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Abstract 

I den här undersökningen studerar vi hur tre partiledare för riksdagspartier i Sverige använder 

den sociala medieplattformen Instagram samt av vilken karaktär deras inlägg kan sägas vara. 

Studien belyser partiledarnas inlägg i relation till Habermas offentlighetsteori och kastar ljus 

på skillnader mellan den borgerliga offentligheten och offentligheten på internet. För att 

kunna besvara våra frågeställningar om inläggens karaktär och hur det privata används på en 

offentlig plattform har vi utfört en kvantitativ och kvalitativ textanalys av alla tre partiledarnas 

Instagramkonton med en tidsbegränsning på två månader. Resultatet visar på att samtliga tre 

konton framförallt används för att publicera inlägg relaterade till arbetet som politiker och 

partiledare. Dock publiceras flertalet bilder av privat karaktär av två av partiledarna. På grund 

av detta kan det bli svårt att få fram en diskussion och istället blir Instagram ett forum för att 

lyfta fram och marknadsföra sina partiers budskap och nå ut till många snarare än att diskutera 

politik med användare och eventuella väljare. 
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1.  Inledning & Bakgrund 

Instagram lanserades hösten 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger och är en applikation 

för bilddelning och ett socialt nätverk. I dag har applikationen mer än 800 miljoner användare 

(Instagram 2018). Annie Lööf, Ebba Busch Thor och Gustav Fridolin är alla tre partiledare 

eller språkrör för olika riksdagspartier i Sverige. Vi kommer i vår undersökning försöka skapa 

en överblick kring hur dessa tre partiledare använder sig av den sociala medieplattformen 

Instagram och hur de bygger upp sina profiler. Genom Instagram kan partiledarna välja vad 

de vill publicera och hur de vill presentera sig själva inför offentligheten och plattformen ger 

användaren möjlighet att förmedla budskap över både text, bild och rörlig bild. 

                                                   

Enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen har medierna en central roll i det västerländska 

samhället och vi lever i en mediekultur (2004:62). Medierna kan därför sägas ha stort 

inflytande på oss och hur vi hanterar den information som via medier når oss. Med 800 

miljoner användare i världen anser vi Instagram vara ett ungt men ändå välkänt medium som 

har betydelse i mångas vardag. Internationellt kan man se att allt fler politiker använder 

sociala medier för sina valkampanjer, exempelvis Barack Obama och Donald Trump. 

Lalancette och Raynauld (2017:29) menar att sociala medier har fått allt större betydelse för 

den politiska kommunikationen under de senaste två decennierna. Flera politiker syns i 

sociala medier men är engagerade i olika utsträckning. Vi vill undersöka hur de använder 

Instagram för att marknadsföra sina tankar och värderingar men också hur de väljer att 

framställa sig själva inför sina potentiella väljare. Dessutom kan vi anta att trenden kommer 

fortsätta i takt med att sociala medier fortsätter utvecklas. Att som politiker använda sig av 

elektronisk kommunikation för att delta i image-skapande aktiviteter skulle kunna medverka 

till att bland annat skapa en ökad trovärdighet och fånga aspekter av politikers privata sfär i 

ett försök att presentera en mer relaterbar version av sig själv (Lallancette & Raynauld 

2017:29). Detta är mycket intressant att undersöka då Instagram med sina många användare 

över världen, bara i Sverige har 53 procent av befolkningen ett instagramkonto (Davidsson & 

Thoresson 2017) vilket ger ett stort utrymme att kunna framföra politiska budskap till en stor 

publik. Vi vill i studien försöka förstå hur politikerna visar upp sig själva i relation till sin 

yrkesroll och sitt privatliv på sin personliga profil. 

  

Denna studie kommer att utgå ifrån Jürgen Habermas offentlighetsteori. Vi är av 

uppfattningen att politiker idag visar upp både en offentlig och privat sida via Instagram vilket 
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kan bidra till att offentlighetsbegreppet har tunnats ut, vilket vi ska försöka undersöka 

närmare i vår studie. Vi anser det även relevant att undersöka detta då Instagram ännu är ett 

relativt ungt och outforskat socialt medium och därför vill vi försöka bidra med kunskap kring 

detta. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och belysa användandet av sociala medier inom svensk 

politik. Vi vill försöka få en inblick i vilken offentlighet som partiledare skapar genom sina 

sociala medier och dess politiska funktion, med utgångspunkt i Jürgen Habermas 

offentlighetsteori. För att studera detta har vi valt att undersöka tre svenska partiledares 

användande av medieplattformen Instagram. 

  

Följande frågor kommer att undersökas: 

- Vilka intryck kan partiledarna tänkas vilja förmedla genom bilderna på deras 

instagramkonton? 

- Hur använder politikerna sig av idén om det privata i offentligheten på Instagram? 

- Bidrar partiledarna till att skapa en demokratisk arena genom sina instagramkonton 

och isåfall på vilket sätt? 

3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras vår teoretiska bakgrund och forskning inom relevant 

teoribildning. Därefter presenteras den tidigare forskning arbetet har utgått och hämtat 

inspiration från. Den främsta anledningen till att vi valt att placera avsnittet på det här sättet är 

för att begrepp och termer vi använder oss av skall förstås av övriga läsare. Begreppen utgör 

en stor del av uppsatsen och förklaras tidigt i teoriavsnittet för att skapa förståelse. 

3.1. Teoretisk bakgrund 

I undersökningen kommer begreppen privat och offentligt genomgående att användas. När det 

skrivs om privat i studien åsyftas hushåll och familj, det vill säga områden som inte 

nödvändigtvis behöver nås av allmänheten, om man inte själv väljer att visa upp dem (Van 

Djick 2012:162f);(Papacharissi 2002:10f). När det i undersökningen används begreppet 

offentligt åsyftas det som berör arbete och politik (Papacharissi 2002:10f);(Kruse et. al 

2018:63). Som Thompson skriver kan en person vara i sitt hushåll, alltså det privata men 

samtidigt delta i en offentlig arena av informationsspridning (Thompson 2011:59f). 
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3.1.1. Den borgerliga offentligheten 

Jürgen Habermas teori om den borgerliga offentligheten är ett ramverk för hur man kan 

analysera offentlighet och hur denna har sett ut genom historien fram till mediernas intåg 

förändrade synen på hur man såg på offentlighet. Modellen för borgerlig offentlighet 

beskriver en ideal offentlighet där alla medborgare kan delta och diskutera olika ämnen som 

tagits upp i till exempel dagspressen (Olsson 2002:214f). Habermas nämner att det finns olika 

sfärer inom det borgerliga samhället och de kan delas upp i två områden, det privata och det 

offentliga. Dessa kan sedan delas upp i ytterligare sfärer som innefattar marknaden för det 

offentliga och det ekonomiska livet för det privata. Habermas beskriver en sfär som de platser 

där interaktion mellan människor äger rum. Det kan vara mötesplatser som till exempel 1700-

talets kaffehus där befolkningen kunde diskutera politik (Habermas 2003:36ff). När det 

offentliga nämns är det politik och arbete som åsyftas och som inte är privat och kan nås av 

allmänheten. Det offentliga begreppet är också starkt sammankopplat till antikens Grekland 

och det demokratiska idealet om folkligt deltagande (Papacharissi 2002:10f). Den privata 

sfären kopplas till familj och hushåll, det vill säga de områden som inte nås av allmänheten 

om man inte själv väljer att visa upp den. Detta betyder att den privata sfären inte endast 

måste vara en fysisk plats utan kan även medierad (Thompson 2011:59f).   

  

Offentlighetsteorin har fått kritik för bland annat att Habermas i sin gestaltning inte beskriver 

kvinnors uteslutande från den borgerliga offentligheten och där allas åsikter inte får plats. 

Liknande kritik kan riktas mot Internet där alla kanske inte har tillgång eller faktiskt vill delta. 

Detta problematiserar dock inte Habermas som anser att den borgerliga offentligheten byggde 

på allas möjlighet till att bidra i debatten (Papcharissi 2017:15);(Thompson 2001:96f). 

3.1.2. En medialiserad offentlighet 

Distinktionen mellan det privata och det offentliga har blivit allt otydligare och under 1900-

talet sker en samhällsutveckling som Habermas kallar för den borgerliga offentlighetens 

förfall. Han nämner att de forum där människor tidigare diskuterat bland annat politik, till 

exempel kaffehusen där den allmänna opinionen skapades, förändrats från att vara 

resonerande till att bli till ett konsumerande och att människor hellre tar del av av debatterna 

på TV. Detta beror enligt Habermas på att människorna blivit mer passiva och tar ställning till 

olika skeenden först i efterhand snarare än att vara med och påverka från början (Habermas 

2003:137, 139ff, 155 - 158). I samband med detta har massmediernas sätt att presentera den 
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politiska verkligheten mer blivit ett spel om att övertyga snarare än att bjuda in till samtal 

(Olsson 2002:214). 

