation mellan politiker och väljare och gränsen mellan det 

personliga och professionella har suddats ut (Ilshammar 2013, 360). Att vara personlig och 

samtidigt uttrycka sina politiska åsikter för att locka väljare kan därför ses som en ny slags 

kommunikationsstrategi (ibid.). Parallellt med denna utveckling möjliggör även sociala 

medier för politiker att i större utsträckning själva kontrollera hur de uppfattas, något som i 

traditionell media är svårt (Ilshammar 2013, 361). Tidigare studier visar bland annat att 

media har ett starkt fokus på kvinnliga politiker som privatpersoner och ett mer professionellt 

fokus när det gäller manliga politiker (Hirdman 2004, 116). En plattform där politikerna 

själva kan stå i fokus och styra sin kommunikation är via Instagram där de tillsammans med 
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väljarna kan skapa nära och transparenta relationer (Jungselius & Grusell 2018, 121). Redan 

2014 var den totala andelen svenskar som använde Instagram 36 procent (Internetstiftelsen 

2018, 53). Fyra år senare hade det totala användandet ökat markant till 60 procent (ibid.). 

Med andra ord har användandet av Instagram ökat kraftigt, vilket gör kanalen relevant att 

undersöka då den idag är en given plattform för politiker och medborgare att befinna sig på. 

 

Att genomföra studien i samband med det senaste riksdagsvalet är intresseväckande eftersom 

valutgången var unik i sitt slag och inte resulterade i något regeringsbildande förrän 21 

januari 2019 (Sveriges riksdag, 2019). Historiskt sett är det den längsta tidsperioden Sverige 

har stått utan regering efter ett riksdagsval (Dagens Nyheter, 2019). De politiska blocken 

splittrades även och det politiska läget var minst sagt uppdelat. Det gav exempelvis uttryck 

genom ökat och minskat förtroende för många av partiledarna under tiden mellan valet och 

regeringsbildandet (ibid.). Denna uppsats kompletterar tidigare studier kopplat till området 

strategisk politisk kommunikation som genomförts inför ett riksdagsval. Eftersom 

regeringsbildandet 2019 skedde så långt efter riksdagsvalet och läget på många sätt var 

osäkert är det intressant att undersöka hur partiledarna kommunicerade med väljarna efter 

denna turbulenta period där både det politiska läget och väljarna var osäkra (Dagens Nyheter, 

2019). Med utgångspunkt i ovanstående inledning och problemformulering fokuserar denna 

studie på strategisk politisk kommunikation som utspelar sig på Instagram. Studien 

undersöker hur sex svenska partiledare som finns representerade på Instagram med ett 

personligt konto presenterade sig själva och kommunicerade med mottagarna via kanalen en 

månad efter regeringsbildandet 2019. Partiledarna som studeras är Stefan Löfven 

(Socialdemokraterna), Ulf Kristersson (Moderaterna), Jimmie Åkesson 

(Sverigedemokraterna), Annie Lööf (Centerpartiet), Ebba Busch Thor (Kristdemokraterna) 

och Gustav Fridolin (Miljöpartiet).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ur ett sändarperspektiv undersöka hur svenska partiledare 

presenterade sig själva samt hur de kommunicerade med mottagarna på Instagram efter 

regeringsbildandet 2019.  

 

Frågeställningarna är:  

- Hur framträdande är personifiering på partiledarnas Instagramkonton? 

- Hur personliga jämfört med professionella är partiledarna på sina Instagramkonton? 

- Finns det skillnader i innehållet mellan de manliga respektive kvinnliga partiledarna?  

 

2. Teori och tidigare forskning 

I denna del kommer olika teoretiska perspektiv att redogöras. Studiens huvudteorier är 

strategisk politisk kommunikation , personifiering, personlig och professionell politik  samt 

genusteori. Sociala mediers betydelse för området kommer även att beröras.  

 
2.1 Strategisk politisk kommunikation 

Strategisk politisk kommunikation är en central del i politiska organisationers arbete eftersom 

stora delar av deras arbete går ut på att konstruera mediestrategier som stärker den egna 

politiken (Falkheimer & Heide 2007, 119). Det är genom kommunikation och 

kommunikativa processer som politik och samhälle formas, förmedlas och förstås 

(Strömbäck 2014, 244). Digitala och sociala medier har fått en allt viktigare roll i 

kommunikationen som dominerar den svenska politiken och opinionsbildningen. Politiska 

aktörer, medier och allmänheten skapar tillsammans ett socialt system som ömsesidigt 

påverkar varandra. Det går därför inte att förstå politiken utan att ha förståelse för hur 

medierna fungerar (ibid.). Samhället har de senaste åren blivit erfarenhetsfattigare, vilket 

innebär att egna erfarenheter som är relevanta för förståelsen av samhällsuppbyggnaden blivit 

allt mer begränsade trots att behovet och tillgången till information ökat (Nord & Strömbäck 
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2004, 14). Detta påverkar samhället, politiken och demokratin i allra högsta grad då medierna 

för många blivit den viktigaste källan till information och kunskap kring politiska frågor 

(ibid). Denna utveckling beskriver en medierad politik, vilket innebär att politiken utspelar 

sig i och via medier (Nord & Strömbäck 2004, 16). Politiska aktörer använder i allra högsta 

grad medier för att nå ut med sina budskap. Medborgarna kan sedan välja vilken information 

de vill ta del av gällande olika samhällsfrågor. Det sätter medierna i en central maktroll i den 

strategiska politiska kommunikationen som övriga aktörer måste anpassa sig efter (ibid).  

 

Politikens tre huvudaktörer kan delas in i kategorierna insiders, semi-insiders och outsiders 

(Louw 2010, 21) . Politikerna är insiders eftersom de själva arbetar med politiken och i allra 

högsta grad är med och styr den. Media agerar semi-insiders då de har en viss insyn i det 

politiska arbetet genom granskningar och relationer med politiker. Väljarna är outsiders 

eftersom de inte har någon inblick utan tar del av information kring politik förmedlad av 

media eller politiker (ibid.). För medborgarna blir medier en informationskälla medan 

politiker använder medier som ett verktyg för att nå ut till särskilda målgrupper i samhället 

(SOU 2015:96, 207). Trots att traditionella nyhetsmedier fortfarande dominerar nyheter 

gällande politik och samhälle blir digitala plattformar allt viktigare eftersom människor i 

större utsträckning nås av nyheter via sociala medier (SOU 2015:65, 354). På de digitala 

plattformarna används kollektiv intelligens där ingen vet allt men alla vet något (Falkheimer 

& Heide 2015, 341). Tillsammans kombinerar användarna sina kunskaper för att få svaren de 

söker. Detta sker exempelvis genom följare på sociala medier som interagerar och ställer 

frågor till varandra. De sociala medierna har möjliggjort för en ny slags strategisk politisk 

kommunikation där fokus ligger vid relationsskapande och att etablera långvariga relationer 

med olika målgrupper (ibid.). De nya förutsättningarna i det politiska landskapet möjliggör 

för politiska partier att kommunicera och föra dialog med ett stort antal intressenter 

(Falkheimer & Heide 2015, 342). Till fördelarna hör även att i större utsträckning kunna 

lokalisera intressenter, deras aktiviteter och åsikter (ibid.). En annan möjlighet är 

förutsättningen att kunna skräddarsy budskap till olika målgrupper i olika kanaler (Grusell & 

Nord 2015, 7). Till utmaningarna hör svårigheter att koordinera insatser och att vara 

närvarande på flera plattformar samtidigt. Denna utveckling av medielandskapet kan 
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beskrivas som en modernisering där partierna blir mer professionella och utnyttjar 

expertkompetens när valkampanjer planeras, genomförs och utvärderas (ibid.).  

 

Medieutvecklingen och den ökade väljarrörligheten är också sannolikt drivkrafter bakom 

utvecklingen av professionaliserade valkampanjer i Sverige (Strömbäck & Nord 2013, 14). 

Professionaliseringen innebär bland annat att politiska partier skräddarsyr sina budskap till 

väljarna med genomtänkta strategier. Ju rörligare väljarna blivit, desto viktigare har 

valrörelserna blivit för de politiska partierna. Det blir därmed viktigare för de politiska 

aktörerna att professionalisera sig och förbättra den strategiska politiska kommunikationen 

för att planera och genomföra valkampanjer (ibid.). Behovet av att försöka få kontroll över 

det som i stor utsträckning är en okontrollerbar process är förklaringen till att 

professionaliserade politiska valkampanjer idag är mer eller mindre permanenta (Strömbäck 

& Nord 2013, 15). Intensiteten i kampanjandet kan variera över tid, men partierna måste 

ständigt vara aktiva och kommunicera med befintliga och potentiella väljare. Sociala medier 

bidrar också till ökandet av permanenta kampanjer eftersom partierna ständigt måste 

kommunicera med väljarna på olika plattformar (ibid.). För att politiska partier ska lyckas 

med professionella budskap på sociala medier ställs stora krav på kompetens och 

genomarbetade strategier (Grusell & Nord 2015, 12).  

 

I dagens medielandskap möts horisontella och vertikala medier i en hård kamp där politiker 

och politiska partier tävlar om utrymme och uppmärksamhet (Falasca 2018, 114). Vertikala 

medier är de traditionella nyhetsmedierna som riktar sig mot hela befolkningen, en klassisk 

kommunikationsmodell med avsändare och mottagare. Horisontella medier, likt Instagram 

och Twitter, möjliggör ett flöde av kommunikation där gränserna och skillnaderna mellan 

sändare och mottagare suddas ut eftersom de befinner sig på samma plattform (ibid.). Fler 

röster kan höras i det fragmenterade medielandskapet och det pågår en hård kamp där 

politiker och politiska partier tävlar om utrymme och uppmärksamhet. I samband med valet 

2018 var det tydligt att fler väljare engagerade sig på de politiska partierna och partiledarnas 

sociala medie-konton eftersom antalet interaktioner ökade jämfört med valet 2014. Denna 

utveckling kan bero på partiernas ökade närvaro och följarnas förändrade engagemang (ibid.). 

Med hjälp av sociala medier kan politiker komma närmare sina väljare och samtidigt 
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kontrollera den bild av sig själva som de kommunicerar (Kruikemeier, van Noort, 

Vliegenthart & de Vreese 2013, 54). Idag finns samtliga svenska riksdagspartier på sociala 

medier. Även enskilda politiker bedriver personliga Instagramkonton där de kan vara mer 

personliga och profilera sig för att förmedla sina politiska budskap.  

 

2.2 Politikens personifiering 

En väljare på 1950-talet sa “Om mitt parti ställde upp med en gris i valet så skulle jag rösta 

på den”. Citatet som kommer från avhandlingen “The Personalisation of Swedish Politics” 

skriven av Johannes Bjerling (2012, 1) känns idag bisarrt och talar för en kraftig utveckling 

inom politiken. För den väljaren fanns det ingen tvekan om att det partiet uttryckte var det 

självklara. Idag är medborgarna inte lika övertygade om politiska partiers åsikter, utan istället 

skeptiska och behöver övertygas i större utsträckning (ibid.). Denna utveckling kan beskrivas 

som en tydlig modernisering och individualisering av politiken där väljarna blivit allt mindre 

lojala till ett särskilt parti (Grusell & Nord 2015, 11). Andelen partimedlemmar sjunker och 

allt färre anser sig sympatisera med ett visst politiskt parti. Väljarnas rörlighet ökar och allt 

fler byter parti mellan valen och lägger sina röster på olika partier. Följden av detta blir att 

många röster står på spel vid en valrörelse, det finns mycket att vinna och förlora (ibid.). 

