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Abstract 

Social media is becoming an increasingly important channel where political parties send out 

political messages. At the same time, party leader’s role in politics is increasing and they are 

becoming more important for the parties' election results. This qualitative study aims to 

investigate how party leaders are personalized on social media through a visual rhetorical 

analysis. Furthermore, it also intends to investigate what consequences political personification 

can have for our democracy. The study finds that party leaders are highly personalized on 

Instagram using rhetorical means such as ethos and pathos, and that aspects that enhance the 

illusion of a para-social interaction are frequently used as part of the personification. In 

addition, there are indications that the media logic produced by the mass media is used 

strategically in the production of party leaders to attract attention and to make the recipients of 

the communication identify with the party leader. 

 

Personification in political communication is a well-known concept, but it is not explored 

widely in relation to strategic communication. Through our study, we intend to contribute with 

knowledge about how personalization is used by political parties to reach out to their audiences, 

what rhetorical means are used in the personification and if the personification affects our 

democracy.  

 

Key words: personalization, political communication, rhetoric, democracy, para-social 

interaction, front stage, back stage 
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Sammanfattning:  

Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för politiska partier att nå ut med politiska 

budskap på. Samtidigt tar partiledarna en allt större plats i politiken och blir centralare för 

partiers valresultat. Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur partiledare personifieras på 

sociala medier genom en visuell retorisk analys. Vidare ämnar den att undersöka vilka följder 

politisk personifiering kan få för vår demokrati. Studien finner att partiledare personifieras i 

hög grad på Instagram med hjälp av retoriska medel som ethos och pathos, samt att aspekter 

som förhöjer illusionen av en parasocial interaktion frekvent används som en del av 

personifieringen. Dessutom finns indikationer på att den medielogik som utarbetas fram av 

massmedier används strategiskt i framställandet av partiledaren för att väcka uppmärksamhet 

och för att få mottagarna av kommunikationen att identifiera sig med partiledaren.  

 

Personifiering inom politisk kommunikation är ett känt begrepp men desto mindre utforskat i 

relation till strategisk kommunikation. Genom vår studie ämnar vi att bidra med kunskap kring 

hur personifiering används av politiska partier för att nå ut till sina publiker, vilka retoriska 

medel som används i personifieringen och hur följderna kan se ut för demokratin. 

 

Nyckelord: personifiering, politisk kommunikation, retorik, politik, demokrati, parasocial 

interaktion, front stage, back stage 
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1. Inledning och problemformulering  

Jonas Sjöstedt bakar bröd till sin familj till helgfrukosten och när Ebba Busch Thor fyller på 

med mer energi tar hon en powernap och lyssnar på Beyonce. Idag kommer vi nära inpå livet 

på våra folkvalda politiker och partiledare och inför valet 2018 syntes de friskt i olika medier 

och framför allt på sociala medier. Vi kunde bland annat se Centerpartiets Annie Lööf laga 

spagetti och köttfärssås med YouTubern “Matgeek” (2018) och hos YouTubern Margaux Dietz 

återfanns Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i hennes YouTube-serie “Partitempen” (2018) 

där han busringde till Margaux vänner.  

 

I Sverige var partiet länge det mest primära när väljarna skulle rösta på valdagen. Men i takt 

med att partiidentifikationen minskat, har väljarnas fokus förflyttats till partiledaren. Detta 

innebär även en förändring för den politiska kommunikationen, dess aktörer och dess innehåll 

(Bjerling, 2012). För vad innebär det egentligen att Ebba Busch Thor har fler än tredubbelt så 

många följare på Instagram än det parti hon företräder? 

 

Förflyttningen från parti till partiledare började i journalistiken och pressen där partiledarens 

personliga drag och privata liv fick en allt större plats. Personifiering är inget nytt fenomen, 

men där journalister tidigare varit författare har nu partiledare, och partier själva, tagit på sig 

användandet av personifiering genom sociala medier. Efter att tidigare fått stå tillbaka och låta 

media diktera bilden kan de politiska aktörerna nu själva styra narrativet och kommunicera 

direkt till sina följare genom bild, video och text. Sociala medier bidrar till en ny arena med 

möjligheter där vad som är privat och vad som är politik knappt går att urskilja (Olsson, 2017). 

Dessutom har politiska ledare fått en större roll inom politiken och är allt synligare idag på 

grund av teknologiska innovationer inom media och organisatoriska förändringar inom de egna 

partierna (Garzia, 2011).  

 

Det har även skett en förändring i hur väljarna ser på och utvärderar de politiska ledarna. I och 

med den nya närheten till partiledarna kan väljarna idag utvärdera och döma ledarna utifrån 

deras personligheter, de är inte längre idealiserade och distanserade från väljarna. Dagens 

väljare ser och utvärderar ledarna utifrån hur väl ledarna identifierar sig med dem och närheten 

till väljarna har blivit en nödvändig aspekt för att kunna nå framgångsrika valresultat (Garzia, 

2011). Att rösta baserat på en partiledares personlighet har länge setts som irrationellt 

(Converse, 1964). Forskning gjort på ämnet visar att rösta på en partiledare utifrån deras 
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personlighet inte är lönt då dessa personligheter är skapade för att manipulera väljare och att 

vissa personlighetsdrag lyfts fram mer än andra för att tilltala väljarna i högsta möjliga grad 

(Dalton & Wattenberg i Garzia, 2011).  

 

Fenomenet personifiering inom politisk kommunikation är idag ett vedertaget begrepp och en 

välkänd arbetsprocess inom journalistiken (Hvitfeldt, 2002; Strömbäck, 2014). Däremot är 

fenomenet relativt outforskat inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Exempelvis 

efterfrågar Olsson (2017) och Ekman och Widholm (2017) mer forskning om personifiering, 

särskilt i relation till sociala medier. Filimonov, Russman och Svensson (2016) menar även att 

mer forskning kring hur politiker använder sig av visuella medel inom politisk kommunikation 

behövs samt specifikt hur visuella medel används på den sociala kanalen Instagram. Visuella 

retoriska medel används på sociala medier för att rama in och förstärka budskap. Retoriken har 

alltid spelat en stor roll i politisk kommunikation (Paul & Perreault, 2018), men hur används 

den visuellt på sociala medier? 

 

Politisk kommunikation har stor inverkan på demokratins sätt och kapacitet att fungera, och 

mediernas inverkan på politiken har inneburit betydande förändringar i vårt samhälle. Medier 

har under en längre tid fått större och större påverkan på politiken och forskare menar att 

mediernas sätt att kommunicera leder till att karaktären och kvaliteten på demokratin är under 

förändring (Strömbäck, 2014). Vilka följder för vår demokrati får det när partiledaren tar större 

och större plats och politiska frågor hamnar i bakgrunden av politikers privatliv och intressen?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

1.1 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur personifiering används inom politisk 

kommunikation i sociala medier i en svensk kontext och vilka följder det får för politisk 

kommunikation. Detta genom att undersöka hur svenska politiska partier personifierar 

partiledare på sociala medier samt hur de använder sig av retoriska medel i personifieringen.  

För att uppnå syftet besvarar vi följande frågeställningar:  

● Hur använder sig politiska partier av personifiering av partiledare på sociala 

medier? 

● Hur använder sig partierna av retoriska medel i personifieringen? 

Frågeställningarna ovan kommer vi att besvara genom en kvalitativ studie där vi genom en 

visuell retorisk metod analyserar ett urval av bilder från Vänsterpartiets Instagram-konto som 

publicerades i samband med riksdagsvalet 2018.  
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2. Tidigare forskning  

Detta avsnitt ämnar ge en överblick av forskningsfältet inom politisk kommunikation, sociala 

medier och personifiering.  

2.1 Politisk kommunikation - en överblick 

Forskningsfältet politisk kommunikation har sitt ursprung i USA och har tagit sin form under 

mitten av 1900-talet. Dock har intresset för relationen mellan kommunikation och politik 

betydligt äldre anor än så. Det finns studier skrivna om politisk påverkan från Antiken, bland 

annat från 300-talet f.Kr. skrivna av Aristoteles (Bengtsson, 2001).  

Forskning kring politisk kommunikation är främst inriktad på hur budskap om politik utformas, 

berättas och tolkas antingen av enskilda individer eller grupper. Det betyder att för forskare 

inom politisk kommunikation är både innehållet, formerna och effekterna av kommunikationen 

intressant att studera (Bengtsson, 2001). I dagens politiska klimat tar tillit allt större plats i hur 

medborgarna gör sina val, och det får betydelse för både medieaktörer, politiska aktörer och 

politiken i stort. Nya medier har gjort att politiker kunnat komma närmare medborgarna, genom 

att tala direkt till dem och utan att behöva oroa sig för att journalister förvränger deras ord i 

text. Detta har resulterat i en ny sorts politik: politik präglad av tillit (Bjerling, 2012).   

2.2 Politisk kommunikation och sociala medier 

Tidigare forskning på sociala medier och politisk kommunikation har visat att partier har en 

allt större närvaro på digitala medier. Detta gäller även partiledare och andra politiska aktörer, 

där både privat och politiskt innehåll blandas. Sedan början av 2000-talet har flera studier gjorts 

på hur digitala medier används vid valkampanjer (Filimonov et al. 2016). Med internets 

framfart och med utvecklingen av sociala medier har sättet vi kommunicerar på förändrats. I 

och med framfarten av sociala medier menar Picard (2015) att informalitet har funnit sin plats 

i kommunikation och att sociala medier ger oss möjlighet att diskutera olika ämnen, dela 

information med varandra och debattera. Han beskriver även hur den politiska eliten genom 

sociala medier kan främja sina intressen utan att behöva gå via exempelvis en dagstidning. 

Tidigare har massmedier bestämt vilka som får höras och inte, men med sociala medier 

förändras landskapet och vem som är sändare och vem som är mottagare är inte längre lika 

tydligt (Picard, 2015). 
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Genom digitala medier finns också möjlighet att till större grad använda sig av visuell 

kommunikation. Filimonov et al. (2016) menar att visuell kommunikation har fått en centralare 

roll inom politisk kommunikation samt att allmänheten lär sig mer och mer om politik genom 

visuella medel. De beskriver hur tidigare studier inom politisk kommunikation visar på att 

politiker är medvetna om den centrala rollen det visuella har i skapandet av politik samt att det 

påverkar väljarnas bild av politikerna. 

2.3 Sociala medier och personifiering 

Det finns ett fåtal studier på personifiering och sociala medier i en svensk kontext. Fenomenet 

personifiering är som vi tidigare nämnt är ingenting nytt. Däremot krävs det mer forskning på 

området relaterat till sociala medier (Bjerling, 2012; Olsson, 2017; Russmann & Svensson, 

2017; Ekman & Widholm, 2017).  

Personifiering har länge varit ett sätt för media att skapa en dramaturgi kring partier och dess 

partiledare. Fokus har både varit på partiledaren som en politisk karaktär, men också på hens 

privata liv. Media har använt partiledarnas personligheter för att förstärka deras politiska 

budskap. I Sverige skedde en medial förflyttning av fokus från partiet till partiledaren i valet 

1976 då Socialdemokraterna förlorade till Moderaterna för första gången på 40 år. Efter det 

lade Socialdemokraterna större vikt vid att anställa politiker och tjänstemän med större kunskap 

och erfarenhet av media och medieträning. Detta ledde till att journalistiken kring 

Socialdemokraterna blev mer inriktad på personen bakom politikern, och till följd av det 

suddades linjen mellan det privata och det offentliga ut allt mer (Olsson, 2017).  Olsson (2017) 

fann i sin studie kring personifiering av fyra svenska statsministrar att alla partiledare blev 

personifierade i media, men att det inte fanns ett generellt mönster utan att personifieringen 

berodde på rådande trender och det politiska klimatet (Olsson, 2017). 

Vidare går det att skilja mellan personifiering och privatisering på sociala medier. 

Personifiering innebär att partier i större grad använder sig av sin partiledare som primär 

kommunikationskälla men även som den som ska stå för alla budskap. Detta gör att mer 

rampljus riktas mot partiledarens person och således också dennes privata personlighet, 

eftersom väljare lättare kan identifiera sig med partiledaren om hen visar upp privata sidor. 