  

Habermas undersöker vilken roll det offentliga har i samhällets uppbyggnad och hur denna 

offentlighet har skiftat över tid parallellt med hur samhället utvecklas (Dahlkvist i Habermas 

2003:ii). John B. Thompson diskuterar i sin bok “Medierna och Moderniteten” (2001) bland 

annat hur man i dag kan återuppfinna den offentlighet som Habermas syftade på. Vårt sätt att 

tänka om socialt och politiskt liv har formats från en offentlighetsmodell som härrör från 

antiken där det också krävdes samtidig närvaro och föreställningen att offentligt liv bestod i 

att individer möttes i ett gemensamt rum. Därför menar han att vi i dag inte kan använda den 

modellen på samma sätt då bland annat medierna skapat nya former av offentlighet som inte 

delar de traditionella egenskaperna av begreppet (Thompson 2001:301ff). Även den 

traditionella synen på den privata sfären har förändrats. Jose Van Dijck diskuterar Habermas 

exempel om dagböcker som tillhör den privata sfären. Van Dijck menar att dagens bloggar på 

sätt och vis går att jämföra med dagböckerna då de syftar till att privatpersoner skriver ned 

tankar och vardagshändelser. Enligt Van Dijck beror det på att offentliggörandet från en 

person är en önskan om ökad synlighet. Dikotomin mellan privat och offentlig inom ramen 

för sociala medier är otydlig och ger därför en osäkerhet kring vad som egentligen är privat 

och offentligt (Dijck 2012:166f). 

 

Den stora förändringen från Habermas syn på offentlighet är avståndet mellan avsändare och 

mottagare. På grund av kommunikationsmediernas utveckling som bidragit till olika former 

av medierad offentlighet, har synligheten förändrats (Thompson 2001:169f). Medialiseringen 

som skett stegvis under 1800-, 1900- och 2000-talet innebär att man inte längre behöver vara 

på samma tid eller plats för att kunna ta del av nyheter eller annan information och att 

medierna får allt större inflytande i samhället (Thompson 2011:56). 

Kommunikationsmedierna bidrar till exempel till att politiker måste ha i åtanke hur de 

framställs inför en publik som inte är fysiskt närvarande. Synlighetsstyrning genom medier är 

en verksamhet som inte bara bedrivs under valkampanjer utan också uppträder som ett dagligt 

inslag i själva regeringsarbetet. I dag kan en handling snabbt bli offentlig genom att den 

spelas in och skickas vidare. Således kan man säga att förbindelsen mellan offentlighet och 

synlighet blivit skörare då en händelse inte fysiskt måste betraktas av en publik. De händelser 

som blir synliga på till exempel Instagram når ut till ett stort antal människor. I och med att 

man inte är beroende av en samtidig närvaro ges samhällets medborgare möjlighet att aktivt 
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delta i debatter i kommentarsfält och sociala medier och förstärker på så sätt tillgängligheten 

(Thompson 2001:171f). 

3.1.3. Sociala medier och offentlighet 

Vi kommer i denna uppsats att försöka förstå Instagram och politikerna som en del av den 

offentliga arenan. Vi vill diskutera om den här typen av plattformar gör det problematiskt att 

beskriva specifikt vad som är privat och offentligt. Det kan sägas finnas en struktur som 

bidragit till att det politiska medielandskapet lett till en celebritisering av politiker som suddar 

ut linjerna mellan privat och offentligt. Med celebritisering menar Lalancette och Raynauld att 

man belyser en form av politisk kommunikation som i sin natur är mer interaktiv och 

informell. Man kan se det som att politiker idag inte enbart uppträder som politiker utan rör 

sig mer mot ett kändisskap där människor får en större inblick i deras liv (Lalancette & 

Raynauld 2017:4-7). Både politikerna och Instagram är offentliga men de kan i det offentliga 

rummet visa upp valda delar av sin privata sfär. Lalancette och Raynauld skriver i sin 

undersökning att sociala medier fått större betydelse för den politiska kommunikationen under 

de senaste två decennierna. Politiskt image-skapande vill enligt författarna skapa 

uppmärksamhet och målet är att generera, bibehålla, forma och förstärka perception hos 

publiken för att kunna påverka personlig inställning och i förlängningen beslutsfattande. 

Många politiker har börjat använda sig av elektronisk kommunikation för att delta i image-

skapande aktiviteter för att få ökad trovärdighet, prestige och dela aspekter av sitt privatliv i 

ett försök att presentera en personlig och relaterbar version av sig själva (Lalancette & 

Raynauld 2017:4-7).        

3.2. Tidigare forskning 

Författarna Mireille Lalancette och Vincent Raynauld skriver i sin artikel “The power of 

Political Image: Justin Trudeau, Instagram, and Celebrity Politics” (2017) om Kanadas 

premiärminister Justin Trudeaus användande av den sociala medieplattformen Instagram. 

Undersökningen studerar på vilka sätt och i vilken utsträckning Justin Trudeau utnyttjade 

Instagram för politisk bildframställning året efter han valts som premiärminister i Kanada. 

Studien visar också hur detta tillvägagångssätt kan påverka ett sammanhang av digitalt 

permanent drivande av kampanjer (Lalancette & Raynauld 2017:29). Trots att Trudeau 

använder sin profil för politik visar han också upp en personlig bild. Att använda sig av 

Instagram för att kommunicera sitt politiska budskap menar författarna är positivt då detta är 

en del av en ny trend inom visuell politisk kommunikation. Detta är viktigt att undersöka för 
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att förstå hur politiker kommunicerar med publiken i en mediemiljö där bilder spelar en 

ökande och betydande roll (Lalancette & Raynauld 2017:2). Deras studie bygger på en 

bildanalys och studien belyser vidare mer specifikt i vilken utsträckning Trudeau utnyttjade 

Instagram (Lalancette & Raynauld 2017:9f). Bilderna som Trudeau publicerar är av olika 

karaktär och man fann att majoriteten av hans inlägg var relaterade till politik. När författarna 

skriver att majoriteten av inläggen är politiskt kopplade hänvisar de till att inläggen fokuserar 

på politiska aktiviteter, till exempel offentliga tillkännagivanden gällande arbete. Det andra 

temat de utgick ifrån berörde offentliga uttalanden av premiärministern som en konsekvens av 

någon stor händelse. Det tredje temat visade på offentliga relationer och känslor. Detta menar 

författarna kan generera en positiv effekt för premiärministern om hans väljare värderar dessa 

tilldragelser högt (Lalancette & Raynauld 2017:29). 

  

I artikeln “Facebook as a Tool for producing sociality and connectivity” (2012) diskuterar 

José van Dijck huruvida den sociala medieplattformen Facebook kan sägas bilda en ny sorts 

offentlighet i form av en privat och en offentlig sfär. Inte långt efter att Facebook debuterade 

väcktes också frågor om det skapade en ny form av offentlighet och det började diskuteras 

utifrån Habermas borgerliga offentlighet. Det ansågs att den här typen av plattformar skapade 

alternativa kommunikationsvägar för den offentliga sfären. José van Dijck gör en kvalitativ 

textanalys och använder Facebook samt filmen The social network (2010) för att undersöka 

om det kan vara berättigat att betrakta Facebook som en ny både offentlig och privat sfär. 

Dijck argumenterar utifrån Habermas teori att det inte är nödvändigt att se Facebook som en 

ny offentlig sfär. Dock anser han att man kan använda Habermas teori för att förstå hur 

sfärerna kan påverka hur man använder sig utav sociala medier. Författaren diskuterar även 

hur sociala medier omformar den privata sfären och hur den utmanar satta normer för 

kommunikation och privatliv (Dijck 2012:161f). Sociala medieplattformar är enligt Van Dijck 

inte ett fritt utrymme där åsikter är förhandlingsbara och ifrågasätter att plattformarna ofta 

betraktas som öppna och demokratiska. (Djick 2012:164ff). Dijck diskuterar också Habermas 

modell för att förklara huruvida sociala medieplattformar kan sägas representera en ny privat 

sfär. Enligt Dijck är offentliggörandet av en person en önskan om ökad synlighet. Dikotomin 

mellan privat och offentlig inom ramen för sociala medier är otydlig och ger därför en 

osäkerhet kring vad som är privat och offentligt (Dijck 2012:166f). Slutligen anser han att 

sociala medieplattformar påverkar och formar dagens socialisation och att det existerar en 

blandning mellan politik och privatliv då plattformarna erbjuder både att dela med sig av sitt 

eget liv men även ett forum för diskussion (Dijck 2012:172f). 
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Artikeln “Social Media as a Public Sphere? Politics on Social Media” (2018) av Lisa M. 

Kruse, Dawn R. Norris och Jonathan R. Flinchum studerade hur milleniumgenerationen 

uppfattar dagens sociala medier som en ny offentlig sfär, i likhet Habermas teori om den 

borgerliga offentligheten. Internet och sociala medier kan sägas påminna mycket om 1700-

talets så kallade kaffehus och diskussionerna som fördes där. Liknande hur man diskuterade 

tidningsnyheterna i kaffehusen skulle internet fungera som ett liknande forum. Precis som den 

sociala sfären inom den borgerliga offentligheten som Habermas beskrev, uteslöts kvinnor 

och minoriteter, så utsluter internet dem som inte har tillgång till internetuppkoppling. 