Eftersom de traditionella medierna konkurrerar med de sociala medierna som tar allt större 

plats pågår valrörelsen på fler plattformar än tidigare och olika politiska debatter når olika 

grupper av väljare (Grusell & Nord 2015, 12). Denna utveckling av den politiska 

kommunikationen innebär ett större fokus på personlig självständighet och mindre fokus på 

kollektivt beslutsfattande. Väljarna har en större valfrihet att själva bestämma var de vill ta 

del av information vilket har resulterat i en ökad väljarrörlighet i det politiska landskapet 

(ibid.).  

 

Personifiering av politik kan definieras som en process där den enskilde aktörens politiska 

åsikter förstärks samtidigt som det politiska partiets åsikter inte får lika stort utrymme (Garzia 

2011, 698). Individuella politiker lyfts fram på bekostnad av det egna partiet (ibid.). I 

samband med att de digitala kanalerna tagit större utrymme och konkurrerat med de 

traditionella massmedierna har de politiska partiernas kommunikation till väljarna förändrats 
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(Gripsrud 2011, 307). För att fånga potentiella väljare på sociala medier används ofta 

partiledaren som en tydlig frontfigur. Det nya mediesamhället har även inneburit en närmare 

kontakt mellan politiker och dess följare (ibid.). Det är viktigt för följare att kunna identifiera 

sig med politikerna vilket är möjligt på sociala kanaler där relationen upplevs mer intim 

(Bjerling 2012, 187). Partiledare och politiska frontfigurer måste därför öppna upp och 

ständigt vara aktiva i dialogen med följarna (ibid.). Att enskilda politiker har blivit 

frontfigurer för politiska partier har påverkat partipolitiken som inte längre får lika stort 

utrymme (McAllister 2007, 583). Enskilda politiker använder sin personlighet i olika kanaler 

för att komma närmare väljarna och skapa en genuin relation (ibid.).  

 

En viktig del av enskilda politikers sätt att kommunicera är att arbeta med storytelling på 

sociala medier där de bygger upp en berättelse för att förmedla en viss bild av sig själva 

(Coleman 2008, 198-199). Genom att med jämna mellanrum dela med sig av personlig 

information om privatlivet bygger de upp en karaktär och förmedlar en självbild som 

medborgarna lättare kan relatera till. Den privata informationen och personifieringen av 

politiken fungerar som ett verktyg och en genväg för potentiella väljare att ta till sig politisk 

information (ibid.).  Det är dock viktigt att uppmärksamma att det inte alltid finns möjlighet 

för politiker att gestaltas i sin privata roll, och att detta många gånger är beroende av vilken 

kanal kommunikationen utspelar sig via (Hammarlin & Jarlbro 2014, 19). Det närgångna 

idealet som dagens politiker har är snarare nytt och kan många gånger kopplas till sociala 

medier (ibid.). 

 

Personifiering hos politiker är särskilt tydligt på sociala medier där enskilda politiker hamnar 

i fokus och kan skapa en nära relation till väljarna (Enli & Skogerbø 2013, 758). På sociala 

medier suddas gränsen mellan det offentliga och privata ut och politikerna kan vara både 

offentlig och privat på samma gång (Papacharissi 2010, 21). Sociala plattformar blir en plats 

för politiker att skapa ett visst framträdande på och bygga upp en “fasad” gentemot 

målgruppen (Goffman 2009, 29). För att skapa en bild av sig själv gentemot målgruppen kan 

olika verktyg användas. Sociologen Erving Goffman kallar ett av dessa verktyg inramning, 

vilket kan användas när en individ tar plats på en viss scen. Inramning inkluderar exempelvis 

val av inredning, miljö och andra bakgrundsinslag som bidrar till individens självpresentation 
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(ibid.). Ett annat verktyg som stärker individens fasad och förmedlade självbild är personlig 

fasad, vilket inkluderar klädval, kön, ålder, ansiktsuttryck, gester och liknande (Goffman 

2009, 30).  

 

Personifieringen inom politiken har ökat eftersom det är lättare för partiet att förmedla sina 

åsikter till väljarna genom en stark frontfigur som fungerar som partiets huvudsakliga kanal 

gentemot väljarna (McAllister 2015, 337). Väljarna uppskattar den politiska personifieringen 

då det är lättare att hålla en särskild individ ansvarig för partiets handlingar. Detta kan både 

vara gynnsamt och problematiskt för de enskilda politikerna som får ta mer ansvar än tidigare 

för partiets åsikter (ibid.). Positiva följder av personifieringen är att politikerna kan själva 

besitta stora följarskaror vilket ger dem större inflytande i politiska processer. Trots att 

enskilda politiker tar allt större plats på bekostnad av partipolitiken så är det viktigt att 

komma ihåg att enskilda politiker alltid representerar partiet (ibid.). När en politiker 

presenterar sig själv gentemot en viss målgrupp kan personen i fråga medvetet vara styrd av 

det politiska partiet (Goffman 2009, 73). Politikerna måste på sociala medier upplevas som 

nära och personliga för att attrahera följare samtidigt som partiets politik behöver lyftas fram. 

Det gäller med andra ord att hitta en balans mellan det personliga och professionella (ibid.). 

 

I studien “Picturing the Party: Instagram and Party Campaigning in the 2014 Swedish 

Elections” skriven av Filimonov, Russman och Svensson (2016, 2) har de studerat hur 

svenska partier kommunicerat med väljarna på Instagram i samband med valet 2014. Totalt 

analyserade studien 220 inlägg under de sista fyra veckorna innan valet och fokuserade på 

huruvida Instagram användes som en kanal för mobilisering, kampanjarbete eller 

marknadsföring för det egna partiet. Resultatet visade att Instagram används mest för 

informationsspridning och personifiering lyftes fram som ett viktigt begrepp eftersom flera 

partiledare verkade använda personifiering som en strategi för att nå ut till målgruppen 

(ibid.). Överlag publicerades dock fler professionella bilder än personliga med exempelvis 

familj och släkt (Filimonov, Russman & Svensson 2016, 8). Under valet 2014 fungerade 

Instagram som en digital valaffisch för de politiska partierna. En viktig framgångsfaktor var 

interaktion med följarna där de partier som engagerade sig mest i dialogen fick mest 

engagemang tillbaka i form av ökat följarantal och kommentarer (ibid.). 
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2.3 Personlig och professionell politik 

Det finns tydliga tecken som visar att politik i allt större utsträckning fokuserar på personer 

och personligheter (Hagevi 2014, 135). Enskilda personer blir allt viktigare för ett partis 

överlevnad och den professionella politiken med ett samlat parti blir allt mer avlägsen (ibid.). 

Diskussionen kring personifiering där den enskilde politikern har en framträdande roll och 

framhäver sin personlighet hänger ihop med teori om personlig och professionell politik. Det 

“offentliga rummet” är där framröstade politiker tillsammans med medborgarna kan samlas 

för allmän diskussion och offentlig debatt (Habermas 1984, 16). Förr skedde detta i kaffehus 

och salonger där medborgare och politiker samlades för att diskutera politik och statens 

verksamhet (ibid.). Det offentliga var på den tiden knutet till en fysisk plats, vilket sedan 

ersattes av massmedier (Thompson 2004, 92). Där fick medborgarna chansen att diskutera 

samhällsfrågor och politik och var inte beroende av en särskild plats (ibid.). Dagens samhälle 

har förändrats och digitaliseringens framväxt har gjort att det personliga och professionella 

har kommit närmare varandra då sociala medier möjliggör för politiker att vara intima och 

dela med sig av sina privatliv (Ilshammar 2013, 360). Fler kan idag ta sig in på den offentliga 

scenen och gränsen mellan den personliga och den professionella politiken har suddats ut. Att 

som enskild politiker vara personlig är en självklarhet och en strategi för att uppfattas som 

professionell (ibid.). Personifierad kommunikation som utspelar sig på digitala kanaler 

handlar om att dela information från det privata livet samt att dela med sig av åsikter och 

känslor på sociala medier (Kruikemeier 2014, 131). Enligt Kruikemeier kommunicerar 

politiker med följare på ett direkt sätt och delar med sig av personlig information i försök att 

attrahera fler väljare (ibid.).  

 

Papacharissi (2010, 25) menar att sambandet mellan det privata och offentliga har skapat en 

förutsättning för vår tids politik. Langer (2010, 61) använder begreppet “ the politicization of 

private persona ”, vilket beskrivs som att det personliga livet och det professionella politiska 

livet flyter samman. Detta beror på att media lyfter fram politikers personliga berättelser men 

även att politikerna själva aktivt arbetar med att förmedla en viss bild av sig själva via olika 

kanaler. Politikerna agerar mer privat och personligt i den offentliga sfären (ibid.). Hur 
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politikerna arbetar på sociala medier kan delas in i två arenor,  frontstage och backstage 

(Louw 2010, 15) . Backstage är politikerna policymakers  där de fattar politiska beslut och 

diskuterar politik. Frontstage är de performers som skapar intresse, förtroende och 

uppmärksamhet (ibid.). I dagens medielandskap används båda scenerna eftersom det privata 

som tidigare hållits gömt bakom kulisserna kommer fram på scenen och blir offentligt 

(Corner 2003, 72-74). Politiker arbetar för att både framhäva sitt yrke och det personliga och 

privata, likt exempelvis familjen. Att blanda personliga och professionella delar av sina liv är 

det som tillsammans skapar politikernas persona (ibid.).  

 
2.4 Genusteori 

Gayle Rubin var den som lanserade begreppen genus och kön på 1970-talet (Hammarlin och 

Jarlbro 2014, 12). Kön syftar till det biologiska medan genus kan beskrivas som en social 

konstruktion, ett socialt kön. Genus skapas av olika sociala situationer, relationer och 

samhörigheter där det i varje samhälle finns föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Rubin menar att det i alla samhällen finns något som har med kön att göra men som 

inte handlar om kön i dess biologiska mening utan snarare om sociala relationer (ibid.). 

Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män 

(Jarlbro 2013, 12). 

 

En teori inom genus är genuslogiken (Djerf-Pierre 2003, 45).  Denna logik är en föreställning 

som media har skapat om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Genuslogiken 

som skapats av media har utjämnats mellan män och kvinnor men synen om genus lever 

fortfarande kvar (ibid.). Yvonne Hirdman (1988, 7) menar att genussystemet kan beskrivas 

som ett dynamiskt system som består av processer, föreställningar, fenomen och 

förväntningar som skapar ett slags mönster. Genussystemet är användbart att problematisera 

för att understryka definitionen av genus. Ordningen av människor i genus har blivit basen 

för sociala, politiska och ekonomiska ordningar i samhället (ibid.). Enligt Hirdman hålls 

genussystemet uppe genom två logiker (Hirdman 2004, 115). Den första logiken kallas 

diktomin . Vad som anses vara särskilt “kvinnligt” och vad som anses vara särskilt “manligt” 

hålls isär och ett ständigt arbete pågår i samhället för att upprätthålla dessa skillnader. Den 
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andra logiken kallas hierarkin . Det som är typiskt “manligt” värderas oftast högre än det som 

är typiskt “kvinnligt” och mannen har blivit en norm i samhället (ibid.). Hirdman anser att 

teorier om den manliga normen inom kvinnoforskningen indirekt bidrar till ett könsförtryck 

(Hirdman 1988, 52-53). I föreställningar om det manliga och kvinnliga finns en viss 

särhållning. Vi orienterar och delar upp världen utifrån sysslor, platser eller sorter vilket 

bidrar till ett visst maktskapande. Könen formar “hon” och “han” och bidrar till biologiska 

olikheter. Kvinnor har även historiskt sett framställts som något negativt medan männen 

hyllats. Vi föds in i de kulturella tankemönster som har skapats där genusvetenskapen både 

historiskt och geografiskt bidragit till föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt (ibid.).  