Detta leder vidare in på begreppet privatisering. Att dela med sig av sitt privatliv har aldrig 

varit enklare då ett enkelt tryck laddar upp en bild på mindre än sekunder till allmänheten. Det 

som tidigare varit privat smyger sig lätt in i olika flöden som är öppna för alla som är 

intresserade (Russmann & Svensson, 2017). Detta skapar en form av kändisskap som kan vara 
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negativ för politiken. Med sociala medier dras slöjan från det som en gång skilt privatliv och 

offentligt liv bort. Politiker går från att vara politiker till någon form av kändis där de går in 

och ut från sin politiska persona, vilket i längden skapar än lägre politisering. Ideologi och 

politiska budskap vävs in i privata meddelanden. Sociala medier, och särskilt Instagram är inget 

lämpligt politiskt medium, då gränsen för hur mycket text som kan användas i varje inlägg är 

relativt kort. Det går inte att skriva djupare politiska texter, utan det som kvarstår är korta 

budskap utan vidare djup (Ekman & Widholm, 2017). 

Att politiker får en närmare relation till sina följare och väljare är inte helt oproblematiskt. De 

traditionella medier som politiker tidigare behövde gå genom för att nå ut med sina budskap 

tillför en typ av kontroll som idag inte existerar. Idag kan politiker utan begränsningar och utan 

filter sprida kampanjer och främja sina intressen direkt till allmänheten (Karlsson & Åström, 

2018; Strömbäck, 2014).  

För att förstå hur politiker använder sig av sociala medier är det viktigt att studera fenomen 

som personifiering, och huruvida personifiering används som en medveten politisk 

kommunikativ strategi (Russmann & Svensson, 2017). Det är särskilt intressant att undersöka 

mediumet Instagram som relativt nyligen blivit ett medium som politiker använder både privat 

och offentligt (Filimonov et al. 2016). 

Eftersom personifiering länge varit en strategi som media använder för att skapa mer 

uppmärksamhet hos allmänheten, är det relevant att studera personifiering i ett nytt ljus. Vad 

händer egentligen när spelplanen är omvänd, när det är de politiska partierna själva som 

använder personifieringen för att skapa ett spännande narrativ? Hur påverkar den politiska 

personifieringen den politiska kommunikationen, och i förlängningen demokratin?  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenterar och motiverar vi vårt teoretiska ramverk. Vi har valt att använda 

oss av teorier om visuell retorik, politisk kommunikation, personifiering, parasocial interaktion 

samt Goffmans teori om masker och vardagslivet.  

3.1 Retorik - Konsten att övertyga  

Traditionellt sett har retoriken utgått från definitionen “konsten att tala”. Men som Mral och 

Olinder (2010) skriver så fanns det redan på Aristoteles tid en omfångsrik syn på retoriken. 

Aristoteles menade att retoriken också hade i uppgift att se vilka retoriska medel som var 

lämpligast i olika situationer, samt att retoriken finns överallt. Teorier om visuell retorik fyller 

en funktion i studiens analys då vi ämnar undersöka hur politiska partier använder retoriska 

medel när de personifierar sina partiledare.  

 

Retoriken härstammar från antiken och tar sin utgångspunkt i en konkret situation. Vigsjø 

(2017) beskriver det som “någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en 

bestämd tid och på en bestämd plats” (Vigsjø, 2017, s. 217). Detta kallas även för den retoriska 

situationen och innan en retorisk analys kan göras måste den kartläggas. Den retoriska 

situationen utgår ifrån att det finns ett problem att lösa genom någon form av kommunikation. 

I situationen finns även en publik att övertyga och en normativ ram för vad som kan 

kommuniceras eller inte (Mral & Olinder, 2010). 

 

I retoriken talas det om tre olika appellformer: ethos, logos och pathos. Dessa är olika typer av 

argument. Ethos och pathos appellerar till mottagarens känslor på olika sätt, medan logos talar 

till mottagarens förnuft. Ethos kan byggas på sändarens utbildning, kompetens eller moraliska 

karaktär och är således inte platsbestämd utan kan existera utanför den konkreta situationen. 

Pathos talar till mottagarens sinnestillstånd i den pågående retoriska situationen och används 

ofta som ett uppmanande argument till publiken (Vigsø, 2017). Logos strävar efter att få 

publiken att uppfatta argumenten som sanningsenliga genom att till exempel visa på statistik 

eller fakta (Renberg, 2007).  

 

För att sändaren ska kunna övertyga sin publik måste sändaren ta hänsyn till publikens doxa. 

Begreppet doxa härstammar från grekiskan och betyder förenklat antagande eller åsikt. I doxan 

finns en individs uppfattning om världen, och allt som individen tar för givet, till exempel 
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värderingar eller kultur. Doxan fungerar som en överenskommelse mellan människor, den 

innefattar hur vi tycker saker och ting bör vara, fungera och vad som erkänns som sanning. Det 

existerar inte heller enbart en doxa per individ, utan flera beroende på vilken kontext vi befinner 

oss i. Det kan till exempel skilja sig mellan när vi umgås med vår familj, vänner eller när vi är 

på jobbet. För en sändare med syftet att övertyga är det därför viktigt att undersöka vilken doxa 

som är aktuell. Doxan har nämligen stor påverkan på hur vi uppfattar och tolkar olika budskap, 

och när vi uppfattar något som skiljer sig från den doxa vi har kan vi bli upprörda (Mral & 

Olinder, 2010).  

 

En god retoriker fäster mycket tillit vid att publiken är överens och delar den doxa som 

förmedlas. Budskap kan förmedlas på flera olika sätt, men ett kraftfullt sätt är att använda 

gemensamma myter och berättelser. Mral & Olinder (2010) diskuterar hur metaforer och 

allegorier kan användas för att övertyga publiken genom underliggande värderingar. Metaforer 

hjälper publiken att förstå budskap utan att dessa är uttalade. Ett välkänt exempel är när 

Winston Churchill använde sig av metaforen “järnridå” för att beskriva läget i Europa under 

tiden efter andra världskriget. Publiken förstod att han menade gränsen som delade Europa 

mellan väst och öst utan att han egentligen behövde förklara vidare. Allegorier kan användas 

likadant, men här används istället kända berättelser. Mral och Olinder (2010) hänvisar till 

exempel till berättelsen om David och Goliat, vilket kan skapa bilden av “den lilla människan 

mot den stora övermakten”. Just det greppet är vanligt inom både tal och bildskapande (Mral 

& Olinder, 2010). 

 

Två andra begrepp inom den visuella retoriken är manifest och latent retorik. Detta kan 

förklaras som bildens två nivåer, där manifest innebär bildens uppenbara mening och latent 

retorik syftar till bildens underliggande mening. Ett bra exempel på manifest är ett partis 

valaffisch. Där framgår budskap tydligt: mottagaren behöver inte fundera på vad syftet med 

affischen är. Den latenta retoriken utmanar däremot mottagarens tolkningar och kräver någon 

form av reflektion (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 

 

All retorik vill övertyga sin mottagare, och för att göra det krävs identifikation. Alltså att 

sändaren får publiken att identifiera sig själv med de budskap som förs fram. Ett sätt att göra 

detta är att beskriva en situation så detaljerat att mottagarna faktiskt känner sig som vittnen. 

Detta kallas evidentia, vilket betyder bevis. Bilder och fotografier innehåller mer än tusen ord, 
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och är därför kraftfulla verktyg för att skapa evidentia då publiken kan se situationen direkt och 

utan att tvivla på om budskapet är sant eller inte (Mral & Olinder, 2010).  

3.2 Politisk kommunikation  

Politisk kommunikation berör alla i samhället: medborgare, politiker och politiska partier, 

media och alla olika typer av organisationer. I samhället går det varken att komma undan politik 

eller kommunikation – och kommunikation behövs för att förstå både politik och verkligheten 

(Strömbäck, 2014). 

 

Politik och politisk kommunikation är även nära kopplat till media och olika massmedier. 

Strömbäck (2014) illustrerar kopplingen genom ett tankeexperiment: skulle det inte finnas 

några medier skulle det vara svårt att få information kring de politiska processer som pågår. 

Det skulle också vara svårt att granska politiken och ännu svårare att bilda en uppfattning för 

att kunna ta beslut som medborgare. Tidigare har termen medier främst hänvisat till tidningar, 

radio och tv, men idag sker en omvandling kring hur vi uppfattar och använder oss av media. 

Med internet och sociala medier har medieutbudet och konkurrensen kring medborgarnas 

uppmärksamhet ökat. Samtidigt som de digitala medierna kraftigt växer, har de traditionella 

massmedierna minskat. Det nya landskapet skapar nya utmaningar för medierna och också för 

den politiska kommunikationen (Strömbäck, 2014).  

 

Ett centralt begrepp inom politisk kommunikation är medielogik och politikens medialisering. 

Strömbäck (2014) menar att medielogik är två sidor av samma mynt. Den ena sidan handlar 

om vilket innehåll som passar in i ett specifikt mediums format, organisation eller behov av 

uppmärksamhet. Det är egentligen inte verklighetens händelser som styr, utan hur medierna 

väljer att rapportera händelsen. Den andra sidan handlar om hur medielogiken blivit såpass 

central i samhället att även andra aktörer i samhället som vill kommunicera med sina publiker 

måste använda sig av medielogiken. Det är detta som kan kallas för politisk medialisering. 

Detta är kopplat till personifiering då medielogiken, vars huvuduppgift är reducera och forma 

information för att den ska fånga människors intresse, gärna väljer personifiering som en taktik 

för att nå sitt syfte (Strömbäck, 2014).  

 

Vidare bör man se politiska aktörer och journalister som strategiska kommunikatörer. Ett 

vanligt strategiskt verktyg som används i kommunikation kallas framing. Ihlen och Allern 
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(2008) beskriver framing som en inramning som skapar kontext och som hjälper sändaren att 

marknadsföra sin version av verkligheten till sin mottagare. Lyckad framing innebär att 

sändarens verklighetsuppfattning kring ett fenomen sänds över till mottagaren. För politiker 

gäller det därför inte bara att rama in sina budskap på lyckat sätt, utan också att ha goda 

relationer med journalister så just deras version av verkligheten blir publicerad (Ihlen & Allern, 

2008). Mediebevakningen kan således beskrivas som en kompromiss mellan politiker och 

journalister. Detta kan också ses ur ett maktperspektiv då vinnarna av framingen blir de som 

når ut med sina budskap. När konkurrensen om medias uppmärksamhet hårdnar, och när fler 

och fler politiska aktörer lär sig att använda medielogik kan viktiga budskap och olika vinklar 

försvinna (Ihlen & Allern, 2008).  

3.3 Politisk kommunikation och sociala medier  

Närvaro på sociala medier handlar till största del om en organisations eller individs önskan om 

att marknadsföra och styra bilden av sig själv till sina publiker. Det handlar dessutom om att 

minska avståndet mellan sig själv och sina följare (Russmann & Svensson, 2017).  

 

Stier et al. (2018) beskriver tre olika fenomen inom politisk kommunikation som sker när 

politiska aktörer använder sociala medier för att marknadsföra sig själva. Det första är att 

kommunikationen inte enbart behöver kretsa kring politiken i sig, utan också kan handla om 

personlig profilering och positionering. Det andra fenomenet är att målgruppen som rör sig på 

sociala medier kan skilja sig mycket från den större målgruppen, som nås via traditionella 

medier. Detta kan innebära att kommunikationen som sker på sociala medier är annorlunda, 

och att de kampanjer som används på sociala medier fokuserar på andra budskap som passar 

den digitala målgruppen bättre. Fenomen tre handlar om det privata respektive det offentliga. 

Politiker som använder sociala medier gör inte det enbart i sin offentliga roll utan också i sitt 

privata liv. Detta innebär att det sker en blandning mellan privat och offentligt innehåll (Stier 

et al. 2018).  

 

Sociala medier är multimodala plattformar där bild, video och text blandas. Russman och 

Svensson (2017) beskriver att visuella motiv som bilder ger större uppmärksamhet än enbart 

text. Bilder bidrar även till ett tydligare narrativ och hjälper mottagare att uppfatta viktiga 

element som sändaren vill få fram. När politiska aktörer sänder ut bilder på sina sociala medier 

kan de därför nå ut med starkare budskap (Russmann & Svensson, 2017).  
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3.4 Maktskiftet inom politisk kommunikation 

Det finns det tre aktörsgrupper inom politisk kommunikation som särskiljer sig som särskilt 

betydelsefulla (Strömbäck, 2014). Den första aktörsgruppen är politiska aktörer. Bland de 

politiska aktörerna återfinns samtliga personer, organisationer eller grupper som på ett 

systematiskt sätt arbetar för att förändra samhället. Den andra aktörsgruppen är allmänheten 

och i en demokrati kan offentlig makt inte utövas om den inte har stöd från medborgarna. I den 

första paragrafen i Sveriges regeringsform står det “All offentlig makt utgår från folket” 

(1974:152), och om förtroendet för de politiska aktörerna sviker faller även vårt politiska 

system. Den sista gruppen som Strömbäck (2014) beskriver är medieaktörer. Medieaktörer är 

programledare, journalister, redaktörer, fotografer och även chefer i de olika mediehusen. 