Facebook är det mest populära sociala mediet men används bara av 43 % av världens 

befolkning. Det är således en faktor till varför internet inte kan betraktas som en offentlig sfär 

som alla har tillgång till (Kruse, Norris, Flinchum 2018:64f). I och med att användare ofta 

söker sig till likasinnade bortser man från andra tankar och idéer och om man möter 

människor med andra åsikter får inte dessa gehör. Vidare debatterar många inte rationellt och 

lämnar ofta en konversation innan andras åsikter hinner ventileras (Kruse et al. 2018:65). De 

som deltog i undersökningen beskrev tre anledningar till varför de undvek politiska 

diskussioner på internet. Dessa var rädda för övervakning från myndigheter och potentiella 

arbetsgivare. Vidare var begreppet ”hug box” återkommande, det vill säga att man endast 

söker sig till likasinnade. En tredje orsak var en subjektiv uppfattning av det sociala utrymmet 

vilket innebar att man ville vara mer lättsam och istället skulle använda Facebook som ett 

forum för kontakt med vänner och familj (Kruse et al. 2018:71,73f). 

4. Metod 

I kommande avsnitt presenteras val av metod i undersökningen samt vilka motiv som ligger 

bakom valet. Avsnittet behandlar även det praktiska genomförandet och vilka problem som 

uppstod. Avsnittet behandlar även undersökningens kvalitet och allmängiltighet. 

Undersökningen är utförd med hjälp av kvalitativ textanalys och en kvantitativ studie av 

politikernas instagraminlägg. Textanalyser kan omfatta både kvantitativa och kvalitativa 

studier. I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt 

och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning (Larsson 2010:54f). Valet av 

forskningsmetod beror på vad man vill ha svar på i sin forskning. Vissa frågor kan man bara 

få svar på genom kvalitativa studier. Att genomföra en textanalys förutsätter perspektiv, 

begrepp och frågeställning som kan ge riktning och redskap för att förstå en text. Vi vill 

genom textanalysen försöka förstå vad partiledarnas inlägg kan säga publiken. Enligt Ledin 
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och Moberg (2010:153ff) handlar all kommunikation om att nå fram till någon, påverka, helst 

stärka och förbättra en relation. Alla texter skapas i en social situation, konstrueras utifrån 

specifika syften av en eller flera skribenter, formas av tidigare texter och riktar sig till någon. 

Vi har i undersökningen försökt förstå partiledarnas texter, vilken social situation de skapas i 

och hur de konstrueras i specifika syften (Ledin & Moberg 2010:155). Vi anser det relevant 

för studien då partiledarnas inlägg når ut till en stor mängd människor och personerna bär ett 

stort ansvar i och med sin offentliga roll som partiledare för ett av Sveriges riksdagspartier. 

4.1. Insamlingsmetod 

En analys av innehållet i medietexter kallas innehållsanalys vilket vi genomfört i 

undersökningen (Østbye et al. 2004:64). Vi bedömer att en kvalitativ textanalys kan vara den 

mest lämpliga undersökningsmetoden eftersom det är partiledarnas instagraminlägg, den 

faktiska användningen och den producerade texten vi koncentrerar oss på. Vi fördjupar detta 

genom att studera texten och fråga oss vad som händer i den samt hur den skapar sin 

betydelse. Vi har således inte sökt efter en generell slutsats då det endast är tre partiledares 

instagramanvändning som studeras och resultatet rimligen inte kommer att kunna 

generaliseras till en större population. Undersökningen kompletterades med en kvantitativ 

innehållsanalys på så sätt att samtliga publicerade inlägg räknades. Detta gav en överblick 

kring hur många inlägg som publicerats och bidrog till att avgöra en rimlig mängd material. 

Även kvantitativa innehållsanalyser görs för att förstå eller fånga texters bakomliggande 

innebörder (Østbye et al. 2004:64). 

4.2. Urvalsutförande 

Studien har avgränsats till att undersöka tre partiledares Instagramkonton. Alla är i ungefär 

samma ålder vilket vi antar skulle kunna ha en betydelse för karaktären av de inlägg som 

publicerats. Varken Jan Björklund (L), Jimmie Åkesson (SD) eller Jonas Sjöstedt (V) 

använder Instagram. Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) har medarbetare som 

administrerar deras konton. Därför anser vi att Gustav Fridolin (MP), Ebba Busch-Thor (KD) 

och Annie Lööf (C) är passande som undersökningspersoner. För att begränsa ytterligare 

valdes en specifik tidsperiod, 1 februari - 1 april 2018. Detta gjordes för att få ett brett 

underlag för att ge ett mer tillförlitligt resultat, men också för att inte få för mycket material 

och bedömde därför att tidsramen på två månader var lämpligt för att kunna besvara 

undersökningens syfte. En positiv faktor med urvalsstrategin kan vara fylligheten i materialet 

då de tre politikerna publicerar många inlägg. För att tydliggöra detta har diagram för de tre 
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politikerna gjorts, vad de publicerar och i vilken mängd de gör detta (bilaga A, B & C). En 

möjlig brist är att det endast är tre politiker som undersökts. Vi gör antagandet att 

undersökningens kvalitet hade ökat om ännu fler partier använde personliga instagramprofiler 

och därmed gick att undersöka i vår studie. 

4.3. Insamlingen av material 

Efter att ha räknat och läst inläggen utfördes en kodning utifrån olika teman. För kodningen 

studerades både bild och text då dessa hänger ihop. Man kan på Instagram inte publicera text 

utan en tillhörande bild. Däremot kan man publicera bild utan text men det fanns inget sådant 

exempel bland våra partiledare. 

  

För att förtydliga varje temas innebörd försökte vi kategorisera inläggen utifrån följande tre 

huvudteman: offentligt, offentligt/privat och privat. Till en början kunde våra teman vara mat, 

träning, barn, familj och fritid. Den här typen av teman fogades samman och placerades i 

kategorin privat, framförallt då de inte berörde partiledarnas arbetsliv och rollen som 

partiledare. Därefter gjordes samma sak med teman som valår, partiet, debatt och jobb. Dessa 

lades i sluttemat offentligt. Till skillnad mot den förra kategorin kunde dessa härledas till 

partiledarnas yrkesverksamma liv och offentliga roll som politiker. Det var bilder som visade 

upp partiet, olika besök i landet de gjort eller videoklipp på viktiga budskap om politik. Vi 

valde även att använda oss av ett tema som fick representera de bilder där både det offentliga 

samt det privata visas upp. Dessa bilder kunde exempelvis innehålla bilder på barnen med en 

tillhörande text som handlade om feminism, att arbeta hårt men samtidigt vara förälder med 

mera. 

4.4. Analys av material 

Efter insamlingen av materialet lästes inläggen noggrant utifrån en modell av Ledin och 

Moberg (2010:160f). Deras modell sorteras in i fyra analyskategorier: innehåll (vad texten 

handlar om, teman), relation (språkets relationsskapande resurser), form (hur språket 

realiserar innehållet och textens relationsskapande resurser) samt intertextualitet (hur 

påminner texten om tidigare texter och vilkas röster görs hörda). Vi kommer utgå ifrån 

kategorierna samt de exempel på frågor som Ledin och Moberg visar att man bör ställa sig 

under analysen: innehåll, det vill säga vad händer i texten samt vad texten handlar om och den 

påstår. Kategorin relation, som studerar genom vilka språkhandlingar en text skapar en 

relation till läsaren samt hur texten riktar sig till sin läsare men även hur den bjuder in och 
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eventuellt utestänger läsare. Anledningen till att dessa två analyskategorierna valdes är 

framförallt för att det är dessa som skulle kunna hjälpa oss att besvara vårt syfte. Enligt 

författarna ska man genom att undersöka innehållet få en klarhet i vad som händer i texten 

och vad den påstår om sina teman. Att göra en textanalys och försöka förstå innehållet är 

grunden i vårt analysarbete. Genom att undersöka relationen vill vi försöka förstå den relation 

texter bygger med sin läsare. 

  

En frågeställning handlar om att belysa huruvida partiledarnas Instagram skapar en 

demokratisk arena. För att förstå det vill vi undersöka hur de bjuder in alternativt stänger ute 

publiken genom att studera relationen i texten. Som tidigare nämnts kommer vi först 

analysera materialet genom en kvantitativ innehållsanalys där alla inläggen på ett 

övergripande plan kategoriseras utifrån olika teman. Därefter kommer vi att använda 

begreppen innehåll och relation för att analysera de enskilda inläggen och kategorierna 

närmare. Enligt Ledin och Moberg handlar begreppen form, global och lokal koherens om att 

förstå vad för en typ av text man läser, till exempel om det är ett matrecept eller ett 

lärobokskapitel. Intertextualiteten handlar bland annat om att jämföra med tidigare texter och 

genrer samt hur olika röster görs hörda (Ledin & Moberg 2010:155f, 159). 

Analyskategorierna om form och intertextualitet bedöms inte vara relevanta för 

undersökningen då vi inte analyserar hur partiledarnas texter är uppbyggda som exempelvis 

genom typografi. Även intertextualitet har vi valt att inte analysera eftersom den behandlar 

hur olika röster görs hörda i inläggen vilket inte hjälper oss att undersöka studiens syfte och 

om vi skulle haft med detta skulle studiens omfång behöva utvidgas. 

4.5. Undersökningens kvalitet och allmängiltighet 

Genom att utföra en kvalitativ textanalys anser vi att undersökningen kvalitet kan förstärkas. 