 

När det kommer till genus inom politiken så har männen sedan länge ansetts ha företräde. 

Politik är också ett ämnesområde som traditionellt sett har varit “manligt” (Kleberg 2006, 

39). Internationella studier visar att det existerar skillnader i hur män och kvinnor framställs 

inom den politiska kommunikationen (Kahn Fridkin 1992, 497-498). I amerikanska senatsval 

har studier visat att kvinnliga kandidater i förhållande till manliga får mindre medieutrymme 

samtidigt som de i medierna i större utsträckning fokuserat på kvinnornas personlighetsdrag 

snarare än ställningstaganden (ibid.). Utövandet av politik bekräftar mäns maskulinitet och 

empiriska studier av politik har historiskt sett fokuserat på manliga politiker (Freidenvall & 

Jansson 2017, 23). Inom den svenska politiken har studier om könsskillnader främst fokuserat 

på kvinnors underrepresentation i beslutsfattande organ (Freidenvall & Jansson 2017, 92). 

Trots att Sverige rankas som ett av de mest jämställda länderna i världen tar kvinnor mindre 

plats i riksdagsdebatterna (Freidenvall & Jansson 2017, 94). Unga kvinnliga 

riksdagsledamöter har svårare att göra karriär än män och utsätts ofta för olika typer av 

härskartekniker (ibid.). Manliga politiker får mer utrymme och kommer i större utsträckning 

till tals i politiska sakfrågor och får prata om partiets politiska visioner, undantaget gäller 

politiska skandaler där kvinnor får större medialt utrymme än män (Hammarlin & Jarlbro 

2014, 143). Toleransen för politiska misstag och moraliska övertramp är mindre när 

huvudpersonen är kvinna istället för man (ibid.). I medier där journalisterna styr vad som 

publiceras visas inte kvinnliga politiker och ledare den respekt som de bör (Hammarlin & 

Jarlbro 2014, 144). Kvinnor omtalas i form av yttre egenskaper såsom fysiska attribut, medan 
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män omtalas utifrån sin profession. Kvinnliga politiker tycks sällan göra rätt enligt medierna, 

antingen är de för engagerade eller för oengagerade, eller så är de för unga eller för gamla 

(ibid.). En kvinna kan inte bara vara en politiker eftersom mannen är normen (Hammarlin & 

Jarlbro 2014, 145). Med detta som grund kan de sociala medierna potentiellt bidra med en ny 

självständighet och kontroll där de kvinnliga politikerna själva kan skapa och kontrollera 

bilden av sig själv.  

 

I en studie genomförd av Hammarlin och Jarlbro (2014) undersökte de hur tio folkvalda 

politiker gestaltades i svenska tidningar. Studien genomfördes från den dag de valdes som 

partiledare och sju dagar framåt (Hammarlin & Jarlbro 2014, 24-25). Rapporteringen kring 

partiledarna borde under denna period fokuserat på politik, vilket inte var fallet, åtminstone 

inte för kvinnorna. För de manliga partiledarna fokuserade 61 procent av de totalt 691 

undersökta artiklarna på politik (ibid.). Endast 39 procent av kvinnornas artiklar fokuserade 

på frågor av politisk karaktär (Hammarlin & Jarlbro 2014, 52). Män och kvinnor fick olika 

frågor ställda av media där kvinnorna ofta fick svara på frågor gällande utseende, privatliv 

och familjesituation (Hammarlin & Jarlbro 2014, 57). Mycket fokus kring Annie Lööf, 

partiledare för Centerpartiet, låg exempelvis vid hennes låga ålder medan Jonas Sjöstedt, 

partiledare för Vänsterpartiet, ofta beskrevs som trygg och varm (Hammarlin & Jarlbro 2014, 

104). Mona Sahlin, före detta partiledare för Socialdemokraterna, beskrevs även som korkad 

och ung (ibid.). 

 

2.4.1 Genus inom politik och media 

Nancy Fraser har byggt upp en feministisk teori om det offentliga rummet, vilket hon menar 

ska vara en arena för diskussion (Thompson 2004, 96-97). Alla ska ha tillgång till denna 

arena, oavsett kön, identitet eller bakgrund. Inom media och politiken så är detta dock inte 

fallet eftersom att alla inte har tillgång till det offentliga rummet (ibid.). Det skiljer sig mellan 

den offentliga politiken som är manlig och maskulin medan det privata och personliga ses 

som kvinnligt och feminint (Hammarlin & Jarlbro 2014, 144-145). I media formas de 

politiska kvinnorna som personliga och privata, exempelvis genom att porträtteras som fru 

eller kvinna medan de politiska männen står för det professionella och porträtteras som 
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yrkesman i rollen som politiker (ibid.). Tidigare har traditionella medier varit viktiga kanaler 

för politiker för att nå ut till sin målgrupp (Dijck & Poell 2013, 5). Idag spelar sociala medier 

likt Instagram och Twitter en viktigare roll för enskilda politiker och politiska partier. Sociala 

medier ses som ett medium där den sociala medielogiken finns på samma sätt som vid 

traditionella massmedier. Där skapas föreställningar om genus där kvinnligt är det 

personliga/privata och manligt det professionella/offentliga (ibid.). 

 

Media bidrar till bilden av genus vilket kan vara ett resultat av den rådande medielogiken 

(Hirdman & Kleberg 2015, 10). Feminint och maskulint skapas för att passa medias format 

där genus gestaltas och formas med olika tekniker och system (ibid.). Personifiering är en 

central teknik inom medielogiken där enskilda politiker hamnar i fokus istället för partiet 

(Hammarlin och Jarlbro 2014, 17). När partierna rättar sig efter medielogiken och lyfter fram 

sina partiledare får de större medieutrymme och större chans att mobilisera väljare (ibid.). För 

kvinnor kan personifieringen vara positiv eftersom de är underrepresenterade och det nya 

medielandskapet skapar förutsättningar för närmare relationer med väljarna (Jarlbro 2013, 

51).  

 

 

I samband med valet 2010 studerade Jakob Svensson folkpartistiska (nuvarande Liberalerna) 

riksdagsledamoten Nina Larssons kampanjarbete (Svensson 2014, 9). Hennes valkampanj 

präglades av att strategiskt använda sociala medier för att nå ut till potentiella väljare (ibid.). 

En central anledning till varför Larsson valde att starkt fokusera på sociala medier i samband 

med valet var eftersom att hon då själv kunde styra över innehållet och kontrollera den 

förmedlade bilden av sig själv (Svensson 2014, 91). Hon använde främst sina sociala medier 

för att sprida politiska framträdanden som hon gjort i traditionella massmedier (ibid.). I 

samband med valet var hon aktiv på Facebook, Twitter, en kampanjhemsida samt två bloggar 

(Svensson 2014, 97). I de sociala medierna publicerade hon inlägg av både professionell och 

personlig karaktär som exempelvis konferenser men även om obehagliga telefonsamtal 

(ibid.). Larsson menade att hon använde sociala medier som ett stöd i sin relation till väljarna 

samt som ett verktyg för att utvidga sitt kontaktnät (Svensson 2014, 101). Sociala medier 

fungerade som ett komplement till personliga möten (ibid.). En viktig del av Larssons 
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kampanjarbete och strategi på sociala medier kretsade kring att både visa en professionell och 

en privat sida av sig själv (Svensson 2014, 108). 

 

2.5 Sammanfattning teoriavsnitt  

De valda teorierna i ovanstående avsnitt skapar tillsammans en grundlig bild av 

forskningsområdet och etablerar förutsättningar att närmare kunna studera svenska 

partiledares kommunikation ur ett sändarperspektiv samt hur de presenterar sig själva och 

kommunicerar med mottagarna på Instagram. Den strategiska politiska kommunikationen, 

där sociala medier fått en allt större betydelse och där politikerna själva styr innehållet ligger 

till grund för utvecklingen av personifiering där partiledaren agerar frontfigur för partiets 

politik. En strategi för politiker att nå ut till följarna är att blanda innehåll av personlig och 

professionell karaktär, där de både visar delar ur sitt vardags- och yrkesliv. Hur manliga 

respektive kvinnliga politiker kommunicerar kan skilja sig då de historiskt sett framställts 

olika i traditionell media. Sociala medier kan därför bidra med nya vägar för politiska aktörer 

och medborgare att mötas i en horisontell miljö där alla agerar under liknande förutsättningar. 

 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av kvantitativ innehållsanalys som metod för 

studien. Kodschemat med tillhörande kodningsprinciper presenteras tillsammans med 

diskussion kring urval, validitet och reliabilitet, metodproblem samt generaliserbarhet. 

 
3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att kunna besvara studiens forskningsproblem och tillhörande frågeställningar har vi valt 

att använda oss av en kvantitativ metod. Valet föll på en kvantitativ innehållsanalys vilket är 

ett användbart verktyg då syftet är att ta reda på förekomsten av olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett material (Esaiasson et al. 2012, 197). Den kvantitativa innehållsanalysen 

används för att analysera en stor mängd data som sedan sammanställs och presenteras i form 
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av siffror (Barmark & Djurfeldt 2015, 31). Metoden består av två delar: det kvantitativa 

innebär att studien baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter samt att analysenheterna är 

så pass många att resultatet går att utmäta i siffror (Esaiasson et al. 2012, 197). Med 

innehållsanalys menas att studien undersöker material i bildlig, skriftlig eller muntlig 

framställning (ibid.).  

 

En kvantitativ innehållsanalys består av analysenheter,  variabler  och variabelvärden 

(Esaiasson et al. 2012, 200). Studiens analysenheter är Instagraminlägg och variablerna är de 

egenskaper som tilldelas analysenheterna. Variablerna delas in i kategorier och kan ses som 

frågor likt “ Nämner partiledaren sin familj/släkt i inläggets text?”. Variabelvärdena till den 

variabeln kan beskrivas som svarsalternativ, i detta fall skulle det kunna vara “ Ja, familj/släkt 

nämns” eller “ Nej, familj/släkt nämns inte” (ibid.) . I arbetet med materialet används ett 

kodschema där samtliga variabler med tillhörande variabelvärden finns förtecknade 

(Esaiasson et al. 2012, 201). Utöver detta måste det finnas tydliga tolkningsregler och 

kodningsprinciper (ibid.). För att kunna dra generella slutsatser är det viktigt att studien är 

systematiskt genomförd (Nilsson 2010, 119). Därmed ökar även möjligheten till välgrundade 

jämförelse mellan exempelvis tidsperioder och innehållsteman (ibid.). Metoden är lämplig att 

använda eftersom studien syftar till att, ur ett sändarperspektiv, undersöka hur svenska 

partiledare presenterade sig själva samt hur de kommunicerade med mottagarna på Instagram 

efter regeringsbildandet 2019. Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys är det då möjligt 

att samla in data och besvara hur personifiering används på partiledarnas Instagram samt hur 

personliga respektive professionella de är och om det finns skillnader i kommunikationen 

mellan manliga och kvinnliga partiledare.  