Förutom dessa nyckelpersoner ingår även mediehusen, samt bloggare och magasin. Respektive 

aktörsgrupp verkar inom ramen för formella och informella regler, exempelvis redaktionella 

riktlinjer eller grundlagar, som påverkar hur varje aktörsgrupp agerar. De tre aktörsgrupperna 

verkar i ett samspel och influerar, begränsar och möjliggör för varandra. För att förstå en 

aktörsgrupp måste man ta i beaktning hur de andra aktörsgrupperna verkar. Ett exempel på 

samspelet och beroendeförhållandet mellan de tre aktörersgrupperna lyder enligt följande: 

 

För att få ett framgångsrikt valresultat och kunna påverka opinionen är politiker beroende av 

att synas i medier, som till exempel nyhetsmedier. Därmed är politikerna beroende av 

mediernas uppmärksamhet och arbetar således strategiskt för att få den och på sätt bli 

omskrivna eller omnämnda i nyhetsrapporteringar. På detta sätt verkar medierna som en 

gatekeeper och väljer vad som ska uppmärksammas eller inte i media, och på så sätt nå 

allmänheten. Man får dock inte bortse från att medierna är beroende av politikerna. Utan 

politiska aktörer som når ut till medierna med information om möjliga nyhetsinslag skulle 

medierna få problem att hitta material till sina tidningar och nyhetssändningar. Allmänheten är 

också en del av detta samspel. De blir beroende av medierna för information om det politiska 

läget i landet samtidigt som de också kan styra vad medierna faktiskt skriver om. För om ingen 

läser vad medierna skriver om finns det ingen anledning för medierna att skriva. I och med 

internet har det blivit ännu lättare för mediehusen att se vad allmänheten är intresserade av 

genom att räkna antal klick på artiklar. Alltså påverkar allmänheten vilket utbud som medierna 

tillhandahåller (Strömbäck, 2014).  
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Finlayson (2019) menar att politisk kommunikation på digitala medier även skapar utmaningar 

för demokratin. Han beskriver hur sociala medier ändrar reglerna för vilka som får höras och 

vilka som deltar i politiken. Idag kan vem som helst skapa sig en plattform och bli en stark röst 

i den politiska diskussionen, även de som inte är politiska aktörer. Det politiska samspel som 

Strömbäck (2014) beskrivit, och som vi återgett ovan, gäller inte längre. För att partier och 

politiker ska överleva förändringen krävs det att de skriker lika högt som andra inom den 

politiska arenan. Därför tappar också medieaktörerna sin roll, och det som tidigare var deras 

uppgift sköts idag delvis av de politiska aktörerna själva (Picard, 2015). 

3.5 Personifiering 

Enligt Hammarlin och Jarlbro (2014) är mediebilden av politiken det enda som majoriteten 

medborgarna tar sig till och det är även den medierade bilden av politiken denna grupp 

medborgare har åsikter om. Hammarlin och Jarlbro (2014) beskriver även hur vi idag får lära 

känna politikerna på ett mer närgånget sätt, i intervjuer får vi bland annat veta att Fredrik 

Reinfeldts barn har allergier och att Jimmie Åkesson är en skicklig kock i köket. De menar att 

personifieringen av politiken på ovan nämnda sett är en berättarteknik som används av media 

mer och mer idag och att för våra politiska partier finns det flera vinningar att hämta. 

Personifieringen ökar det mediala utrymmet partierna får, öppnar upp för fler plattformar och 

på så vis kan partierna få tillgång till fler kontaktytor där potentiella väljare kan återfinnas 

(Hammarlin & Jarlbro, 2014).  

 

Även Hvitfelt (2002) menar att politiken har blivit allt med personifierad och att politikers 

mediala egenskaper snarare än deras politiska har blivit allt viktigare för en växande 

väljarskara. Han menar också att politiska frågor idag anpassas för att passa in i dagens 

medielogik. Hvitfeldt (2002) beskriver personifiering som en berättarteknik som funnits med 

sedan urminnes tider där en välskriven berättelse handlar om ett fåtal personer med en 

huvudperson. Vidare talar han om personifiering som ett journalistiskt arbetssätt uppbyggt i 

två delar. Enligt det arbetssättet prioriteras händelser som cirkulerar kring en person och sedan 

framställs dessa personer ytterligare under textens bearbetning. Det är enligt Hvitfeldt (2002) 

därför de flesta nyhetsrapporteringar, eller berättelser som han beskriver dem, handlar om 

enstaka personer. I personifieringen kan även huvudpersonens familjemedlemmar, eller andra 

personer med en privat anknytning användas i personifieringen för att gynna dramaturgin 

(Bjerling, 2012).  
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Bjerling (2012) skriver att i takt med moderniseringen blir medborgare mer och mer skeptiskt 

inställda till politiska partier. Detta har att göra med den individualisering vi ser idag, där 

individen har mer frihet och kollektivt beslutande har allt mindre påverkan i vår vardag. Till 

följd av detta har fokuset skiftat från partiet till partiledaren. Partiledaren är idag den centrala 

frontfiguren för partiet och i och med skiftet från traditionella medier till digitala medier har 

partiledaren tagit sig närmare väljarna (Bjerling, 2012).  

3.5.1 Personifiering och demokrati 

Personifiering av politik har både demokratifrämjande och hämmande drag. Främjande på så 

sätt att närhet mellan medborgare och politiker ofta ses som stärkande för demokratin då det 

skapar förutsättningar för politisk representation. Det bidrar även till politisk medvetenhet, 

effektivitet och engagemang bland medborgarna. På samma sätt som ett nära förhållande 

mellan politiker och medborgarna kan vara positivt kan det dock komma med sina baksidor. 

Ideologin tar mindre och mindre plats i politiken och fokuset på politiska individer 

underminerar den representativa demokratin. Med den personifierade politiken ökar även 

polariseringen och konflikter mellan exempelvis partiledare kan leda till politisk oro och 

instabilitet (Corbett & Veenendaal, 2018).  

3.5.2 Parasocial interaktion 

Förklaringen till intresset för enskilda politikers liv kan förklaras med avstamp i teorier om hur 

medier förser allmänheten med ställföreträdande sällskap, vilket kallas för parasocial 

interaktion (Hvitfeldt, 2002). Parasocial interaktion är ett begrepp som myntades av Horton 

och Wohl 1956. Enligt Levy (1979) menar Horton och Wohl att massmedia har skapat en ny 

sorts social interaktion, där publiken skapar ett förhållande och en illusion av en primär relation 

med en person men i själva verket är relationen med en bild av en person, och inte den verkliga 

personen. Horton och Wohl (i Levy, 1979) kallar denna interaktion för parasocial och menar 

att i parasociala interaktioner reagerar publikmedlemmar på personen som byggts upp som om 

den personen var en del av publiken. Levy (1979) beskriver parasocial interaktion som ett 

koncept där publiken lär sig att känna igen och framför allt interagera med en image av en 

person som presenteras av massmedia. Dessa personer kan exempelvis vara kulturprofiler, 

talkshowvärdar eller välkända journalister.  I denna studie använder vi teorier om parasocial 

interaktion som ett sätt att utröna om och hur personifiering utövas genom att se närmare på 

fem aspekter som kan finnas med i bilderna vi analyserar. Därmed är programledaren i teorin 
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för oss partiledaren. Även Hartmann och Goldhoorn (2011) har skrivit om Horton och Wohls 

teori och beskriver vad det är som orsakar en upplevelse av en parasocial interaktion mellan en 

publik och exempelvis en programledare. De beskriver fem olika sätt programledaren och 

publiken kan agera på som skapar en parasocial interaktion: 

 

Upplevelsen av en parasocial interaktion är starkt influerat av sättet programledaren 

adresserar publiken enligt Horton och Wohls (i Hartmann och Goldhoorn, 2011). Precis som i 

interaktioner man har i verkliga livet är upprätthållandet och underhållet av en parasocial 

interaktion beroende av sättet programledaren adresserar publiken på (Cohen, 2001). Kroppslig 

adressering kan inleda och förstärka publikens upplevelse av den parasociala interaktionen. 

Kroppslig adressering förklaras som när programledaren vänder sig mot publiken på en 

kroppslig nivå, med vändning av huvud och ögon mot publikens håll (Hartmann & Goldhoorn, 

2011). Verbal adressering är när programledaren adresserar publiken med ord, till exempel 

genom att tilltala publiken direkt som med fraser som “Varmt välkomna mina damer och 

herrar”. Verbal adressering kan även ske genom att programledaren inkluderar publiken genom 

att ändra sitt sätt att prata samt röstläge för att likna publikens. Uppfattad attraktion kan även 

det påverka publikens parasociala upplevelse. Om publiken upplever att programledaren är 

attraktiv uppskattar de illusionen av relationen de har än mer. Dessutom uppmärksammar 

publiken programledaren mer, speciellt kroppsdelar som intensifierar den parasociala 

interaktionen, som programledarens ansikte och ögon. Den uppfattade attraktionen kan därmed 

öka chansen för att publiken känner sig adresserad av programledaren (Hartmann & 

Goldhoorn, 2011). Den sista aspekten är perspektivskapande förmåga och här är det publikens 

egenskaper som är i fokus. Forskarna menar att desto bättre publiken är på att sätta sig in i sina 

medmänniskors känslor och perspektiv desto större är chansen att de får uppfattningen av att 

programledaren är medveten om dem och ägnar dem uppmärksamhet. De kan även känna att 

programledaren också känner av närvaron och relationen mellan programledaren och publiken 

(Hartmann & Goldhoorn, 2011).  

3.6 Goffmans dramaturgi 

Goffman (1959) beskriver det sociala spelet mellan människor som ett skådespel. Genom att 

hänvisa till teater vill han ge ett redskap som skall kunna förklara och definiera varje social 

situation utifrån ett dramaturgiskt perspektiv, vare sig det är i hemmet, på festen eller på jobbet 
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därav namnet vardagslivets dramatik (Goffman, 1959). I denna studie använder vi Goffmans 

teori för att undersöka hur vardagslivets roller utspelas på sociala medier.  

 

Enligt Goffman (1959) kan vardagen beskrivas som ett flertal framträdanden bestående av en 

rad av företeelser. Det som krävs för att ett framträdande ska äga rum är roller. Olika roller, 

kräver olika mycket engagemang av individen och dennes tilltro till sitt framträdande. En 

individ kan vara helt assimilerad i sin roll utan att ha någon sorts distans till rollen, eller helt 

distanserad från rollen, eller som Goffman menar “cynisk” eller “uppriktig”. I och med 

framträdandet blir rollgestalten den som den spelar och rollen hålls vid liv under framträdandet. 

Ju starkare anknytning individen har till rollen, desto mer trovärdigt blir skådespelet. Detta 

leder in på ett annat begrepp från Goffmans teori, så kallad intrycksstyrning. Det räcker inte 

med att individen som spelar rollen tror på sin gestaltning, även publiken behöver dela samma 

verklighetsuppfattning. Detta når man genom styrning av publikens intryck på ett sådant sätt 

att rollen känns äkta. I teatersammanhang talas det om scener, maner och rekvisita. Men i livet 

menar Goffman att vi har fasader. För en lyckad intrycksstyrning är det väsentligt att störningar 

inte påverkar framträdandet (Goffman, 1959).   

 

Under framträdandet används fasaden som den rekvisita individen behöver för att kunna 

uppträda. Detta kan till exempel vara den inramning där framträdandet äger rum, som ett 

klassrum. För att upprätthålla fasaden krävs det ett dramatiskt förverkligande, det vill säga en 

tydlig rollgestaltning. Detta för att bekräfta rollen inför den publik som deltar i skådespelet. 

När fasaden och rollen är assimilerad, måste de fortsätta att upprätthållas enligt de 

förväntningar och ideal som kännetecknas rollen. Individen måste då dölja handlingar och drag 

som inte är förenliga med rollen, och det pågår på sätt och vis ett hemlighetsmakeri för att inte 

bli avslöjad. Individen måste alltså lyfta fram de drag som karaktäriserar rollen, och dölja sina 

egna drag för att öka trovärdigheten. En lärare som har extrema politiska åsikter kan till 

exempel behöva dölja dessa för att kunna följa skolans riktlinjer och uppträda korrekt i sin 

position som lärare (Goffman, 1959). 