Østbye med flera (2004:71) menar att textanalyser handlar om att plocka isär texter genom att 

ställa frågor till den för att ge läsare ökad förståelse. Textanalyserna vi utfört syftar till att ge 

djupare kunskap om användningen av Instagram som alla kanske inte är medvetna om eller 

som inte kan uppnås genom enkätfrågor eller intervjuer. Genom att göra textanalyser försöker 

vi få en djupare förståelse för partiledarnas inlägg och med detta har vi erhållit underlag för 

att besvara innehållet samt partiledarnas användning av Instagram. Vi anser att studiens 

kvalitet ökat på grund av att det varit två som genomfört textanalysen. Ingen text skapas 

nämligen utan en kontext. Vi som genomfört analysen läser texterna med olika 

bakgrundskunskap, intresse och erfarenhet. Dessa menar Østbye med flera (2004:71) att vi 
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inte fullständigt kan frigöra oss ifrån. Dock behöver det inte vara nödvändigt då det är mötet 

mellan våra förutfattade meningar och textens mening som vi kan tolka texten i. För att få 

ökad kvalitet har vi försökt närma oss texterna förutsättningslöst och inte dra in personliga 

erfarenheter vilket skall vara till fördel när man utför en textanalys (Østbye et al. 2004:71). 

  

För att öka undersökningens allmängiltighet har vi försökt ge en utförlig beskrivning av 

partiledarnas textinlägg. Däremot kan vi inte uttala oss om andra politikers 

Instagramanvändning. Tidigare forskning visar dock att liknande tendenser kunnat påvisas 

hos andra politikers Instagramprofiler. Vi kommer inte i den här studien heller kunna uttala 

oss om orsakssamband. Den teoretiska generaliserbarheten bör däremot vara hög då vi försökt 

forma samband mellan teorier som kan få grepp om det konkreta hos objekten (Østbye et al. 

2004:238). Enligt Østbye handlar teoribildning om att urskilja och identifiera det viktiga och 

karaktäristiska genom att anlita begrepp och att vi därefter kan visa hur det står i relation till 

varandra. Teoribildning innebär en växling mellan delförståelse och helförståelse. Genom att 

addera många inlägg från tre olika partiledare och sedan analysera dessa utifrån en 

väletablerad teori sätts de i ett större sammanhang. Ett stort metodproblem i undersökningen 

är att vi inte fullt kan uttala oss om intentionen med inläggen som publiceras av partiledarna 

utan vi kan bara anta att det kan tolkas på ett visst sätt. Vi tror därför att studiens metod hade 

kunnat förbättras genom en kompletterande del, till exempel intervjuer med partiledarna 

angående deras instagramanvändande och därmed ta del om vilka deras intentioner kunde 

vara. Dock bedömde vi att det inte fanns tid eller resurser för att genomföra detta. 

5. Empiri 

När vi började med den kvantitativa innehållsanalysen av partiledarnas instagraminlägg 

studerade vi vad för slags information de delade och förmedlade, både via bild samt 

textinlägget tillhörande bilden. Inläggen tematiserades och kategoriserades för att kunna 

fastställa innehållet i inläggen som ledarna publicerade. Följande avsnitt kommer vara 

uppdelat efter var och en av partiledarna där det visas exempel på kategoriseringarna av 

inläggen. 

5.1. Annie Lööf 

Annie Lööf var den partiledare som publicerade flest inlägg inom undersökningsperioden. 

Hon är även den som sammanlagt publicerat flest inlägg, 1409 stycken vid tiden som detta 

skrivs (2018-05-06). Hon har 36 000 följare och i sin biografi välkomnas publiken av texten: 
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“Partiledare för Centerpartiet. Uppdaterar Instagram själv om politik och personligt. Läs 

mer om vår politik på centerpartiet.se”                    

 

Det största och mest förekommande temat Lööf publicerade var inlägg som kopplades till 

Centerpartiet. Hon publicerade 64 inlägg som var relaterade till partiet genom till exempel 

reklam för partiet, olika uppdrag hon var ute på eller kommundagar, det vill säga de bilder där 

hon tydligt nämner eller visar Centerpartiet i sina inlägg (bilaga 2). Hon använder i dessa 

inlägg ofta emojin som föreställer en grönklöver, Centerpartiets symbol. Det sista undertemat 

till Offentligt är offentlighet. Detta tema innehåller bilder där Annie representerar sig själv 

som offentlig person men inte nödvändigtvis i syfte att marknadsföra sitt parti eller sig själv 

som partiledare. Ett exempel är när Lööf gästat programmet “Scenkväll med Luuk” 

tillsammans med skådespelaren Adam Pålsson (bilaga 3). Här framställs Lööf som en 

offentlig person men inte direkt som partiledare. Samtalet beskrivs, som ses i texten, som 

personligt och avslappnat, något som en av följarna i kommentarsfältet också verkar ha 

upplevt. Sammanlagt publicerades 13 bilder inom temat Offentligt. 

 

Det fanns även bilder i Lööfs flöde som visade upp både det offentliga och det privata. I ett 

inlägg ses Annie Lööfs dotter springa runt i korridorer på något av Centerpartiets kontor 

(bilaga 4). Vi har kategoriserat bilder som framställer Lööfs familj som privat, men här visas 

barnet upp i en av Lööfs offentliga miljöer, nämligen hennes arbetsplats som partiledare och 

politiker (bilaga 4). Hon sammanlänkar således här det privata med det offentliga. Lööf 

publicerade 17 bilder som kategoriserades som Privat-offentliga, samtliga var av liknande 

karaktär. 

  

Den sista kategorin benämns Privat. Här finns bilder som Lööf publicerat som inte är 

kopplade till henne som offentlig person. Underteman till Privat är familj och personligt. I 

bilaga 5 och 6 finns två bilder som bedöms representera de kategorierna. I undertemat 

personligt finns bilder som i princip vem som helst hade kunnat publicera och som inte är 

kopplade till Lööf som offentlig person. Ett sådant exempel är där Lööf kastar snöboll (bilaga 

6). Sammanlagt publicerade Lööf 18 bilder inom temat Familj och Personligt. 

5.2. Ebba Busch Thor 

Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna, publicerade näst flest inlägg, 58 stycken. 

Sammanlagt på sin Instagram har hon 732 publicerade inlägg och cirka 23 700 följare (2018-
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05-06). I sin biografi välkomnas följare och publik av texten “Ebba Busch Thor Partiledare 

för Kristdemokraterna, mamma till Birger och Elise, matte till boxern Bella, fru till 

@niklast”. 

  

Även Ebba Busch Thor publicerar mycket kring det egna partiet. De inläggen tematiserades 

som Kristdemokraterna. Sammanlagt publicerade hon 30 bilder som på ett eller annat sätt var 

kopplade till Kristdemokraterna, deras politik och deras värderingar (bilaga 7 och 8). Det 

finns även bilder i Ebbas Busch Thors flöde som är kopplade till hennes offentliga karaktär 

men där hon inte visade upp sig i sin roll som partiledare men som offentlig person, vilket 

tematiserades till kategorin offentligt. I ett inlägg visar hon till exempel upp att hon deltar i 

programmet Så ska det låta (bilaga 9). Varken i bild eller text nämns politik men hon visar 

ändå upp att hon är en offentlig person eftersom det inte är någon okänd person som 

medverkar i programmet. Det fanns sammanlagt 8 bilder av denna karaktär. 

  

Busch Thor publicerade också bilder som visade upp henne som både offentlig- och 

privatperson. Det fanns två bilder som bedömdes tillhöra båda två. En bild föreställer Busch 

Thor med en hantel samt hennes hund Bella (bilaga 10). Bilden i sig anser vi visa upp hennes 

privatliv och representerar inte hennes arbete eller offentliga person som partiledare. Däremot 

ändras uppfattning när man läser textinlägget tillhörande bilden. Som tidigare nämnts är det 

viktigt att ha i åtanke att text och bild ofta hör samman och påverkar varandra. I texten 

beskriver Busch Thor att hon nu ska vara ledig och ta en avslappnad helg med familjen. 

Därefter beskriver hon att hon ska göra ett framträdande tillsammans med Kristdemokraterna 

i Norge. Trots att bilden och dess tillhörande text till en början visar på ett privatliv letar 

hennes offentliga roll ändå sig in i inlägget och gör att man inte kan placera inlägget som 

enbart privat eller endast offentligt. 

  

Slutligen publicerade även Busch Thor bilder som kategoriserades som Privat. Sammanlagt 

publicerade Busch Thor 18 inlägg under kategorin Privat. 14 stycken inlägg tillhörde temat 

Familj och fyra inlägg under temat Personligt. 

5.3. Gustav Fridolin 

Gustav Fridolin är partiledare för Miljöpartiet och var den som publicerade färst inlägg av de 

tre politikerna under perioden med totalt 38 inlägg. Fridolin har i skrivande stund totalt 724 

inlägg och 11 000 följare (2018-05-06). Biografin till hans instagramkonto lyder som 
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följande: “Utbildningsminister, språkrör för @miljöpartiet folkhögskolelärare, skåning och 

pappa”. Trots att Fridolin publicerade färre inlägg än de övriga så fanns det tydliga teman hur 

han publicerar partirelaterade inlägg samt privat/offentliga inlägg. Till skillnad från Busch 

Thor och Lööf publicerades däremot inget inlägg som kunde kopplas till det privata som till 

exempel familjebilder. Trots det delades hans inlägg in i tre kategorier vilka var offentligt, 

privat och privat/offentliga. Av 38 bilder var 31 relaterade till Miljöpartiet. 