 
3.2 Urval & avgränsningar 

Urvalsprocessens första steg är att fastställa populationen, vilket i denna studie är partiledare 

i Sveriges riksdag (Esaiasson et al. 2012, 156). När populationen fastställts genomförs ett 

urval, vilket är de partiledare som har ett personligt Instagramkonto. Ambitionen var att 

undersöka samtliga nio partiledare i riksdagen, något som inte var möjligt då Jan Björklund 

(Liberalerna) och Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiet) inte hade ett personligt Instagramkonto 
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under den valda tidsperioden. Isabella Lövin (Miljöpartiet) undersöktes inte heller i studien 

då hon endast publicerat ett inlägg under den valda tidsperioden, ett material som ansågs vara 

för litet för att inkludera i studien. Studiens interna och externa validitet skulle säkerligen 

varit högre om det analyserade innehållet varit större, dock anses materialet vara tillräckligt 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Totalt analyserades 174 inlägg från 

samtliga politikers Instagramkonton.  

 

De partiledare som undersökts är Stefan Löfven (Socialdemokraterna), Ulf Kristersson 

(Moderaterna), Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna), Annie Lööf (Centerpartiet), Ebba 

Busch Thor (Kristdemokraterna) och Gustav Fridolin (Miljöpartiet). Vi valde att genomföra 

ett strategiskt urval och undersöka samtliga partiledare som bedriver ett eget Instagramkonto 

eftersom studien syftar till att dra slutsatser som kan representera den valda populationen. 

Urvalet i studien är samtliga Instagraminlägg under tidsperioden 21 januari till 21 februari 

2019. De utvalda partiledarna representerar olika ideologier och olika sidor av de politiska 

blocken. Alla representanter har samma position, det vill säga är partiledare för ett politiskt 

parti som finns representerade i riksdagen. De Instagraminlägg som representerar studiens 

analysenheter innehåller endast partiledarnas kommunikation i form av bild/video samt 

tillhörande text. Vi avgränsar oss därför till att endast undersöka kommunikationen ur ett 

sändarperspektiv där mottagarnas kommunikation exkluderats. Faktorer likt antal 

kommentarer, innehåll i kommentarerna och gilla-markeringar utesluts därav ur analysen.  

 

Valet av tidsperiod grundar sig i det unika politiska läget i samband med valet 2018 där 

landet stod utan regering under en rekordlång tid (Regeringen, 2019). De politiska blocken 

splittrades även och läget var turbulent (ibid.). Valet av tidsperiod grundar sig även i att vi 

ville undersöka hur partiledarna kommunicerar under ett antal veckor som inte ingår i en 

typisk kampanjperiod, till exempel inför ett riksdagsval. Genom att analysera den valda 

tidsperioden undersöktes ett skede då partiledarna kan antas varit mer personliga och inte 

fokuserat lika mycket på innehåll av professionell politisk karaktär. Tidsperioden gör även att 

inlägg från Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna) kunde analyseras då han startade sitt 

personliga Instagramkonto i januari 2019, vilket bidrog till en mer omfattande analys. Att 

undersöka kanalen Instagram är relevant då det är det sociala nätverk som i dagsläget är 
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snabbast växande (Internetstiftelsen 2018, 53). Kanalen är även relevant att undersöka 

kopplat till strategisk politisk kommunikation och personifiering eftersom partiledaren själv 

kan styra innehållet samt den bild han/hon vill förmedla till allmänheten och potentiella 

väljare, något som annars kan vara svårt att göra genom traditionell media.  

 

De partiledare vars Instagramkonton denna studie analyserat är följande:  

 

Stefan Löfven 

Stefan Löfven har varit partiledare för Sveriges största parti Socialdemokraterna sedan 2012 

(Socialdemokraterna, 2018). På Instagram har Stefan Löfven cirka 49 500 följare (Instagram, 

2019a). Antal analyserade inlägg är 6 stycken. Något som särskiljer Löfven från övriga 

analyserade partiledare är att han är den enda där det i Instagramkontots biografi framgår att 

han själv inte hanterar kontot (ibid.). Detta kan innebära att han använder en annan strategi 

för att nå ut till följarna på Instagram. Bakgrunden att Löfven inte själv hanterar sitt konto 

fanns i åtanke under studiens genomförande samt i resultat/analysdelen. Trots att Stefan 

Löfven är den enda som uttalat har medarbetare som hanterar hans konto så är det rimligt att 

anta att övriga analyserade partiledare också har någon medarbetare som hjälper dem med sin 

kommunikation på Instagram.  

 

Ulf Kristersson 

Ulf Kristersson har varit partiledare för Sveriges näst största parti Moderaterna sedan 2017 

(Sveriges riksdag, u.å.). På Instagram har Ulf Kristersson cirka 57 500 följare (Instagram, 

2019b). Antal analyserade inlägg är 40 stycken.  

 

Jimmie Åkesson  

Jimmie Åkesson  har varit partiledare för Sveriges tredje största parti Sverigedemokraterna 

sedan 2005 (Sverigedemokraterna, u.å.). På Instagram har Jimmie Åkesson cirka 50 000 

följare (Instagram, 2019c). Antal analyserade inlägg är 18 stycken.  
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Annie Lööf 

Annie Lööf  har varit partiledare för det fjärde största partiet Centerpartiet sedan 2011 

(Centerpartiet, u.å.). På Instagram har Annie Lööf cirka 72 700 följare (Instagram, 2019d). 

Antal analyserade inlägg är 47 stycken.  

 

Ebba Busch Thor 

Ebba Busch Thor har varit partiledare för Sveriges sjätte största parti Kristdemokraterna 

sedan 2015 (Kristdemokraterna, u.å.). Ebba Busch Thor har cirka 104 000 följare på 

Instagram (Instagram, 2019e). Antal analyserade inlägg är 41 stycken.  

 

Gustav Fridolin  

Gustav Fridolin  har varit språkrör för det minsta partiet i Sveriges riksdag Miljöpartiet sedan 

2011 (Miljöpartiet, u.å.). På Instagram har Gustav Fridolin cirka 20 200 följare (Instagram, 

2019f). Antal analyserade inlägg är 22  stycken.  

 

3.3 Kodschema & kodningsprinciper 

Studiens kodschema (bilaga 1) har variabler som utgår ifrån studiens teoriavsnitt och är 

anpassade efter valt syfte samt frågeställningar. Kodschemats första fem variabler är så 

kallade formvariabler som ger varje bild/video en egen kod och definierar dess format, 

avsändare samt datum för publicering. Kodschemat återfinns nedan. 

 

Formvariabler (V1-V5): 

V1: Inläggets kod 

V2: Vilken partiledare tillhör inlägget? 

V3: Vilket kön har partiledaren? 

V4: Vilket datum publicerades inlägget? 

V5: Vilket format är inlägget? 
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Innehållsliga variabler (V6-V15): 

V6: Vem är med på bilden/videon? 

V7: I vilken miljö porträtteras bilden/videon? 

V8: Nämner partiledaren sin familj eller släkt i inläggets text? 

V9: Går det att utläsa partitillhörigheter i inläggets text? 

V10: Vilken typ av aktivitet porträtteras i bilden/videon? 

V11: Hur är partiledaren klädd? 

V12: Vilket ansiktsuttryck har partiledaren? 

V13: Förekommer politiska ställningstaganden i inläggets text? 

V14: Av vilken karaktär är inläggets text? 

V15: Förekommer emojis i inläggets text? 

 

Samtliga variabler i kodschemat är kopplade till tidigare forskning och valda teorier. Genom 

en tydlig koppling mellan variabler i kodschemat och studiens teori ökar resultatvaliditeten, 

det vill säga att studien mäter det den avser att mäta (Esaiasson 2012, 57). Studiens validitet 

stärks även eftersom den med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys undersöker partiledares 

innehåll på Instagram. Det innebär att den valda metoden lämpar sig för studiens ändamål 

(ibid.).  

 

Tolkningsarbetet utgick ifrån ett antal övergripande kodningsprinciper, och utöver dem fanns 

ett antal tolkningsprinciper tillhörande varje variabel (se bilaga 1). Vi valde att endast tolka 

den första bilden/videon i en bildserie, vilket innebär att vi inte använde oss av 

totaltäckningsprincipen där allt material i ett inlägg analyseras (Esaiasson et al. 2012, 207). 

Detta tillvägagångssätt valdes då det enbart är första bilden/videon som användaren möts av i 

Instagramflödet hos respektive partiledare. Kodningen utfördes i analysverktyget SPSS vilket 

underlättade analysen av den stora mängden material. Då vi är två personer som varit 

involverade i kodningsprocessen kan interkodarreliabiliteten diskuteras, vilket handlar om 

huruvida två eller fler kodare kodar innehållet på samma sätt (Nilsson 2010, 147). För att 

eliminera risken att vi skulle koda innehållet olika kodade vi allt tillsammans och diskuterade 

varje analysenhet. Vi hade också tydliga kodningsprinciper som minskade risken för egna 

tolkningar och som gav klara riktlinjer om hur olika egenskaper i bilden/videon samt texten 
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skulle kodas. Andra forskare har även tillgång till samma material som använts i denna studie 

eftersom samtliga inlägg sparats ned och finns tillgängliga. Detta är viktigt för studiens 

intersubjektivitet, vilket innebär att det vetenskapliga analysinstrumentet ska kunna särskiljas 

från forskaren som har konstruerat det och en annan forskare ska kunna uppnå i ett likvärdigt 

resultat (Esaiasson et al. 2012, 25). Det är dock viktigt att ha i åtanke att vid en 

innehållsanalys på Instagram kan materialet som undersökts ha redigerats eller raderats innan 

insamlingen av materialet genomfördes. Studien genomfördes dock kort efter att materialet 

publicerats vilket minskar risken för eventuella korrigeringar. 

I inledningsstadiet av kodandet genomfördes ett kodningstest med syftet att analysera varje 

enskild variabel och dess tillhörande variabelvärdens funktion. Avsikten var att upptäcka 

eventuella brister i kodschemats konstruktion. Testet genomfördes på det första inlägget 

tillhörande respektive partiledares Instagramkonto, vilket resulterade i en mindre korrigering 

av en variabels variabelvärden för att minska risken för eventuella kodfel. När 

kodningsarbetet slutförts genomförde vi även ett intrakodarreliabilitetstest där vi kodade om 

10 procent av analysenheterna för att bekräfta studiens reliabilitet. Av våra totalt 174 

analysenheter kodade vi om 17 inlägg. Omkodningen ska genomföras i ett sammanhang där 

två eller fler kodare omkodar samma analysenheter för att se att kodningen genomförts på 

samma sätt (Nilsson 2010, 147). Resultatet av studiens intrakodarreliabilitetstest visade på 

94% procent samstämmighet vilket kan stärka studiens reliabilitet.  

 

3.4 Metodproblem  

Ett medvetet val vi gjorde vid insamlandet av material till studien var i urvalsprocessen där vi 

i samband med det strategiska urvalet valde att inte inkludera Isabella Lövin (Miljöpartiet) 

trots att hon bedriver ett personligt konto på Instagram. Detta kan ses som ett metodproblem. 