 

Stället för själva framträdandet kallar Goffman (1959) för front stage och platsen för 

förberedelser kallar han för back stage. Själva framträdandet sker på front stage och 

förberedelserna inför framträdandet sker på back stage. De extrema åsikterna som läraren har 

får till exempel inte talas om i front stage, men när läraren befinner sig i back stage, till exempel 

i sitt hem, är det fritt fram att uttrycka dessa åsikter. Skiljelinjerna mellan vad som är back 
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stage och vad som är front stage ges uttryck åt överallt. Exempel på platser där publiken hålls 

borta är sovrummet och badrummet.  
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4. Metod och material 

I detta avsnitt presenterar vi vårt empiriska material, vår vetenskapsteoretiska ansats och 

slutligen vår analysmetod, visuell retorisk analys.  

4.1 Instagram och Instagram Stories 

Vi har valt att avgränsa vår studie till den sociala kanalen Instagram. Idag är Facebook den 

populäraste kanalen inom sociala medier i Sverige, och Instagram är den näst största som 60 

procent av Sveriges internetanvändare använder regelbundet. 38 procent av användarna 

använder Instagram dagligen. Instagram är idag den snabbast växande kanalen på sociala 

medier i Sverige och det är av den anledningen vi har valt att fokusera på Instagram 

(Internetstiftelsen, 2018).  

Ytterligare en avgränsning vi har valt att göra i vår studie är att fokusera på den relativt nya 

funktionen Stories som lanserades på Instagram under 2016 (Constine, 2016). Funktionen 

Stories innebär att användare laddar upp bilder och filmer som går att se på deras profil och i 

deras följares flöden under 24 timmar, sedan tas de automatiskt bort. Det är dock möjligt att 

välja att spara sina Stories, så att det finns tillgängliga på användarens profil även efter de 24 

timmarna har passerat (Bell, 2017). En funktion som lades till under sommaren 2018 kopplat 

till Stories är “Question stickers”. “Questions stickers” är en interaktiv funktion som låter en 

användares följare skicka in frågor som användaren sedan svarar på i sina Stories. Användaren 

kan se vem det är som har skickat in frågan men när frågan besvaras och publiceras på 

användarens Stories är frågeställaren anonym. Detta blev en populär funktion när den 

lanserades och möjliggör för Instagram-konton att interagera med sina följare (Carbone, 2018).  

 

4.2 Motivering av Vänsterpartiet som empiriskt material 

Idag har samtliga svenska politiska partier i Riksdagen ett Instagram-konto och nästan alla 

partiledare har även ett privat Instagram-konto. Jonas Sjöstedt är ett undantag, han har inget 

privat konto som går att finna på Instagram och därmed återfinns han endast på Vänsterpartiets 

officiella Instagram-konto. Då vi ämnar undersöka hur politiska partier personifierar sin 

partiledare på Instagram är valet att se närmare på Vänsterpartiets Instagram-konto och hur de 

personifierar Jonas Sjöstedt passande. Vänsterpartiet publicerade tre frågestunder som totalt 

innehåller 107 bilder som Stories inför valet 2018 som även uppmärksammades i media 

(Lundgren, 2018; Naess, 2018). Frågorna som publicerades handlade både om politik men även 
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frågor om Jonas Sjöstedts privatliv. Med anledning av detta samt på sättet Vänsterpartiet valde 

att besvara frågorna anser vi att materialet passar sig väl för att besvara våra frågeställningar. 

Genom att avgränsa oss till att analysera ett partis användning av personifiering på sociala 

medier får vi även ett större djup i studien, något som efterfrågas i en kvalitativ studie (Ekström 

& Larsson, 2010)).  

 

Materialet vi har valt att studera publicerades som Stories på Instagram inför valet 2018 och 

har sedan sparats av Vänsterpartiet på deras Instagramkonto och gick på så sätt att ta del av 

även när denna studie genomfördes under våren 2019.  

 

4.3 Vetenskapsteoretisk ansats 

I vår studie använder vi en kvalitativ metod och vi utgår från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv där verkligheten ses som socialt skapad. Det kvalitativa perspektivet intresserar sig 

för hur mening skapas och inom kommunikationsvetenskap är det högst intressant att 

undersöka hur mening skapas i samtal, sociala handlingar, text och även andra typer av 

interaktion. Mening måste förstås och tolkas genom olika processer och är alltså ingenting som 

enbart kan observeras. Processerna utgår ifrån att de som tolkar har en förförståelse för 

fenomenet som undersöks, annars hade fenomenet i sig varit ogripbart (Ekström & Larsson, 

2010).  

 

Ekström och Larsson skriver (2010) att det inom den tolkande vetenskapen utvecklats flera 

metodregler och kriterier för att säkra det vetenskapliga värdet av tolkningarna. Sex av 

kriterierna är koherens, omfattning, intersubjektivitet, öppenhet, djup och kontextualitet. 

Koherens betyder samstämmighet och innebär att tolkningen måste vara konsistent och hänga 

ihop. Omfattning innebär att tolkningen måste ta hänsyn till helheten och inte utesluta det som 

inte bekräftar tolkningen. Intersubjektivitet innebär att flera oberoende forskare har kommit 

fram till liknande tolkningar. Öppenhet står för att tolkningarna inte ska vara förutsägbara utan 

att forskaren måste vara öppen för alternativa tolkningar. Djup innebär att tolkningen inte bör 

stanna vid ytlig förståelse utan tränga djupare in i fenomenet. Slutligen står kontextualitet för 

att olika fenomen får olika betydelser i olika kontexter. Till exempel har en tolkning som 

studerar ett fenomen i en enskild kontext större djup, än en tolkning som studerat ett fenomen 
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inom flera kontexter. Den förstnämnda tolkningen har således högre kvalitet (Ekström & 

Larsson, 2010). 

 

För att säkerhetsställa kvalitén i vår studie kommer vi därför ta hänsyn till ovan nämnda 

kriterier. Vi kommer göra detta genom att göra en visuell retorisk analys i en bestämd kontext 

som tar hänsyn till både textuella samt visuella uttryck, detta kommer att ge vår analys ett 

bredare djup. Val av material sker genom ett urval från Vänsterpartiets Instagram-konto gjort 

av oss och efter den förförståelse vi har för fenomenet personifiering.  

 

4.4 Visuell retorik som analysmetod 

Enligt Mral, Gelang och Bröms (2016) finns det ett flertal metoder man kan använda sig av när 

man vill förstå och tolka bilder. Det som avgör vilken metod man använder sig av är faktorer 

som kunskapsintresse, vilken akademisk disciplin forskarna tillhör samt vilken teorigrund man 

använder sig av. Författarna menar att retorikanalys går att applicera på alla visuella tecken och 

budskap men att den i kontrast till andra discipliner inom visuella metoder har ett fokus på 

budskapets övertygande nivå (Mral et al. 2016). Vi har valt att använda oss av analysmetoden 

som tagits fram av Mral et al. (2016). Vi har valt den eftersom att den fokuserar som tidigare 

nämnt på budskapets övertygande nivå, vilket är passande när vi ska analyserar kommunikation 

som går under politisk kommunikation.   

Vi har valt att gå efter Mral et al. (2016) analysmodell som går i tre tolkningsnivåer och tre 

steg. Processen vi följer går från beskrivning av bilden genom en kontextanalys till en värdering 

av bildens funktion.  

4.4.1 De tre tolkningsnivåerna 

Den gynnande tolkningen är deskriptiv och avser den tolkning som mottagaren ger bilden och 

budskapet och som gynnar bildens sändare. I denna tolkningsnivå är det primära fokuset på att 

förstå vad det är som sändaren vill säga med bilden och att ta sändarens budskap bokstavligen. 

För att genomföra en framgångsrik gynnad tolkning är det viktigt att vi närmar oss bilden från 

sändarens position där vi försöker sätta oss själva i sändarens utgångsläge för att förstå vilka 

värderingar och intressen som kan ligga bakom hur budskapet ser ut. Här är det även viktigt att 

vi försöker hålla en objektiv position och acceptera de värderingar som bilden ger ut utan att 

kritiskt granska dessa (Mral et al. 2016).  
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I den förhandlande tolkningen tar vi avstamp i den gynnande tolkningen och ställer oss frågan 

om den ger en tillförlitlig bild av objektet. Om det är så att den inte ger det, helt eller delvis, 

behöver vi ställa oss frågan om varför. Den här tolkningsnivån skiljer sig på så sätt från den 

gynnande som var deskriptiv. Nu behöver vi sätta på oss mer värderande glasögon för att 

granska bilden. I den förhandlande tolkningen kan vi kritiskt omvärdera bilden och dess 

budskap samt försöka förstå bildens latenta element. Här kan även ideologiska budskap och 

persuasiva element framträda (Mral et al. 2016).  

Den sista tolkningsnivån, den oppositionella tolkningen, ifrågasätter vilka etiska motiv 

sändaren har haft med bilden på både den manifesta och den latenta nivån. Denna tolkningsnivå 

är ofta kritisk och kan ibland även avfärda den gynnande tolkningsnivån (Mral et al. 2016).  

4.4.2 Analysstegen 

Steg ett: bildens natur 

Det första steget i analysmodellen är att kartlägga hur bilden är uppbyggd. Som när man 

undersöker en texts disposition och användning av stilfigurer för att få en bild av både textens 

helhet och delar kan man undersöka beståndsdelarna i en bild (Mral et al. 2016). Genom att 

undersöka vad en bild innehåller och hur den är konstruerad menar Mral et al. (2016) att man 

kan få en djupare förståelse av bildens budskap. Vidare beskriver de att i beskrivningen av en 

bild finns det två element inom den visuella retoriken man studerar. Dessa två är dels elementen 

som är presenterade samt elementen som är underförstådda av läsaren. Dessa två element kan 

även beskrivas som manifesta och latenta. Vi har valt att endast titta på de manifesta budskapen 

i första steget av analysen, för att sedan inkludera den latenta retoriken i det sista steget. Detta 

då vi ser till bildens djupare budskap i den sista analysdelen. 

 

Steg två: bildens funktion 

I steg två reflekterar vi över vilket retoriskt problem sändaren ämnar lösa med bilden. Istället 

för att se bildens olika beståndsdelar, tittar vi nu på helhet och bildens funktion i vilken 

utgångspunkten är bildens retoriska situation (Mral et al. 2016). I det här steget är det viktigt 

att vi grundligt ser över kanalen där bilden är publicerad. Det är även av vikt att reflektera över 

vem publiken är, om vi missförstår målgruppen riskerar vi att tolkningen av bilden blir oriktig 

(Mral et al. 2016). Då vi vill undersöka vilka retoriska medel partiet har använt sig av är det 

även i denna del av analysen vi kommer att se närmare på sändarens användning av ethos, logos 

och pathos. Det är här vi ser närmare på hur personifiering nyttjas och det gör vi med hjälp av  
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teorier om parasocial interaktion.  

 

 

Steg tre: värdering av bilden 

Enligt Mral et al. (2016) är det inte nödvändigt att använda sig av det sista steget i analysen, 

det värderande. För vår studie anser vi att det är en relevant del att ta med då den värderande 

delen av analysen ställer frågor som om bilden har uppnått sin funktion och om retoriken har 

har nått hela vägen fram och varit effektiv. I denna del av analysen går det även att komma 

ännu djupare in i bilden och ställa frågor om etik. Detta då retoriken vill påverka människan 

att tycka eller tänka på ett visst sätt kan vi fråga oss vilka motiv som kan ligga bakom att bilden 

är utformad som den är. I detta steg ska vi alltså vara källkritiska och ställa oss frågan om bilden 

är objektiv eller om den visar en vinklad bild av verkligheten (Mral et al. 2016) 
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5.  Analys  

I den här delen av studien undersöker vi sju bilder från Vänsterpartiets officiella Instagram-

konto. Vi gör en retorisk visuell analys av bilderna och ser på den genom teorier om retorik, 

politisk kommunikation, personifiering, parasocial interaktion samt Goffmans teori om roller 

för att besvara våra frågeställningar:  

5.1 Om Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet är ett svenskt politiskt parti som bildades 1917 (Nationalencyklopedin, 2019). 

Enligt Vänsterpartiet partiprogram är Vänsterpartiet ett “socialistiskt och feministiskt parti på 

ekologisk grund” och deras slogan är “Ett Sverige för alla - inte bara de rikaste” (Vänsterpartiet, 

2019). Vänsterpartiet har länge varit ett parti med en väljarkår bestående till stor del av arbetare 

och idag har partiet ett stort stöd bland högutbildade och personer verksamma inom offentlig 

sektor, lägst stöd har partiet bland höginkomsttagare (Nationalencyklopedin, 2019). I 

riksdagsvalet 2018 fick partiet åtta procent av väljarnas röster vilket var ett lyft från valet 2014 

då partiet nådde ett valresultat på strax under sex procent. Jonas Sjöstedt valdes in i Sveriges 

Riksdag 2010 och blev utsedd till partiledare för partiet 2012.  (Nationalencyklopedin, 2019). 

