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Förord 
Den här uppsatsen är samförfattad av Frida Burell och Charlotte Ekberg. Under genomförandet av 

studien har vi samarbetat och delat på ansvaret genom hela processen. 

Ett stort tack till alla ungdomar som ställt upp på att medverka i studien. Utan samtalen med er hade 

inte den här studien varit möjlig. 

Vi vill även rikta ett särskilt tack till vår handledare Emilia Ljungberg.	 	
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Sammanfattning 

På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer 

situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför 

publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på 

en landskamp. Den här studien undersöker hur svenska gymnasieungdomar tolkar svenska 

partiledares visuella självpresentation på den sociala plattformen Instagram. För att undersöka detta 

har bilder valts ut från tre partiledares Instagramflöden: Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Annie 

Lööf. Bilderna är representativa för hur partiledarna framställer sig själva på den sociala plattformen. 

Utifrån teori om semiotik, relationsbyggande arbete, självpresentation, personligt 

varumärkesbyggande och autenticitet, undersöker studien hur gymnasieungdomar tolkar och 

upplever bilderna. Detta genomförs genom kvalitativa intervjuer och receptionsanalys som metod. 

Genom semistrukturerade samtalsintervjuer har vi talat med tio olika ungdomar i Söderköping, 

Karlstad och Uppsala om hur de uppfattar partiledarnas självpresentation. 

  

Oavsett ungdomarnas politiska ståndpunkt går det att urskilja gemensamma kulturella associationer 

hos dem. Genom meningsbärande tecken, tillsammans med partiledaren som symbol för partiet, 

uppfattar ungdomarna olika politiska budskap i bilderna. Partiledaren fungerar som ett centralt 

tecken för att denna tolkning ska kunna göras. Respondenterna är av åsikten att bilder av vardaglig 

karaktär kan vara viktiga för väljare för att kunna relatera till, och känna igen sig i partiledarna. 

Genom en vardaglig självpresentation tror respondenterna att motivet till publiceringen av bilderna 

är att stärka relationen till en redan befintlig väljarkår, eller möjligen vinna över väljare utan stark 

politisk ståndpunkt. Respondenterna kan också urskilja en dramaturgisk uttänkt roll när partiledarna 

presenterar sig själva på ett vardagligt vis. Detta kan ge en skymt av vem partiledaren egentligen är, 

vilket skapar en sammansmältning av Goffmans två regioner och skapar en mellanregion på 

Instagram. I denna mellanregion påpekar respondenterna vikten av att partiledarna måste uppfattas 

som äkta. Vad respondenterna anser kännetecknar autenticitet går att särskilja till fyra faktorer: 

bilden ska inte uppvisa ett för tydligt politiskt motiv, bilden ska ge sken av ett spontant ögonblick, 

bildens kvalitet får inte vara för god, samt att bilden ska vara förenlig med respondentens egen 

uppfattning av partiets profil. Överlag spelar dessa fyra faktorer som skapar äkthet stor roll för hur 

gymnasieungdomarna tolkar bildernas autenticitet, vilket verkar avgörande för hur de tolkar bilderna 

på ett mer allmänt plan. 

  

Den här studiens resultat kan ge implikationer för hur olika samhällsinstanser, yrkesliv, liksom 

privatpersoner kan arbeta för att skapa förtroende på sociala medier genom att framstå som äkta. 

  

Nyckelord: Instagram, partiledare, självpresentation, personligt varumärke, autenticitet 
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Abstract 
Today, Swedish leaders of political parties post everyday life photos on Instagram, just like the rest 

of us. The posts show the politicians in situations and environments that you wouldn’t normally 

imagine a politician in. On Instagram, they post photos of themselves playing ping-pong, strolling in 

the forest with their family, cheering for their nation at a soccer game wearing supporter 

merchandise; photos that illustrate everyday life of an ordinary citizen. This study aims to look into 

how Swedish adolescents interpret the party leaders’ visual self-presentation on the social media 

platform Instagram. To do this, we have selected photos that represents the general self-

presentation of three swedish party leaders: Stefan Löfven, Ulf Kristersson and Annie Lööf. 

Drawing on research and theory concerning semiotics, relationship theory, self-presentation, 

personal branding and authenticity, this study analyzes how adolescents read and interpret the 

photos. Using semi-structured qualitative interviews and reception theory, we have talked to ten 

adolescents from three different cities of varied population: Söderköping, Karlstad and Uppsala. 

  

The result of this study was that we found common cultural associations among the adolescents, 

regardless of their political preferences. Through meaningful signs, the adolescents found political 

messages in the photos. An important sign for this reading is the belief that the party leader is a 

symbol of their political party. According to the respondents, a strategic everyday life self-

presentation can be an important tool to create a feeling of identification between the party leaders 

and the voters. Furthermore, the respondents think that these kind of photos can strengthen the 

relationship between a party leader and their existent voters, or attract voters that are indecisive. The 

adolescents do see the party leaders as actors in a dramaturgical performance, who want their 

audience to perceive them as one of the people. However, the respondents think this kind of self-

presentation can be important, because it can still give a glimpse of the true self of the party leader. 

This coalition of the public and the private creates a kind of middle region, which takes place on 

Instagram. In the middle region, authenticity is key, according to the respondents. In the way the 

respondents talk about what is authentic and what is not, we identify a pattern. This pattern consists 

of four factors that creates authenticity: the photo cannot be too political, the photo must look 

spontaneous, the photo quality must not be too perfect, and the photo must coincide with the 

respondents view of the political party’s image. These factors are critical for how the adolescents 

perceive the photos and the party leaders portrayed in them overall. 

  

This study’s result could implicate how social facilities, organizations and citizens can use social 

media to create trust and authenticity concerning their personal brand. 

 

Keywords: Instagram, party leaders, self-presentation, personal branding, authenticity	  
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1. Introduktion 

Månaderna innan det svenska valet 2018 syntes partiledarna för riksdagspartierna i situationer som vi 

vanligen inte brukar se dem i. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor lagade tacos som gäst hos en 

youtuber, Socialdemokraternas Stefan Löfven försökte shuffla i ett klipp på Facebook och 

Miljöpartiets Gustav Fridolin busringde i ett klipp på Youtube. En statsvetare uttrycker följande i ett 

inslag på SVT Nyheter: 

 

“Hela vår politiska kultur bygger på att det ska vara förnuftsbaserat, rationellt, kunnigt, kompetent. [...] Man 

ska kunna regera landet. Det är sådana politiker vi uppskattar, inte personer som dansar och flamsar i tv.” 

- Jenny Madestam, SVT, 2018  

 

Men hur kommer det sig då att partiledarna “dansar och flamsar” i tv? Videoklippens popularitet 

talar sitt tydliga språk. Det verkar vara något som intresserar väljarna. Trenden kan vi även se på 

partiledarnas Instagramprofiler, där de postar bilder som handlar om allt från miljöpolitik till långa 

arbetsdagar i riksdagen, till att det står tacos på fredagsmenyn och att man hunnit med att springa 

milen efter partiledardebatten. Genom sociala kanaler bjuds väljarna in till att följa politikernas 

vardag, känslor och personlighet - eller i alla fall den presenterade bilden av dessa. Men hur tas 

denna iscensättning egentligen emot av den mest representerade målgruppen på Instagram, 

ungdomarna? Den här studien kommer att handla om hur gymnasieungdomar tolkar svenska 

partiledares visuella självpresentation på Instagram. 

 

1.1. Problemformulering 
Mediernas makt att påverka människors bild av verkligheten har om och om påvisats av forskare 

inom medier och kommunikation (McCombs & Shaw, 1972; Entman, 1993; Scheufele, 1999; 

Semetko & Valkenburg, 2000; Strömbäck, 2008). Men sedan digitala och sociala mediers framväxt 

har en ny, användargenererad makt vuxit fram. På sociala medier såsom Facebook, Twitter och 

Instagram är användarna producenter av innehåll, och skapar genom interaktion och representation 

en image; ett personligt varumärke (Marwick, 2013; Goffman, 1959). Dessa kanaler skapar också en 

plattform för opinionsbildning och relationsbyggande och ger makthavare ett nytt verktyg för att nå 

ut med sina budskap. Det finns flera studier om hur interaktion med väljare på sociala medier 

påverkar både politikernas egna, och deras politiska partis popularitet och image (se bl.a. Williams & 

Gulati, 2008; Colliander, Marder & Falkman, 2017). Istället för att undersöka meningsskapandet ur 

ett sändarperspektiv, vill vi i den här studien titta närmare på det politiska personliga iscensättandet 

och varumärkesbyggandet ur ett mottagarperspektiv. Den här studien vill undersöka hur mottagarna 
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tolkar den bild av personlighet, vardaglighet och verklighet som politiker väljer att presentera på sina 

sociala kanaler, närmare bestämt på den sociala plattformen Instagram. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med den här studien är att få en inblick i hur svenska gymnasieungdomar tolkar och upplever 

svenska partiledares självpresentation, personliga varumärkesbyggande och relationsbyggande på den 

sociala plattformen Instagram.  

 

1.3 Frågeställning 

Vår frågeställning lyder: Hur tolkar gymnasieungdomar partiledarnas visuella självpresentation på 

Instagram? 

 

Vår övergripande frågeställning har vi brutit ner i fyra arbetsfrågeställningar:  

 

• Hur upplever respondenterna att den politiska ideologin/frågor framkommer genom 

meningsbärande tecken i bilderna? 

• Upplever respondenterna en möjlighet till att relatera med partiledarna genom bilderna, och i 

så fall hur? 

• Upplever respondenterna att partiledarna kommunicerar med väljare på ett 

relationsbyggande sätt i bilderna, och i så fall hur? 

• Hur upplever respondenterna, utifrån Goffmans teori om självpresentation, partiledarnas 

framträdanden?  

 

1.4 Bakgrund 

Den politiska arenan är i ständig förändring, vilket inte minst påvisades i Sverige under hösten 2018, 

när intervjuerna till den här studien genomfördes. För att förstå kontexten som denna uppsats är 

skriven i, ges nedan en kort bakgrund till det politiska läget i Sverige. Vi ger även en kort bakgrund 

om de mest relevanta funktionerna på den sociala plattformen Instagram, samt introducerar de 

politiska partierna och partiledarna som kommer tas upp i studien. 

 

1.4.1 Politiskt läge 
Den 9 september 2018 var det val till riksdag, landsting och kommun i Sverige. Valet kom att 

förändra det politiska läget i landet från att ha varit ett land styrt av en minoritetsregering bestående 

av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, till att hamna i ett slags parlamentarisk limbo utan regering. 
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Detta eftersom inget parti eller block i riksdagen hade möjlighet att bilda regering genom majoritet. 

Under tiden som följde efter valet fick både Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, 

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Centerpartiets partiledare Annie Lööf i uppdrag av 

talmannen Andreas Norlén att sondera terrängen för att bilda regering - alla vilka misslyckades. 

Medan dessa sonderingsuppdrag pågick utfördes intervjuerna till den här studien (intervjuerna 

genomfördes under tidsperioden 13-21 november 2018). Inget parti hade alltså regeringsmakten 

under tiden intervjuerna genomfördes.  

 

1.4.2 Applikationen Instagram 

Instagram är en gratis applikation (app) som används till att dela foton och videoklipp med följare. 

Mediematerialet som publiceras benämns som en post, och materialet samlas på användarens 

profilsida. Användaren kan lägga på ett filter på bilderna eller videoklippen där till exempel ljus, 

kontrast eller färg appliceras. Det finns också möjlighet att skriva text till posterna, där användarna 

kan lägga till hashtaggar eller geotaggar för att maximera sin sökbarhet. För att följa en annan användare 

klickar man på en knapp som heter ”följ”, där man antingen börjar följa användaren direkt, eller 

måste invänta att bli godkänd som följare, beroende på vilka sekretessinställningar användaren har 

(partiledarna har öppna profiler där inget godkännande krävs). När man börjat följa en annan 

användare dyker bilder som användaren postar i realtid upp i ens flöde, vilket innefattar mediematerial 

från alla (beroende på algoritmer) de personer man följer. Det är även möjligt att kommentera och 

like (gilla) andras poster, liksom att skicka direktmeddelanden (chattmeddelanden) till andra användare 

(Instagram, 2019). 

 

1.4.3 De politiska partierna och partiledarna 

I den här studien har vi valt att fokusera på självpresentationen på det sociala mediet Instagram hos 

de tre partiledarna Annie Lööf, Ulf Kristersson och Stefan Löfven (se mer om våra avgränsningar i 

kapitel 1.6).  

 

Lööf är sedan 2011 partiledare för Centerpartiet, ett socialliberalt parti. Centerpartiet, även kallat 

Centern, är ett parti som har stort fokus på människans frihet, hållbart lantbruk, egenföretagande 

och öppenhet (Centerpartiet, 2018). I december 2018 hade Instagramanvändaren annie_loof över 71 

000 följare och enligt biografin på profilsidan uppdaterar Lööf själv sin profilsida med “politik och 

personligt” (Instagram, 2018).  

 

Löfven är sedan 2012 partiledare för Socialdemokraterna, även känt som Arbetarepartiet 

Socialdemokraterna. Åren mellan 2014 och 2018 var Löfven Sveriges statsminister. 
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Socialdemokraterna är ett socialdemokratiskt parti som kännetecknas för socialism, feminism och 

som ett arbetarparti (Socialdemokraterna, 2018). I december 2018 hade Instagramanvändaren 

stefanlofven över 39 000 följare. I biografin på hans profilsida står det att “kontot administreras av 

Stefan Löfvens medarbetare” (Instagram, 2018). 

 

Kristersson är sedan 2017 partiledare för Moderaterna, även kallat Moderata Samlingspartiet eller 

Nya Moderaterna. Partiet är liberalkonservativt och kännetecknas av en marknadsliberal framtoning 

och att sätta lag och ordning, den egna äganderätten och företagande i fokus (Moderaterna, 2018). I 

december 2018 hade Instagramanvändaren kristerssonulf över 50 000 följare. Det framkommer inte 

i hans profilbiografi om det är han själv som uppdaterar sin profilsida, eller om han får hjälp av sina 

medarbetare (Instagram, 2018).  

 

1.5 Centrala begrepp 

Nedan följer en redogörelse för de begrepp som är centrala i uppsatsen.  

 

1.5.1 Förförståelse 

De förutsättningar och kunskaper en läsare har inför mötet med en text (Gripsrud, 2011).  

 

1.5.2 Framträdande 

De samlade dramaturgiska aktiviteterna hos en individ vid ett tillfälle, som på ett eller flera sätt vill 

påverka de personer som ser framträdandet (Goffman, 1959). 