Valet gjordes dock medvetet eftersom Lövin endast publicerat ett inlägg under den valda 

tidsperioden vilket gjorde att materialet ansågs vara för litet för att tillföra resultat- och 

analysdelen något. Ett sådant litet material beslutades vidare vara otillräckligt för att kunna 

dra några konkreta slutsatser. Det faktum att hon endast publicerat ett inlägg under 

tidsperioden kan såklart ses som ett resultat i sig, något vi dock valde att exkludera i studien.  
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3.5 Generaliserbarhet 

Då studiens metod är av ett kvantitativt tillvägagångssätt bör en diskussion kring 

generaliserbarhet föras. Att en studie är generaliserbar innebär att den ska ge kunskap om vad 

som inte gäller endast i ett fall/en händelse utan att resultaten kan bidra med kunskap av mer 

generell karaktär (Ekström & Larsson 2010, 17). Eftersom att studien är teorikonsumerande 

med ett fall och en kontext i centrum är det inte lika viktigt som vid teoriprövande studier att 

resultaten måste vara giltiga i andra sammanhang (Esaiasson et al. 2012, 89). Med det 

teoretiska i fokus generaliserar denna studie det vi observerat i genomförandet tillbaka till det 

teoretiska ramverket och de teoretiska begreppen, och har därför teoretisk generaliserbarhet 

(ibid.).  

 

 

4. Resultat och analys 

I denna del presenteras resultat och analys som utgår ifrån studiens huvudteorier strategisk 

politisk kommunikation, personifiering, personlig/professionell politik  och genusteori. 
Resultatet har kategoriserats med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Först presenteras 

resultat och analys kopplat till politikens personifiering, följt av personlig och professionell 

politik och sist genusteori. Genomgående i denna del diskuteras genusskillnader eftersom att 

samtliga delar i resultatet berör det ämnesområdet. Den sista delen lyfter genus ur ett bredare 

perspektiv kopplat till strategisk politisk kommunikation.  

 

4.1 Politikens personifiering 

Flera av partiledarna framställer vanligtvis sig själv ensam eller tillsammans med andra 

politiskt knutna personer i bilder/videos på Instagram. Stefan Löfven framställs i högst andel 

ensam på bild med 83%, följt av Annie Lööf med 47% och Ebba Busch Thor med 42%. 

Samtliga partiledare publicerar sällan bilder/videos som visar familj/släkt, med undantag för 

Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor och Annie Lööf som avviker något då de oftare 

publicerade bilder/videos som inkluderade familj eller släkt än övriga partiledare. Stefan 
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Löfven, Jimmie Åkesson och Gustav Fridolin visade inte familj eller släkt i någon publicerad 

bild/video under den analyserade tidsperioden.  

 

Att majoriteten av partiledarna i stor utsträckning publicerar bilder/videos på Instagram där 

de frontar sig själv ensam visar på en tydlig personifiering av den svenska politiken där 

partiledarna får större fokus och fungerar som partiets frontfigur (Gripsrud 2011, 307). Denna 

utveckling innebär att partipolitiken inte får lika stort utrymme och att enskilda politiker lyfts 

fram på partiernas bekostnad (McAllister 2007, 583). Eftersom personifieringen på Instagram 

ökar gällande svenska partiledare avviker resultatet mot hur det ser ut på traditionella medier 

där partiets politik får mer fokus samt där partiledarna själva inte kontrollerar innehållet. 

Mediet Instagram besitter därför inte längre rollen som semi-insiders, där media har en viss 

insyn i det politiska arbetet (Louw 2010, 21). På Instagram kan partiledarna själva styra 

innehållet och mediet kan därför anses ha en minskad påverkanskraft i jämförelse 

traditionella massmedier där journalister kontrollerar agendan och vilket material som 

publiceras. Att fler politiska aktörer och medborgare befinner sig på sociala kanaler likt 

Instagram kan därmed samtidigt som det bidrar till nya möjligheter för politikerna innebära 

minskat inflytande för media och journalister.  

 

Ett annat resultat som är värt att diskutera är att Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor och Annie 

Lööf är de partiledare som i högst utsträckning publicerat bilder/videos som inkluderade 

familj/släkt. Detta kan potentiellt vara en medveten mediestrategi som levt kvar efter 

kampanjperioden inför riksdagsvalet där partierna tillsammans kampanjade som en del av 

“Alliansen”. Detta kan tänkas stärkas av att Stefan Löfven och Gustav Fridolin, som båda står 

på motsatt sida av det politiska blocket, kommunicerade på ett annat sätt eftersom de inte 

visade familj/släkt i någon publicerad bild/video. Något som ytterligare stärker resonemanget 

att de tidigare Allianspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiets partiledare 

kommunicerat enligt liknande mediestrategier är att de under den analyserade tidsperioden 

publicerade betydligt fler inlägg än övriga partier. Att partiledarna och de politiska partierna 

har olika sätt att kommunicera kan bero på att det pågår en professionalisering av den 

svenska politiken där de politiska aktörerna ständigt måste vara aktiva i kommunikationen 

med väljarna på flera plattformar samtidigt (Strömbäck & Nord 2013, 15). Detta tolkas Ulf 
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Kristersson, Ebba Busch Thor och Annie Lööf ha anammat i större utsträckning än övriga 

partiledare eftersom de enskilt samt tillsammans publicerade mer material än övriga 

partiledare under tidsperioden för studien.  

 

När det gäller skillnader mellan manliga och kvinnliga partiledares sätt att kommunicera är 

det tydligt att både männen och kvinnorna i stor utsträckning framställer sig själva som 

frontfigur i publicerade bilder/videos. Eftersom Instagram är ett forum för relationsskapande 

och nära dialoger kan den ökade personifieringen hos partiledarna tänkas vara en genomtänkt 

mediestrategi för att nå följarna. Både Annie Lööf och Ebba Busch Thor publicerade 

bilder/videos som visade släkt/familj, något som endast en av de manliga partiledarna gjorde. 

Att kvinnorna oftare visade släkt/familj i sina inlägg stärker det Hammarlin & Jarlbro (2014, 

144-145) beskriver som en tydlig skillnad mellan kvinnliga och manliga politiker där 

kvinnorna ofta framställs som mer personliga och privata medan männen står för det 

professionella. Resultatet stärker därför den rådande genusordningen och tidigare 

föreställningar kring vad som är typiskt manligt och kvinnligt inom den politiska sfären.  
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Kommentar: Tabellen visar om respektive partiledare nämner sin familj eller släkt i inläggets 

text, presenterat i antal och procent. Totalt (n) 174 analysenheter.  

 

Endast då och då nämner samtliga partiledare familj/släkt i text som publicerats på Instagram. 

Jimmie Åkesson och Gustav Fridolin publicerade dock inte en enda text där familj/släkt 

nämndes. Den som står ut i resultatet är Ebba Busch Thor med 32% texter där familj/släkt 

nämndes, ett resultat som i jämförelse med de andra partiledarna framstår som högt. 

 

Ebba Busch Thor, Annie Lööf, Ulf Kristersson och Stefan Löfven publicerade flera texter där 

familj/släkt nämns. Detta resultat hänger ihop med hur partiledarna visade familj/släkt i 

bild/video där det var de tidigare Allianspartierna som oftast delade med sig av inlägg av den 

karaktären. Att samma partiledare även nämnt familj/släkt flest gånger i inläggets text är 

därför inte överraskande. Stefan Löfven är dock ett undantag, då han inte publicerat någon 

bild/video på familj/släkt men ändå nämnt dem i texten till några inlägg. Att nämna 
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familj/släkt i text kan vara ett sätt för partiledarna att använda sin personlighet i försök att 

komma närmare väljarna och skapa en genuin relation (McAllister 2007, 583). Att dela med 

sig av privat information kan fungera som en genväg för politikerna att nå ut och det gör att 

det blir lättare för väljarna att ta till sig av politisk information. Tillsammans är det 

professionella och det personliga det som skapar politikers persona (Corner 2003, 72-74). 

 

Vad gäller skillnader mellan manliga och kvinnliga partiledare i denna fråga så står Ebba 

Busch Thor ut. Hon är den partiledare som tydligt publicerat flest inlägg med tillhörande text 

på Instagram där familj/släkt nämns. Att hon var så personlig på sin Instagramkanal stärker 

föreställningen om att kvinnliga politiker är mer personliga än de manliga politikerna (Kahn 

Fridkin 1992, 497-498). Samtidigt talar Ulf Kristersson och Stefan Löfvens resultat mot den 

rådande genusordningen då de också publicerat inlägg med texter där familj/släkt nämns. Att 

männen kommunicerar på ett sätt som motsäger det stereotypiska kan vara ett sätt för dem att 

bryta den rådande genusordningen. Samtidigt kan det vara mediet Instagram som bidrar till 

att vad som historiskt sett framställts som typiskt “manligt” respektive “kvinnligt” utmanas 

med nya tankesätt kring genus. Sociala medier och nya plattformar kan potentiellt bidra med 

en ny självständighet och kontroll där politikens kvinnor och män själva kan styra den 

förmedlade bilden av sig själva och påverka den rådande genuslogiken. 
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Kommentar: Tabellen visar hur stor mängd av analyserade bilder/videos som porträtteras i 

vardagsmiljö och yrkesmiljö, samt om det ej går att utläsa för respektive partiledare. 

Resultatet presenteras i antal och procent. Totalt (n) 174 analysenheter.  

 

Samtliga av partiledarnas bilder/videos på Instagram porträtteras oftast i en yrkesmiljö. Flera 

av partiledarna väljer dock att även dela med sig av innehåll som visar både en yrkesmiljö 

och vardagsmiljö. Mest inlägg från en vardagsmiljö visade Stefan Löfven med 50%, Ulf 

Kristersson med 40% och Annie Lööf med 28%.  

 

Vilken miljö partiledarna väljer att visa upp i bilder/videos på Instagram är en del av det som 

Goffman beskriver som individers sätt att bygga upp en “fasad” mot mottagarna (Goffman 

2009, 29). Valet av miljö är ett verktyg för politikerna att förmedla en bild av sig själva 

gentemot målgruppen. Resultatet visar att partiledarna oftast publicerar material i en 
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yrkesmiljö, något som stärker deras självpresentation eftersom bilder/videos som porträtteras 

i en yrkesmiljö respektive vardagsmiljö sänder ut olika budskap till mottagarna (ibid.). Vilken 

miljö partiledarna väljer att visa kan därför vara en genomtänkt strategi där de på förhand kan 

ha funderat kring hur de vill uppfattas och vilken bild av dem själva de vill förmedla till 

mottagarna. Att partiledarna samtidigt som de visar mycket material som porträtterats i en 

yrkesmiljö även väljer att dela med sig av vardagsmiljön förstärker bilden av en pågående 

personifiering där gränsen mellan det personliga och professionella har suddats ut, i detta fall 

på Instagram (Papacharissi 2010, 21). Politikerna måste upplevas som nära och personliga 

samtidigt som de måste vara professionella och lyfta fram partiets politik (Goffman 2009, 

73).  

 

Samtliga partiledare publicerade innehåll i en vardagsmiljö och i en yrkesmiljö. Stefan 

Löfven och Ulf Kristersson utmärker sig i resultatet då de i större utsträckning än de övriga 

partiledarna publicerat bilder/videos som porträtterats i en vardagsmiljö. Det kan tolkas tala 

emot den i nuläget rådande genuslogiken kopplat till partiledare där männen porträtteras som 

professionell och med ett större fokus på yrkesrollen än i jämförelse med kvinnor 

(Hammarlin & Jarlbro 2014, 144-145). Resultatet talar snarare för att de manliga partiledarna 

är personliga och även visar upp material av mer personlig karaktär på Instagram. Samtidigt 

kan resultatet tolkas stärka de mer stereotypiska föreställningarna gällande kvinnliga 

partiledare eftersom både Annie Lööf och Ebba Busch Thor publicerat material som 

porträtterats i en vardagsmiljö. Det överensstämmer med genuslogiken som historiskt sett 

menat att kvinnliga partiledare i större utsträckning fokuserar på det privata och personliga än 

manliga partiledare (ibid.).  
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Kommentar: Tabellen visar i hur stor utsträckning det går att utläsa partitillhörigheter i 

inläggets text, i antal och procent. Totalt (n) 174 analysenheter.  