5.2 Övergripande retorisk situation 

Samtliga bilder publicerades inför riksdagsvalet 2018 på Vänsterpartiets officiella Instagram-

konto. Den retoriska situationen är att Vänsterpartiet ämnar nå ut med sina politiska budskap 

till sina följare på Instagram. I och med att bilderna publicerades nära inpå riksdagsvalet går 

det att utröna att deras mål med bilderna är att uppmärksammas och på sikt få ett så stort antal 

röster som möjligt på valdagen.  

 

Det går inte att utröna vem frågeställaren är i samtliga av de analyserade bilderna då 

frågeställarens namn inte visas i bilden. Därför går det inte att avgöra om det är någon utanför 

Vänsterpartiet som har författat frågan, eller om det är en person som är knuten till 

Vänsterpartiet som skrivit frågan. På samma sätt är det även omöjligt för mottagaren att vara 

säker på att det är Jonas som svarar på frågorna. Det kan lika gärna vara en utbildad 

kommunikatör, eller någon annan som arbetar för Vänsterpartiet som skriver svaren. Detta är 

ett etiskt problem då det inte går att säkerställa vem som är upphovsmakaren till varken 

frågorna eller svaren. 
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Hur man tar sig igenom ett heartbreak:  

Bildens natur 

På bilden ser vi Jonas Sjöstedt sittandes vid en bärbar 

dator med båda händerna på tangentbordet samtidigt 

som han tittar in i kameran och ler. Bredvid Jonas sitter 

en person med kort mörkt hår iklädd en svart t-shirt med 

ansiktet vänt bort från kameran, personen sitter framför 

en lila vägg. I bakgrunden ser vi en kvinna i kortärmad 

topp och solglasögon gå förbi i solen. Kvinnan ser ut att 

titta mot Jonas. I bakgrunden syns en gul byggnad och 

två till personer skymtar bakom Jonas. Det ser ut att 

vara en solig vår eller sommardag.  

 

På bilden ligger det en textruta med vit text mot en svart 

bakgrund “God morgon! Idag vill jag svara på era 

frågor igen!”. Under den svarta textrutan är det en vit 

textruta med svart text “Hur tar man sig igenom en 

heartbreak?”. Ett svar är skrivet nedanför textrutan direkt på bilden i vit text “Låt det göra ont. 

Men sen måste man gå vidare, annars blir man bitter och det är det tråkigaste som finns”.  

 

Bildens funktion: 

Det retoriska problemet i bilden är att Vänsterpartiet vill visa upp Jonas i en annan kontext än 

den han brukar verka i, det vill säga en politisk kontext. De vill få honom att framstå som en 

klok man med erfarenhet av livet och av kärlek, och sålunda en person som går att lita på. 

 

Både Jonas ansiktsuttryck och svar appellerar ethos och pathos. Ethos eftersom han i sin roll 

som partiledare automatiskt får ethos tilldelat till sig, och i den här bilden existerar hans ethos 

även ifall frågan han svarar på inte är politisk. Hans svar visar dessutom på att han har 

erfarenhet av hjärtesorg, vilket stärker hans ethos och visar på att han är mänsklig. I bilden 

appellerar han även pathos, då frågan handlar om ett relativt känsligt och privat ämne. På sättet 

han svarar på och på det ansiktsuttrycket han har verkar han vara varm och sympatiskt vilket 

stärker hans pathos. Han uppmanar också mottagaren att “låta det göra ont” vilket påverkar 

mottagaren i det känslotillstånd som finns hos mottagaren, detta tyder också på pathos (Mral 

& Olinder; Renberg, 2007). 
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Enligt teorin om parasocial interaktion är ett sätt att förstärka känslan av den parasociala 

interaktionen programledarens, eller i detta fall partiledarens, sätt att adressera publiken. På 

bilden ser man hur Jonas kroppsligt adresserar publiken genom att vända sig mot den med 

tydlig ögonkontakt och ett leende (Hartmann & Goldhoorn, 2011). Det sker även en verbal 

adressering då Jonas besvarar frågan på ett inkluderande sätt som man hade besvarat en vän, 

det finns en närhet mellan Jonas och frågeställaren vilket även det förstärker känslan av en 

parasocial interaktion (Hartmann & Goldhoorn, 2011). Bilden har ett tydligt fokus på Jonas 

ansikte då texten och textrutorna på bilden är placerade på ett sådant sätt så att de inte skymmer 

honom. Detta i kombination med ögonkontakten och leendet kan bidra till att mottagaren ser 

Jonas som attraktiv, vilket bidrar till att mottagaren uppskattar den relationen de tänker sig att 

de har med Jonas ytterligare (Hartmann & Goldhoorn, 2011).  

 

Värdering bilden: 

Bildens funktion uppfyller det retoriska problemet. Jonas stärker sitt ethos och visar upp sin 

personliga sida som visar upp en annan bild av honom än den politiska roll vi är vana att se 

honom i.  

 

Texten på bilden går inte med självklarhet att beskriva som politisk. Den besvarar inte en 

politisk fråga utan en fråga av personlig karaktär där sändaren av frågan ber om råd angående 

en privat angelägenhet. Detta kan ses som exempel av de tre fenomen som Stier et al. (2018) 

beskriver då privata egenskaper hos partiledaren blandas med politiska. Kommunikationen kan 

också anses skilja sig från vad som skulle publiceras i en traditionell kampanj, då ämnet i sig 

inte är politiskt utan passar i ett digitalt format (Stier et al, 2018). Det är också ett exempel på 

hur politiska aktörer försöker minska avståndet mellan sig och sina följare genom sociala 

medier då narrativet kring Jonas förstärks.  

 

Bilden kan också analyseras genom Goffmans (1959) teori om front stage och back stage. Att 

han intar en annan roll är inte per se oproblematiskt, detta då det är svårt att avgöra om Jonas 

befinner sig front stage eller back stage. Sändaren av frågan ber om svar om en relativt känslig 

fråga, och vill ha råd av Jonas. På ett sätt går det att vinkla bilden till att det är Jonas back stage 

som ses i rollen, eftersom frågan inte har någon politisk innebörd. Men eftersom bilden är 

publicerad av Vänsterpartiet, går det inte att bortse från att Jonas också befinner sig front stage 

med tanke på hans roll i partiet (Goffman, 1959). I det skådespel som Goffman beskriver kan 
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skådespelare var mer eller mindre nära sin rollkaraktär, och om Jonas är falsk eller inte är i sitt 

rollframträdande i bilden går inte att säga. Men faktum kvarstår att när Vänsterpartiet delar 

denna bilden kan mottagarna tro sig befinna sig i Jonas back stage, och därför känna sig ha en 

annan relation till honom än vad de vanligtvis har med en annan partiledare. Detta kan skapa 

ett etiskt dilemma då Vänsterpartiet mer eller mindre spelar på mottagarnas känslor kring Jonas 

för att vinna väljare. Vidare blir det svårt utröna om bilden är objektiv, både på grund av det 

etiska dilemmat men även då interaktionen mellan följarna och Jonas kan ses som en parasocial 

interaktion, då publiken interagerar och kommunicerar med bilden som målas upp av Jonas 

snarare än vad som säkert är den verkliga Jonas (Levy, 1979). Bilden passar även in i den 

medielogik som Strömbäck (2014) skriver om. Bildens budskap är inte uppenbart politiskt, 

men det går samtidigt att se den som marknadsföring från Vänsterpartiet. Detta innebär att 

syftet med bilden är att fokusera på Jonas som person, och inte Jonas som partiledare vilket 

innebär att det är tydligt exempel på personifiering.  

 

Press och stress:  
Bildens natur: 

På bilden ser vi Jonas sitta på en stol iklädd en 

blåröd rutrandig skjorta, blåa jeans och sneakers, till 

höger om ett bord med armen lutandes mot bordet. 

I bilden finns två till stolar, en på vänster sida om 

bordet och en till stol till höger om Jonas. I 

bakgrunden ser vi en grå-randig trävägg, det går 

även att se ett trägolv.  

 

På bilden ligger det en textruta med vit text mot en 

svart bakgrund “God morgon! Idag vill jag svara på 

era frågor igen!”. Under den svarta textrutan är det 

en vit textruta med svart text “Hur hanterar du all 

press och stress som medföljer? Kram!”. Ett svar är 

skrivet nedanför textrutan i vit text mot svart bakgrund “Jag försöker ta en promenad på kvällen 

med min fru, softa lite, lyssna mycket på musik och tänka att man bara kan göra så gott man 

kan”.  
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Bildens funktion: 

Än en gång är frågan som ställs inte uppenbart politisk, bildens funktion är därmed inte att 

informera om Vänsterpartiets politik. Bildens funktion blir därför en annan, i detta fall att visa 

Jonas som mänsklig. Han är inte bara en partiledare utan också en människa, med mänskliga 

känslor och sidor och som gör saker som vanliga människor också gör.  

 

Detta är även något som märks i retoriken. Manifestet visas både i Jonas, som sitter avslappnat 

tillbakalutad med en enkel skjorta och i hans svar på frågan. Svaret anspelar både på pathos 

och på ethos. Jonas moraliska karaktär avspeglas än en gång i hans svar, där han verkar vara 

vänlig och sympatisk. Det går också att argumentera för att frågan väcker publikens sympati 

för Jonas. Känslotillstånden “stress” och “press” ger negativa konnotationer, vilket förändrar 

publikens känslotillstånd. Bilden innefattar därför också  pathos-argument, då Jonas anspelar 

på dessa känslor i sitt svar genom att svara att “man bara kan göra sitt bästa”. Publiken kommer 

då bli vittnen för Jonas prestation och hålla med om att Jonas bara kan göra sitt bästa.  

 

I denna bild ser vi ytterligare ett exempel på hur Jonas genom kroppslig adressering stärker 

upplevelsen av en parasocial interaktion då han är vänd mot kameran med ett öppet 

kroppsspråk. Eftersom frågan är hur Jonas hanterar stress och press, kan vi anta att personen 

som ställt frågan förutsätter att Jonas känner av stress och press. Detta är ett exempel på den 

perspektivskapande förmåga som Hartmann och Goldhoorn (2011) beskriver som en del av 

den parasociala interaktionen. Genom Jonas svar förstärks känslan av relationen då han till viss 

del bekräftar påståendet genom att inte dementera det. Uttrycket “man kan bara göra sitt bästa” 

är ett återkommande uttryck i vår kommunikation, och när Jonas använder det får han publiken 

att känna sig sedd. Detta då det går att påstå att de flesta människor någon gång hamnat i en 

situation där de blivit tilltalade eller själva sagt till sig själva att det viktigaste är att göra sitt 

bästa. Jonas svar bekräftar alltså den tanken och får mottagarna att känna illusionen av att de 

verkligen är nära honom. 

 

 

Värdering av bilden:  

Det som gör denna bilden intressant är att frågan i sig inte ger information om vad det är som 

ska ge Jonas stress och press. Det kan till exempel både röra sig om hur det är att vara 

partiledare i slutet av en valkampanj, men också hur det är att vara partiledare överlag. Svaret 
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som ges är egentligen lika vagt som frågan, eftersom Jonas inte heller väljer att inkludera om 

han ens känner stress eller press.  

 

En annan intressant aspekt återfinns i Jonas svar. Genom att använda uttrycket “man kan bara 

göra sitt bästa” skapar Jonas en ursäkt för sig själv om valresultatet skulle bli sämre än väntat. 

När han säger att han gör sitt bästa kan ingen kräva mer utav honom. Denna latenta retorik 

skapar också stark evidentia. “Man kan bara göra sitt bästa” är ett budskap som de flesta 

människor kan identifiera sig med, och identifikationen till budskapet förstärker retoriken 

(Mral et al. 2010).  