 

1.5.3 Personligt varumärke 

Att en individ skapar sin identitet, och säljer in den som en produkt vilken är laddad med egenskaper 

och löften gentemot sin omgivning (Marwick, 2013). 

 

1.5.4 The Edited Self 
En persona som man skapar och försöker upprätthålla genom sociala medier (Marwick, 2013).  

 

1.5.5 Autenticitet 
En egenskap hos en individ som gör att den uppfattas av andra som tillförlitlig och äkta, både mot 

sig själv och mot andra (Woodhouse, 2011).  
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1.6 Avgränsningar 

Vår första avgränsning rör vilket medium vi valt att undersöka. För att få en inblick i hur svenska 

politikers självpresentation på sociala medier tar sig uttryck har vi valt att fokusera på den sociala 

plattformen Instagram. Anledningen till att vi valde just Instagram är delvis för att appens fokus 

ligger på det visuella och vår studie ämnar undersöka ungas tolkningar av just visuell 

självpresentation hos partiledare. Men Instagram är också den snabbast växande sociala plattformen 

hos den svenska befolkningen (Internetstiftelsen, 2018), vilket gör att vi kan anta att det är ett viktigt 

socialt medium för svenska politiker att nå ut till sina väljare via.  

 

Vår andra avgränsning handlar om vilka partiledare vi valt att undersöka. Vi valde Moderaternas 

partiledare Ulf Kristersson, Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och Centerpartiets 

partiledare Annie Lööf. Motiveringen till denna avgränsning är att Kristersson och Löfven tillhör de 

två största partierna, medan Annie Lööf är den som har flest följare av alla svenska partiledarna på 

Instagram. De var också alla tre möjliga kandidater till statsministerposten under perioden vi 

planerade och genomförde samtalen med våra respondenter, vilket kan innebära ett högre intresse 

hos respondenterna för just dessa partiledare. Vanligt förekommande i studier som undersöker 

attityder gentemot politiska personer är att beröra ett genusperspektiv, exempelvis hur potentiella 

“kvinnliga-” respektive “manliga” politiska sakfrågor skiljer sig åt. Vår studie kommer inte att beröra 

politisk självpresentation utifrån ett genusperspektiv. Denna avgränsning görs inte på grund av ett 

ointresse i frågan utan snarare på grund av att vissa avgränsningar helt enkelt måste göras.  

 

Vår tredje avgränsning gäller de bilder (se kapitel 1.7) som vi valt ut som receptionsmaterial för 

respondenterna att tolka under intervjuerna. Materialet består av sex bilder, med två bilder från 

respektive partiledares Instagramprofil. Varje partiledare har en bild där dennes familj är med på 

bilden, och en ytterligare bild. Bilderna är alla av en karaktär där partiledarna inte befinner sig i ett 

typiskt politiskt sammanhang, som till exempel i riksdagshuset. Avgränsningen till bilder av denna 

karaktär gör att vi kan undersöka respondenternas tolkningar av hur partiledaren framställer sig själv 

och sitt varumärke på den sociala plattformen. Vi har noggrant granskat de tre partiledarnas 

profilsidor på Instagram, för att finna så representativa bilder som möjligt. Till exempel fann vi ett 

återkommande tema på Annie Lööfs profilsida, där hennes bilder ofta är ”gröna” och där hon är ute 

i naturen. Stefan Löfven postar ofta bilder där han är med andra människor och som ser ut att vara 

tagna med en mobilkamera. Ulf Kristersson däremot, postar ofta bilder som ser ut att vara tagna av 

en professionell fotograf, som har hög kontrast, och som ofta föreställer honom själv göra något 

aktivt. Genom att ha gjort denna granskning anser vi att de bilder som vi valt ut som 

receptionsmaterial speglar den helhetsbild som partiledarna visar upp på sina profilsidor. Med hjälp 
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av dessa sex representativa bilder och respondenternas tolkningar av dessa, hoppas vi nå kunskap 

om hur respondenterna tolkar partiledarnas personiscensättning på Instagram. 

 

1.7 Material 
Nedan är det receptionsmaterial som respondenterna fått tolka under våra samtal. Vi refererar till 

bilderna från bild 1-bild 6 genomgående i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bild 1.                 Bild 2. 
	

	

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.                  Bild 4.  
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Bild 5.                Bild 6. 

 

1.8 Disposition 

Den här uppsatsen är uppdelad i kapitel för att göra den mer lättbegriplig. Först presenteras tidigare 

forskning på området för att identifiera ett forskningshål. Vi går sedan djupare in i teorier som vi 

anser relevanta för genomförandet av studien. I metodkapitlet motiverar vi vårt val av metod, samt 

förklarar mer ingående hur studien har gått till, och diskuterar dess svagheter. Därefter presenteras 

resultaten av de genomförda intervjuerna. Dessa resultat analyseras och sätts i kontext av tidigare 

presenterad forskning och teori. Utifrån resultatanalysen presenterar vi sedan vår slutsats och ger 

förslag på framtida forskning. Avslutningsvis presenteras vad studien kan ha för implikationer på 

samhälle och yrkesliv.  

 

 

	  



	 14	

2. Tidigare forskning och teori 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning och teori som rör vårt problemområde. Genom att 

introducera tidigare forskning som behandlar politik och sociala medier, identifieras ett 

forskningshål som vi med vår studie önskar bidra till att utforska. Sedan presenteras teorier som 

handlar om semiotik, relationer, självpresentation, sociala medier, personligt varumärkesbyggande, 

och autenticitet. Några av dessa teorier har vanligtvis ett fokus på privatpersoners beteenden på 

sociala medier, men går även att applicera på en politisk kontext. 

 

2.1 Forskningsläge 

Det naturliga valet för politiker att nå ut till sina väljare har tidigare varit genom traditionell media. 

Genom intervjuer i TV och i dagstidningar, liksom uttalanden i radiosändningar, har politiker gjort 

sig hörda, men nästan alltid genom bruset av journalister och vinklar. Sociala medier har nu istället 

gett politiker en större möjlighet att nå ut med information direkt till väljarna (Sweetser, 2011; 

Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013). I takt med att sociala medier har blivit ett självklart kanalval 

för politiker, har även allt fler politiker börjat dela med sig av mer personliga aspekter av sina liv. Att 

dela med sig av en personlig sida av sig själv på Internet är emellertid inte ett nytt fenomen. Redan 

innan sociala mediers existens visade studier att med Internet som domän fick individer möjligheten 

att lättare uttrycka sitt sanna jag, vilket skapade större chanser till att bilda starka relationer 

människor emellan (Bargh, McKenna & Fitzsimons, 2002). 

 

Forskning på senare år, som fokuserat på politikers användande av framförallt Twitter, har 

konstaterat att politiker som delar med sig av mer personlig information vinner förtroende hos 

mottagarna. Ibland kan det till och med ha inverkan på hur benägna mottagarna är att rösta på 

partiet som politikern representerar (se bland annat Lee & Oh, 2012; Colliander et al., 2017). 

Presentationen av en mer personlig sida på sociala medier har alltså i flera studier visat sig spela en 

viktig roll för utvecklandet av goda relationer. Men vad just den sociala plattformen Instagram har 

för betydande roll för politiska aktörers självpresentation, varumärkes- och relationsbyggande arbete, 

kräver mer forskning. Med avstamp i teorier om semiotik, relationer, självpresentation, personligt 

varumärkesbyggande och autenticitet ska denna uppsats undersöka hur svenska partiledares visuella 

framställning av sig själva på Instagram tolkas ur ett mottagarperspektiv. 

 

2.2 Att skapa mening 

Förhållandet mellan ord, bild, och verklighet är en social konstruktion som bygger på konventioner 

och normer hos oss människor. För att försöka förstå respondenternas tolkningar av bilderna, 
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kommer vi i följande kapitel presentera teori rörande semiotik.  Genom läran om tecken, kan vi nå 

en djupare förståelse för hur ett tecken och dess uttryck samverkar i en bild. Kombinationen av 

meningsbärande tecken förvandlas till ett innehåll, som i sin tur påverkar uppfattningen av bilden. 

Jostein Gripsrud (2011) förklarar det vidare utifrån det hermeneutiska vetenskapsperspektivet. 

Hermeneutik handlar om tolkningslära, att försöka förstå mening i text och bilder. När vi som läsare 

tolkar en bild gör vi det med redan befintliga kunskaper och attityder. Tolkningen är således en 

process som skapas i mötet mellan bildens element och läsaren associationer. Gripsrud kallar dessa 

“förutsättningar när vi försöker förstå en text” för förståelsehorisont (Gripsrud, 2011, s. 179), något 

som vi kommer benämna som förförståelse i resterande kapitel.  

 

Enligt sociologen och kulturteoretikern Stuart Hall (2013) produceras och utbyts mening inom en 

kultur genom representationer av verkligheten. Detta görs genom användandet av språk, bilder och 

symboler som representerar något - med andra ord, står för något meningsfullt. För att utläsa och 

tolka mening på ett djupt plan behöver man plocka isär betydelsebärande element och tolka dem 

utifrån tecken och koder. Denna syn på att analysera delar av en helhet har mycket inflytande från 

lingvisten Ferdinand de Saussure (refererad i Hall, 2013). För att förstå bildandet av mening delar 

Saussure upp tecknet (the sign) i två ytterligare element: the signifier och the signified. Det första står för 

det skrivna ordet av tecknet, eller det fysiska objektet; till exempel “fotboll”. Medan det andra står 

för idén eller konceptet av tecknet, den bild som uppstår i huvudet när man tänker på en fotboll; ens 

associationer till det. Dessa två element av tecknet behövs för att skapa mening, och det är dess 

relation till varandra som skapar koder och konventioner för hur vi uppfattar ett tecken. Tecken är, 

enligt de Saussure “members of a system and are defined in relation to the other members of that 

system” (citerad i Hall, 2013, s. 16).  

 

På vissa plan finns det likheter mellan de Saussures syn på tecknets delar och dess meningsskapande, 

och Roland Barthes syn på processen av tolkning av bilder. Semiotikern Barthes beskriver i 

essäsamlingen Image Music Text (1978) hur människans förståelse av ett uttryck skiljer sig mellan vad 

hon ser, och hur hon tolkar det. Vad hon ser, ligger på ett denotativt plan, och betyder bildens 

direkta betydelse. Hur hon tolkar uttrycket, ligger på ett konnotativt plan, och betyder bildens 

medbetydelse. Ett teckens ena del, the signifier, kan här jämföras med att vara det som ses på det 

denotativa planet. Tecknets andra del, the signified, liknar vi istället med det som ses på det 

konnotativa planet. Man kan säga att the signifier och det man ser på ett denotativt plan är tecknets 

uttryck, medan the signified och det man ser på ett konnotativt plan är tecknets innehåll. Förhållandet 

mellan uttryck och innehåll bestäms alltså av koder som till olika grad är konventionsbestämda och 

kulturellt betingade. Hur vi tolkar en bild beror sällan så mycket på våra egna personliga 
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associationer, utan på våra kulturella, kollektiva uppfattningar om hur saker och ting är eller vad de 

betyder. 

 

2.3 Relationsbyggande arbete i politiken 

På senare år har allt fler organisationer förstått vikten av att ha en god relation med sina intressenter. 

Hela public relations-forskningen baseras på hur man med kommunikativa medel främjar relationen 

mellan organisationer och intressenter. John A. Ledingham (2003), en medie- och 

kommunikationsforskare med fokus på relationsteorin, argumenterar i artikeln “Explicating 

Relationship Management as a General Theory of Public Relations” för varför relationsbyggande 

arbete bör ses som en generell teori inom public relations, då den innebar ett paradigmskifte inom 

forskningsgrenen. Tidigare fokuserade organisationer på att effektivisera kommunikationen med sina 

intressenter, men enligt relationsteorin bör organisationer istället koncentrera sig på konsekvenserna 

av god kommunikation. Om en organisation har en god och kontinuerlig kontakt med sina 

intressenter kommer relationen mellan dem stärkas, vilket på lång sikt kommer att gynna 

organisationen. Kommunikationen i sig blir ett verktyg för att upprätthålla det verkliga målet – att 

behålla relationen levande. Relationerna är dynamiska och i ständig förändring, vilket kräver att 

organisationer behöver vara uppmärksamma på intressenternas förväntningar och på något sätt 

bemöta dessa. 

  

Vidare sätter Ledingham (2011) relationsteorin i en politisk kontext när han jämför vad politisk 

public relations och relationsbyggande arbete har gemensamt. Viktigast, påpekar han, är att både 

politiker och organisationer jobbar med att skapa en relation med sina tilltänkta intressenter. För 

organisationer handlar det om potentiella kunder, och för politiker handlar det om potentiella 

väljare. Ju bättre ett parti kommunicerar med sina väljare, desto bättre kommer det vara för 

relationen dem emellan. Men politisk public relations och relationsteorin skiljer sig också åt. Främst i 

den aspekten att partiernas motiv till att ägna sig åt relationsfrämjande arbete är att få makten – 

exempelvis genom att vinna val och ha inflytande över den politiska arenan. Organisationers 

relationsbyggande arbete eftersträvar istället en balans över makten, en makt som både 

organisationen och intressenterna delar på, enligt Ledingham. En annan central aspekt när det 

handlar om politisk public relations är att partier och väljare har samma mål och intressen inom 

politiken. Detta ger oftast en god relation, som i sin tur exempelvis kan möjliggöra för att partierna 

utvecklar en skicklig politisk kampanj som möter det väljarna efterfrågar.  

 

Public relations-forskaren Kaye D. Sweetser (2011), påpekar också hon vikten av relationsbyggande 

arbete för politiker. Hon menar vidare att relationen politiker och väljare emellan lättare kan stärkas 

och utvecklas med hjälp av sociala medier.  
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2.4 Det sociala samspelet och självpresentation 

I boken The Presentation of Self in Everyday Life (1959) presenterar sociologen Erving Goffman sin 

dramaturgiska syn på människans framträdande i vardagslivet. Goffmans teorier grundar sig i det 

sociala samspelet långt innan sociala och digitala mediers framväxt, men är fortfarande relevanta i 

vårt moderna samhälle, samt applicerbart på dagens identitetsskapande som till stor del utspelar sig 

på sociala medier. Goffman talar om samhället ur ett metaforiskt perspektiv, där livet är en scen och 

vi alla har ett framträdande att göra och en roll att spela. Under de framträdanden som vi dagligen 

gör, anpassade till olika publiker och situationer, använder vi oss av en fasad. Fasaden är en slags 

standardutrustning som vi plockar fram under våra framträdanden för att definiera situationen för 

de personer som observerar framträdandet. Den kan bestå av fysisk, platsbunden rekvisita såsom till 

exempel möbler och ytplanering, men kan även bestå av personliga karaktärsdrag, yrkesroll, kläder 

eller kön. Dessa attribut är saker som åskådarna intimt identifierar med individen och som de 

förväntar sig ska följa med individen i alla framträdanden. Den personliga fasaden är ett verktyg som 

i princip alltid är detsamma och som fungerar i alla situationer; man kan säga att det är essensen av 

individens rollfigur.  