 

Partitillhörigheter likt partisymboler eller partiets namn gick oftast att utläsa hos Annie Lööf 

som i störst utsträckning kommunicerat i text med partitillhörigheter. Förutom att hon vid 

flertalet tillfällen skrev “Centerpartiet” eller använde en hashtag med partiets namn så 

använde hon ofta emojin som föreställer en fyrklöver, något som representerar partiets 

symbol. Även Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor använde då och då partitillhörigheter likt 

emojis i inläggets text.  

 

Användandet av partitillhörigheter i inläggets text kan bidra med en tydlighet i politikernas 

sätt att kommunicera. Partitillhörigheter och text är något som kan tolkas förstärka det som 

kommuniceras i bild/video. Om partiledaren exempelvis skriver “ rösta på Centerpartiet” och 

samtidigt infogar en emoji som sammankopplas med partiet (i detta fall en fyrklöver) kan det 
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tolkas stärka det som kommuniceras i bild och övrig text i inlägget. Att partiledarna 

använder sig av partitillhörigheter i text kan även vara en konsekvens av att partiledarna alltid 

är mer eller mindre styrda av det egna partiets åsikter (Goffman 2009, 73). Trots att det pågår 

en personifiering där partiledarna lyfts fram på bekostnad av det egna partiet så måste de i 

större utsträckning ta ansvar för att förmedla partipolitiken (ibid.). Därför kan användandet av 

exempelvis partiets namn tänkas stärka partiets budskap gentemot mottagarna. Annie Lööf 

stod ut i resultatet eftersom hon mer frekvent än övriga partiledare kommunicerade i text med 

hjälp av partitillhörigheter, något som kan vara en strategi för henne som partiledare eller för 

Centerpartiet att kommunicera sina budskap i hopp om att attrahera fler väljare på Instagram. 

Att Annie Lööf, Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor mest förekommande använde 

partitillhörigheter skulle även kunna vara en gemensam mediestrategi som de använt inför 

riksdagsvalet då de kampanjade som “Alliansen”. Detta stärks av tidigare resultat som visat 

att de kommunicerat på ett liknande sätt, exempelvis gällande omnämnande av familj/släkt i 

bild/video samt text.  

 

Användandet av emojis kan tolkas vara en del av den strategisk politiska kommunikationen 

som är en central del i politiska partiers arbete. Viktiga delar i den kommunikationen 

gentemot väljarna handlar om att konstruera mediestrategier som stärker den egna politiken 

(Falkheimer & Heide 2007, 119). Användandet av partitillhörigheter och emojis i text kan 

därav vara en del av partiledarna och partiernas valda mediestrategier. Att Annie Lööf och 

Ebba Busch Thor som de två analyserade kvinnorna i denna fråga visade ett högt resultat 

gällande användandet av emojis kan sammankopplas med diskussionen kring genus och 

skillnader mellan politiska män och kvinnor. Att de kvinnliga partiledarna använde emojis i 

högre utsträckning kan innebära att de använder en annan mediestrategi än de manliga 

partiledarna. Det kan bero på att de manliga partiledarna inte har samma insikt eller kunskap 

kring hur emojis används, något som kan uppfattas viktigt eftersom genomtänkta strategier är 

avgörande i kampen om väljare (Grusell & Nord 2015, 12).  
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4.2 Personlig och professionell politik 

Under den valda tidsperioden bestod majoriteten av alla bilder/videos som partiledarna 

publicerade av politiska aktiviteter. Exempel på politiska aktiviteter som illustrerades i bild 

var partiledaren på en politisk debatt eller tillsammans med andra partiledare. Flest politiska 

aktiviteter visade Stefan Löfven då samtliga av hans inlägg var av den karaktären. Även 

Annie Lööf och Jimmie Åkesson publicerade många inlägg som visade politiska aktiviteter 

med 74% respektive 72%. Till skillnad från dessa partiledare som visade mycket politiska 

aktiviteter så visade Ulf Kristersson istället en högre andel bilder/videos med 

vardagsaktiviteter än politiska aktiviteter. Trots att många av partiledarna visade mycket 

politiska aktiviteter i bild/video så valde de även att visa vardagsaktiviteter likt resor och 

träning i olika utsträckning. 

 

Resultatet visar att partiledarna både publicerar bilder och videos som visar vardagsaktiviteter 

och politiska aktiviteter. Detta kan vara ett sätt för partiledarna att profilera sig på sociala 

medier. Instagram möjliggör för politiker att kunna förmedla sina politiska budskap samtidigt 

som de är privata och kan skapa en närmare relation med väljarna (Bjerling 2012, 187). En 

möjlig anledning till varför partiledarna väljer att visa upp delar ur både vardagslivet och den 

politiska vardagen är eftersom följarna idag vill kunna identifiera sig själv med partiledaren. 

Om politikerna endast skulle visa delar ur den politiska vardagen och inget från privatlivet 

finns risken att följarna inte kan relatera till politikernas liv (ibid.). På Instagram visade 

partiledarna upp delar ur privatlivet när de exempelvis tränade eller umgicks med familjen. 

Ulf Kristersson lade till exempel ut bilder tillsammans med sin hund vid flertalet tillfällen. 

Detta kan tänkas bidra med en intimitet och en närhet mellan partiledaren och följarna som 

inte går att skapa via traditionella medier.  

 

I Svenssons (2014, 97) studie om den folkpartistiska riksdagsledamoten Nina Larssons 

kampanjarbete visade resultatet att hennes viktigaste strategi som politiker på sociala medier 

kretsade kring att visa både en privat och professionell sida av sig själv (Svensson 2014, 

108). På samma sätt agerar de svenska partiledarna på Instagram då de visar både en 

personlig och professionell sida av sig själv. Det går därför vidare att anta att flera av 
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partiledarna har en sociala medie-strategi som innefattar att publicera inlägg av både 

personlig och professionell karaktär för att följarna ska kunna identifiera sig med partiledaren 

och för att partiledaren ska kunna förmedla politiskt innehåll på ett lättförståeligt sätt.  

 

Ulf Kristersson var den enda partiledaren som publicerat fler bilder/videos som porträtterat 

vardagsaktiviteter än politiska aktiviteter. Stefan Löfven å andra sidan publicerade endast 

material som porträtterats i en yrkesmiljö. Det resultatet kan tänkas vara en effekt av att han 

själv inte hanterar sitt eget konto, det styrs istället av hans medarbetare. Det vore exempelvis 

märkligt om en annan person lade upp bilder på Löfven i en hemmamiljö med sin familj. Det 

skulle kunna upplevas som mindre trovärdigt än när Kristersson publicerar material av det 

slaget eftersom han antas administrera sitt konto själv. Att Stefan Löfven själv inte hanterar 

sitt konto kan därmed antas skapa vissa begränsningar i hans strategi på Instagram eftersom 

att han inte publicerar bilder/videos som porträtterats i en vardagsmiljö. För att möjliggöra 

detta skulle han då möjligtvis själv behöva vara med och engagera sig i vilket material som 

publiceras på hans konto. Hur Kristersson och Löfven kommunicerar på Instagram talar 

vidare emot varandra och genusordningen. Det stereotypiska tänket att män inom politik i 

högre utsträckning är professionella i sitt framträdande stämmer inte i Kristerssons fall men 

bekräftas av Löfven (Djick & Poell 2013, 5). Vad gäller kvinnorna (Ebba Busch Thor & 

Annie Lööf) så publicerade de material av både personlig och professionell karaktär, där 

majoriteten av deras inlägg porträtterade politiska aktiviteter. Även detta resultat talar emot 

det typiskt “manliga” och “kvinnliga” gällande politiker och visar att genuslogiken kan 

kringgås på Instagram. Att kvinnorna publicerat mest inlägg med politiska aktiviteter skulle 

också kunna vara ett sätt för dem att utmana genusordningen och upplevas med 

professionella än tidigare.  
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Kommentar: Tabellen visar i hur stor utsträckning partiledarna på bilden/videon är klädd 

formellt eller vardagligt samt om partiledaren ej är synlig eller om det inte går att utläsa, i 

antal och procent. Totalt (n) 174 analysenheter.  

 

På bilder/videos där partiledarna själva är synliga i bild är de oftast formellt klädda. Hos flera 

av partiledarna var detta extra tydligt. Mest formellt klädd var Annie Lööf med 72%, följt av 

Stefan Löfven med 67% och Ebba Busch Thor med 66%. Samtliga partiledare är i mindre 

utsträckning vardagsklädda på sina Instagramkonton. Vad gäller Ulf Kristersson så var han 

själv inte synlig i en stor del av inläggen, nästan hälften av alla inlägg föreställde inte 

Kristersson själv. 

 

 
 

34 



 

 

 

Kommentar: Tabellen visar om respektive partiledares ansiktsuttryck är leende/skrattande, 

neutral, engagerad/seriös eller arg/irriterad och även om det ej framgår i inläggets 

bild/video, i antal och procent. Totalt (n) 174 analysenheter.  

 

Männens ansikten är många gånger ej synligt i bilden/videon. I hela 72% av Gustav Fridolins 

bilder/videos var hans ansikte ej synligt och även hos Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson 

var deras ansikten inte synliga i majoriteten av inläggen. Kvinnorna Ebba Busch Thor och 

Annie Lööf skiljer sig mot männen då de var mest leende/skrattande på sina bilder och 

videos. Ingen av partiledarna var arg/irriterad i något inlägg, däremot publicerade alla 

partiledare inlägg där de var engagerade/seriösa.  

 

Goffmans teori om självpresentation och en förmedlad “fasad” blir aktuell i detta resultat 

eftersom partiledarnas klädval och ansiktsuttryck är en viktig del av det som beskrivs som 

den personliga fasaden (Goffman 2009, 30). Partiledarnas klädval och ansiktsuttryck på 

bilder/videos är ett strategiskt beslut för att skapa ett visst framträdande gentemot målgruppen 
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(ibid.). Resultatet pekar återigen på att gränserna i det offentliga rummet, i detta fall 

Instagram, har suddats ut och det personliga och professionella flyter samman (Ilshammar 

2013, 360). Detta bekräftas av att samtliga partiledare publicerat inlägg där de varit både 

formellt och vardagligt klädda. Att kvinnorna var de som mest frekvent var leende/skrattande 

på sina inlägg kan tolkas hänga ihop med genussystemet och föreställningarna om manligt 

och kvinnligt beteende. Att Ebba Busch Thor och Annie Lööf oftare än de manliga 

partiledarna var leende/skrattande skulle därför kunna vara ett medvetet eller omedvetet 

mönster som bidrar till hur kvinnor historiskt sett framställts i olika mediala sammanhang. 

Det skulle även kunna vara en genomarbetad strategi som de kvinnliga partiledarna har på 

sociala medier. Det kan grunda sig i att partiledarna ständigt måste vara aktiva på olika 

kanaler och slåss om medieutrymme vilket ställer stora krav på kompetens och 

genomarbetade strategier för att lyckas (Grusell & Nord 2015, 12). Kvinnliga och manliga 

partiledare behöver heller inte ha samma målgrupp på sina Instagramkonton. Det kan också 

vara en anledning till att männen och kvinnorna bygger upp olika slags fasader i form av 

klädval och ansiktsuttryck.  
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Kommentar: Tabellen visar om det förekommer politiska ställningstaganden i respektive 

partiledares tillhörande text. Antingen ja, i vi-/parti-/block-form eller ja, i jag-form och även 

om det inte framgår, i antal och procent. Totalt (n) 174 analysenheter.  