 

Bilden bekräftar också den medielogik som beskrivs av Strömbäck (2014) och Hvitfeldt 

(2002). Hur frågan än tolkas, så kvarstår det faktum att Jonas själv inte heller väljer att besvara 

frågan politiskt. Han hade kunnat inkludera någon form av hänvisning till sitt arbete som 

partiledare, men i sitt svar väljer han att fokusera på sin privata återhämtning. Här hänvisar han 

dessutom till sin familj, i form av sin fru, vilket även det är en resurs som Bjerling (2012) tar 

upp i sin avhandling. Det som gör bilden problematisk är att Jonas svarar på frågan i sin roll 

som privatperson och inte i sin roll som partiledare. Det tåls nämligen att ifrågasätta hur 

lämpligt det skulle vara att en partiledare använder förmildrande uttryck under en pågående 

valrörelse. En partiledare som besvarat en fråga med uttrycket “man kan inte göra mer än sitt 

bästa” hade kunnat avfärdas som opålitlig och oseriös. I en valrörelse bör en partiledare 

övertyga sina väljare om att den framtid som målas upp av partiet kommer att införlivas, men 

genom uttrycket “man kan bara göra sitt bästa” blir budskapet snarare att slutresultatet beror 

på hur “bra” partiledaren i fråga är.  

 

Att Jonas som privatperson endast kan göra sitt bästa är en helt annan sak. Men det är också 

något som tillhör hans privatliv, och det blir otydligt för mottagaren när han blandar in sina 

privata känslor i sitt offentliga ämbete. Än en gång blandas Jonas back stage in i hans front 

stage (Goffman, 1959). Det går att se det som att han är ärlig med sina känslor, men detta 

påverkar ändå den politiska kommunikationen. Som Russman och Svensson (2018) skriver så 

används sociala medier av politiker för att komma närmare sina väljare. Genom att Jonas 

använder sig av kända uttryck skapar det en identifikation och tillit till Jonas. Detta kan ses 

som ett exempel av den politik präglad av tillit som Bjerling (2012) beskriver.  
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Min första kärlek:  

Bildens natur: 

På bilden ser vi ett skolfoto från när Jonas var ung. 

Jonas sitter ner i vänstra hörnet på en stol och jämte 

honom sitter en tjej med rött hår och randig tröja. I 

bilden finns fler ungdomar, sex stycken ansikten syns 

exklusive Jonas och tjejen bredvid honom. 

Ungdomarna är uppradade i tre rader med Jonas på 

raden längst fram. Jonas har axellångt blont hår och 

har på sig blå jeans, en jeans-skjorta och röd-vita 

sneakers.  

 

Från bilden har en rosa pil ritats, som pekar mot 

Jonas, för att visa vem han är i bilden. På bilden ligger 

det en textruta med vit text mot en svart bakgrund 

“Hej alla! Idag vill jag svara på era frågor!”. Under 

den svarta textrutan är det en vit textruta med svart 

text “Hur gammal var du när du hade din första 

kärlek?”. Ett svar är skrivet nedanför textrutan i vit 

text på orange bakgrund “Jag var ihop med en tjej när jag gick i sexan, det var fint”. 

 

Bildens funktion: 

Den här bilden visar upp Jonas i en annan kontext än den följarna är vana att se honom i. Jonas 

är ung på bilden, han ser ut att vara i runt tidiga tonåren, kanske 13-14 år. Han uttrycker inte i 

sitt svar sin exakta ålder, så det går inte att veta med säkerhet hur gammal han är på bilden.   

 

Eftersom bilden visar upp en annan Jonas än den vi känner till sen tidigare, får bilden en annan 

mening än de tidigare bilderna. En bild som denna är optimal för sin kanal. Som Karlsson och 

Åström skriver (2018) ger digitala medier större möjligheter för partier att kommunicera med 

sina väljare, och också välja innehållet. Med största sannolikhet skulle den här bilden inte bli 

publicerad av massmedierna. Både på grund av att bilden är gammal men också för att den inte 

är relevant i en politisk diskussion.  
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Bildens funktion är att visa hur Jonas såg ut när han träffade sin första kärlek i sina tonår. Som 

Mral och Olinder (2010) skriver säger en bild mer än tusen ord. Det gäller i högsta grad i denna 

situation då bilden bidrar till stark identifikation. I Sverige är grundskolan obligatorisk, vilket 

betyder att majoriteten av mottagarna av bilden har varit i samma situation som den yngre Jonas 

vi kan se på fotot. Det tillsammans med Jonas svar, om att han var kär i en tjej när han gick i 

sexan bidrar också till identifikationen och den gemensamma doxan som kommuniceras i 

bilden. De flesta kan nog hålla med om att det var i just den åldern man blev kär för första 

gången, eller iallafall började bli medveten kring vad kärlek var.  

 

Detta skapar också ett pathos-argument. Mottagarna känner med Jonas, kanske själva blickar 

tillbaka mot sin ungdom och sin första kärlek. Pathos-argument uppmanar mottagarna att känna 

en viss känsla. I politisk kommunikation handlar det för det mesta om hopp eller fruktan 

(Renberg, 2007) men eftersom bilden inte innehåller något politiskt brandtal blir känslorna den 

väcker annorlunda. Beroende på vilken uppfattning mottagarna har kring sin egen ungdom, 

påverkar det hur de känner för bilden. Vissa kanske känner värme och blir nostalgiska, medan 

andra känner en lättnad över att ha lämnat den tiden bakom sig. Det som däremot väver samman 

är att bilden spelar på en gemensam doxa, då mottagarna med all säkerhet själva varit med om 

den situation som Jonas befinner sig i på bilden. 

 

Den här bilden skiljer sig som sagt från tidigare bilder då den inte är tagen i nutid utan 

föreställer Jonas i ett klassfoto, det kan även vara därför den inte innehåller aspekter som gör 

att en parasocial interaktion skapas rent bildmässigt som i resterande bilder. Om vi ser på den 

kroppsliga adresseringen är Jonas kroppsspråk slutet då han korsar både ben och arm vilket gör 

att man som mottagare inte bjuds in på ett liknande sätt som tidigare. Den uppfattade 

attraktionen förstärks inte heller då hans ansikte och ögon inte är i fokus utan han framställs på 

samma nivå som klasskamraterna bredvid honom i bilden (Hartmann & Goldhoorn, 2011). Att 

den kroppsliga adresseringen och den upplevda attraktionen särskiljer sig från tidigare bilder 

förklaras genom att bilden som tidigare nämnt är gammal, från Jonas ungdom, och tagen i en 

annan kontext. När vi ser på den verbala adresseringen påminner den om de tidigare bilderna 

vi har analyserat. Frågan är personlig och Jonas besvarar den även på ett personligt sätt, vilket 

blir tydligt när han lägger till “det var fint” som en slutkläm i meningen. Med den verbala 

adresseringen inkluderar Jonas mottagaren och upplevelsen av en parasocial interaktion ökar. 

Frågan som ställts och Jonas personliga svar öppnar även upp för än en starkare parasocial 
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interaktion om mottagaren innehar en perspektivskapande förmåga, detta då ett ämne som ens 

första kärlek är något många har upplevt och därför kan känna igen sig i och sympatisera med 

(Hartmann & Goldhoorn, 2011).  

 

Värdering av bilden: 

Än en gång innefattar bilden inte några politiska ämnen, utan temat är Jonas privatliv.  

Det som är intressant att diskutera gällande denna bild är varför Vänsterpartiet, eller Jonas har 

valt ut den och varför de tycker det är viktigt att visa upp den unga Jonas på bilden.  

 

Den här bilden skiljer sig från de andra två eftersom den visar upp en annan Jonas mot den vi 

är van vid. Jonas roll skiftar från att vara vuxen och partiledare till att vara en kille i tonåren 

som precis träffat sin första kärlek. Eftersom bilden saknar ett rent politiskt budskap går det att 

anta att bildens underliggande funktion är att väcka uppmärksamhet kring Jonas som person. 

Den medielogik som Strömbäck (2014) beskriver visar sig tydligt då medielogikens första 

uppgift är att väcka allmänhetens uppmärksamhet, och det är också det den gör. När 

partiledaren tar ett steg framåt och partiet ett steg bakåt blir den politiska kommunikationen 

också mindre politisk och mer fokuserad på partiledaren och dennes personliga egenskaper 

(Hvitfeldt, 2002). Som Finlayson (2019) skriver är det också den som skriker högst inom den 

politiska arenan som får mest uppmärksamhet, vad det än handlar om. Bilden på Jonas sticker 

ut, eftersom den inte visar det vi är vana att se, och därför får den även en större grad 

uppmärksamhet.  

 

Det som kan anses vara problematiskt med denna typ av politisk kommunikation är att den än 

en gång inte är politisk, det går inte att urskilja någon slags politisk ideologi i bilden vilket kan 

verka demokratihämmande (Corbett & Veenendaal, 2018). Det går möjligtvis att mena att den 

bidrar till partiet genom underliggande budskap som förstärker Jonas ställning som partiledare, 

men samtidigt påverkar det hur den politiska kommunikationen i längden kommer se ut. 

Dessutom bör det också ifrågasättas hur etiskt det kan ses när politiker spelar på sitt privatliv 

för att vinna väljare. Som Russmann och Svensson (2017) skriver kan en politikers privata 

sidor förstärkas för att väljarna lättare ska kunna identifiera sig själva med politikern. Tidigare 

har detta främst gjorts genom politiska åsikter, som både blivit kommunicerade från partiet 

direkt men också medierna. Men i takt med att medierna tappar mindre mark (Hvitfeldt, 2002; 

Strömbäck, 2014) och när partierna får stå tillbaka från partiledaren (Bjerling, 2012; 

Strömbäck, 2014) blir det snarare partiledarens person som väljarna fäster sitt fokus på. Med 
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medielogiken vinklas anpassas kommunikationen för att bli så tilltalande som möjligt för 

mottagarna. Detta ihop med sociala medier där utrymme ofta inte finns för längre texter sänder 

man istället ut korta budskap som inte lämnar mottagaren med särskilt djupgående information. 

I längden bidrar detta till en lägre politisering av den politiska kommunikationen (Ekman & 

Widholm, 2017).  

 

Hur mår du idag?: 

Bildens natur:  

På bilden ser vi Jonas. Bilden är en selfie tagen av Jonas 

själv snett ovanifrån då man på bilden ser att han håller i 

kameran och riktar den mot sig. Han har en vit skjorta på 

sig och ler. I bildens bakgrund ser vi två beigefärgade 

stolar, ett fönster till höger, och en gulmålad vägg med 

en vit panel. 

 

På bilden ligger det en textruta med vit text mot en svart 

bakgrund “Hej alla! Idag vill jag svara på era frågor!”. 

Under den svarta textrutan är det en vit textruta med svart 

text “Hur mår du idag? Och är du nervös inför valet?”. 

Ett svar är skrivet nedanför textrutan i vit text med röd 

bakgrund “Jag mår bra, är lite trött. Jag ser fram emot 

valmöte i Lund idag. Det är spännande!” 

 

Bildens funktion: 

Genom bilden får mottagarna, vad det ser ut som, en ögonblicksbild av Jonas. Att den verkar 

vara tagen i samma ögonblick som frågan besvaras ökar dess trovärdighet, samt svarets 

trovärdighet. Med det sagt, det finns ingen anledning att tro att svaret inte är sanningsenligt 

men det går att argumentera för att bilden och texten samverkar för att göra budskapet 

sanningsenligt gentemot mottagaren. Retoriskt sett förstärker detta Jonas ethos då han verkar 

vara pålitlig. Även hans svar förstärker hans ethos, då han tillägger att han “är lite trött”. Genom 

att göra det verkar han inte vara en supermänniska utan någon som de flesta kan relatera till. 

 

I bilden finns det starka incitament för att mena att det sker en parasocial interaktion. Jonas 

verkar själv ta bilden och tittar rakt in i kameran och ler. Mottagarna får känslan av att han tittar 
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rakt på dem och adresserar just dem. Det sker alltså en kroppslig adressering gentemot 

mottagaren. Genom att en stor del av bilden har fokus på Jonas ansikte, hans ögon och leende 

ökar även den upplevda attraktionen. Det sker även en verbal adressering då Jonas besvarar 

frågan direkt och använder ett liknande språk som personen som ställde frågan gjorde. Han 

använder sig inte av några komplicerade termer eller akademiskt språk utan han svarar med ett 

vardagligt talspråk, han och personen som skrivit frågan är på samma nivå, även om Jonas 

kanske inte hade besvarat frågan lika avslappnat i till exempel en TV-sänd intervju (Hartmann 

& Goldhoorn, 2011).  

 

Värdering av bilden: 

I den här bilden känns det som att mottagaren blivit inbjuden till Jonas back stage (Goffman, 

1959). Detta då man inte ser någon annan i bilden och då det är Jonas själv som tar den. Det är 

han som styr vinklingen och bilden blir därför inte konstlad eller manipulerad. Han ser också 

avslappnad ut i ansiktet vilket ger intrycket av att han i situationen som bilden är tagen i inte 

befinner sig i front stage och behöver alltså inte anstränga sig för att spela en roll. 