 

Goffman delar upp det sociala framträdandet i två olika regioner och regionbeteenden, som han 

kallar den främre och den bakre regionen (front stage och back stage). Den främre regionen är den plats 

där framträdandet äger rum, och en plats där det är av yttersta vikt att upprätthålla sin personliga 

fasad och att anpassa sig till de normer och regler som åskådarna och tillfället förväntar sig. Den 

bakre regionen är något som Goffman liknar med vad som händer “bakom kulisserna” (s. 101). Det 

är en plats där undertryckta aspekter, som skulle kunna skada det intryck som har skapats i en 

främre region, kommer fram. Där kan den agerande kliva ur sin rollgestalt och släppa sina inövade 

repliker. Man skulle kunna säga att den bakre regionen är den verklighet som skådespelaren går 

tillbaka till när denne klivit av scenen, ett beteende som endast individens närmaste bekantskapskrets 

får uppleva (Goffman, 1959).  

 

Just relationen mellan den främre och den bakre regionen och de beteenden som sker inom dem har 

implementerats av mer nutida forskare inom fältet för att förklara beteenden på sociala medier. 

Vissa menar att det på sociala medier sker en sammansmältning av den främre och bakre regionen, 

och att det skapas en slags mellanregion (se bland annat Beltran, 2010; Colliander et al, 2017). 

Självpresentationen på sociala medier kan å ena sidan vara anpassad efter publikens normer och 

förväntningar precis som i den främre regionen, men den kan å andra sidan vara personlig och 

avslappnad, som i den bakre regionen. De sociala plattformarna utgör ett slags gränsland mellan 

regionerna. I artikeln “The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing 
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Performances and Exhibitions Online” menar sociala medier-forskaren Bernie Hogan (2010) att den 

teoretiskt upplevda åtskillnaden av å ena sidan den bakre regionen med det privata, och å andra 

sidan den främre regionen med ett skådespel, är problematisk. Även om detta är applicerbart på det 

sociala samspel som Goffman studerade och levde i, så är det inte en så enkel gränsdragning när 

man talar om självpresentation på sociala medier, enligt Hogan. För att reda ut denna oklarhet pekar 

han på en distinktion mellan skådespelare (actor) och artefakt (artifact). En skådespelare är en individ 

som utför ett framträdande framför en publik i realtid. Medan en artefakt istället är ett resultat av ett 

framträdande som sparats så att en publik kan se det oberoende av tid och rum - mycket som de 

bilder, texter och interaktioner vi tar del av via sociala medier. Hogan kallar detta slags framträdande 

där innehållet har blivit en artefakt, för en utställning (exhibition). Skillnaden ligger i att framträdandet 

är under en slags ständig observation där sändaren alltid måste vara på sin vakt för att upprätthålla 

sin fasad, medan utställningarna möjliggör för sändaren att välja ut och lägga till konstverk till 

vernissagen av jaget. Samtidigt är det i utställningarna inblandat en tredje part utöver sändaren och 

dess publik, och det är det sociala mediet. Algoritmer och säkerhetsfunktioner påverkar hur mycket 

exponering som utställningen får och vilka delar av publiken som får ta del av den. På till exempel 

Instagram håller alltså partiledarna en utställning av sin självpresentation, där appen möjliggör för 

dem att lägga till eller ta bort artefakter (bilder) från sin profilsida (Hogan, 2010). 

 

Dock innebär en öppen profil på Instagram en minskad kontroll över vilken publik som får se 

utställningen. Vilket i sin tur kan innebära en slags kollision av de olika fasader som individen vill 

visa upp i sin utställning. Sociala medier slår ihop flera olika publiker till en och samma publik, och 

problematiserar möjligheten för individen att skifta mellan sina olika roller. I en artikel skriven av 

sociala medier-forskarna danah boyd och Alice Marwick redovisas resultat från en studie om mikro-

kändisar på Twitter, som beskriver hur en balansgång i presentationen av jaget måste hittas för att 

inte uppröra någon av deras tilltänkta publiker (boyd & Marwick, 2010). 

 

Självpresentation online kan med andra ord vara en svår aktivitet där sändaren hela tiden måste 

tänka på att inte förstöra sitt rykte, sin autenticitet eller sitt förtroende. Speciellt när åsikter, ideologi 

och politik är inblandat. Med hjälp av Goffmans dramaturgiska syn på det sociala samspelet, och av 

forskare som vidareutvecklat hans teorier om självpresentation i vår sociala medier-tidsålder, 

kommer vi i senare analysera de resultat som uppenbarat sig i den här studien. 

 

2.5 Det personliga varumärket 
För att kunna tala om varumärkesarbete för individer behövs först en redogörelse för vad ett 

varumärke är. David Aaker (2014) definierar det på följande sätt: “[...] it is an organization’s promise 

to a customer to deliver what the brand stands for not only in terms of functional benefits but also 
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emotional, self-expressive, and social benefits.” (s. 1). En organisation behöver alltså leverera mer än 

bara tjänster och produkter, de behöver upprätthålla ett immateriellt löfte gentemot sina kunder om 

vad de är för typ av organisation. Samma princip gäller när enskilda personer ägnar sig åt 

varumärkesarbete. 

 

Alice Marwick (2013) skriver i boken Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media 

Age om hur individers användning av Internet och sociala medier fungerar som ett verktyg för att 

skapa ett personligt varumärke och upprätthålla detta i relation till sina följare. Marwick lyfter även 

vad man som individ ska tänka på när man bygger ett varumärke på sociala medier, och hur det 

skapar ens image. Personligt varumärkesbyggande (self-branding) innebär att arbeta strategiskt för att 

skapa en identitet, som kan säljas på marknaden likt vilken produkt som helst. Möjligheterna som 

Internet och sociala medier kommer med förenklar det strategiska arbetet. Marwick menar att ett 

personligt varumärke som koncept är absolut beroende av sociala medier för att fungera och skulle 

inte vara möjligt i samma utsträckning, utan dem. Genom att peka på pionjärer till affärsmän som 

främst använt sociala medier för att sälja in sig själva som produkt, menar Marwick att sociala 

medier ger möjligheter för spridning och relationsskapande på ett nytt sätt än tidigare. 

 

Men hur ska man som individ presentera sig själv på sociala medier för att vinna förtroende hos sina 

följare? Genom begreppet The Edited Self förklarar Marwick (2013) skillnaden mellan vem man 

presenterar sig som på sociala kanaler, och vem man är i verkligheten. The Edited Self är en 

självmedveten persona med egenskaper som man bygger upp med hjälp av det material man 

publicerar på sociala medier. Man skapar och försöker upprätthålla en bestämd bild av sig själv. 

Begreppet The Edited Self går med lätthet att likna vid ovan beskrivna teorier (se kapitel 2.2) om 

självpresentation utifrån det dramaturgiska perspektivet. Goffmans (1959) iscensatta framträdande, 

liksom Hogans (2010) utställning av jaget har många gemensamma nämnare med The Edited Self. 

Men den självmedvetna personan går även att jämföra med liknande strategier som används inom 

marknadsföring när man tillför egenskaper till produkter. Personan ska behandlas som vilket 

varumärke som helst och egenskaperna behöver gå hand i hand med varumärket som The Edited Self 

representerar. Arbetet är en balansgång mellan två viktiga faktorer. Vad som lyfts fram ska kännas 

äkta, men det ska samtidigt hålla sig inom ramen för vad som anses professionellt rimligt.  

 

Värt att nämna är att dessa egenskaper inte på något sätt är nya i kontexten om vad som är viktigt 

inom yrkeslivet, utan de har snarare expanderat till att bli applicerbara på sociala medier. För att 

lyckas med sitt personliga varumärke på sociala medier bör man vara väl medveten om var gränsen 

mellan personligt och privat går (Marwick, 2013). Liknande resonemang för Colliander et al. (2017) i 

en studie som undersöker hur svenska politikers användande av Twitter påverkar relationen med 
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mottagarna av tweetsen. Politiker ökade i förtroende och intresse, för både sin politik och partiet 

som politikern företrädde, när han/hon twittrade om mer personliga saker. Det visade det sig vara 

mest framgångsrikt när de twittrade om privat- och yrkesliv kombinerat, än när de twittrade om 

enbart yrkeslivet. När de använde sig av den tidigare strategin ökade mottagarnas vilja att tänka sig 

att rösta på partiet. 

 

2.6 Autenticitet på sociala medier 

När man diskuterar hur människan uppfattas som person av sig själv och av andra så har 

autenciteten, eller äktheten som en människa besitter, ofta en central roll. Beroende på vilket 

litteraturfält man väljer att undersöka, finns det olika definitioner för vad autenticitet innebär. Mark 

B. Woodhouse (2011) väljer i boken A Preface to Philosophy att definiera begreppet utifrån Sartres 

filosofi: “[…] choosing freely without rationalizing or pretending that someone or something made 

you choose the way you did, and fully accepting the consequences of your choices” (Woodhouse, 

2011, p. 160). Att vara autentisk innebär således att vara tillförlitlig och ärlig mot sig själv och mot 

andra, oberoende av situationen man befinner sig i (Woodhouse, 2011). Wang och Skovira (2017) 

använder sig av samma definition när de sätter autencitet i kontexten sociala medier. I 

konferenspaperet “Authenticity and Social Media” diskuterar de konflikten mellan äkthet och 

teknologi, och sociala medier i synnerhet. Vissa menar att teknologi står i motsats till autenticitet, då 

teknologi ofta konnoteras till att vara konstgjort och onaturligt. Istället hävdar Wang och Skovira att 

sociala medier gynnsamt kan användas av individer för att försöka framhäva sig som autentisk för 

sin omgivning. Men eftersom autenticitet är så djupt rotat i hur vi människor bedömer varandras 

karaktär, kan sociala medier samtidigt vara ogynnsamt för individens image. Om dennes 

självpresentation vid ett tillfälle inte matchar publikens helhetsbild, kan det förmodligen påverka 

mottagandet av presentationen till det negativa (Wang & Skovira, 2017).  

 

Begreppet autenticitet breder ut sig över flera teoretiska spektran och har stor betydelse när man 

studerar perspektiv som berör självpresentation. Vikten av att vara autentisk, eller i varje fall framstå 

som autentisk, är uppenbar och tydlig. Det har även en speciell betydelse för politiker, vars själva 

yrkesroll är beroende av att andra människor ska rösta på dem och anse dem lämpliga att föra 

folkets talan. 

 

2.7 Sammanfattning och motivering av teori 
Vi kommer i denna studie använda oss av semiotik som teori för att tolka respondenternas avläsning 

av bildernas djupa mening och budskap. Även under samtalen med respondenterna använde vi oss 

av semiotik, då vi med hjälp av våra intervjufrågor guidade dem till att göra en närläsning av 
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bilderna. För att kunna diskutera hur partiledarna använder Instagram för att bygga en relation med 

sina väljare, har vi använt oss av teori inom politisk public relations och relationsteorin. Vidare i 

studien, för att besvara vår forskningsfråga om självpresentation, kommer vi tolka respondenternas 

resonemang i ljuset av teori om sociala framträdanden och personligt varumärke, liksom hur 

autenticitet skapas på sociala medier. 
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3. Metod 

I det här kapitlet presenterar och motiverar vi vårt val av metod samt redogör för vårt urval, 

operationalisering och praktiska tillvägagångssätt. Vi för även en diskussion kring studiens validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet och forskningsetiska överväganden. 

 

3.1 Val av metod 

I den här studien har vi använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer, kombinerat med en 

receptionsanalys, för att samla in respondenternas tolkningar av partiledarnas självpresentation på 

Instagram. I kommande kapitel redogör vi för valet av metod. 

 

3.1.1 Samtalsintervju 

Denna studie har genomförts med semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju liknar 

ett vardagssamtal, men intervjuaren har ett syfte och förhåller sig ofta till ett frågeformulär som är 

utformat efter olika teman. Den kvalitativa forskningsintervjun vill nå kunskap genom ett socialt 

samspel mellan intervjuare och intervjuperson, och vill finna djup och mening (Kvale & Brinkmann, 

2009). Samtal är det rimligaste tillvägagångssättet för att ta reda på intervjupersonernas inställning till 

och tolkning av vårt receptionsmaterial, då det är visuella bilder som behöver diskuteras och 

analyseras för att finna mening i. Genom att använda oss av denna metod hoppas vi besvara vår 

frågeställning på bästa sätt. 

 

Kritiker mot intervju som metod framhåller ofta att tolkningen av intervjutexten (det transkriberade 

intervjumaterialet) kan se olika ut beroende på vem som tolkar den. Kvale & Brinkmann (2009) 

framhåller att det förvisso förekommer olika tolkningar av samma textmaterial, men inte i så stor 

utsträckning som kritiker verkar tro. Dessutom, menar författarna, är denna kritik en hållning som 

har sitt ursprung i ett objektivt krav på tolkaren som är närmast omöjligt och som strider mot det 

hermeneutiska vetenskapsperspektivet. Inom hermeneutiken tillåts nämligen “en mångfald av 

legitima tolkningar” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 227), och denna mängd ses snarare som en fördel 

än en nackdel. 

 

En stor del av våra samtal med respondenterna har handlat om deras reception av bilderna på 

partiledare. Genom samtalsintervjun närmar vi oss deras tolkningar, och genom receptionsanalys 

identifierar vi dessa. Nedan fördjupar vi vårt ytterligare val av metod: receptionsanalys. 
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3.1.2 Receptionsanalys 

Receptionsanalys används ofta för att förstå respondenternas tolkning och läsning av mening i ett 

mediebudskap, snarare än att mäta potentiella effekter av budskapet (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2013). Detta har inom forskningsgrenen för det mesta gjorts genom intervjumetod, så även i 

denna studie. Receptionsforskningens tillvägagångssätt har ibland fått kritik gällande den del i arbetet 

där data samlas in, det vill säga under intervjutillfällena. Kritikerna menar att situationen inte är 

autentisk, och att det kan uppstå problem såsom att respondenterna gör djupare tolkningar än de 

annars hade gjort, att de ser materialet i en miljö de annars inte skulle sett det i, eller att intervjuarens 

frågor styr respondenten till tolkningar den annars inte hade gjort (Eriksson, 2000).  