  

Fridolin publicerade flest bilder som berörde hans offentliga profil och kopplade till 

Miljöpartiet. Vidare publicerades bilder rörande politik och skrev textinlägg med kraftfulla 

citat för att övertyga om varför det är viktigt att fokusera på en viss fråga (bilaga 11). Han 

publicerade även bilder där han, likt Lööf och Busch Thor, inte iklädde sig rollen som 

politiker men fortfarande som offentlig person, till exempel där han gratulerar alla 

smålänningar för “Fössta tossdan i mass med att äta massipantåta” (bilaga 12). Det finns 

inga tecken på att han gjorde detta inlägg som politiker. Exemplet är inte lika tydligt som 

Lööfs och Bush Thors då Fridolin har betydligt färre inlägg än hans partiledarkollegor att utgå 

ifrån, vilket eventuellt kan vara en förklaring till att han inte publicerat något personligt eller 

privat inlägg under dessa två månader. Däremot blandar han det offentliga och privata när han 

i ett inlägg diskuterar skolsegregationen och riktar kritik mot Jan Björklund samtidigt som han 

ska hämta barn på fritids. Vid tillfället har han olika strumpor på sig och hyllar den 

internationella Downs syndromdagen och hashtaggar bilden med pappaliv och 

#rockasockorna (bilaga 13). 

  

Den kvantitativa beräkningen som gjorts visar att det är den offentliga rollen som tar upp mest 

plats på samtliga partiledares konton (bilaga A, B & C). Detta går i linje med andra politiker 

internationellt enligt Lalancette och Raynauld (2017:2) som nämner till exempel Obama, 

Merkel och Trudeau. 

6. Analys 

I följande avsnitt presenteras undersökningens kvalitativa textanalys. Vi går igenom varje 

kategorisering och försöker få en djupare förståelse för vilken typ av samtal partiledarnas 

inlägg inbjuder till samt hur det påverkar deras roll i offentligheten. Vi försöker också få ökad 

klarhet i hur de privata inläggen används av partiledarna. 
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6.1. Partiledarnas användning av Instagram 

Inläggen på politikernas Instagram visar i de flesta fall upp en offentlig bild av politikernas liv 

där deras arbete tar störst utrymme. Sammanlagt cirka 60 % av partiledarnas flöden tas upp av 

arbets- och politikrelaterade inlägg. Deras konton används som en förlängd arm för partierna 

och ett sätt att marknadsföra sin politik, till exempel använder Busch Thor sitt konto för att 

berätta om ett av sina tal, dess innehåll och vad de ska gå till val med i höst (bilaga 8). Hon 

skriver att de ska kapa vårdköerna och att du som väljare ska kunna få vård när du behöver 

det. Genom att publicera bilder om detta visar hon upp partiets ståndpunkter samtidigt som 

hon sprider partiets budskap till en stor publik. Bilden riktar sig till läsare som är politiskt 

intresserade och på så sätt bjuder inlägget in dessa till att kommentera och diskutera i 

kommentarsfältet. Inlägget utelämnar inte andra läsare men inläggets syfte tolkas som en 

önskan att skapa en relation till de politiskt intresserade. På samtliga partiledares profiler 

används kommentarsfältet av läsare till inläggen. Genom att allmänheten ges möjlighet att 

uttrycka sina åsikter skulle de kunna bidra till diskussion som Habermas menar är en viktig 

del för offentligheten och demokratin. Dock vet vi inte vilka det är som kommenterar eller 

väljer att avstå. Kruse et. al. (2018:65) menar att användare på sociala medier ofta söker sig 

till likasinnade. I och med att partiledarna ofta publicerar ämnen som rör politik och att 60% 

av deras flöden berör deras arbetsliv finns troligtvis en risk att det framförallt är politiskt 

intresserade användare som kommenterar och ger sig in i debatter när det väl bjuds in till och 

uppstår diskussioner. Mindre politiskt intresserade kanske inte söker sig till den här typen av 

profiler överhuvudtaget och då blir det svårt att skapa en offentlighet tillgänglig för alla. Både 

tekniska faktorer samt social bakgrund och intressen kan spela in huruvida man dras till 

politiska profiler. Man skulle kunna jämföra dessa begränsningar i tillgängligheten med den 

kritik som den borgerliga offentlighetens tillgänglighet fick mot sig. 

  

Lööf sprider många politiska budskap via sitt instagramkonto. Sammanlagt upptog detta cirka 

57 % av hennes flöde under februari och mars. Det som utmärker hennes konto är bildernas 

kvalitet, mängden inlägg och hennes textbudskap. Vid flera tillfällen använder hon sig av 

retoriska frågor i sina inlägg där hon skriver om Centerpartiets kommande valkampanj (bilaga 

14). Hon avslutar textinlägget med: “Istället för att vända kappan efter vinden och dras 

längre ut mot kanterna, så väljer vi en annan väg för hela Sverige: Framåt! Vilken väg väljer 

du?”. Genom att använda sig av retoriska frågor skulle Lööf kunna få en större aktivitet på 

sina inlägg i form av kommentarer från följare och användare. Dock kanske inte hennes fråga 

i sig bidrar nämnvärt till diskussion med följarna då frågan inte är formulerad för att bjuda in 



19 

 

till diskussion utan ger mer intryck av att svaret är uppenbart vilken väg som ska väljas, det 

vill säga Centerpartiets. Däremot publicerar Lööf inlägg där hon faktiskt kan sägas bjuda in 

till diskussion med användare (bilaga 23). I inlägget berättar Lööf att det är viktigare än 

någonsin att även möta människor digitalt. Hon avslutar inlägget med “Vi ses i valrörelsen, 

där det passar dig! och förresten - vilken fråga tycker du är viktigast i valet?”. Här bjuds 

användare in att besvara med sin åsikt och dessutom svarar Lööf på flertalet kommentarer 

som skickades in. Lööf är den enda som använde sig av frågor i sina bilder och man kan anta 

att hon därför vill skapa en image av att kunna vara nära väljarna och interagera med sina 

följare. Som Lalancette och Raynauld diskuterar är Instagram en gynnsam plattform för att 

föra fram sin politiska kommunikation samt att det är en del av en ny våg inom visuell politisk 

kommunikation. Dessutom framhåller Instagram möjligheten att sprida inlägg som vidare kan 

bidra till ökad popularitet (Lalancette & Raynauld 2017:2, 29f). Man ges således intrycket att 

Lööf är mycket medveten om betydelsen av den visuella kommunikationen för politiker och 

vill visa upp sig själv samt sitt parti. Det framstår så framförallt på grund av bildernas höga 

kvalitet samt mängden publicerade inlägg. Med hög kvalitet syftar vi på bildernas ljus, färg, 

och skärpa. Av alla inlägg som publicerades av de tre partiledarna tar Lööf upp 53 % med 

sina 112 inlägg. De flesta inläggen har en innehållsrik text som förklarar bilderna. Lööf är 

dessutom den enda partiledaren som ibland svarar på inläggens kommentarer. Det här kan 

tyda på en tvåvägskommunikation, ett försök till interaktion med väljare och ett sätt att öka 

tillgängligheten för sina väljare som Thompson skriver (2001:171f). Vi gör antagandet att hon 

bland annat har som syfte att framställas som tillgänglig för publiken och försöker öka 

transparensen av sig själv och sitt parti via sin instagramprofil. Genom innehållsnyttiga inlägg 

med hög kvalitet kan spridningen av inläggen öka då kontot konstant uppdateras i och med att 

Lööf publicerar mer än dubbelt så många inlägg som de andra två (bilaga A, B & C). 

                    

Annat som utmärker Lööfs konto är att hon publicerar fem inlägg under februari och mars där 

hon besöker olika småföretagare och entreprenörer runt om i Sverige. Under vår 

undersökningsperiod besöker hon bland annat en matvaruhandlare i Skäggetorp, ett 

solcellsföretag i Järfälla, rullar kroppkakor i Aronstorp, utövar glasblåsning i Nybro samt 

träffar en skogsbrandsspecialist i Kyllås (bilaga 24 – 28). Gemensamt är att alla dessa är 

mindre företag och som Lööf anser att det är de som håller ihop Sverige. Centerpartiet arbetar 

bland annat för att minska administrativ börda för små företag samt skapa goda villkor för 

entreprenörer, egenföretagare med mera. Man har en tro på att den enskilda människan är den 

som startar, driver och utvecklar företag som sedan ska generera fler arbeten runt om i landet. 
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Då skapar man ett ökande välstånd och kan finansiera en gemensam välfärd med hög kvalitet 

(Centerpartiet 2018). Lööf skapar en politisk image där hon arbetar tätt med det egna partiets 

värderingar för att sprida dessa. Lööfs besök hos småföretagare och de publicerade inläggen 

från besöken kan ses som ett beslut med medvetenhet om att föra fram Centerpartiets politik 

från Lööfs sida. Lalancette och Reynauld (2017:29) skriver att politiskt image-skapande 

skapar uppmärksamhet och målet är att generera, bibehålla, forma och förstärka perception 

hos publiken för att kunna påverka personlig inställning hos väljare. Lööf publicerar många 

inlägg som är typiska för Centerpartiet, till exempel besök hos lokala småföretagare. 