 

Här skapas det ännu en gång ett dilemma. Precis som i bild ett känner mottagaren sig inkluderad 

i Jonas back stage. Men bilden är fortfarande upplagd av Vänsterpartiet, vilket innebär att den 

också går att se som ett politiskt verktyg under en valkampanj. Frågan kvarstår alltså huruvida 

det är så att Vänsterpartiet manipulerar mottagaren att tro att den faktiskt är i Jonas back stage, 

när faktum egentligen är att det hela är ett skådespel på en scen (Goffman, 1959). Den 

grundläggande funktionen med inläggen är att Vänsterpartiet vill marknadsföra sig själva, och 

komma närmare väljarna.  

 

Ett annat exempel på detta är att denna typ av bild egentligen inte säger något speciellt, den 

kommunicerar utan att kommunicera. Det finns inget klart budskap i bilden som gynnar 

Vänsterpartiet. Detta tyder också på att det som ses i bilden är ett tydligt exempel på 

personifiering, där Jonas privata personlighet används för att sprida politiska budskap. Sociala 

medier tillåter denna typ av kommunikation, som skapar helt nya möjligheter för politiska 

aktörer. För inte så längesen hade politiker inte möjlighet att kommunicera direkt till sin publik 

på samma sätt, utan var hänvisade till tidningar, radio och tv, där någon annan styrde narrativet. 

Att denna typ av kommunikation äger rum på sociala medier kan därför ses som en följd av 

utvecklingen av att politiska partier använder personifiering som strategi. Som Ekman och 

Widholm (2017) skriver så bör man vara vaksam på hur den här typen av innehåll påverkar den 
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politiska kommunikationen, och att det kan vara negativt att blanda privat och politiskt innehåll 

för mycket.  

 
Min lön: 

Bildens natur: 

På bilden ser vi Jonas gå tillsammans med en grupp 

andra människor gå genom en korridor inomhus, Jonas 

är i fokus och de andra ses i bakgrunden. Det går att 

urskilja fem andra ansikten, varav en kvinna och fyra 

män. Jonas har på sig jeans, en svart kavaj och vit 

skjorta och tittar in i kameran. I bakgrunden kan man 

urskilja vit skylt med en svart pil och en text “Östra 

Salen” vilket kan tyda på att bilden är tagen i en 

offentlig byggnad. 

 

På bilden ligger det en textruta med vit text mot en 

svart bakgrund “God morgon! Idag vill jag svara på era 

frågor igen!”. Under den svarta textrutan är det en vit 

textruta med svart text “Är det sant att du valt att tjäna 

lika mycket som genomsnittliga svensken i Sverige? 

Wow isf!!” (“isf” är en förkortning av “i så fall”). Ett svar är skrivet nedanför textrutan i vit 

text “Nej, jag tjänar lite mer. Jag tar ut 28 000kr efter skatt, men det är en bråkdel av vad andra 

partiledare får.”. 

 

Bildens funktion:  

Frågan på bilden kretsar kring Jonas lön och benämner att han tjänar mindre i månaden än vad 

andra partiledare gör. Manifestet i bilden blir därför väldigt tydligt, då detta stärker Jonas ethos 

då hans moral höjs genom att han väljer att ta ut en liknande summa som den genomsnittlige 

svensken. Som Renberg (2007) skriver används ofta ethos-argument för att skapa en vi-och-

dom-känsla, vilket uppstår när Jonas sätter sin lön i perspektiv med de andra partiledarnas.  

 

Det här spelar överens med Jonas och Vänsterpartiets doxa, då Vänsterpartiet arbetar för 

jämlikhet i samhället, det stämmer också överens med deras slogan “Ett Sverige för alla - inte 

bara de rikaste” (Vänsterpartiet, 2019).  Att Jonas tar ut en genomsnittlig lön följer därför 
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Vänsterpartiets värderingar och när det sätts i perspektiv med de andra partiledarnas löner 

förstärker det än en gång doxan gentemot följarna.  

 

Även sättet frågan är ställd på bidrar till Jonas ethos eftersom den i sitt uttryck menar att det är 

beundransvärt av Jonas att välja att ta ut en mindre lön. Därför blir det positivt för 

Vänsterpartiet att välja ut frågan, eftersom den till viss del redan skapar den bild de vill 

framställa av Jonas. Frågan är inte ställd på något kritiskt vis utan verkar snarare som en 

komplimang. Om vi återgår till den retoriska situationen kan detta verka problematiskt då 

frågan kan vara ställd av någon som arbetar för Vänsterpartiet.  

 

Denna bild visar återigen Jonas med en öppen kroppslig adressering med kropp och huvud 

vänd mot mottagaren vilket förstärker upplevelsen av en parasocial interaktion (Hartmann & 

Goldhoorn, 2011). Den uppfattade attraktionen förstärks även den av att vi tydligt ser Jonas 

ansikte och ögon (Hartmann & Goldhoorn, 2011). I och med att Jonas nämner att lönen han tar 

ut är snäppet högre än medellönen i Sverige kan vi tänka oss att den perspektivskapande 

förmågan hos mottagaren förstärks, det blir lättare för mottagaren att relatera till och 

sympatisera med Jonas när han känns som en del av folket rent inkomstmässigt (Hartmann & 

Goldhoorn, 2011).  

 

Värdering av bilden: 

Med tanke på att Vänsterpartiet marknadsför sig själva som ett parti som inte bara ser till de 

som tjänar mest i samhället blir den här bilden effektiv i marknadsföringssyfte. Genom att 

förstärka Jonas personlighet ihop med hans lön skapas en väldigt trovärdig bild av partiet. En 

tänkvärd aspekt är också att Jonas väljer att skriva ut sin nettolön och inte bruttolön. Det går 

att se detta som ett strategiskt val eftersom hans lön hade verkat betydligt högre ifall han hade 

skrivit ut sin bruttolön istället. Att han tar ut 28 000 säger inte vad han egentligen tjänar i 

månaden, utan vad Jonas får in på sitt konto efter att skatter är dragna.  

 

En annan vinkel är att han egentligen inte hade behövt skriva ut att de andra partiledarna tjänar 

mer för att besvara frågan. Men eftersom han tjänar aningen mer än genomsnittet blir det 

effektivt att påpeka att de andra partiledarna tjänar mer än vad Jonas själv gör, för att motivera 

sin aningen högre lön. Den latenta retoriken blir därför att Jonas är en god människa när han 

ställs i emot de andra partiledarna, som därför blir onda eftersom de tar ut en större lön än den 

genomsnittlige svensken. Detta behöver inte uttalas mer än vad det gör, eftersom doxan 
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bekräftas genom den här retoriken som en myt som publiken och Jonas kommer överens om. 

Detta kan liknas vid de allegorier som Mral och Olinder (2011) nämner, där välkända myter  

och berättelser återberättas för att skapa ett starkt budskap.  

 

 

Detta blir också problematiskt när Jonas inte nämner vad de andra partiledarna tjänar, utan 

mottagaren får själv fundera hur mycket de andra tjänar i förhållande till Jonas siffra. Eftersom 

ordet “bråkdel” finns med i svaret, får mottagaren anta att de andra partiledarna tjänar betydligt 

mycket mer. Det kan mycket väl vara så, men samtidigt skapas ett dilemma där de andra 

partiledarnas privata angelägenheter hamnar i fokus. Ett annat perspektiv som går att diskutera 

genom den här bilden är huruvida det är Jonas personliga varumärke som stärks, eller om det 

är Vänsterpartiets varumärke som indirekt stärks genom Jonas varumärke. I vilket fall går det 

att argumentera för att Vänsterpartiet använder sig av Jonas personliga val för att marknadsföra 

sig själva. Detta blir därför ett tydligt fall av personifiering som marknadsföringsstrategi som 

Russmann och Svensson skriver om (2017). 

 

På sättet som frågan är ställd verkar det som att personen som ställt frågan redan är vänligt 

inställd till Jonas och Vänsterpartiet (om vi nu kan anta att det är skrivet av en privatperson). 

Men frågan är hur etiskt det är att använda någon annans ord i marknadsföringssyfte, som detta 

blir. Eftersom frågan är författad till Jonas fördel, blir hela bildens budskap förhöjande 

gentemot Jonas, även för den mottagare som inte reflekterat över vilken inkomst olika 

partiledare har. Framingen och narrativet har också vinklats för att visa att det Jonas gör är 

heroiskt. En annan vinkel hade kunnat vara det omvända, att det snarare är onödigt 

självuppoffrande av Jonas att ta ut en lägre lön, och en strategi för att marknadsföra sig själv. 

Men eftersom det är Vänsterpartiet som är sändaren av budskapet har det anpassats in i deras 

narrativ genom framing, där deras världsbild visas upp för mottagaren (Finlayson, 2019). Det 

här kan också beskrivas som ett av den fenomen som Stier et al. (2018) tar upp gällande 

personifiering på sociala medier. Genom att diskutera lön positionerar sig Jonas och 

Vänsterpartiet sig gentemot de andra partierna, inte genom en egentlig politisk sakfråga utan 

en fråga som inte är uppenbart politiskt men som ändå görs politisk i ett sammanhang. Det går 

att påstå att de skapar politisk marknadsföring genom Jonas privata angelägenheter.  

 

Som Garzia (2011) skriver vinner partier på att väljarna kan identifiera sig med partiledaren. 

Att Vänsterpartiet då väljer att publicera en bild där Jonas svarar på en fråga om sin lön, som 
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överensstämmer med genomsnittet gör honom till någon som är lättare att identifiera sig med 

än någon som tjänar högt över genomsnittet. Det som är farligt med detta är att partiledaren än 

en gång inte enbart är sin egen person utan också ett varumärke för partiet, på sätt och vis 

paketerad för att passa in i partiets narrativ (Dalton & Wattenberg i Garzia, 2011).  

 

Mina bra egenskaper: 

Bildens natur: 

På bilden ser vi Jonas rakt framifrån. Han har på sig 

en mörkblå kavaj prydd med en röd Vänsterpartiet-

pin, vit skjorta och tittar rakt in i kameran och ler. I 

bakgrunden ser vi en vit vägg och något brunt som 

inte går att urskilja.  

 

På bilden ligger det en textruta med vit text mot en 

svart bakgrund “Hej alla! Idag vill jag svara på era 

frågor!”. Under den svarta textrutan är det en vit 

textruta med svart text “Tre bra och tre dåliga saker 

om dig själv?”. Ett svar är skrivet nedanför textrutan 

i vit text med svart, genomskinlig bakgrund “Bra: 1. 

Energisk 2. En bra vän 3. Duktig på matlagning 

Dåliga: Tänker ut saker för långt i förväg 2. Lite för 

bestämd 3. Drag av nördighet” 

 

Bildens funktion:  

Funktionen av den här bilden är att visa upp Jonas som en man av folket med både bra och 

dåliga egenskaper. Detta är ett sätt att få Jonas att verka mer mänsklig och det blir lättare för 

mottagaren att identifiera sig med Jonas. Det stärker hans ethos både som partiledare och 

person, eftersom han kan erkänna att han precis alla andra också har mindre bra sidor. Genom 

sättet han svarar på frågan verkar han trovärdig, ödmjuk och sympatisk.  

 

Tecken efter en parasocial interaktion finner man ett flertal av i denna bild. Vi har en tydlig 

kroppslig adressering i bilden då Jonas är vänd mot kameran (Harmann & Goldhoorn, 2011). 

Vi ser även en verbal adressering i bevarandet av frågan då samma ord används som när frågan 

ställdes. Jonas har valt att använda orden “bra” och “dåliga” när han hänvisar till egenskaper 
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om sig själv istället för att byta ut dessa mot exempelvis “goda” eller “sämre”, på så vis 

inkluderar han publiken med språkvalet (Hartmann & Goldhoorn, 2011). Då vi enbart ser 

mitten av överkroppen och uppåt av Jonas och då vi tydligt ser hans ansikte och ögon ökar även 

den uppfattade attraktionen av honom (Hartmann & Goldhoorn, 2011) och även chansen att 

publiken känner sig adresserad av honom. Då Jonas nämner bra och dåliga egenskaper som de 

flesta kan känna igen sig i och som talar mer till den vanliga människan än till politiker kan 

man även tänka sig att det underlättar för mottagaren att sätta sig in i Jonas känslor, och 

mottagaren uppfattar då en starkare närvaro och relation till Jonas (Hartmann & Goldhoorn, 

2011).  