 

Ovan kritik har varit viktig för oss att ta hänsyn till under våra samtal med respondenterna, men 

samtidigt är det svårt att fastställa hur stor inverkan dessa yttre faktorer egentligen har på 

tolkningarna. David Morley, som står bakom Nationwide-studien, en av de stora genombrotten 

inom receptionsforskning, argumenterar för att den situationella skillnaden inte har någon betydelse 

för mottagarnas tolkningar. Han menar att deras tolkningar bestäms på en språklig eller kulturell 

nivå och att avkodningen de gör är så pass grundläggande att den inte påverkas av den situationella 

kontexten (Morley, 1992, refererad i Eriksson, 2000). Även om vi finner en viss logik i kritiken mot 

receptionsforskning, är vi benägna att hålla med Morley. Att vara medveten om yttre omständigheter 

som kan påverka är viktigt, men våra respondenters djupa tolkningar och attityder gentemot 

materialet är i vår mening inte något som kan påverkas så lätt. Tolkningar är till viss grad personliga 

och till hög grad kulturellt betingade, inte situationsbundna (Eriksson, 2000). 

 

Andra forskare som styrker receptionsforskning som metod är socialantropologen Catherine A. Lutz 

och sociologen Jane L. Collins (1993), i studien Reading National Geographic . För att förstå hur läsare 

av tidningen National Geographic tolkar bilderna i magasinet lät de respondenter titta på bilder från 

tidningen utan de tillhörande bildtexterna. Detta för att låta respondenterna tolka det visuella i 

bilderna, och analysera de representationer av verkligheten som visas, utan kontexten av andra 

element. En text i samband med en bild har ofta stor inverkan på hur läsaren tolkar bilden. Genom 

att eliminera denna möjlighet öppnas det upp för läsaren att göra en friare tolkning av bilden (Lutz 

& Collins, 1993). Liknande Reading National Geographic-studien ämnar vi i denna uppsats undersöka 

hur enbart bilderna från Instagram tolkas av våra respondenter, utan att låta de tillhörande 

bildtexterna påverka tolkningarna i någon riktning. På så sätt vill vi ge respondenterna en chans att 

göra så breda och djupa tolkningar som möjligt. 

 



	 24	

3.2 Urval 
Vårt urval i studien består av gymnasieungdomar som går tredje året på gymnasiet på ett program 

med samhällsvetenskaplig inriktning. Att de ska gå tredje året är för att vi vill att respondenterna är 

över 18 år, med tanke på olika forskningsetiska överväganden (se kapitel 3.8). Dock hade en av 

respondenterna inte fyllt 18 år ännu vid tidpunkten för intervjun, men hennes målsman intygade 

skriftligt att hon fick tillåtelse att medverka i studien. Varför vi vill titta närmare på just ungas 

reception av partiledarnas bilder är för att ungdomar är den grupp som är mest representerad som 

användare på Instagram (Internetstiftelsen, 2018), vilket gör att vi kan anta att de är en primär 

målgrupp för partiledarnas Instagramkanal. Anledningen till att intervjupersonerna ska läsa på ett 

samhällsvetenskapligt program är för att dessa personer läser fler samhällsvetenskapliga kurser än till 

exempel naturvetenskapliga program (Skolverket, 2019), och vi kan därför anta att de berör politiska 

ämnen i skolan oftare. Viktigt att nämna när det gäller denna urvalsaspekt är att då studien endast 

undersöker attityder hos ungdomar som studerar på ett högskoleförberedande program, kan 

studiens resultat givetvis inte gälla för alla ungdomar (se mer om studiens generaliserbarhet i kapitel 

3.7). Sociologisk forskning rörande klass, kulturellt kapital och utbildning (se bland annat Jencks, 

1972; Behrman & Rosenzweig, 2002) pekar på ett starkt samband mellan utbildningsval hos 

ungdomar och deras föräldrars utbildningsnivå. Utbildningsval tenderar nämligen att gå i arv i 

generationer, och beroende på vilken social, kulturell eller ekonomisk grupp en person tillhör, kan 

dennes valfrihet gällande utbildning påverkas. Även om vår studie inte ämnar undersöka vilka 

effekter sociokulturell tillhörighet kan ha på gymnasieungdomarnas attityder, är det ändå en viktig 

aspekt att ta i beaktning. Mot bakgrund av denna forskning är det tydligt att vår urvalsgrupp inte är 

likställd med alla svenska gymnasieungdomar. Vår studie undersöker istället en liten del av Sveriges 

ungdomar, som studerar på ett samhällsvetenskapligt program. Vidare i studien har vi emellertid valt 

att ibland benämna respondenterna som ”gymnasieungdomar” eller ”ungdomar”, för att förenkla 

för läsaren.  

 

Eleverna går i gymnasieskolor belägna i tre olika kommuner i Sverige: Söderköping, Karlstad och 

Uppsala. Detta urval har vi gjort för att kunna resonera kring gymnasieungdomars tolkningar på ett 

mer generellt plan, än vi hade kunnat göra om vi bara gjort intervjuer på en ort. Valet av kommuner 

är på ett sätt ett bekvämlighetsurval, eftersom vi hade en redan etablerad kontakt med lärare på 

skolor i dessa kommuner, vilket förenklade vår rekryteringsprocess. Men vi anser fortfarande att 

valet av skolor i just dessa kommuner är motiverat, då kommunerna är olika stora och belägna på 

skilda platser i Sverige. Med en gemensam nämnare i ålder och utbildningsinriktning, men med olika 

demografiska förutsättningar, ville vi få en spridning på vårt urval för att ge studien en högre 

giltighet.  
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Vi har intervjuat tio respondenter för den här studien. Inför studien ville vi lägga fokus på den 

kvalitativa meningen i texterna, och fokusera på innehållet i samtalen, snarare än att fokusera på att 

samla in en stor mängd data (Kvale & Brinkmann, 2009). Antalet respondenter gör att vi får en 

rimlig mängd material för att kunna urskilja gemensamma teman och hitta tillförlitliga resultat. 

Samtidigt är det inte för mycket material för att vi inte ska kunna göra en närläsning och analysera 

det på djupet.  

 

Bland de medverkande identifierar sig hälften som män och hälften som kvinnor. Tre av 

respondenterna går på ett gymnasium i Karlstad, tre av dem går på ett gymnasium i Söderköping och 

fyra av dem går på ett gymnasium i Uppsala. I bilaga 1 återfinns en lista över de medverkande i 

studien. För att få tag på respondenter hörde vi först av oss till lärare på skolorna. De i sin tur 

frågade sin klass om det fanns några elever som kunde tänka sig ställa upp. På så sätt liknar vårt 

urval ett snöbollsurval, att vi börjar med en person med vars hjälp nästa person lokaliseras (Larsson, 

2000, s. 58). Eftersom eleverna själva anmälde ett intresse till att delta i studien, såg vi också en 

chans till att de var engagerade i ämnet och hade god inställning till att bli intervjuade, vilket kan 

höja chansen för att nå djupare kunskap i deras svar (Larsson, 2000). 

 

Alla respondenterna är bekanta med den sociala plattformen Instagram och använder den eller har 

använt den. Deras politiska engagemang och intresse varierar från att vara medlemmar i 

ungdomsförbund till att vara relativt oinsatta i svensk politik. Även deras politiska ståndpunkter 

sprider ut sig över höger-vänster-skalan; alltifrån socialistiska Vänsterpartiet till nationalistiska 

Alternativ för Sverige. Resterande partier som respondenterna sympatiserade med var 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Medborgerlig Samling. 

 

3.3 Operationalisering 

I denna del kommer vi beskriva och förklara hur vi översatt det teoretiska ramverk som vi tidigare 

tagit upp som relevant för vår problemformulering, till begripliga intervjufrågor i vår intervjuguide 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi kommer ge exempel på typiska frågor inom respektive teoretiskt 

tema och motivera dess relevans för våra arbetsfrågeställningar. Intervjuguiden i helhet återfinns 

som bilaga 2 i denna uppsats. Värt att nämna är dock att guiden inte innehåller de följdfrågor som vi 

ställde under intervjuerna för att nå djupare resonemang och förklaringar från respondenterna. 

Dessa utvecklades istället som en naturlig del av samtalet. 
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3.3.1 Inledande frågor 

Vi började våra samtal med att få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen samt 

informera denne om studiens syfte, respondentens rätt att dra sig ur studien och vår garanti om 

konfidentialitet. Individen fick även innan intervjun skriva under ett samtyckesformulär, vilket 

återfinns i bilaga 3. Innan vi satte igång inspelningen var vi noga med att klargöra för respondenten 

att det inte finns några rätt eller fel svar på våra frågor, utan att det viktigaste är att den berättar ärligt 

vad den tycker och känner. Vi började med att ställa inledande bakgrundsfrågor om till exempel var 

respondenten bodde, familjeförhållanden och fritidsintressen. Sedan ställde vi frågor som handlade 

om politiskt intresse och medieanvändande, för att öppna upp och förbereda dem inför ämnena i 

receptionsanalysen. Exempel på frågor som vi ställde i denna fas var:  

 

• Röstade du i valet? 

• Anser du att du är uppdaterad om svensk politik? 

• Vart brukar du läsa om politik/politiska nyheter? 

• Följer du någon partiledare eller politisk person på Instagram? 

 

3.3.2 Frågor om meningsskapande 

Efter den inledande fasen tog vi fram receptionsmaterialet. För att få reda på hur respondenterna 

utläser mening och budskap utifrån betydelsebärande tecken, ställde vi frågor som handlade om 

olika detaljer i bilderna, vad de kunde ha för budskap (Barthes, 1978; Gripsrud, 2011; Hall, 2013), 

och vad som skulle hända om man tog bort ett element från bilden (Fiske, 1997). Exempel på frågor 

inom detta tema är:  

 

• Vad tänker du på när du ser de här bilderna? 

• Finns det någon/några speciella detaljer som du lägger märke till? 

• Om man tog bort partiledare X, skulle du uppfatta bilden annorlunda då? 

 

Sällan behövde alla frågor av denna karaktär ställas, utan respondenten kom själv in på att fundera 

kring budskap, motiv och sin egen förförståelse.  

 

3.3.3 Frågor om relationsbyggande 

När vi ville ta reda på hur respondenten tänkte kring huruvida partiledaren använde sig av Instagram 

som en plattform för att på ett strategiskt sätt bygga relationer med sina intressenter, ställde vi frågor 

som:  

 

• Varför tror du att politiker X har lagt ut den här bilden? 
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• Vem tror du politikern vänder sig till med den här bilden? 

 

Detta för att kunna urskilja respondentens uppfattning om vilka intressenter partiledarna vänder sig 

till, och om detta kan stärka relationen mellan dem (Ledingham, 2011). Frågorna ställdes även för att 

se om respondenten uppfattade detta relationsbyggande arbete som viktigt eller inte.  

 

3.3.4 Frågor om framträdandet 
För att ta reda på om respondenten kunde identifiera en roll hos partiledarna, och få denne att 

reflektera kring vad det kan innebära när partiledarna framställer sig på ett visst sätt framför ett 

annat, ställde vi frågor så som:  

 

• Hur vill politiker X framstå genom denna bild tror du? 

• Tror du det spelar någon roll att se partiledaren på det här sättet/i den här situationen? 

 

Dessa frågor syftade främst till att få respondenten att reflektera kring hur det sociala samspelet och 

framställningen av jaget online tog sig uttryck i bilderna (Goffman, 1959; Hogan, 2010). 

 

3.3.5 Frågor om personligt varumärke 

För att undersöka om respondenten uppfattade att partiledaren ofta sammankopplas med partiet de 

representerar ställde vi frågor om hur denne såg på partiledare respektive parti. Frågorna kunde se ut 

på följande sätt: 

 

• Tycker du att bilden hänger ihop med partiet X på något sätt?  

• Tycker du att den krockar med din uppfattning av partiets image? 

• Genom att titta på den här bilden, uppfattar du partiet på ett speciellt sätt? 

 

Svaren på frågorna hoppades vi kunde härledas till Marwicks (2013) teorier om personligt varumärke 

på sociala medier och ifall respondenten tyckte att framställandet av jaget behöver gå hand i hand 

med partiet som partiledaren representerar. 

 

3.3.6 Frågor om autenticitet  
För att väcka tankar kring trovärdighet och äkthet hos respondenten, ställde vi frågor av följande 

karaktär: 

 

• Känns vissa bilder mer “stageade” än andra? 

• Är det politiska budskapet tydligare i vissa bilder, än i andra? 
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Dessa frågor kom ofta upp i anknytning till frågor om partiledarens framträdande och roll, då 

autenticitet är starkt förknippat med huruvida presentationen av jaget är trovärdigt eller inte. Dessa 

frågor är framför allt intressanta för att undersöka om Wang och Skoviras (2017) studie om 

autenticitet på sociala medier även är väsentlig i en politisk kontext.  

 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
När vi identifierat vårt problemområde och formulerat vårt syfte samt frågeställning, började vi läsa 

in oss på teori som vi trodde kunde vara användbar i senare analys av det empiriska materialet. 

Genom att läsa in oss på relevant teoretiskt ramverk, kunde vi specificera handfasta 

arbetsfrågeställningar som hjälpte oss när vi utformade vår intervjuguide (se bilaga 2). För att testa 

intervjuguidens funktionalitet och relevans, genomförde vi en pilotintervju med en ung kvinna. 

Respondenten tillhör inte vårt urval och samtalet med henne används inte i den faktiska studien. 

Pilotintervjun var istället god övning för oss och gav oss metodologiska insikter för den kommande 

studien (Larsson, 2000). Vi omvärderade bland annat tidigare vision om att göra intervjuerna i 

fokusgrupp, och bestämde oss för att föra individuella samtal med vårt urval, för att värna om 

respondenternas integritet (mer om detta i kapitel 3.8).  

 

När vi kände oss redo för att samla in vårt empiriska material kontaktade vi lärare som arbetar på 

skolor i de tre urvalskommunerna. Lärarna förmedlade vidare vår förfrågan och återkom med 

telefonnummer till frivilliga elever. Vi kontaktade respondenterna via sms där vi förklarade syftet 

med studien, intervjuns tidsåtgång och förlopp, samt informerade om samtycke och konfidentialitet. 