  

Ebba Busch Thor publicerar 58 inlägg, vilket är färre än Lööf. Hennes profil består till stor 

del av arbetsrelaterade inlägg där hon lyfter fram partiets politik precis som Lööf och Fridolin 

och skapar på så sätt sin image. Detta tar upp cirka 51 % av hennes flöde. Hennes bilder har 

också hög kvalitet och ofta relativt långa textinlägg. Hon publicerar mycket om 

Kristdemokraterna (KD) och profilen påminner mycket om Lööfs. Busch Thor ger också ett 

intryck av att ha en stor medvetenhet kring sina inlägg. Till exempel publicerar hon inlägg 

med långa tillhörande texter vilket kan bero på att hon vill få ut mer information kring partiets 

politiska arbete och vad de arbetar med dagligen. Busch Thor publicerar till exempel en bild 

om opinionsläget för KD där hon skriver att det inte är några positiva siffror men att hon ändå 

kommer att stå stark som ledare för partiet och berättar att hon tror att människor är trötta på 

politiker som inte kan hålla vad de lovar. Busch Thor lovar att så inte är fallet med KD:s 

politik och att den faktiskt kan göra skillnad (bilaga 15). Inlägget är långt vilket kan bero på 

att läget uppfattas som kritiskt och hon försöker därför få ut informationsrika inlägg i sitt 

flöde där hon tydligt informerar om partiets politik. 

  

Även om Busch Thor rimligtvis är lika medveten om hur hon kan få fram sitt politiska 

budskap genom visuell kommunikation som Lööf, publicerar Busch Thor lite annorlunda. 

Busch Thor återpublicerar material som har visats i bland annat SVT eller intervjuer som i 

andra sammanhang visats på tv vilket uppgick mot 9 bilder under februari och mars. Till 

exempel syns SVTs logga i hörnet där hon i intervjun säger liknande saker som hon sedan 

publicerar i sitt inlägg (bilaga 15). Dock behöver detta inte tolkas negativt eller som brist på 

eget material utan istället att Instagram ger en möjlighet att föra vidare budskap och att 

personer som missat intervjun via SVT kan se inlägget på Instagram och bilda en uppfattning 

för att sedan söka sig till själva intervjun om man anser den intressant. Detta överensstämmer 

med vad Thompson skriver om att ett budskap kan nå ut till fler människor utan att de 
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behöver befinna sig i samtidig närvaro (Thompson 2001:171f) som i detta fall när intervjun 

sändes på SVT. 

  

Den som inte ger intryck av att lägga lika mycket tid på sitt instagramkonto är Gustav 

Fridolin. Till skillnad från Lööf publicerar han till antalet betydligt färre inlägg, cirka 18 % av 

de totalt publicerade inläggen. Han publicerar även många skärmdumpar av nyhetsartiklar och 

kommenterar dessa. Bilderna som publiceras visar även till stor del olika möten som han 

deltar på och vi ser en skillnad mellan bildkvaliteten på Fridolins bilder i jämförelse de andra 

två partiledarnas. Bilderna ser ut att vara oredigerade, tagna i ögonblicket och Fridolin 

uppfattas på flera stycken inte vara medveten om att de tas. Lööfs och Busch Thors bilder ser 

planerade ut och är bildmässigt mer tilltalande.  

 

Den 14 februari publicerar Fridolin ett inlägg från en föreläsning med RFSU som är ett 

talande exempel för hans profil. Bilden är väldigt mörk och ger intrycket av att en 

medarbetare tagit bilden främst för att visa upp att Miljöpartiet deltagit och att det ska 

uppmärksammas. Fridolin själv syns i bilden men verkar inte medveten om att den tas (bilaga 

16). Man kan därför få intrycket att Fridolin inte prioriterat Instagram och sin profil i samma 

utsträckning som de övriga två partiledarna. Fridolin publicerar desto fler bilder som pikar 

oppositionspartierna. Till exempel finns ett citat från Fridolin den 15 mars 2018 som lyder: 

”Ett land som ger upp om att vara bra för alla är snart inte bra för någon”. Det tillhör en 

bild som beskriver hur han lagt fram ett investeringsförslag om hur Sverige ska bryta 

skolsegregationen. Men istället för att utveckla förslaget lägger han dit ett citat som blir en 

plattityd. Det är ett starkt citat men säger inte så mycket om hur det ska uppnås (bilaga 17). 

Däremot kan det antyda hur massmedia försöker påverka politiken och få det att se ut som ett 

spel om väljarna, att den som verkar mest övertygande vinner, än att det blir en diskussion för 

alla att kunna delta i (Olsson 2002:214). Citatet som ges bidrar inte till att skapa en diskussion 

då det är en självklarhet och således öppnar det inte för diskussion. Inlägget kan delvis 

symbolisera hur Fridolin byggt upp sin image på Instagram. Den präglas av flertalet liknande 

inlägg och Fridolins konto kan sägas vara en bild om vad Habermas menar med den 

borgerliga offentlighetens förfall, det vill säga hur politiken förändrats till att vara ett spel om 

folks röster snarare än att handla om argumentation och diskussion. Dock kan man inte anta 

att Fridolin är ett typexempel på ett förfall i hur han använder sitt konto för politiska ändamål. 

Däremot ses likheter i hur han uttrycker sig och hur Habermas pekar på att dagens offentlighet 
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handlar om att uppmärksamhet skapar förtroende och att det inte handlar så mycket om att 

framhäva vad som är bra med ens egen politik utan snarare påtala vad som är fel med andras.  

 

Tendenser med slagkraftiga uttryck kan man även se i Lööfs och Busch Thors profiler där 

exempelvis Busch Thor använder sig av begrepp så som välfärdssvek och att valet 2018 inte 

handlar om penningvärde utan om människovärde (bilaga 8). Lööf skriver i ett inlägg om 

deras kampanj: “När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet” (bilaga 8). 

Precis som med Fridolins citat ovan är det något som sägs för att övertyga snarare än att lägga 

fram konkreta förslag på hur förändringen skall gå till. Vi ser detta som ett eventuellt hinder i 

hur partiledarna skulle kunna sägas skapa en demokratisk arena och ett forum för diskussion 

då användarna inte bjuds in till samtal. Karaktären på dessa inlägg verkar mer ha som syfte att 

övertyga väljare att rösta på partiet i fråga. 

  

Som Lalancette och Reynauld skriver kan politikers instagramanvändning bidra till ökad 

popularitet. Detta ser man om man jämför Lööf och Fridolin. Lööf som uppfattas lägga stort 

arbete på sin profil har hela 41300 följare (2018-07-11) medan Fridolin landar på 12200 

(2018-07-11) vilket innebär att Lööfs inlägg når cirka tre gånger så många användare. 

6.2. Upplösningen av sfärerna 

Partiledarnas Privat-Offentliga bilder har som gemensamt att de delvis synliggör sina privatliv 

men att de i samma inlägg betonar sitt liv som offentlig person. Framförallt Busch Thor och 

Lööf lägger upp bilder på sina barn i offentliga miljöer eller med en kompletterande text av 

offentlig karaktär (bilaga A & B). Det blir tydligt hur det privata och offentliga sammanlänkas 

när till exempel Lööf visar upp bilder på sin dotter, som är en del av det privata, i riksdagens 

korridorer (bilaga 4), eller när Busch Thor visar en bild på en resväska med dottern som sitter 

i den tillsammans med texten att det är tungt att vara ifrån familjen på grund av jobbresor 

(bilaga 18). José Van Djick diskuterar i sin artikel att offentliggörandet av sitt privatliv är en 

önskan om ökad synlighet samt att dikotomin mellan privat och offentlig inom sociala medier 

är otydlig och överlappar varandra (Dijck 2012:166f). Detta är något som framkommer både i 

Busch Thors och Lööfs inlägg där de lyfter fram delar av sitt privatliv, i en offentlighet och att 

de därför möjligtvis använder sitt privatliv som ett sätt att försöka övertyga politiskt och öka 

sympatin för dem. Om detta är meningen med inlägget går det inte säkert att uttala sig om 

men enligt Lalancette och Raynauld kan det just handla om att presentera sig som mer human, 

för att väcka känslor och skapa en anknytning till publiken vilket kan antas är syftet med 
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denna typ av inlägg. De beskriver hur allt fler politiker börjat använda sig av medier som 

Instagram, bland annat för att dela aspekter av sitt privatliv (Lalancette & Raynauld 2017:7). 