 

Stora delar av partiledarnas texter i inlägg på Instagram fokuserar inte på politiska 

ställningstaganden. Flest politiska ställningstaganden i text i vi-/parti-/block-form publicerade 

Annie Lööf med 57%, följt av Stefan Löfven med 50% och Ulf Kristersson med 48%. Det 

var endast kvinnorna Annie Lööf och Ebba Busch Thor som publicerade texter med politiska 

ställningstaganden i jag-form, även om det var i liten utsträckning.  

 

Att så stor del av politikernas text till publicerade bilder och videos inte inkluderar politiska 

ställningstaganden är överraskande då deras arbete till stor del går ut på att förmedla politiska 

 
 

37 



 

budskap och ställningstaganden. Samtidigt stärker resultatet det som tidigare diskuterats då 

det bekräftar att en viktig del av politikers strategi på sociala medier handlar om att agera mer 

privat i den offentliga sfären (Papacharissi 2010, 25). Det handlar på sociala medier lika 

mycket för politikerna om att förmedla politiska budskap som att dela med sig av personlig 

information i hopp om att attrahera väljare och följare (Kruikemeier 2014, 131).  

 

Att de kvinnliga partiledarna är de enda som publicerar politiska ställningstaganden i 

jag-form är värt att uppmärksamma då det kopplat till det rådande genussystemet kan stärka 

bilden av att kvinnliga politiker är mer personliga och privata i sin framförhållning än 

männen (Kahn Fridkin 1992, 497-498). Resultatet kan också vara ett strategiskt verktyg för 

kvinnorna att arbeta med storytelling för att förmedla en viss berättelse av sig själva, något 

som de sociala mediernas funktioner kan främja. Fokus ligger på Instagram vid att etablera 

långsiktiga relationer med olika intressenter, vilket kan tänkas vara lättare om partiledaren 

kommunicerar på ett mer personligt sätt i bild/video och tillhörande text (Falkheimer & 

Heide 2015, 341).  
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Kommentar: Tabellen visar i hur stor utsträckning respektive partiledares texter består av 

personlig eller professionell karaktär samt om det ej framgår, i antal och procent. Totalt (n) 

174 analysenheter.  

 

De flesta av partiledarna publicerade under tidsperioden oftast texter av professionell 

karaktär. Stefan Löfven står ut med 67% personlig text tillsammans med Ebba Busch Thor 

som publicerat inlägg vars text till 49% varit av personlig karaktär. Samtliga partiledare 

kommunicerade någon gång personligt i sina texter men i olika stor utsträckning. 

 

Ebba Busch Thor var den som i stor utsträckning kommunicerat personligt i text på sina 

tillhörande Instagraminlägg, något som inte är överraskande med tanke på tidigare resultat 

där hon var den partiledare som till störst del nämnt familj/släkt i inläggets text. Sammantaget 

visar resultatet i denna fråga på att svenska partiledares kommunikation på Instagram kretsar 

kring att blanda innehåll av personlig och professionell karaktär. Något som kan ligga till 

 
 

39 



 

grund för att samtliga partiledare väljer att visa upp en mer personlig sida av sig själva på 

kanalen kan bero på att det råder en politisk professionalisering där politiska partier 

skräddarsyr sina budskap med genomtänkta strategier (Strömbäck & Nord 2013, 15). Det går 

med andra ord att säga att det pågår permanenta politiska kampanjer där politikerna ständigt 

måste vara aktiva i sin kommunikation till väljarna (ibid.). Ebba Busch Thor står tillsammans 

med Stefan Löfven ut i resultatet då de i större utsträckning kommunicerar personligt i text på 

Instagram. Även detta resultat kan, likt tidigare nämnt, visa att både kvinnor och män själva 

kan styra och kontrollera bilden av sig själva, en av de stora fördelarna för politiker på 

Instagram (ibid.).  

 

4.3 Genusteori 

Sammantaget av hela uppsatsens analyserade Instagraminlägg så var 51% av dessa 

publicerade av Annie Lööf och Ebba Busch Thor. Tillsammans publicerade de kvinnliga 

partiledarna 88 inlägg och de manliga partiledarna 86 inlägg. Trots att studien undersökte 

fyra manliga partiledares kommunikation på Instagram och endast två kvinnliga partiledare 

så stod de för mer än hälften av materialet. Denna skillnad mellan könen är värd att 

uppmärksamma extra eftersom resultatet tydligt talar emot tidigare föreställning inom genus 

och den strategiska politiska kommunikationen. Studier i amerikanska senatsval har 

exempelvis tidigare visat att kvinnliga kandidater i förhållande till manliga får mindre 

medieutrymme (Kahn Fridkin 1992, 497-498). I detta fall visar resultatet att kvinnliga 

partiledare på Instagram kan arbeta för att istället i större utsträckning få medieutrymme och 

ta plats. De kan via kanalen själva bestämma hur frekvent de vill publicera samt vilken 

självbild de vill förmedla. Till skillnad från massmedier likt tv och tidningar där 

journalisterna besitter makten att styra över innehållet kan partiledarna själva välja vad som 

förmedlas i sociala medier, något som resultatet visar att de kvinnliga partiledarna drar nytta 

av. Att Annie Lööf och Ebba Busch Thor publicerade så mycket material under tidsperioden 

kan också vara ett resultat som hänger ihop med den tidigare diskussionen kring “Alliansens” 

potentiella gemensamma mediestrategi.  
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Kommentar: Tabellen visar hur stort antal av den totala mängden inlägg för respektive 

partiledare under den valda tidsperioden som bestod av en bild eller en video, i antal och 

procent. Totalt (n) 174 analysenheter.  

 

Det framgår tydligt enligt tabellen ovan att majoriteten av materialet som de manliga och 

kvinnliga partiledarna publicerade på Instagram var bilder. Videos förekommer i mindre 

utsträckning där Annie Lööf publicerade flest med 9 stycken följt av Ebba Busch Thor som 

publicerade 4 stycken.  

 

Kvinnorna tar mer plats på Instagram och uppdaterar mer frekvent än männen. De 

kommunicerar även mer med videos. Att kvinnorna publicerar oftare och använder fler 

videos kan vara en medveten mediestrategi som tolkas passa Instagram som format där det 

pågår en ständig kamp om följarna och där relationsskapande står i fokus (Falkheimer & 

Heide 2015, 341). Att ständigt vara aktiv i dialogen med följarna och visa sig närvarande kan 
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därför ses som en fördel för de kvinnliga partiledarna i denna fråga. Trots att bilder 

fortfarande är det som partiledarna använder sig av mest i sina inlägg på Instagram så 

publicerar flera partiledare även videos. Att partiledarna kommunicerar med videos skulle 

även kunna vara ett sätt för dem att föra vidare det som vanligtvis visas via traditionella 

massmedier på Instagram. Det resonemanget bekräftas av att flera av partiledarna i videos 

visade upp inslag från exempelvis en tv-sänd partiledardebatt. Instagram kan därför 

potentiellt bidra till att det är mer lättillgängligt för väljare att ta del av politiskt inslag i form 

av rörlig bild eftersom att videoklipp på Instagram är mycket kortare än inslag i tv, radio eller 

tidningar.  

 

 

5. Slutsatser & slutdiskussion  

I denna del kommer slutsatser redovisas och en slutdiskussion föras kring syftet med studien 

och dess tre frågeställningar. Sist presenteras en idédiskussion kring framtida 

forskningsområden.  

 

I dagens fragmenterade medielandskap där väljarrörligheten ökar och kampen om väljarna är 

större än någonsin måste de politiska aktörerna ständigt vara närvarande i dialogen med 

väljarna. Den ökade kampen om väljarna skapar därmed permanenta kampanjer i försök att 

kontrollera vad som i stor utsträckning är en okontrollerbar process. Detta ställer nya krav på 

partiledare och politiska partier som måste agera på flera olika kanaler samtidigt, där sociala 

medier och Instagram är en viktig del. Studiens resultat visar att partiledare i stor utsträckning 

lyfts fram och agerar frontfigur för det egna partiet, personifiering är därmed väldigt 

framträdande gällande svenska partiledares kommunikation på Instagram.  Med partiledaren i 

fokus fungerar de som partiets huvudsakliga kanal och ansikte utåt i hopp om att attrahera 

fler väljare. De ansvarar i stor utsträckning för att förmedla partiets åsikter vilket speglas i 

studiens resultat där det var tydligt att partiledarna delade med sig av både professionellt och 

personligt innehåll. En större del av partiernas påverkansarbete ligger med andra ord i 

händerna på partiledaren som i större utsträckning än tidigare måste ansvara för att vara nära 

och aktiv i dialogen med följarna. Instagram är vidare en plattform där en del av framgången 
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kräver närhet till mottagarna, något som inte är lika förekommande på traditionella medier. 

På sociala medier kommer avsändare och mottagare närmare varandra och agerar med 

liknande förutsättningar. Att partiledaren hamnar i större fokus kan vid en potentiell kris eller 

skandal tänkas bidra till att partiledaren själv blir syndabock för partiets åsikter och agerande. 

Samtidigt kan denna utveckling möjliggöra för att partiledarens roll blir starkare när det går 

bra för det egna partiet.  

 

Instagram skapar nya förutsättningar för manliga och kvinnliga partiledare att förmedla en 

viss bild av sig själv till målgruppen. De kan där arbeta med olika mediestrategier för att 

förmedla en viss “fasad” och självpresentation gentemot målgruppen. För partiledare på 

Instagram flyter det personliga och professionella livet samman då både livet som 

yrkespolitiker och privatperson lyfts fram. Gränserna mellan det privata och yrkesmässiga har 

suddats ut eftersom både manliga och kvinnliga partiledare publicerar material av både 

personlig och professionell karaktär. Det kan bero på att Instagram är en kanal som ställer 

krav på närvaro och relationsbyggande med mottagarna. Partiledarna måste upplevas som 

nära och vara personliga för att skapa långsiktiga relationer med följarna samtidigt som 

partiets egna politik måste speglas och lyftas fram. Just fokus på närhet mellan följare och 

partiledare har gjort att följarna värdesätter att kunna identifiera sig med partiledaren, något 

som kan ligga till grund för att det personliga lyfts fram allt mer hos partiledarna. Med andra 

ord så finns det en tydlig variation i partiledarnas innehåll på Instagram där det inte finns 

någon tydlig skillnad mellan det professionella och personliga. Instagram skapar därför ett 

nytt offentligt rum där gränserna inte är lika tydliga som förr. Att partiledarna publicerar 

innehåll som speglar både deras privatliv och deras roll som yrkespolitiker tyder på att 

samtliga partiledare i denna studie använder sig av en liknande mediestrategi angående denna 

typ av kommunikation. En anledning till att alla partiledare mer eller mindre använder sig av 

innehåll av olika karaktär kan grunda sig i att följarna på Instagram i större utsträckning vill 

kunna identifiera sig själv med partiledaren.  