Vi valde skriftlig kontakt framför muntlig så att respondenterna skulle ha chans till att dra sig ur på 

ett enklare sätt. En av de tilltänkta respondenterna i Karlstad föll bort genom detta tillvägagångssätt, 

då hen inte svarade på vår förfrågan via sms. Detta hade dock inte någon påverkan på urvalet, då vi 

trots bortfallet uppnådde mättnad i insamlat material.  

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas skolor så att de skulle känna sig bekväma i 

situationen. Intervjuerna blev mellan 30 och 50 minuter långa och spelades in. Receptionsmaterialet 

lades fram en bit in i intervjuerna. Respondenterna fick titta på alla bilderna samtidigt. Vid vissa 

tillfällen styrde vi diskussionen till att behandla en bild i taget, men samtalet utvecklades ofta från att 

behandla delar av materialet, till att bli resonemang som handlade om bildernas innehåll och 

partiledarnas självpresentation som helhet. Detta var vad vi hade hoppats på och förväntat oss skulle 

hända. Den här studien syftar nämligen inte till att endast undersöka tolkningar av enstaka bilder, 
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utan till att undersöka hur partiledarnas generella självpresentation som en helhet, diskuteras av 

gymnasieungdomarna. 

 

Efter vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dem till intervjutexter. Vi valde att inte 

transkribera efter samtalsanalysens riktlinjer, där vartenda ljud, utfyllnadsord och pauser skrivs ned 

(Moberg, 2000). Detta för att vi inte anser att till exempel uttal på vissa ord kan ha någon inverkan 

på vårt resultat. 

 

Genom en närläsning av intervjutexterna identifierade vi fem olika teman som återkom under våra 

samtal med respondenterna. Vi gick igenom det empiriska materialet flera gånger och diskuterade 

det sinsemellan, så att inga misstag eller missförstånd skulle förekomma under tematiseringen. De 

fem teman som vi fann, markerade vi med olika tema-färger i intervjutexterna (se bilaga 4). Detta 

gjorde att vi enkelt kunde få en överblick och se samband och skillnader mellan våra respondenters 

resonemang. I resultatanalysen redovisar vi de resultat vi funnit, presenterar utvalda citat från 

samtalen med respondenterna, samt analyserar dessa utifrån vårt teoretiska ramverk. 

 

3.5 Validitet 
För att vi ska kunna uttala oss om gymnasieungdomars attityder på ett giltigt sätt, behöver vi ha 

tillräckligt med material för att uppnå mättnad. Mättnad kan bland annat uppnås genom att ha 

tillräckligt många respondenter med i studien (Larsson, 2000). Efter att våra intervjuer var gjorda 

uppfattade vi att vi kunde uttala oss om vissa allmänna attityder och tankemönster hos 

respondenterna, vilket gör att vi uppnått en viss mättnad. Ytterligare intervjuer hade kunnat öppna 

upp för ännu fler svar, men förmodligen inte dementerat resultaten som genomförda intervjuer 

tillfört. Larsson (2000) påpekar även att mättnad i intervjumetod inte enbart uppnås genom antalet 

respondenter i studien. Man behöver givetvis även uppnå fyllighet i vad respondenterna uttalar sig 

om. För att uppnå fyllighet har vi under intervjuerna ställt öppna frågor och följdfrågor och försökt 

att inte styra intervjun i en viss riktning. Respondenten har därför själv lyft upp sina föreställningar 

och attityder. Under intervjuns gång har vi varit noga med att tolka respondenternas resonemang 

rätt genom att vid vissa tillfällen bekräfta det intervjupersonen sagt, och vad Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 212) kallar “sända tillbaka” det i koncentrerad form. Då får respondenten möjlighet att 

bekräfta om vår tolkning stämmer på en gång.  

 

Under en kvalitativ studie bör man alltid ta i beaktning att forskarens tolkning kan påverka studiens 

utfall. Som tidigare nämnts tolkar människor olika beroende på deras individuella livsvärld, vilket 

kan innebära kritik mot vår uppdelning av transkriberingen av intervjumaterialet. Eftersom vi 

bestämde oss för att transkribera hälften av intervjuerna var, kan det vara möjligt att vi har tolkat 
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vad som har sagts under intervjuerna olika. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan detta speciellt 

ha inverkan på undersökningar som syftar till att studera språkbruk. Eftersom vår studie istället 

ämnar att undersökarespondenternas åsikter och reception, så bedömer vi att vår uppdelning av 

transkriberingen inte har någon betydande inverkan på resultatet. 

 

Då denna studie är kvalitativ, hade den inte kunnat genomföras utan tolkningar. Semiotik har 

exempelvis använts under receptionsanalysen. Tecknen i bilderna hade inte fått sin mening utan 

läsarens, det vill säga respondentens, kulturella preferenser och associationer. För att göra 

tolkningarna i denna studie mer valida har vi arbetat för att säkerställa det vetenskapliga värdet i 

dem. Detta genom att bland annat vara öppna för nya tolkningar och bearbetat dem. Vi har försökt 

att inte låsa in oss i vår egen förförståelse (Ekström & Larsson, 2000). Att vi dessutom varit två 

under studiens gång har gett oss chansen att bekräfta våra tolkningar av respondenternas utsagor 

med varandra. Antalet respondenter har även gjort tolkningarna mångsidiga och de har nått fler 

bottnar än om vi hade intervjuat färre respondenter. 

 

3.6 Reliabilitet 
För att vår studie ska vara så reliabel som möjligt har vi försökt genomföra intervjuerna med så hög 

kvalitet vi kunnat. Dock kan en brist i reliabiliteten för vår studie vara att vi har genomfört 

majoriteten av intervjuerna med endast en intervjuare. Denna uppdelning skedde på grund av 

tidsbegränsningar från respondenternas sida, till exempel att de bara kunde ses under en viss lektion. 

När vi har genomfört intervjuer enskilt kan vi ha missat vissa infallsvinklar som den andra av oss 

kunnat komma med. Genom att ha utvecklat en intervjuguide har vi dock försäkrat oss om att varje 

intervju kommer vara knuten till relevant teori och till vår frågeställning (Larsson, 2000). Detta 

innebär att alla intervjuer, vare sig de utförts av en eller två intervjuare, har följt samma mall. Kvale 

och Brinkmann (2009) påpekar dock att ett alltför stort fokus på att uppnå hög reliabilitet kan 

hämma kreativiteten hos intervjuaren. Att exempelvis vara alltför knuten till sin intervjuguide kan 

motverka att respondenten utvecklar djupa svar, och snarare stänga dörrar än att öppna dem. Därför 

har vi försökt använda intervjuguiden som just det den är, en guide, och inte som ett manus.  

 

När vi haft chansen har vi emellertid tillsammans intervjuat respondenterna. Vid sådana tillfällen har 

en av oss styrt intervjun och den andra har observerat och fört anteckningar, samt fyllt i med en 

följdfråga om det varit nödvändigt. På så sätt har vi fått ut så mycket information som möjligt från 

intervjuerna och samtidigt försökt att inte skapa en två-mot-en-situation för respondenten.  

 

I och med att våra intervjufrågor ibland berör respondenternas politiska åsikter, finns det en risk att 

de inte öppnade upp sig helt och hållet i vissa frågor. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten i 
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studien. Vi är benägna att hålla med om att respondenternas utsagor kan riskera att täckas av ett så 

kallat “normfilter” (Larsson, 2000. s. 74). Det vill säga att de uttalar sig på ett sätt som de tror att vi 

förväntar oss att de ska göra. För att undvika detta och komma bakom filtret menar Larsson (2000) 

att man som intervjuare inte ska nöja sig med ytliga svar, utan ställa följdfrågor för att nå djup i 

respondenternas svar. Detta har vi försökt att göra genom att utveckla följdfrågor utifrån våra fasta 

frågor i intervjuguiden och be respondenterna att vidareutveckla sina resonemang. 

 

Utifrån nämnda exempel kan vi konstatera att vi arbetat för att den här studien ska nå så hög 

validitet och reliabilitet som möjligt. Transparensen i vår rapportering hoppas vi ger ökad förståelse 

till hur studien gått till, och snarare besvarar frågor än skapar dem.  

 

3.7. Generaliserbarhet 
Vår studie ämnar att, genom en receptionsanalys, undersöka gymnasieungdomarnas livsvärld och 

utifrån dessa försöka förstå attityder gentemot partiledares självpresentation. Samma djup skulle inte 

kunna nås med en kvantitativ ansats, som däremot skulle vara lättare att dra generella slutsatser från 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Som tidigare nämnts, undersöker den här studien en liten grupp 

ungdomar som inte går att likställa med den större grupp ungdomar som lever i Sverige. Det är alltså 

inte möjligt att dra generella slutsatser om ungdomar i allmänhet utifrån den här studiens resultat. 

Däremot kan vi finna generella mönster inom studien, och reflektera kring resultatets rimlighet och 

relevans i samhället. Liknande kvalitativa intervjuer, vill man nämligen med receptionsanalys inte dra 

generella slutsatser om hur de enskilda respondenterna tolkar ett visst material. Man vill istället finna 

och förklara generella villkor för den kommunikation som äger rum i mötet mellan texten och 

läsaren (Eriksson, 2000). Genom noggrant arbete för att uppnå hög validitet och reliabilitet, samt en 

noggrannhet i rapporteringen av det empiriska materialet, anser vi att studiens slutsats vilar på en 

kontextuell helhet som kan generaliseras i högre utsträckning än enskilda resonemang (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med det sagt, är denna undersöknings generalisering inte statistisk. Den går 

snarare att jämföra med en teoretisk generalisering, vilket innebär att resultatet i vår studie kan 

innebära vägledning för liknande studier som vill jämföra likheter och skillnader med denna 

(Larsson, 2000). 

 

3.8. Forskningsetiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar etiska frågor att ta i beaktning när man arbetar med 

kvalitativa intervjumetoder, vad de kallar fyra osäkerhetsområden. Dessa handlar om informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Under genomförandet av studien tog vi 

hänsyn till dessa etiska ställningstaganden. Vi var tydliga med att informera om samtycke, vilket 
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innebär att respondenterna ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och vad materialet 

av deras intervju kommer användas till. Vi informerade dem även om att de kommer vara anonyma i 

studien och att materialet är konfidentiellt (se samtyckesformulär, bilaga 3). En av respondenterna 

som deltog i studien var vid tillfället som intervjun genomfördes 17 år gammal, vilket betyder att 

hon inte var myndig. Därför kontaktade vi hennes målsman och lät denne skriva under ett 

samtyckesformulär innan intervjun genomfördes. 

 

I analysen av det empiriska materialet är det viktigt att intervjupersonerna känner sig säkra med att 

vår tolkning av deras resonemang är korrekt. Detta försökte vi säkerställa under samtalen genom att 

bland annat förtydliga och bekräfta deras svar under intervjun. Vi har också erbjudit 

intervjupersonerna möjlighet att läsa både transkriberingen av deras intervju och vår tolkning av 

intervjun.  

 

I planeringsstadiet av studien tänkte vi göra intervjuer i fokusgrupper, men detta ändrade vi till 

individuella intervjuer. Detta för att undvika skadliga konsekvenser för intervjupersonerna. Vi insåg 

under vår pilotintervju att det kan vara känsligt att diskutera politiska frågor, framförallt i grupp. Vi 

vill inte att vår studie ska vara en anledning till att individer i en klass kan bli ifrågasatta av de andra 

och ångra att de deltagit i fokusgruppen. För att minska konsekvenserna för de deltagande i studien 

försökte vi att vara inlyssnande till när respondenten inte ville prata om en viss sak. Till exempel 

ställde vi under intervjuerna en fråga om vilket parti respondenten röstade på i valet, men vi 

förklarade även att den inte behöver tala om det för oss om den inte vill.  

 

Till sist behöver vi ha vår egen roll i åtanke. Vår förförståelse och vår tolkning av det teoretiska och 

det empiriska materialet skulle kunna påverka resultatet. Men genom att vara medvetna om vår 

förförståelse försökte vi vara så objektiva och öppna som möjligt i våra tolkningar. Vi har även 

försökt att förvalta det förtroende som våra respondenter givit oss genom deras medverkan i 

studien. Vi har till vår yttersta förmåga försökt att skildra deras livsvärld och resonemang på ett så 

sanningsenligt och objektivt sätt som vi kan. 

 

  



	 33	

4. Resultatanalys 

I det här kapitlet presenteras vår analys av hur gymnasieungdomarna tolkade partiledarnas visuella 

självpresentation på Instagram. Först följer ett kapitel rörande ungdomarnas identifiering av 

särskilda politiska budskap i partiledarnas bilder. Därefter presenteras fem olika teman som var 

återkommande i respondenternas tolkningar av bilderna. 

 

4.1 Respondenternas tolkning av bildernas budskap 

I kommande kapitel presenterar vi respondenternas tolkningar av betydelsebärande tecken och 

budskap. Vi delar upp respondenternas tolkningar utifrån respektive bild (Bild 1-6). 

Respondenternas tolkningar sätts i en kontext av semiotik, och i detta kapitel försöker vi urskilja 

respondenternas process av meningsskapande. Mer specifikt hur samverkande tecken och dess 

uttryck förvandlas till ett innehåll som avgör respondenternas uppfattning av budskapet. För att göra 

detta använder vi oss av Barthes (1978) benämning på de kulturella associationer som kan skapas 

hos en individ: konnotationer. Genom att redogöra för respondenternas konnotationer vill vi 

urskilja hur de tolkar bildernas budskap och på sätt placera de kommande tematiska resonemangen 

(i kapitel 4.2) i ett konkret sammanhang. 

 

4.1.1 Förförståelse 

Innan vi presenterar respondenternas resonemang om bildernas budskap, anser vi det viktigt att 

nämna att samtliga respondenter har vissa förväntningar och kunskaper som påverkar hur de tolkar 

materialet (Gripsrud, 2011), även om materialet i sig är nytt för dem. Det är även viktigt att komma 

ihåg detta i de efterföljande kapitlen när vi presenterar de teman som vi identifierat. Flera av 

respondenterna uttryckte till exempel att de på grund av att partiledarna var just partiledare, läste in 

fler politiska budskap i bilderna än vad de hade gjort om det varit en vanlig person på bilden. Det 

hade dock varit omöjligt för oss att undvika respondenternas förförståelse under genomförandet av 

studien.  

 

4.1.2 Bild 1. Natur och familj 
Bilden på Annie Lööf med sin man och dotter uppfattades av de flesta respondenter som ljus och 

glädjefylld. Att de befinner sig i en skog sågs som en symbol för politiska frågor som natur och 

miljö. Gruppens klädsel konnoterades som något man bär när man är ute i skogen på promenad. 