Genom att Busch Thor och Lööf visar bilder på sina barn i en offentlig kontext och på en 

offentlig plattform, kan publiken få en uppfattning av dem som privatperson utöver bilden 

som ledare och politiker. Genom publicering av liknande bilder som dessa kan det bidra till 

att öka trovärdigheten hos politikerna både som politiker men också som privatperson. Att 

kunna förmedla egenskaper som bland annat trovärdighet och medkänsla kan spela en viktig 

roll när människor ska rösta i kommande val (Lalancette & Raynauld 2017:30). Busch Thor 

skulle man kunna säga använda sig av dessa metoder för att skapa trovärdighet och anknyta 

till väljare och då genom att visa vardagspusslet med att ha barn och vara mamma, samtidigt 

som hon är en arbetande offentlig person kommer fram i citatet: 

  

“Tycker alltid det är så jobbigt att vara ifrån familjen över natt. Vet att dem har det 

så bra med sin pappa men jag saknar dem så. Knödde ner mig i sängen bredvid B 

igår bara för att få lyssna till hans små andetag och sömniga muttrande. Bästa 

stresshantering i världen. Nu väntar två dagar jobb i Jönköping med över 1000 

deltagare. Ser så mycket fram emot det. Men jag ser också fram emot lördag kväll 

när jag är hemma hos mina yrväder igen” 

(Busch Thor, bilaga 18) 

  

Ovan beskriver Busch Thor känslan kring att behöva lämna familjen för att arbeta på annan 

plats, vilket leder till blandning mellan privat och offentligt då hon även beskriver sin 

kluvenhet över att lämna familjen, medan hon och andra sidan ser fram emot arbete i 

Jönköping (bilaga 18). Det här är ett av flera talande exempel där man kan se hur det privata 

och offentliga blandas. Inlägget, samt övriga med samma karaktär som ovanstående, visar på 

att de å ena sidan är politiker och offentliga personer, men att de precis som andra människor 

kämpar för att få vardagspusslet att fungera. Att man som politiker ofta är på resande fot är 

inte ovanligt, men många kanske inte reflekterar över hur partiledarna känner inför detta. 

Genom denna typ av inlägg skapar Busch Thor en bild av sig själv om att hon är mer än 

politiker, hon är också mamma och tycker det är tungt att lämna familjen, men hennes yrke 

kräver det. Inläggen riktar sig till en stor publik. Föräldraskap och stresshantering har Busch 

Thor gemensamt med många och i kommentarsfältet syns detta tydligt då många uppmuntrar 

hennes driv och att hon samtidigt försöker vara närvarande förälder. Detta visar på att hon 

lyckas knyta an till sina följare genom att öka igenkänningsfaktorn för dem. Man skulle kunna 
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fråga sig huruvida detta påverkar demokratin samt det goda samtalet. Genom att människorna 

känner sympati för partiledaren som person kanske politiken kommer i skymundan. I sin tur 

kan det påverka väljarnas politiska beslut då diskussion får mindre utrymme i deras flöde och 

speciellt när det privata används för att övertyga i det offentliga. 

6.3. Gestaltningen av det privata i det offentliga 

Både Busch Thor och Lööf visar upp bilder från sitt privatliv på Instagram, sammanlagt 17 % 

av den totala summan publicerade inlägg. På Lööfs profil tar de privata inläggen upp cirka 16 

% och på Busch-Thors cirka 31 % av deras egna sammanlagda inlägg.  Fridolin publicerade 

inga privata inlägg under februari och mars. När Busch Thor och Lööf publicerar bilder från 

privatlivet är det framförallt bilder på barn, makar, andra familjemedlemmar eller mat. I dessa 

inlägg nämns inte deras arbete som politiker och bilderna hade i princip kunnat publiceras av 

vem som helst. Ett exempel på en sådan bild är där Lööf fotograferar sin man och sitt barn 

och skriver i bildbeskrivningen om en idyllisk vinterdag med korvgrillning och pulka (bilaga 

5). En annan bild som är mycket representativ för det privata föreställer en blåbärspaj med en 

text där Lööf önskar alla en trevlig helg (bilaga 19). Som tidigare nämnts ser vi Instagram 

som en offentlig plattform och Van Dijck diskuterar huruvida offentliggörandet av en person 

är en önskan om ökad synlighet. Även om man visar upp sitt privata liv så görs det i ett 

offentligt rum. I en bild fotograferar hon både sin man och barn bakifrån så man inte ser 

ansiktet på dem. Detta är troligtvis ett medvetet val av Lööf då hon aktivt väljer att inte visa 

upp barnens ansikten i sitt offentliga rum. Hon är medveten om att inläggen når flera tusen 

användare och skyddar på så sätt personernas identitet. På samma sätt arbetar Ebba Busch 

Thor som inte heller visar upp sina barns ansikten. Det här tyder på en medvetenhet från båda 

partiledarna. Sociala medier enligt Van Dijck är en tveksam grund för privatliv på grund av 

att det fortfarande visas upp i det offentliga (Dijck 2012:166f). Lalancette och Reynauld 

nämner att det politiska medielandskapet har bidragit till en celebritisering av gruppen 

politiker. Genom de privata bilderna kan man fås att tro att politikerna låter sina följare och 

profilbesökare komma lite närmare dem själva. Man får se hur de har det bakom kulisserna 

när debatterna och en arbetsdag är över. De menar att den här typen av inlägg också suddat ut 

gränsen mellan identitet och politik. När partiledarna publicerar bilder föreställande deras 

privatliv kan anledningen vara att ge en mer personlig bild av sig själva (Lalancette & 

Raynauld 2017:7, 29). 
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En annan aspekt är att Ebba Busch Thor publicerar fler bilder på sin familj precis som Lööf 

publicerar fler bilder kring entreprenörskap och småföretagandet som är starkt kopplat till 

partiets värderingar. Kristdemokraterna arbetar för en stark familjepolitik (Kristdemokraterna 

2018) och vi antar att det därför kan vara fördelaktigt för Busch Thor att publicera många 

bilder som visar på hennes familjeliv, 31%. På så sätt får hon visa en mer privat version av sig 

själv till sina följare som eventuellt kan relatera till hur hon, precis som många andra, försöker 

hantera privatliv och arbete. Dessutom kan hon samtidigt visa delar av sitt partis politiska 

värderingar - starka familjer. I ett inlägg ses en bild på Busch Thor när hon försöker natta sin 

son som inte ville somna (bilaga 20). Denna bild får mycket positiv respons bland 

kommentarerna där användare bland annat kommenterar partiets familjepolitik. Det finns 

även en likhet mellan Lööfs och Busch Thors profiler och att det är tydligt vilken typ av 

inlägg som följarna uppskattar mest - nämligen de privata bilderna. Ett exempel på detta är 

två inlägg som hänger ihop med varandra där första bilden visar upp ett kort från Lööfs man 

där det står hur mycket han älskar henne. Bilden därefter som handlar om politik får mindre 

än hälften så många gillningar (bilaga 21 och 22). De privata bilderna får nämligen ofta 

dubbelt så många gillningar och många fler kommentarer än de inlägg som berör politik. 

Detta kan handla om att många följare i större utsträckning kan relatera till familjelivet, 

skridskoåkning eller pajbakning, än att synas i en TV-debatt eller befinna sig i 

riksdagen.  Lalancette och Raynauld säger som menar att politiker använder Instagram på det 

här sättet för att kunna skapa och underhålla en positiv bild av sig själva (Lalancette & 

Raynauld 2017:29). Detta skulle därmed kunna öka intresset kring politikern och ge ett större 

understöd för vad denna vill föra fram i sin politik. Risken kan dock vara att dessa bilder drar 

mer uppmärksamhet riktas till enskilde politikern och politiken hamnar i bakgrunden då 

publicerandet av privata bilder får publiken att relatera till personen istället för politikern. 

Med detta i åtanke kan man ställa sig frågan om politikerna bidrar till att bjuda in till samtal 

om det offentliga genom att publicera privata bilder vilket uppgick mot 18 bilder av 58 hos 

Busch Thor och 18 av 112 bilder hos Lööf och om de privata bilderna bidrar till att ta 

rationella beslut om vem man ska rösta på (Bilaga A & B). Lalancette och Raynauld skriver 

att politikerna genom publiceringen av privata bilder kan försöka påverka potentiella väljares 

perception och på så sätt skapa en mer relaterbar och sympatisk bild av sig själva. Det kan 

vara ett positivt sätt att öka förtroendet för en själv, men att det bidrar till ett gott demokratiskt 

samtal är inte lika säkert. För att återkoppla till Habermas och om offentlighetens förfall 

skulle publicerandet av privata bilder kunna förhindra det offentliga samtalet och politikerna 

själva skulle ge upphov till en mer personlig inriktning på politiken där det är de som 
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privatperson som får röster och inte politiken de driver. De privata bilderna är ett exempel 

som enligt Habermas skulle kunna tyda på att offentligheten förfaller. De privata bilderna 

gynnar kanske inte ett offentligt samtal och politikerna bygger heller inte upp en demokratisk 

arena på sina konton genom att publicera inlägg av privat karaktär. De privata bilderna bidrar 

snarare till celebritiseringen av dem än att skapa diskussion. 

7. Slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att beskriva och belysa hur tre partiledares offentliga och 

privata liv presenteras på plattformen Instagram. Vi har förstått politikerna och Instagram som 

en del av den offentliga sfären. Alla de tre undersökta politikerna har format sitt eget konto 

och kan sägas ha olika image. De utnyttjar Instagrams kommunikativa funktioner både genom 

bild, film och text, men gör det på delvis olika sätt. Den som verkar lagt ner mest arbete på 

Instagram vid jämförelse är Lööf. Med ett mycket tätt uppdaterande av inlägg sprider hon 

oftare information än de andra två. Hennes inlägg har hög kvalitet samtidigt som hon öppnar 

för diskussion med sina följare genom att bland annat svara på kommentarer. Genom att 

använda sina konton som en så kallad förlängd arm av partierna skapar politikerna en 

plattform för politiska diskussioner och det behövs således inte samtidig närvaro för att kunna 

delta i de offentliga samtalen. Vi kan utifrån undersökningsmaterialet säga att samtliga tre 

partiledare framförallt använder sina instagramkonton i egenskap av politiker och som 

offentliga personer. Dock använder sig både Busch Thor och Lööf av Instagram för att visa 

upp mer än sitt arbete. Genom att kombinera bilder av olika karaktär visar de upp egenskaper 

som kan vara tilltalande för en större publik än om de enbart visar bilder av offentlig karaktär 

som kanske inte är lika relaterbara för en stor del av befolkningen. Utifrån analysen ser vi att 

politikerna är medvetna om att vissa egenskaper, till exempel föräldraskapet, kan attrahera 

väljare och därför väljer man att framhäva dessa på sina profiler. De privata, samt 

offentlig/privata bilderna publiceras troligtvis strategiskt för att visa upp en mer relaterbar bild 

av sig själv som intresserar en stor publik. Partiledarnas följarantal, antalet gillningar och 

interaktionen på deras konton tyder på detta. Gustav Fridolin som inte publicerar något om sitt 

privatliv och även publicerar minst antal inlägg, har också färst följare på kontot. 

  

Vi kan utifrån vår undersökning dra slutsatsen att alla tre partiledarna framförallt använder 

Instagram för att sprida politiska budskap. Man skulle därför kunna säga att de bidrar till att 

skapa diskussion genom att publicera inlägg om politik och nå ut till följare för att på så sätt 

skapa en plattform för en demokratisk arena. Vi kan genom analysen även dra slutsatsen att 
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Lööf, genom det faktum att hon har en tvåvägskommunikation på sin instagramprofil kan 

öppna för en mer demokratisk arena än de andra två partiledarna. Dock kan vi inte uttala oss 

om vilka följare hon svarar eller hur hon svarar i den här undersökningen. Både Ebba Busch 

Thor och Annie Lööf publicerar bilder av privat karaktär. Dessa inlägg verkar publiceras med 

eftertanke och drar till sig en större publik användare än vad de offentliga inläggen gör. De 

privata inläggen skulle kunna leda till ett ökat förtroende och sympatier som framöver kan ge 

ett ökat stöd för dem. Dock skulle dessa bilder å andra sidan istället kunna hämma en 

eventuell politisk diskussion då man för bort ljuset från politiken till partiledaren som person. 

Trots att det finns tendenser för att bygga upp en demokratisk arena på Instagram så kan flera 

hinder finnas för detta. Till exempel bjuder partiledarna inte in till diskussion med följarna 

utan snarare lägger de ut riktad information som är svår att motsäga eller skapa en saklig 

diskussion kring på grund av att informationen är partisk. Dessutom får majoriteten som 

skriver inget svar, enbart Lööf svarar delvis på kommentarer. Även de privata inläggen kan 

ses som ett hinder då de för bort fokus från en demokratisk offentlighet och politik och istället 

riktar intresse mot en enskild individ och en intressant aspekt blir då vad väljarna verkligen 

röstar för, om det är partiets politik eller partiledarens personlighet. Däremot skulle Instagram 

kunna fungera som en marknadsföringskanal för partiernas egen politik. 

                    

Under arbetet med den här studien kom det upp frågor som på olika sätt fallit utanför ramen 

för undersökningen. Inför framtida forskning skulle vi vilja utöka undersökningens 

omfattning. Vår undersökning har varit begränsad på så sätt att den enbart undersökt 

plattformen Instagram. Det hade varit intressant att även ha Facebook, bloggar och Twitter i 

beaktande och jämföra med. Dessutom skulle det vara intressant att följa partiledarna under 

en längre period än som gjorts i denna studie för att ge mer tyngd för slutsatserna. 
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Bilagor 

 

Bilaga A: Diagram över Annie Lööfs uppdaterande under februari och mars. 

 

 

Bilaga B: Diagram över Ebba Busch Thors uppdaterande under februari och mars.
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Bilaga C: Diagram över Gustav Fridolins uppdaterande under februari och mars.
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Bild 1: 

 

Bilaga 1: Annie Lööfs inlägg där hon syns tillsammans med Alliansen. Publicerad av Annie 

Lööf den 13 februari 2018. 

 

Bild 2:  

 

Bilaga 2: Bild på ett klipp gällande Centerpartiets klimatpolitik. Publicerad av Annie Lööf 

den 22 februari 2018.
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Bild 3: 

 

Bilaga 3: Annie Lööf på “Scenkväll med Luuk”. Publicerad av Annie Lööf den 8 mars 2018.  

 

Bild 4: 

 

Bilaga 4: Annie Lööfs dotter på arbetsplatsen. Publicerad av Annie Lööf den 9 mars 2018.
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Bild 5: 

  

Bilaga 5: Friluftsdag med familjen. Publicerad av Annie Lööf den 3 mars 2018.  

 

Bild 6  

 

Bilaga 6: Vinterlek. Publicerad av Annie Lööf den 28 februari 2018. 
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Bild 7: 

 

Bilaga 7: Bild på Alliansen. Publicerad av Ebba Busch Thor den 13 mars 2018.  

 

Bild 8: 

 

Bilaga 8: Ebba Busch Thor på scen under en av Kristdemokraternas kommundagar i 

Jönköping. Publicerad av Ebba Busch Thor den 2 mars 2018.
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Bild 9:  

 

Bilaga 9: Ebba Busch Thors deltagande i Så ska det låta. Publicerad av Ebba Busch Thor den 

8 februari 2018.  

 

Bild 10:  

 

Bilaga 10: Konversation med hund om helgens planer. Publicerad av Ebba Busch Thor den 2 

februari 2018. 
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Bild 11: 

 

Bilaga 11: Kort film om Miljöpartiets valslogan och valfrågor. Publicerad av Gustav Fridolin 

den 1 februari 2018.  

 

Bild 12: 

 

Bilaga 12: Hyllning till det smålänningarna. Publicerad av Gustav Fridolin den 1 mars 2018.



38 

 

Bild 13:  

 

Bilaga 13: Många bollar i luften att ta hänsyn till. Publicerad av Gustav Fridolin den 21 mars 

2018. 

 

Bild 14: 

 

Bilaga 14: Centerpartiets valslogan och vallöften. Publicerad av Annie Lööf den 23 mars 

2018.
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Bild 15: 

 

Bilaga 15: Opinionsläget är kritiskt för Kristdemokraterna. Publicerad av Ebba Busch Thor 

den 22 februari 2018.  

   

Bild 16: 

 

Bilaga 16: Samtal om samtycke och sexualitet. Publicerad av Gustav Fridolin den 14 februari 

2018. 



40 

 

Bild 17: 

 

Bilaga 17: Diskussion hur Sverige ska kunna bryta skolsegregationen. Publicerad av Gustav 

Fridolin den 15 mars 2018. 

 

Bild 18: 

 

Bilaga 18: Svårt att slita sig ifrån familj när arbetet kallar. Publicerad av Ebba Busch Thor den 

1 mars 2018.
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Bild 19: 

 

Bilaga 19: Pajbakning. Publicerad av Annie Lööf den 9 februari 2018. 

 

Bild 20: 

 

Bilaga 20: Nattning av sonen. Publicerad av Ebba Busch Thor den 17 mars 2018.
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Bild 21: 

 

Bilaga 21: Kärleksförklaring från mannen på alla hjärtans dag. Publicerad av Annie Lööf den 

14 februari 2018. 

 

Bild 22: 

 

Bilaga 22: Diskussion om hur Sverige kan fortsätta vara ledande inom miljöteknik. Publicerad 

av Annie Lööf den 14 februari 2018.
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Bild 23: 

 

Bilaga 23: Annie Lööf svarar på frågor från följare. Publicerad av Annie Lööf den 26 mars 

2018. 

 

Bild 24: 

 

Bilaga 24: Annie Lööf besöker lokal matvaruhandel i Skäggetorp. Publicerad av Annie Lööf 

den 14 februari 2018.
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Bild 25: 

 

Bilaga 25: Annie Lööf besöker ett solcellsföretag i Järfälla. Publicerad av Annie Lööf den 16 

februari 2018. 

 

Bild 26: 

 

Bilaga 26: Annie Lööf testar att rulla kroppkakor i Arontorp. Publicerad av Annie Lööf den 1 

mars 2018.
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Bild 27: 

 

Bilaga 28: Annie Lööf testar glasblåsning i Nybro. Publicerad av Annie Lööf den 1 mars 

2018. 

 

Bild 28: 

 

Bilaga 28: Annie Lööf fikar med en skogsbrandsspecialist i Kyllås. Publicerad av Annie Lööf 

den 2 mars 2018. 

 