 

Den politiska arenan, som de politiska männen tidigare styrt, är idag mer jämställd och 

kvinnor agerar på liknande förutsättningar som männen även om innehållet i vissa fall 

fortfarande går i linje med vad som historiskt sett är stereotypiskt kvinnligt och manligt. 
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Instagram skapar en ny politisk arena där manliga och kvinnliga politiker har liknande 

förutsättningar att kunna etablera egna mediestrategier för att attrahera väljare. Till skillnad 

från de traditionella medierna kan partiledare på Instagram gå emot genuslogiken och 

männen kan exempelvis vara mer personliga och privata än tidigare och kvinnorna mer 

professionella. På kanalen kan partiledarna själva styra på vilket sätt de presenteras och 

uppfattas, något som även bidrar till att den rådande genuslogiken utmanas. Till skillnad från 

de traditionella massmedierna där journalisterna styr innehållet och besitter makten kan 

politikerna på Instagram i större utsträckning sätta agendan och styra innehållet. De 

föreställningar vi har om manligt respektive kvinnligt kan nu utmanas med nya 

mediestrategier där partiledarna vågar utmana det som tidigare varit normen. Instagram är 

med andra ord en arena med nya förutsättningar och tillgång till kontroll som partiledare och 

politiska partier inte tidigare har haft.  

 

Trots att den forna “Alliansen” splittrades i samband med riksdagsvalet 2018 så agerar Ulf 

Kristersson, Annie Lööf och Ebba Busch Thor fortfarande på ett gemensamt sätt på 

Instagram. De kommunicerar likvärdigt i både bilder/videos samt text där de till skillnad från 

övriga partiledare i studien exempelvis publicerat fler inlägg, haft större fokus på innehåll av 

personlig karaktär och kommunicerat med partitillhörigheter i större utsträckning. Att denna 

konstellation efter regeringsbildandet 2019 fortfarande kommunicerar enligt vad som 

uppfattas som en liknande mediestrategi är därmed tydligt. 

 

5.1 Framtida forskning 

Som framtida forskning vore det intressant att vidare studera personifieringen och den 

utveckling som sker på Instagram där de enskilda politikerna lyfts fram som frontfigur för det 

egna partiet. Får partiledarna ta större smällar vid en kris om partiet går igenom en sådan? 

Kan det vara en anledning till att exempelvis Moderaternas tidigare partiledare Anna Kinberg 

Batra fick avgå i samband med att Moderaterna öppnade upp för dialog med 

Sverigedemokraterna? Trots att politiska åsikter som partiledarna förmedlar är 

genomarbetade inom det egna partiet så kan politiska åsikter i dagsläget framstå som 
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partiledarens egna agerande och åsikter. Det ökade förtroendet och ansvaret hos de enskilda 

partiledarna vore därför spännande att undersöka närmare.  

 

Eftersom att denna studie undersökt personifieringen och framhävandet av det personliga och 

professionella på Instagram vore det även intressant att titta om detta är lika tydligt på andra 

sociala kanaler likt Facebook och Twitter. Att använda en annan metod i genomförandet likt 

intervjuer med partiledare eller andra politiskt ansvariga vore också ett alternativ som kan 

bidra med ett nytt synsätt. En användarstudie kring hur högt följarna värdesätter att 

partiledarna lyfter fram innehåll av personlig karaktär tillsammans med det politiska skulle 

vidare vara något som kan komplettera denna studie. Hur viktigt är det egentligen för följarna 

att partiledarna engagerar sig och visar två sidor av sin persona? Resultatet i en sådan studie 

skulle även kunna bidra med viktiga insikter för de politiska partierna och politikerna som de 

sedan kan använda sig av i utformandet av strategier på sociala medier. 
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Bilaga 1 - Kodschema 

 

Formvariabler (V1-V5): 

V1: Inläggets kod 

Svarsalternativ: 

Stefan Löfven: 10X, exempelvis bild 1 = 101, bild 11 = 111 

Ulf Kristersson: 20X, exempelvis bild 2  = 202, bild 12 = 212 

Jimmie Åkesson: 30X, exempelvis bild 3 = 303, bild 13 = 313 

Annie Lööf: 40X, exempelvis bild 4 = 404, bild 14 = 414 

Ebba Busch Thor: 50X, exempelvis bild 5 = 505, bild 15 = 515 

Gustav Fridolin: 60X, exempelvis bild 6 = 606, bild 16 = 616 

 

V2: Vilken partiledare tillhör inlägget?  

Svarsalternativ:  

1. Stefan Löfven 

2. Ulf Kristersson 

3. Jimmie Åkesson 

4. Annie Lööf 

5. Ebba Busch Thor 

6. Gustav Fridolin 

 

Förklaring:  Variabeln visar partiledarens namn och är en enklare kategorisering på 

ovanstående variabel V1. 

 

V3: Vilken partiledare tillhör inlägget?  

Svarsalternativ:  
1. Man 

2. Kvinna 
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Förklaring: Variabeln skiljer könen åt, detta för att studiens resultat och analys jämför könen 

emellan. 

 

V4: Vilket datum publicerades inlägget? 

Svarsalternativ:  
1. 190121 

2. 190122 

3. 190123 

4. 190124 

5. 190125 

6. 190126 

7. 190127 

8. 190128 

9. 190129 

10. 190130 

11. 190130 

12. 190201 

13. 190202 

14. 190203 

15. 190204 

16. 190205 

17. 190206 

18. 190207 

19. 190208 

20. 190209 

21. 190210 

22. 190211 

23. 190212 

24. 190213 

25. 190214 

26. 190215 
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27. 190216 

28. 190217 

29. 190218 

30. 190219 

31. 190220 

32. 190221 

 

Förklaring:  Variabeln besvarar vilket datum respektive inlägg publicerades på under den 

analyserade tidsperioden.  

 

V5: Vilket format är inlägget? 

Svarsalternativ:  

1. Bild 

2. Video 

 

Innehållsliga variabler (V6-V15): 

V6: Vem är med på bilden?  

Svarsalternativ:  
1. Partiledaren  

2. Partiledaren med familj och släkt 

3. Familj/släkt 

4. Partiledaren och politiskt knutna personer 

5. Partiledaren och väljare/myndighetspersoner/kända personer/företag 

6. Politiskt knutna personer 

7. Väljare/myndighetspersoner/kända personer/företag/annan 

8. Ingen person på bilden 

9. Går ej att utläsa 

 

Förklaring: Variabeln besvarar vilken/vilka personer som finns representerade i bilden, där 

variabelvärdet förklarar vem/vilka det är störst fokus på. Exempelvis kan partiledaren vara i 
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förgrunden i en bild med andra människor i bakgrunden där det inte går att identifiera om de 

är väljare, politiska personer, kända personer etcetera. Då blir variabelvärdet “1 Partiledaren”.  

 

 

V7: I vilken miljö porträtteras bilden/videon?  

Svarsalternativ: 

1. Vardagsmiljö  

2. Yrkesmiljö 

3. Går ej att utläsa  

 

Förklaring: I variabeln har vi använt oss av tre olika variabelvärden. Värde 1 ”vardagsmiljö” 

har vi valt att kategorisera som en miljö som inte är en typisk arbetsmiljö för en politiker. Till 

exempel politikerns hem eller andra vardagsmiljöer likt gymmet eller i sommarhuset. 

Partistämmor, offentliga debatter och invigningar kategoriseras som Värde 2 “yrkesmiljö” då 

det är miljöer som tydligt går att koppla till en politikers arbete.  

 

V8: Nämner partiledaren sin familj eller släkt i inläggets text?  

Svarsalternativ: 

1. Ja  

2. Nej 

 

Förklaring: Variabeln besvarar huruvida familj eller släkt nämns i inläggets text. Till 

exempel skulle det kunna vara en publicerad bild med texten “helgen bjöd på avkoppling ute 

på landet med familjen”.  

 

V9: Går det att utläsa partitillhörigheter i texten? 

Svarsalternativ: 

1. Ja 

2. Nej 
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Förklaring:  Variabeln svarar på om det går att utläsa partitillhörighet likt partinamn, 

partisymboler eller något konkret som visar vilket parti det handlar om. Det kan till exempel 

vara en emoji som föreställer en fyrklöver som sammankopplas med Centerpartiets 

partisymbol.  

V10: Vilken typ av aktivitet porträtteras i inlägget?  

Svarsalternativ: 

1. Politisk aktivitet 

2. Vardagsaktiviteter  

3. Går ej att utläsa 

 

Förklaring: I variabeln har vi valt att använda oss av tre variabelvärden. Värde 1 ”Politisk 

aktivitet” kategoriseras som en aktivitet inom den politiska miljön, till exempel offentliga 

debatter, tal med traditionell media eller tal inför en publik. Även när partiledaren träffar 

väljare, myndigheter och företag platsar det in under detta variabelvärde. Värde 2 

”Vardagsaktiviteter” är innehåll där partiledaren framställs som en vanlig privatperson, 

exempelvis när han/hon umgås med familjen, reser eller tränar.  

 

V11: Hur är partiledaren klädd?  

Svarsalternativ: 

1. Formell 

2. Vardaglig 

3. Partiledaren är ej synlig 

4. Går ej att utläsa  

 

Förklaring: I denna variabel besvaras om partiledaren bär formella eller vardagliga kläder.  

Med formella kläder menas exempelvis kavaj, skjorta eller klänning. Vardagliga kläder är 

mer nedklätt såsom t-shirt, jeans, tröja eller linne. Viktigt att poängtera på denna variabel är 

att det är helhetsintrycket av klädseln på bilden som blir variabelvärdet. Till exempel kan Ulf 

Kristersson ha en skjorta på sig och definieras som formell men om han har skjortärmarna 

uppkavlade samt bär kortbyxor kommer variabelvärdet istället att bli vardaglig.  
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V12: Vilket ansiktsuttryck har partiledaren?  

Svarsalternativ: 

1. Leende/skrattande 

2. Neutral 

3. Engagerad/seriös 

4. Arg/irriterad  

5. Framgår ej  

 

Förklaring: I denna variabel utgår vi från partiledarens ansiktsuttryck, om det är glatt, 

neutralt, seriöst eller irriterat. Viktigt att poängtera på denna variabel är att vid exempelvis en 

video är det helhetsintrycket och det övervägande ansiktsuttrycket som blir variabelvärdet. 

Om partiledaren exempelvis ser väldigt engagerad och seriös ut i en debatt men under kort 

sekvens skrattar/ler så blir variabelvärdet “3. Engagerad/seriös”.  

 

V13: Förekommer politiska ställningstaganden i inläggets text? 

Svarsalternativ:  

1. Ja, i vi-/parti-/block-form 

2. Ja, i jag-form 

3. Nej 

 

Förklaring: Variabeln besvarar om det finns politiska ställningstagande i inlägget och i 

vilken form det förekommer. “Socialdemokraterna står upp för människors lika värde” 

kategoriseras som variabelvärde 1. “Ja, i vi-/part-/block-form”. Exempelvis “Jag anser att 

könskvotering bör införas på alla arbetsplatser för att främja ett mer jämställt samhälle”, 

kategoriseras som variabelvärde 2. “Ja, i jag-form”.  
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V14: Av vilken karaktär är inläggets text? 

Svarsalternativ: 

1. Personlig 

2. Professionell 

3. Framgår ej 

 

Förklaring: I denna variabel besvaras huruvida texten i ett inlägg är av mer personlig eller 

professionell karaktär. Exempel på personlig karaktär: “Idag går våra tankar till terrorns och 

hatets offer, vi minns och vi sörjer”. Exempel på professionell karaktär: “Idag kom nyheten 

om att Kristdemokraterna har passerat tvåsiffrigt och ligger nu på 10.6 % i senaste 

opinionsmätningen!”.  

 

V15: Förekommer emojis i texten? 

Svarsalternativ: 

1. Ja 

2. Nej 

 

Förklaring:  Variabeln svarar på om det finns emojis i texten. Med emojis syftar vi till 

animerade emojis likt “  ” och “ ”. Smileysar likt “:-)” och “:-D” räknas inte med.  
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