Klädseln uppfattades inte syfta till någon specifik aktivitet, utan sågs som kläder som bärs till 

vardags. Flera av respondenterna ansåg att barnet på mannens axlar var en symbol för vikten av 
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familj eller familjepolitik. Till exempel uttryckte Respondent 8 hur tecknen för familj och natur 

samverkade i bilden: 

 

“[...] Jag känner att hon försöker ge något budskap genom just barnet. För det, om vi säger, om man hade 

tagit bort den här personen här, och barnet där, och bara på Annie Lööf, hade den inte sagt sådär 

jättemycket.”  

- Respondent 8, man. 

 

Vidare resonerade Respondent 8 att skogen, tillsammans med barnet, stod för ett budskap om “en 

grön, förnybar, och hållbar framtid” och en “framtid för de yngre generationerna”. Liknande pratade 

Respondent 5 om bilden:  

 

“Den vill ju säga ‘jag och familjen går i skogen för att vi värnar om skogen’. Vi värnar om skogen och vi 

värnar om familj och vi kan ha trevligt utan att kanske köra bil eller något sånt [...]”  

- Respondent 5, man. 

 

Budskapet i bilden verkade för respondenterna alltså vara förespråkande för natur, familjen och 

hållbar utveckling.  

 

4.1.3 Bild 2. Lantbruk och miljö 

Bilden på Annie Lööf på traktorn uppfattades av samtliga respondenter ha ett tydligt politiskt 

budskap. Många menade även att bilden kändes “typiskt Centerpartiet”. Budskapet i bilden handlade 

enligt respondenterna om lantbruk, bönder och hållbarhetsfrågor. Att Annie var ett centralt tecken i 

bilden, och att inga andra människor var med, inverkade även det på respondenternas uppfattning 

om bildens agenda som politisk. Betydelsebärande tecken som respondenterna konnoterade till 

lantbruk och livet på landet var stövlarna, traktorn och naturen i bakgrunden:  

 

“[...] Detaljen som är ganska viktig är först och främst hennes skor. Stövlar. Vad är svenskare än att ha stövlar 

på landet? Hon har väldigt lantliga kläder på sig, att nu ska hon ut och arbeta i fälten och köra traktor som 

hon sitter på. [...] Det skickar ett meddelande om naturen, att bo på landet, att det är viktigt.” 

- Respondent 1, kvinna. 

 

“[...] Det visar ju också Centerpartiet som ett bondeparti. Hon sitter där på traktorn. Och den blir ju som en 

symbol för politiken de vill föra som är mycket riktad mot landsbygden. Eller de har ju profilerat sig som ett 

parti för landsbygden.”  

- Respondent 10, kvinna.  
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“Jamen som liksom, lantbrukarpartiet. Och de vill också vara miljömedvetna och så här, pratar de mycket om. 

Och företagsamhet, och bönder, och traktorer, och natur.”  

- Respondent 3, man. 

 

Det politiska budskapet identifierade respondenterna alltså som att det är viktigt att värna om 

landsbygden och lantbruket. 

 

4.1.4 Bild 3. Heja Sverige! 
Bilden på Stefan Löfven och hans fru som är på Sverigematch tolkade de flesta respondenter som 

ett framhävande av nationalitet. Några andra uppfattade det som en bild som ger inblick i 

statsministerns vardagsliv. Respondenterna identifierade betydelsebärande tecken såsom att de var 

på en arena med en gräsplan, Heja Sverige-halsdukarna, och geotagen Nationalarenan Gamla Ullevi, 

och kopplade samman dessa till konnotationen att Löfven var på fotbollsmatch och hejade på 

Sverige. Respondent 1 förde ett resonemang som sammanfattar den allmänna uppfattningen av 

budskapet i bilden:  

 

“[...] Det första man ser är ju den gula och blåa färgen, som svenska flaggan. Det är ju en av de viktigaste 

detaljerna i den bilden, hade man tagit bort det där hade han varit på vilken match som helst. Men nu visar 

han att han hejar på Sverige, ‘heja Sverige’, vilket visar ‘kolla på mig, jag är svensk’.”  

- Respondent 1, kvinna.  

 

Respondent 9 skilde sig från de andra i uppfattningen om det politiska budskapet i bild 3. Hon såg 

inte Heja Sverige-halsduken som en symbol för att visa på “svenskhet”, utan snarare som en del av 

partiledarens vardagliga framträdande på sociala medier, som vi kommer återkomma till i kapitel 

4.2.2. 

 

4.1.5 Bild 4. Gemenskap och integration 

Bilden på Stefan Löfven poserandes framför kameran med barnen uppfattades av många 

respondenter vara tagen på en skola i en förort. Anledningen till att respondenterna konnoterade 

bilden till en förort var bland annat tecken som graffitin på väggen i bakgrunden, liksom att barnen 

är av olika etniciteter:  

 

“Jag tänker för att det är graffiti. Fördomar (skratt). Ser ju också ut som de flesta har, i alla fall föräldrar, från 

ett annat land. Vilket är väl också en fördom om förorter.”  

- Respondent 3, man. 
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“Sen är det ju klotter på väggen i bakgrunden, och jag hatar klotter! [...] Det blir ju lite förortskänsla med just 

det i bakgrunden, hade det varit en vanlig vägg i bakgrunden hade jag inte tänkt på det, men nu har de valt att 

ta (bilden) vid den som de har ritat på.”  

- Respondent 5, man. 

 

En intressant aspekt i ovan citat är att Respondent 5 tolkar sändarens val av att ha graffitiväggen 

som bakgrund, som ett strategiskt val. Att respondenterna identifierar en slags strategisk 

självpresentation hos partiledarna återkommer vi till senare i uppsatsen. Respondent 5 menar vidare 

att graffitin är en symbol för förorten, och de känslor och samtal som frågan om integration och 

segregation väcker. Dessa konnotationer leder in på den tolkning som de flesta av respondenterna 

gjorde av bildens budskap. De tyckte att graffitin, barnen, och dess olika etniciteter illustrerade 

socialdemokraternas politiska ideologi. Till exempel sade Respondent 1:  

 

“Hade det varit massa vita, ‘svenska’ barn hade det varit mer om att han (Stefan Löfven) bryr sig om 

utbildning. Men den här detaljen, eftersom de har så många olika hudtoner, säger att ‘jag bryr mig om alla 

människor’. På ett sätt skulle jag vilja säga, det kommer låta jättekonstigt, men pro invandring.”  

- Respondent 1, kvinna. 

 

Liknande uttryckte sig Respondent 8:  

 

“Nu låter det ju så hemskt, men de ser ut att komma från någon annanstans. Liksom, de ser ut att ha andra 

etniciteter och en annan bakgrund. [...] Han (Stefan Löfven) har en förståelse och en öppenhet för att, för 

allas olika, vad ska man säga, olika etnicitet och sånt där.”  

- Respondent 8, man. 

 

Överlag stämmer alltså det budskap som respondenterna identifierade i bild 4 överens med den bild 

som de hade av hur Socialdemokraterna vill uppfattas som ett solidariskt och öppet parti.  

 

4.1.6 Bild 5. Kärnfamiljen och den fina villan 

Bilden på Ulf Kristersson som serverar tårta till sin familj på verandan uppfattar respondenterna 

som en bild där familjens värde är i fokus. Samtliga respondenter talade om budskapet att sätta 

familjen i centrum. Till exempel:  

 

“Det blir ju lite det här, lite mer, konservativa kärnfamiljen som han (Ulf Kristersson) lägger tyngd på.”  

- Respondent 5, man.  
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“Man skulle kunna tänka, att eftersom de (Moderaterna) är ett konservativt parti, familjen och sådär.”  

- Respondent 3, man.  

 

“[...] Det är väl att det är familj och att det ska vara fint.”  

- Respondent 1, kvinna. 

 

“[...] Att familj är viktigt och att man inte ska glömma bort varandra och så.”  

- Respondent 8, man. 

 

Vidare såg en del av respondenterna villan vars veranda familjen sitter och fikar på, som en symbol 

för pengar och “borgerlighet”. Respondent 2 resonerade:  

 

“[...] Det här kanske låter jätteignorant, men alla har ju inte råd att bo i villor! [...] Han ger mig väldigt mycket 

borgarvibbar. Ni ser ju… Borgerligheten liksom. I den bilden. Det är ju bara för att det är Ulf där. Annars, 

om jag inte visste vem han var, skulle jag inte tänka ‘borgare’.”  

- Respondent 2, kvinna.  

 

Liknande hördes från Respondent 3:  

 

“Ja men typiskt så här moderater bor i fin villa i någon fin förort i Stockholm.”  

- Respondent 3, man.  

 

Villan som symbol för pengar och “borgerlighet” är alltså i respondenternas ögon inte något som 

kännetecknar Moderaternas partifrågor, utan snarare vilka och hur de uppfattar att moderata väljare 

är.  

 

4.1.7 Bild 6. Pingis 
Bilden på Ulf Kristersson som spelar pingis med åskådare runt omkring var relativt svårtolkad för 

respondenterna, i jämförelse med de andra bilderna. Nästan ingen såg någon politisk innebörd i 

bilden, förutom Respondent 5 och Respondent 3 som diskuterade:  

 

“Jag tror man skulle kunna koppla det lite till konkurrens och en mot en och att se att man kan konkurrera på 

ett vänskapligt sätt, och som är utvecklande. [...] Det är lägre skatt, det är en för sig själv, man får tävla lite 

mer.”  

- Respondent 5, man.  

 

“Att han är lika seriös i politiken som när han spelar pingis.” 

- Respondent 3, man.  
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Resterande respondenter identifierade snarare tecken som kunde koppla aktiviteten till en plats. 

Pingisbordet konnoterade många till en fritidsgård eller en skola, och en del uppmärksammade att 

åskådarna är ungdomar. Det sista trodde en del av respondenterna var ett sätt för Kristersson att få 

just unga att relatera till honom. Respondent 1 uttryckte följande: 

 

“Det är inte ett meddelande till hela Sverige att han ska komma och spela ping-pong med alla barn. Utan det 

handlar mer om att ‘jag är en del av Sverige, jag spelar med er svenska ungdomar’.” 

- Respondent 1, kvinna. 

 

Budskapet i bilden var som sagt svårtolkat för respondenterna. Återkommande är dock att de tror 

att Kristersson vill framstå som en person som ungdomar kan känna igen sig i och relatera till. Bild 6 

är inte den enda av bilderna där respondenterna påpekar vikten av att det ska gå att relatera till 

partiledaren. I kapitel 4.2.2 diskuterar vi vidare respondenternas resonemang kring vardaglighet och 

folklighet hos partiledarna. 

 

4.2 Identifierade teman 
I detta kapitel presenterar vi de teman som vi identifierat som återkommande i receptionsanalysen. I 

kapitlen som följer har vi valt ut citat som pekar på de resonemang som respondenterna har fört 

inom respektive tema. 

 

4.2.1 Partiledaren är en symbol för partiet 
Tidigare tog vi upp exempel på betydelsebärande tecken som respondenterna identifierat som 

politiska. I det här kapitlet går vi djupare in på hur partiledaren i sig, som ett meningsbärande tecken, 

förmedlar ett politiskt budskap. Inom politisk kommunikation har det blivit allt vanligare att man 

talar om ett parti utifrån dess partiledare, och på så sätt skapar en slags “personalisering av politiken” 

(McAllister, 2007). Eftersom receptionsmaterialet i denna studie har gemensamt att alla bilder 

föreställer situationer av en mer vardaglig karaktär, så kan man fråga sig till hur stor grad 

respondenterna upplever att partiledarna är knutna till det parti de representerar. 

 

Samtliga respondenter menade att eftersom partiledaren representerar partiet, har detta tecken en 

central funktion för hur de avläser bilden. Respondenterna delar alltså samma kulturella mening i 

bilderna, att partiledaren fungerar som ett meningsbärande element för ett politiskt budskap (Hall, 

2013). Respondent 10 sade: 

  
“Jag tänker ju bara på Centerpartiet när jag ser Annies bilder. [...] Jag ser ju inte på deras Instagram som  
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vanliga människors Instagram, utan de är ju partiets frontfigur. Nästan som en karaktär.”  

- Respondent 10, kvinna. 

 

Karaktär går att härleda till vad man inom semiotiken definierar som en symbol. Något som 

representerar något annat än sig själv, och på så sätt skapar mening. Respondenterna konnoterade 

partiledarna som en konventionellt bestämd symbol för partierna de representerade (Hall, 2013). 

Annie Lööf uppfattas alltså av Respondent 10 som en symbol för Centerpartiet. Hon står för något 

annat än sig själv och ger bilden dess mening. Respondent 10 resonerade vidare:  

 

“Jag menar, vem som helst kan ju egentligen sitta på en traktor. Det är ju bara att det är Annie som gör att det 

blir politiskt.”  

- Respondent 10, kvinna. 

 

Utan kunskapen om att Lööf är Centerpartiets partiledare hade hon för respondenten bara varit 

vilken kvinna som helst, the signifier i en bild. Respondentens medvetenhet om att hon är just 

partiledare gör dock Lööf till the signified i bilden. Förförståelsen om tecknet påverkar således dess 

innehåll och är avgörande för att Respondent 10 ska göra en politisk tolkning av den (Hall, 2013). 

Respondent 3 svarade på följande sätt om varför han tolkar bilderna som ett politiskt budskap, trots 

att de är postade på partiledarnas Instagramkonton, och inte partiets:  

 

“Jag gör ju den kopplingen i och med att de är partiledare. Och så många kommer kolla på dem med politiska 

ögon.”  

- Respondent 3, man. 

 

Respondent 3 menar vidare att han gör denna tolkning eftersom han tycker bilderna på Annie Lööf 

stämmer överens med hur han uppfattar Centerpartiets politik. Element som skogen eller traktorn i 

bilden, samverkar med partiledaren och gör att det känns “väldigt typiskt” Centerpartiet, enligt 

Respondent 3. Ovan exempel är typiskt för hur två tecken i en bild, som var för sig står för olika 

saker, kan samverka för att tillsammans bilda ett budskap (Hall, 2013).  