 

Värdering av bilden: 

Tidigare har partiledare setts som ett ideal för andra människor att se upp till. Men genom att 

visa upp Jonas på ett sätt där han får presentera både sina bra och dåliga sidor gör det honom 

mer mänsklig och lättare att identifiera sig med (Garzia, 2011). Något som dock utmärker 

bilden är att Jonas egentligen inte nämner egenskaper som är per se negativa, samtidigt som de 

nödvändigtvis inte heller ses som positiva. Antingen innebär detta att Jonas är en fantastisk 

människa som inte har några sämre sidor, eller så är det ett medvetet val att inte presentera 

egenskaper som inte stämmer överens med publikens doxa.  

 

De egenskaper han nämner som sämre är egenskaper som många kan identifiera sig med, men 

samtidigt inte störa sig över allt för mycket. De sticker därför inte ut, eller blir problematiskt 

för någon mottagare att hantera. Snarare förstärker de hans andra attribut, och de stärker också 

hans roll som partiledare. En partiledare som inte är bestämd eller som inte har “nördat” ner 

sig i sin politik, skulle förmodligen anses mindre trovärdig. Egenskaperna han benämnt som 

bra förstärker istället hans privata person. Någon som är en bra vän och är duktig på matlagning 

tilltalar publiken, och särskilt egenskapen av att vara en bra vän visar på att Jonas är pålitlig. 

Därför går det att ifrågasätta om bilden verkligen gör Jonas mer mänsklig, eller helt enkelt 

stärker den idealiserade bild som partiledare tidigare blivit tilldelade.  

 

Som Bjerling (2012) skriver blir medborgare allt mer skeptiska till politiska partier, och allt 

mer rampljus riktas mot partiledaren. Det kan därför anses farligt för ett parti och också en 

partiledare att uttrycka sig på sätt som inte tilltalar den stora massan. Som nämnt ovan så kan 

det kan självklart vara så att de egenskaper som Jonas beskriver i bilden är de egenskaper som 

utmärker honom mest, men det kan också vara ett strategiskt val att inte nämna några mer 
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utmärkande egenskaper av rädsla för att verka mindre tilltalande. Personifiering är en del av 

medielogiken som ursprungligen använts av massmedier där personifieringens uppgift var att 

väcka intresse och skapa dramaturgi (Strömbäck, 2014; Hvitfelt, 2002). Men frågan är om 

media hade valt att paketera Jonas egenskaper på samma sätt, eller om de valt en mer kritisk 

ingång. När massmediernas inflytande minskar, då minskar även granskningen. Den kontroll 

som tidigare fanns, där medierna verkade som gatekeepers av den politiska kommunikationen, 

och den politiska kommunikationen var ett samspel börjar lösas upp (Picard, 2015). Det gör att 

budskap som i denna bild kan stå fritt utan att bli motsagda. 

 

Jag och Stefan:  

Bildens natur: 

På bilden ser vi Jonas iklädd en vit skjorta och 

mörka byxor. Han håller i en kaffekopp och ser 

in i kameran med ett leende. I bakgrunden ser vi 

en randig matta och en stol, samt en öppen dörr 

och ett skåp.  

 

På bilden ligger det en textruta med vit text mot 

en svart bakgrund “God morgon! Idag vill jag 

svara på era frågor igen!”. Under den svarta 

textrutan är det vit text mot röd bakgrund som 

lyder: “Jag tycker väldigt bra om Stefan, vi 

kommer bra överens. Men i politiken lutar han för 

mycket åt höger.”  

 

Bildens funktion: 

Frågan på bilden frågar om Jonas och 

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven är 

vänner. Detta är relevant för Vänsterpartiet 

tidigare varit en del av det rödgröna blocket tillsammans med Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet. När Jonas svarar på frågan stärker han banden mellan sig och Socialdemokraterna, 

samtidigt som han poängterar att hans och Vänsterpartiets politik skiljer sig från Stefan 

Löfvens. 
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I sitt svar ökar Jonas än en gång sitt ethos då han menar att han tycker om Stefan Löfven trots 

att de tycker olika. Samtidigt svarar han inte uttryckligen på frågan om han och Stefan Löfven 

faktiskt är vänner, utan låter det vara osagt. Däremot positionerar han sina politiska åsikter 

tydligt genom att utöka sitt svar med att han och Stefan Löfven inte tycker likadant. Detta 

skapar starkt ethos då han gentemot sin publik håller fast vid sina politiska åsikter trots att 

någon annan tycker olikt. Detta tyder på att Jonas inte viker sig vilket stärker hans ethos.  

 

Som de tidigare analyserade bilderna ser vi att Jonas tydligt adresserar mottagaren kroppsligt. 

Detta blir extra tydligt i och med att man ser att han lätt vrider sin överkropp för att den ska 

öppna upp sig mot kameran. Än en gång får vi även tydligt ögonkontakt med Jonas samt ett 

lätt leende vilket ökar känslan av en parasocial interaktion (Hartmann & Goldhoorn, 2011). 

Det går att tänka att bildens text talar till mottagarens perspektivskapande förmåga. Jonas 

släpper in oss genom att berätta att han tycker bra om Stefan Löfven men att hans politiska 

åsikter särskiljer sig för mycket i förhållande till Jonas egna. Detta ger mottagarna en möjlighet 

att sätta sig in i Jonas känsloliv och hur Jonas kanske hanterar känslan av att uppskatta någon 

och tycka väl om den samtidigt som politiska åsikter och värderingar kan ställa till det i en 

vänskapsrelation, något många själva troligtvis upplever eller har upplevt (Hartmann & 

Goldhoorn, 2011).  

 

Värdering av bilden: 

Bilden uppnår sitt syfte genom att Vänsterpartiet särskiljer sig från Socialdemokraterna genom 

att ett politiskt ställningstagande tydligt manifesteras i svaret. Den här bilden skiljer sig därför 

från de bilderna vi tidigare analyserat då det är den bild vi anser tydligt handlar om politik. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är båda partier vänsterut på den politiska skalan men 

här menar Jonas att Socialdemokraterna är alldeles för långt ut åt höger. Ideologin tar mindre 

och mindre plats i dagens politik (Corbett & Veenendaal, 2018) men här ser vi ett tydligt 

ideologiskt ställningstagande. Samtidigt kan man tänka sig att Jonas tydligt tar avstånd från 

Socialdemokraternas politik kan leda till ökad polarisering och en vi-mot-dom-känsla, även 

hos partier som delar samma sida av det politiska brädet. Detta är också en vanlig retorisk 

strategi där berättelser om vi-och-dom särskilt används både i ethos- och pathos-argument för 

att förstärka budskapet som ska nå fram till publiken (Mral & Olinder, 2010).  

 

En annan sida värd att belysa av bilden är att det inte är Vänsterpartiet som positionerar sig mot 

Socialdemokraterna, utan Jonas som positionerar sig mot Stefan Löfven. I bilden så talar Jonas 
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om sina egna åsikter om Stefan Löfven men inte vad Vänsterpartiet som parti tycker och inte 

heller vad Jonas tycker om Socialdemokraterna som parti. Det är alltså hans åsikter om Stefan 

Löfven som manifesteras i bilden och vad Jonas tycker om hans politiska åsikter. Till exempel 

så påtalar inte Jonas hur Socialdemokraternas politik skiljer sig från Vänsterpartiet, utan det 

blir som Ekman och Widholm (2017) skriver endast ett kort budskap utan vidare djup. Även 

om ideologin finns med i budskapet, skrapar Jonas bara på ytan utan att förklara för mottagaren 

varför han tycker som han gör.  

 

Vänsterpartiet använder sig av Jonas som primär kommunikationskälla mot sina följare på 

sociala medier här, och det är han som presenterar deras ideologi genom sina egna 

ställningstaganden. Det som blir problematiskt är att Jonas blir den som bestämmer att 

Socialdemokraterna och Stefan Löfven ligger för långt till höger i den politiska skalan, och då 

försvinner andra vinklar som hade kunnat vara användbara för mottagaren att förstå för att bilda 

sig en egen uppfattning.   
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6. Diskussion och slutsats  

I detta avsnitt återkopplar vi till studiens syfte och diskuterar frågeställningarna. Vi når 

dessutom en slutsats samt föreslår framtida forskning.  

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap kring hur personifiering används i sociala 

medier i en svensk kontext, i vår studie har vi analyserat Vänsterpartiets personifiering av Jonas 

Sjöstedt på Instagram. Detta syfte har vi uppnått genom att göra en retorisk visuell analys av 

det material vi har samlat in.  

 

I analysen har vi kunnat utröna att Vänsterpartiet använder sig av retoriska medel som att 

använda sig av publikens doxa, framförallt för att stärka Jonas ethos, pathos samt evidentia. I 

personifieringen användes logos-argument sällan, vilket tyder på att Vänsterpartiet vill trycka 

på argument som istället anspelar på publikens känslor. För att förstärka personifieringen visar 

även analysen att Vänsterpartiet frekvent använder sig aspekter som förhöjer upplevelsen av 

en parasocial interaktion, som kroppslig och verbal adressering. I sex av sju bilder är Jonas 

kroppsspråk öppet och välkomnande och han håller ögonkontakt med publiken samtidigt som 

han ler. En stark parasocial interaktion bidrar till att publiken känner en närhet till Jonas och 

får en illusion av att de har en äkta relation till och med Jonas (Hartmann & Goldhoorn, 2011).  

 

Vidare fann vi att Jonas ofta befann sig i en kontext där det var svårt att avgöra om han verkade 

i front stage eller back stage. Detta då frågorna som ställdes hade en karaktär som inte var 

politiska, utan personliga. Samtidigt publicerades bilderna på Vänsterpartiets officiella 

Instagramkonto vilket kan beskrivas som front stage. Sammantaget skapar det ett dilemma då 

publiken kan tro att Jonas befinner sig i back stage och att de har en förtrolig relation till honom. 

Men eftersom bilderna används av Vänsterpartiet kan det tolkas som att Jonas i sin roll som 

partiledare, går in och spelar sin privata roll för Vänsterpartiets räkning. Det är alltså svårt att 

utröna vem det är som är avsändaren av budskapen, om det är Jonas eller Vänsterpartiet. Vidare 

tillkommer dilemmat i att det inte går att säkerställa för mottagaren att det faktiskt är Jonas som 

svarar på frågorna. Även om han säger sig stå för svaren finns det inget bevis för att det är sant. 

Detta tillsammans med frågan om vilken roll Jonas spelar skapar en problematik för mottagarna 

av budskapen. Mottagarna kan känna sig inbjudna att ta del av Jonas back stage, men i 

verkligheten kan det snarare vara så att de är inbjudna att ta del av den bild Vänsterpartiet målat 
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upp av Jonas. Det innebär att mottagarna inte alls är befinner sig i back stage utan istället 

befinner sig i front stage.   

 

Den politiska kommunikationen styrs till stor grad av den medielogik som arbetats fram som 

ett journalistiskt grepp och tidigare utövats av medieaktörer. I denna studie ser vi dock tydligt 

att medielogiken även används av de politiska aktörer som tidigare varit objektet för logiken, 

och inte skaparen. Vi ser även hur personifieringen blivit en del av den politiska 

marknadsföringen, skapad av partiet själv.  

 

I förlängningen är det intressant att reflektera över vilka konsekvenser personifiering kan få för 

vår demokrati. Än är det för tidigt att säga, och vår studie har bara skrapat på ytan av ämnet.  

Men däremot vet vi att personifieringen både kan förstärka och hämma demokratin då 

ideologin får backa när partiledaren tar större plats. Vi vinner en ny form att närhet till våra 

politiker där vi kan interagera med dem bara ett knapptryck bort, men är det på bekostnad av 

ökad polarisering och politisk instabilitet när identifikationen med politikern väger tyngre än 

partiets politiska agenda? I framtiden riskerar vi kanske att rösta fram och ge makt till politiska 

partier mot bakgrunden av hur trevliga, roliga och jordnära deras partiledare verkar vara och 

inte för att de driver en politik som gynnar samhället vi lever i.  

 

6.1 Framtida forskning 

Vi efterfrågar mer forskning på området kring hur makthavare inom politiken personifieras. Vi 

argumenterar för att det är viktigt att utföra en studie där man ser närmare på 

mottagarperspektivet, exempelvis genom en kombinerad studie med enkäter och 

djupintervjuer, för att få både bredd och djup. Detta för att se hur personifiering påverkar bilden 

av politikerna men också bilden av politiken i sig, är det så att man röstar mer på personer man 

tycker om och identifierar sig med än politiska partier vilken ens politiska åsikt man håller med 

om. Vidare efterfrågar vi också djupare undersökningar för hur den här typen av politisk 

kommunikation i längden påverkar demokratin. 
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