 

För att styrka hur respondenterna uppfattar partiledaren som en symbol för politiska frågor, gjorde 

vi ett kommutationstest under intervjuerna. Genom att ta bort eller byta ut centrala delar ur en bild, 

kan man se om meningen i bilden ändras eller inte. Testet görs enbart genom fantasin, men är ändå 

betydande då man utifrån detta kan avgöra delens roll i hur bildens helhet uppfattas (Fiske, 1997). I 

detta avseende, vilken betydelse partiledaren har för att bilden ska uppfattas som politisk. Dessa svar 

gavs efter vi hade frågat om respondenterna skulle uppfatta bilderna annorlunda om partiledaren 

togs bort eller ersattes av en okänd person: 
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“[...] Om jag inte hade vetat om vem det var eller partiet innan hade jag nog liksom inte reagerat på samma 

sätt med traktorn, eller promenaden i skogen tror jag inte.”  

- Respondent 3, man. 

 

“Jag antar att den politiska laddningen försvinner väldigt mycket.”  

- Respondent 6, man. 

 

“Mm, det hade jag gjort. Men nu tänker jag ju bara politiskt laddat. Det gör jag ju inte med vilje, det bara blir 

så.”  

- Respondent 10, kvinna. 

 

Efter detta kan vi till högre grad anta att partiledarna är centrala för att respondenterna uppfattar 

bilderna som politiska. Detta visar även att respondenterna är medvetna om att deras förförståelse 

styr hur de läser bilderna. Trots denna medvetenhet hade flertalet respondenter svårt att skilja sina 

åsikter om person och partiledare åt. Respondent 4 talade om hur partiet de representerar färgar av 

sig på hur hon uppfattar partiledaren:  

 

“ [...] Jag är ju väldigt styrd av vad jag tycker om personerna och deras politik. Nä, snarare vad jag tycker om 

deras politik. Jag vet ju inte hur de är som privatpersoner. Men vad de bedriver för politik påverkar… Allt.” 

 - Respondent 4, kvinna.  

 

Hon fortsatte i samma resonemang och uttryckte att hon inte skulle vilja “roasta” Stefan Löfvens 

bilder på grund av hur hon uppfattar honom som person: 

 

“ [...] Alltså såhär, jag skulle säkert kunna roasta Stefan Löfvens bilder om jag liksom, ville. Men det vill jag ju 

liksom inte. Jag tycker han är, jag tycker han känns mer sympatisk.”  

- Respondent 4, kvinna. 

 

I citaten ovan påvisar Respondent 4 att hennes uppfattning om partiet är så djupt rotat att hon inte 

vill tala illa om bilderna på Stefan Löfven, eftersom Socialdemokraterna går mer i linje med hennes 

åsikter. Hon avslutar med att säga att det är för att Löfven känns mer sympatisk än de andra, trots 

att hon tidigare har sagt att hon inte vet hur partiledarna är som privatpersoner. Vi får uppfattningen 

att hon tycker Löfven är sympatisk just eftersom han är partiledare för Socialdemokraterna, inte på 

grund av hans person. Andra respondenter verkade också ha svårt att skilja person och parti åt. 

Respondent 5 antydde bland annat att han bara tänker på att Centerpartiet röstade ned Ulf 

Kristersson som statsminister, när han ser bilderna på Annie Lööf. 

 

Respondent 8 sammanfattade på ett representativt sätt respondenternas tolkningar i nedan citat: 
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“Jag tror att politik idag har förändrats från vad ett parti tycker till vad en person tycker. Typ såhär när man 

snackar om den regering vi hade då, regeringen Löfven… Liksom, man talar nästan om partier utifrån deras 

partiledare.”  

- Respondent 8, man. 

 

Att människor talar “om partier utifrån deras partiledare”, är som sagt inte nytt inom teori om 

politisk kommunikation (McAllister, 2007). Våra resultat visar att den tolkningen inte förändras i och 

med sociala medier, trots att partiledarna postar bilder på sina egna Instagramprofiler och inte 

partiets. När respondenterna talar om det visuella materialet så kommer de ofta per automatik in på 

partifrågor. Trots att exempelvis Annie Lööf skriver i sin Instagramprofil att hon postar personliga 

bilder, så tolkar våra respondenter ofta de personliga bilderna som politiska. 

 

Det är också märkbart att Halls (2013) teorier om representation går att applicera på samtliga 

respondenters tolkningar. Elementen i bilden står för något annat än sig själv, och får sin mening i 

respondenternas konventionellt bestämda tolkningar. Partiledaren symboliserar i de flesta fall partiet, 

och vice versa. Trots att Barthes (1978) hävdar att en bild sällan får mening utifrån personliga 

associationer, så värderar respondenterna i denna studie receptionsmaterialet utifrån sina personliga 

föreställningar och politiska åsikter. I kommande kapitel lyfter vi fram teman som istället pekar på 

kulturellt betingade resonemang som kommit fram i anslutning till diskussioner om bilderna, såsom 

sociala föreställningar om till exempel folklighet, relationsbyggande, framträdanden på sociala 

medier och autenticitet hos partiledarna. 

 

4.2.2 Att vara precis som alla andra 

I det här kapitlet har vi valt ut citat som visar på respondenternas attityder om vikten av att en 

partiledare ska vara relaterbar och folklig. Samtliga respondenter uttryckte på olika sätt att de trodde 

att partiledarna genom bilderna försökte visa att de inte bara är en partiledare, utan att de är 

människor, precis som respondenterna. Respondent 10 och Respondent 4 berättade om vad de 

tänker på när de ser bild 1, på Annie Lööf i skogen:  

 

“Man får ju, det var som jag pratade om den här folkliga viben innan, att hon är som alla andra. Hon tar 

promenader i skogen med sin familj.”  

- Respondent 10, kvinna. 

 

“[...] Politiker är människor. Jag tänker att det är det de vill visa… Liksom ‘jag är sympatisk, jag har familj, och 

jag är människa’.”  

- Respondent 4, kvinna.  
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När vi frågade respondenterna om varför de tror att partiledarna lägger upp de här bilderna, är alla 

eniga om att de har något slags motiv. Många av respondenterna tror att det mest handlar om att 

visa just att de är en vanlig person. Till exempel:  

 

“Ja kanske för att visa att de har ett vanligt liv också. För det här är inte när de sitter i riksdagen med sina 

formella kläder. För Ulf spelar pingis med, jag vet inte vem, och käkar lite med hans familj. Och Stefan är på 

Nationalarenan Gamla Ullevi och kollar på någon fotbollsmatch och… Annie seems to be enjoying nature.”  

- Respondent 2, kvinna.  

 

“[...] Det är väl för att visa att de är en del av folket. Att de inte är, bara någon man ser i en debatt en gång i 

månaden, eller någon som är med i tidningen. Utan att de också lever vanliga liv. Och att de kan förstå den 

vanliga svensken.”  

- Respondent 10, kvinna.  

 

Självpresentationen av partiledarna som någon som är som alla andra, går att koppla till vad Marwick 

(2013) skriver om personligt varumärkesbyggande och hur sociala medier fungerar som ett 

strategiskt verktyg för att upprätthålla sin digitala persona. Det handlar om att skapa och 

upprätthålla en identitet, vad hon kallar The Edited Self, som fungerar i relation till den tilltänkta 

publiken. Genom att göra den “vanliga” och relaterbara personen till en del av sitt personliga 

varumärke, tror respondenterna att partiledarna förmodligen vill vinna förtroende hos sina väljare. 

 

Som vi tidigare nämnt var bild 2, bilden på Annie Lööf på traktorn, en av bilderna som 

respondenterna uppfattade hade starkast politiskt budskap. Trots det ser till exempel Respondent 5 

att denna bild även är ett sätt för Lööf att försöka göra sig tillgänglig och relaterbar. Han talade om 

hur de betydelsebärande tecknen gummistövlarna och traktorn har en central roll för hur han 

uppfattar bilden, men sedan övergick han i ett resonemang som pekar på en normaliserande 

funktion: 

 

“Ja, det är väl att lägga vikt på det och lägga uppmärksamhet på det mycket, antar jag. Och försöka 

normalisera en politiker, att inte bara ‘jag är stockholmsbo’ utan ‘vi tar hand om er, er som är lantbrukare 

såväl som stadsbor’.”  

- Respondent 5, man. 

 

Även Respondent 7 har liknande tankar. Nedan citat återger hur han talade om bilderna och 

partiledarna i generell bemärkelse:  
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“För de blir mer humaniserade och inte så… Och det känns mer värt att rösta på dem, för då är de som en 

vanlig person som står för saker som man själv gör. Inte bara att de är som spöken i Stockholm eller 

någonting.”  

- Respondent 7, man. 

 

Respondent 7 menar alltså att det är viktigt att partiledarna visar att de finns på riktigt och gör saker 

i praktiken. Helt enkelt visar att de finns, att de inte bara är “spöken i Stockholm”. Ledingham 

(2003; 2011) menar att målet med kommunikation inom politisk public relations är att behålla 

relationen mellan de båda parterna levande. Varje möte är viktigt för hur relationen utvecklas. 

Kontinuerliga möten genom självpresentation på Instagram kan därför vara ett strategiskt verktyg 

för att upprätthålla en god relation. 

 

Resonemang likt de Respondent 5 och Respondent 7 för är som sagt återkommande hos samtliga 

respondenter. De tycker att det är viktigt att kunna känna igen sig i partiledarens självpresentation på 

sociala medier, och att kunna relatera till dem: 

 

“När man är en politiker, du måste visa upp dig som en människa, du måste visa att… Det handlar ju om att 

relatera. De vill ju att folk ska relatera. Det är som bild 3, fotbollsmatchen. Ja men vilken svensk, man, eller 

whatever, har inte gått på en fotbollsmatch och bara ‘heja Sverige’, om det är mot något annat land? Eller bild 

5 med Ulf, vem känner inte igen sig i det här, vem kan inte relatera till det? Det är det det handlar om, man 

vill relatera, även om det inte är till specifikt till varenda person, så vill man relatera till någon. Det är det 

deras bilder handlar om.”  

- Respondent 1, kvinna. 

 

“Jo men, om det är någonting som man själv kan känna igen sig i, så tror jag att det blir lättare att liksom hålla 

med eller ta åt sig det den säger. Så om man ser Stefan Löfven här för Sverige, och man själv är ett fotbollsfan 

liksom, då får man ju liksom en connection där. [...] Och det blir samma sak med pingis liksom. Eller en 

promenad i skogen.”  

- Respondent 3, man.  

 

“Då kanske vi väljare kan relatera mer till dem. Och då känna att ‘den här vill jag lägga min röst på’. Hon 

verkar som en trevlig, och genuin person också.”  

- Respondent 9, kvinna.  

 

Notera ovan att Respondent 9 inte sade “den här personens parti vill jag lägga min röst på”, utan 

hon talade istället om vilken person man ska lägga sin röst på. Respondenten menar att detta kan 

avgöras i hur pass “trevlig” och “genuin” personen är. När vi frågade Respondent 9 om vad hon 

skulle tycka om partiledarna inte lade ut sådana här bilder på sina sociala medier, sade hon att de 
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“skulle inte verka som en rolig person”. Om de enbart skulle lägga upp bilder som handlade om 

politik, skulle de verka tråkiga och man skulle inte vilja rösta på dem, menar respondenten. 

 

Att som partiledare vara relaterbar och tillgänglig, kan vi slå fast är av stor betydelse för 

respondenterna. Men hur ska detta genomföras? Hur målar man upp sig som någon som väljarna 

kan känna igen sig i? Vår hypotes i den frågan är att det är mer förmånligt att trigga en slags 

identifikation hos mottagaren, genom att sändaren publicerar personliga och vardagliga bilder, 

snarare än att man publicerar, för att citera Respondent 9, “bilder när han är i riksdagen på sitt 

kontor”. Många av respondenternas resonemang bekräftar detta: 

 

“Så man lär känna personen på något vänster. [...] Jag tror att personlig koppling och måla upp sig som 

vardaglig är viktigt. Både för mig och för andra.”  

- Respondent 5, man.  

 

“[...] De bryr sig ju mer om att folk ändå ska se någon förståelse för dem, som inte är med i partiet. Och jag 

tror, det gör man enklast genom att visa något vardagligt.”  

- Respondent 8, man.  

 

Respondent 5 och Respondent 8 menar alltså att partiledarna behöver visa upp en personlighet för 

att bygga en relation med sina väljare. Personligheten i sin tur, visas på bästa sätt upp i en vardaglig 

situation. Detta resonemang kan sättas i relation till hur boyd och Marwick (2010) skriver om mikro-

kändisars självpresentation och hur en god balansgång i presentationen genererar en nöjd publik. Att 

presentera en vardag och ett vanligt liv är ett enkelt sätt för partiledarna att bygga upp igenkänning 

med väljarna utan att trampa någon på tårna.  

 

Att visa upp en trevlig och intressant personlighet tar fler respondenter upp som en viktig aspekt. 

Till exempel pratar Respondent 8 om hur en partiledare skulle kunna ha ett konto på det sociala 

mediet Snapchat och använda sig av digitala ansiktsfilter för att förstora sina ögon eller göra roliga 

miner, och på sätt skapa kontakt med, och popularitet hos, sina väljare. Det kan inte partiets egna 

sida göra, vilket gör partiledarna till ett mer greppbart och relaterbart objekt.  

 

“[...] De (partiledarna) kan ju mixtra så mycket mer än partiets sida kan göra.”  

- Respondent 8, man. 

 

Han beskrev vidare hur en person som inte alls är insatt i politik ändå skulle kunna känna igen till 

exempel Ulf Kristersson, för “det var ju han jag såg på TV”. Respondent 8 menar att det inte 

behöver krävas mer än att man känner igen partiledaren från ett parti, för att man ska rösta på det 

partiet. Med logiken i det här resonemanget kan vi anta att det därför är viktigt för partiledarna, som 



	 45	

vi tidigare tog upp, att synas och höras och bjuda in sina väljare till att lära känna dem. Detta visar 

sig även när Respondent 6 talade om hur en personlig självpresentation på sociala medier kan gynna 

partiledarna: 

 

“Det är bra marknadsföring, man får en bra bild av hur de är som person. Då kan man lära sig att gilla dem 

som person, och deras parti, och kanske vad de står för. För det kan bilderna ge sken av.”  

- Respondent 6, man.  

 

Respondent 6 menar att en kombination av att relatera till partiledaren, och att låta sina bilder gå i 

samma anda som partiets politiska ideologi och ståndpunkter, kan möjliggöra för väljaren att “lära 

sig att gilla dem”. Men bilderna får inte vara för politiska, som vi kommer återkomma till senare i 

uppsatsen. De ska bara, för att citera respondent 6, “ge sken av” av vad partiet står för.  

 

För att runda av det här kapitlet, och på något sätt sammanfatta det, vill vi lyfta fram ett sista citat av 

Respondent 2.  

 

“[...] Jag tror vi glömmer bort att de har, som jag sa, sina egna, alltså privata liv. Och att vissa av dem är i the 

limelight när det gäller just politiken, och det enda vi ser är Annie skrika på alla män. Men här ser jag, det 

verkar som att det är hennes man och hennes dotter eller son, att hon också har ett liv utanför politiken. För 

det är ju jättelätt att avhumanisera såhära, figurer, eller, famous people. För man tänker inte på dem som 

enskilda människor, man tänker på dem som en produkt av något annat.”  

- Respondent 2, kvinna.  

 

Citatet lyfter upp flera av de saker som vi tagit upp i detta kapitel. Bland annat att det är lätt att 

glömma bort att partiledarna har privata liv, och att de därför vill visa att de är som vem som helst, 

som tar en promenad i skogen exempelvis. Att de vill visa att de har “ett liv utanför politiken”. Men 

hon nämnde även vad vi tidigare tagit upp i kapitel 4.2.1, “partiledaren som en produkt av något 

annat”. Partiledare ses som sagt, av Respondent 2 liksom av flera av de andra respondenterna, som 

en symbol för partiet. Symboliken gör det svårt för respondenterna att fullt ut se partiledarna som 

egna personer, vilket förklarar varför partiledarnas bilder så ofta fokuserar på att vara som alla andra. 

För att motverka att “avhumaniseras” och bli “en produkt av något annat”, sätts det vardagliga och 

folkliga fram i självpresentationen, för att vinna förtroende och skapa en relation med väljarna. Just 

relationen mellan en partiledare och dess väljarkrets kommer vi gå in närmare på i nästa kapitel. 

 

4.2.3 Att jobba med sina befintliga relationer 

I det här kapitlet lyfter vi resonemang som handlar om politiskt relationsfrämjande arbete 

(Ledingham, 2011), och hur vi identifierar detta i respondenternas tankar och uttalanden. Under 
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intervjuerna kunde vi urskilja olika mönster i frågan vem respondenterna tror att partiledarna vänder 

sig till genom att lägga ut bilderna på sin Instagram, och följderna av detta. Några av respondenterna 

uttryckte att de tyckte det var viktigt att se en vardaglig sida, som vi tagit upp i tidigare kapitel. Detta 

trodde respondenterna kunde leda till att partiledaren får mer stöd av mottagaren, och rentav 

påverka människor till att tänka sig att rösta på dem. Utöver det fanns det en allmän uppfattning 

bland respondenterna att partiledarna främst vänder sig till en redan befintlig väljarkår, och inte till 

väljare med andra politiska åsikter. Just att politikern och väljaren har samma politiska intressen, 

menar Ledingham (2011) är en viktig aspekt att ta fasta på för att gynna relationen dem emellan. 

Många respondenter var även av uppfattningen att partiledaren skulle kunna få en ännu starkare 

relation med en publik vars åsikter överensstämmer med partiledarens. Respondent 4 resonerade på 

följande sätt: 

  

“[…] Om man redan har en positiv inställning till ett parti, så tror jag att man kan få en ännu mer positiv 

uppfattning om partiledare lägger ut trevliga privata bilder. Men jag tror inte att det får någon att switcha 

åsikter helt.”  

- Respondent 4, kvinna. 

  

Vidare resonerade Respondent 4 att när man ser partiledare på detta sätt kan det “förstärka åsikter 

som redan finns”. Respondent 4 menar att det förmodligen är viktigt att lägga ut “trevliga privata 

bilder”, eftersom det är något som väljarna vill se. Det är alltså viktigt för partiledarna att bemöta 

vad väljarna efterfrågar, och på så sätt stärka relationen dem emellan (Ledingham, 2011). Liknande 

uppfattade Respondent 7 hur bilderna påverkar olika mottagare: 

  

“ […] De som redan tycker om dem, kan få starkare anknytning. Men jag tror kanske inte att de kan övertala 

någon, det här på Instagram.”  

- Respondent 7, man. 

 

Respondenterna tror alltså inte att en väljare som är säker i sitt politiska ställningstagande kommer 

ändra vad denne vill rösta på, genom att se partiledarnas vardagliga självpresentation. En partiledare 

kommer därmed antagligen inte kunna locka över en väljare från en annan politisk sida genom att 

posta dessa bilder på Instagram. På så sätt kommer inte heller relationen dem emellan stärkas. 

Ledingham (2011) pekar på just detta - den viktigaste effekten en sändare vill få ut av 

kommunikationen är att stärka relationer, inte att ändra åsikter. Respondent 10 och Respondent 4 

diskuterade på följande vis: 

  
“Jag har svårt att tänka mig att det skulle spela roll att se de här bilderna om man är politiskt insatt. Men om 

man inte är politiskt insatt så kanske man blir starkare påverkad av sådana här bilder. [...] Just därför att man 
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kanske inte har någon bild i huvudet av den här personen innan. Och då får man det här serverat till sig, så 

kanske det är det man tror på direkt.”  

- Respondent 10, kvinna. 

  

“Möjligtvis någon som varken är för eller emot liksom, då kan det säkert också påverka liksom positivt för 

partiet. Men om man redan från början inte gillar det, så tror jag inte att det hjälper.”  

- Respondent 4, kvinna. 

 

En väljare som har en mer öppen inställning och inte vet var de ska placera sig på den politiska 

skalan, kan alltså lättare bli påverkad av bilderna, enligt respondenternas resonemang. Det finns 

därmed en möjlighet för partiledarna att på detta vis vinna röster från dessa väljargrupper. Att 

sociala medier kan användas av politiker för att bredda relationer till nya publiker, i detta fall väljare, 

går att härleda till Sweetsers (2011) forskning om politiskt relationsarbete i en digital värld. Även 

Ledinghams (2011) resonemang om att politikers motiv till relationsarbete är att ha makten över 

relationen, kan kopplas till Respondent 4:s uttalande. Genom ett gott relationsarbete, med 

kommunikation som verktyg, tror respondenterna att partiledaren kan vinna över osäkra väljare. 

 

Samtliga bilder uppfattade alltså respondenterna som att de antingen kunde stärka relationen med de 

väljare som ännu inte bestämt sig, eller stärka relationen med en redan befintlig väljarkår. De enda 

bilderna som ibland avvek från tolkningen om att partiledarna talar till en befintlig väljarkår, var de 

med Stefan Löfven. Detta berodde på hans ämbetspost som statsminister. Respondent 6 uttryckte 

det på följande sätt:  

  
“Jag antar att de till största del vill tilltala sina egna väljare, i första hand. Men att statsministern däremot 

skulle, kanske ha lite mindre fokus på att tilltala sin väljarbas. Kanske lite bredare.”  

- Respondent 6, man. 

  

Löfvens dåvarande statsministerpost förklarade, i respondenternas mening, varför han befann sig i 

de sammanhangen bilderna föreställer. Flera respondenter uttryckte att det var rimligt att se Löfven i 

dessa situationer, då det exempelvis “är hans jobb att gå till skolor och se vad som händer”. 

Respondenterna upplever att Löfven har en bredare intressentgrupp att nå ut till, och därför inte 

postar dessa bilder för att stärka relationen med befintliga väljare utan snarare vänder sig till Sveriges 

befolkning. Detta går att återkoppla till kapitel 4.2.2, där partiledarnas vilja att tilltala en bred massa 

genom att iscensätta vardaglighet, påvisas. Hur rimligt det känns att en partiledare visar sig, och hur 

den gör det, i specifika situationer, kommer vi ta upp i senare kapitel 4.2.5, där vi diskuterar 

betydelsen av att uppfattas som äkta. 
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4.2.4 Det iscensatta jaget 
I det här kapitlet har vi valt ut citat från respondenterna som handlar om den dramaturgiska roll som 

partiledarna utför i sina bilder. Samtliga respondenter uttryckte på ett eller annat sätt att bilderna var 

en del av ett framträdande. Så här uttryckte sig några av respondenterna när de pratade om den roll 

som partiledarna lägger fram på bilderna:  

 

“De är ju väldigt så här… De visar upp sitt bästa jag.” 

 - Respondent 1, kvinna. 

 

“[...] Jag känner att politiker alltför ofta vill, alltså politiker vill ju såklart visa upp en bra bild om sig själva och 

partiet.”  

- Respondent 8, man. 

 

“Men i alla fall att man vill projektera en bild liksom, ‘såhär är vi’.”  

- Respondent 6, man. 

 

“Jag tycker det hänger ihop lite med, kanske självklart, men hur de vill framställa sig. Sen tycker jag inte, 

personligen tycker jag inte det hänger ihop med den politik de bedriver. Men det hänger ju utan tvekan ihop 

med, kanske bilden av dem, eller deras självbild. Eller ja, kanske hur de vill vara.”  

- Respondent 4, kvinna.  

 

Respondent 4 talade ovan om hur politikerna framställer en bild av hur de vill vara. Detta 

resonemang stämmer bra överens med den dramaturgiska idé om självpresentation som vi tidigare 

tagit upp i teorikapitlet. I det sociala samspelet (både i verkligheten och online) har människor en roll 

att spela, som definieras av sammanhang och åskådare (Goffman, 1959; Hogan, 2010).  

 

Vidare väljer vi nedan att, enligt Hogans (2010) omarbetade begrepp av framträdande, se på 

partiledarnas Instagramprofiler som utställningar av jaget, bestående av flera olika artefakter som 

upprätthåller den personliga fasaden. Här diskuterade Respondent 1 hur Ulf Kristersson på sina två 

bilder lägger fram två olika roller, eller fasader, som ska rikta sig till olika åskådare:  

 

“Och sen kan man ju kolla på Ulf-snubben på bild 5 och 6. Här på bild 5 så visar han, här är svenska 

sommaren, han är ute med sin familj i trädgården. [...] Det syns att det är det han vill lägga fram. Och sen på 

bild 6 så håller han på att spela pingis, ‘kolla på mig, jag är hipp och cool med alla barnen’.”  

- Respondent 1, kvinna. 

 

I flera av respondenternas ögon, liksom i Respondent 1:s ögon, är bild 5 en artefakt som vill visa 

Kristersson som en mysig familjefar, som njuter av den härliga sommaren. I bild 6 däremot, där han 
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spelar pingis, tolkar majoriteten av respondenterna det som att han vill visa sig ungdomlig och skapa 

ett band med en yngre väljarkår. De menar att han vill visa att han är, för att citera Respondent 1, 

“hipp och cool med alla barnen”. Precis som vi tagit upp tidigare, menar respondenterna att den här 

sortens självpresentation syftar till att få väljarna att känna igen sig och relatera till partiledarna.  

 

En av de stora skillnaderna mellan framträdanden och utställningar, enligt Hogan (2010), är att 

“performances are subject to continual observation and self-monitoring as the means for impression 

management, whereas exhibitions are subject to selective contributions” (s. 384). Denna möjlighet 

att kunna lägga till artefakter till utställningen av jaget på Instagram sätts i en konkret kontext i ett 

resonemang som Respondent 2 förde:  

 

“ [...] Men att de lägger upp på deras Instagram, de kanske har ett motiv till varför de just, Stefan valde den 

bilden, hon (Annie Lööf) valde den bilden… Alltså, varför de just valde att ladda upp det på sin Instagram, 

bland all valkampanj och all valpropaganda.”  

- Respondent 2, kvinna.  

 

Respondenten menar att hon tror att partiledarna har ett motiv med att lägga upp bilder av en mer 

vardaglig karaktär på sin Instagram, för att blanda upp “all valkampanj och all valpropaganda”. Det 

här skulle kunna vara ett exempel på det som Hogan (2010) refererar till som “selective 

contributions” (s. 384), där partiledaren i sin utställning väljer att lägga till en artefakt som utökar 

framställningen av jaget. Respondentens resonemang kan även liknas vid den slutsats som 

Colliander et al (2017) kom fram till i sin studie om en balanserad strategi för självpresentation hos 

politiker på Twitter, som var att svenska politiker ökade i popularitet när de blandade personlig 

information med information om yrkeslivet i sina tweets. 

 

Som tidigare nämnt var det vanligt förekommande under våra samtal med respondenterna att de 

självmant började fundera kring hur svårt det var att läsa av bilderna utan att koppla in 

sammanhanget och sin förförståelse. Respondent 3 berättade om hur han tror att nästan alla, 

inklusive han själv, som ser bilder från partiledarnas Instagramkanaler, kommer se på dem med 

“politiska ögon”:  

 

“Och det tror jag de är medvetna om. Så därför tror jag att de har något… Det kanske inte är huvudsyftet 

med bilden, men de har nog det i tanken när de lägger upp den, skulle jag tro.”  

- Respondent 3, man.  

 

Att partiledarna anpassar sin självpresentation utifrån vad publiken förväntar sig - en politisk symbol 

- är alltså enligt respondentens fundering ett strategiskt val. Att framhäva de förväntade manér och 
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den förväntade fasaden är viktigt för att upprätthålla och bekräfta sin rollkaraktär (Goffman, 1959). 

Även Respondent 8 berättade att eftersom det är just partiledare på bilden, så kan han tydligare 

identifiera ett bakomliggande syfte, än om det hade varit en vanlig person på bilden: 

 

“[...] De vill komma någonstans med det de lägger upp. Att de inte bara lägger upp en selfie för att få likes. 

Utan det här är ju liksom en plattform för dem att sprida någon slags åsikt eller någon slags bild för 

allmänheten.”  

- Respondent 8, man.  

 

Återigen stämmer detta resonemang överens med Goffmans dramaturgiska teori, men vi ser även 

hur teori rörande personligt varumärke är värd att ta upp i anknytning till ovan citat. Enligt 

Marwicks (2013) begrepp The Edited Self är det på sociala medier viktigt att lyfta fram de egenskaper i 

sitt personliga varumärke som stämmer överens med det varumärke man annars förknippas med. I 

det här fallet handlar det, enligt respondenterna, om att partiledarna helst ska presentera en bild som 

representerar varumärket de förknippas med - partiet - för att kunna, med Respondent 8:s ord 

“sprida någon slags åsikt eller någon slags bild för allmänheten”. 

 

Vidare talade respondenterna ofta om hur partiledarna försökte upprätthålla en viss image. De 

uttryckte att bilderna var ett sätt att visa upp sig så som de vill framstå för väljarna. Här talade 

Respondent 2 om bild 3, hur Stefan Löfven enligt henne är klädd på ett sätt som inte är den vanliga 

klädseln för en fotbollssupporter:  

 

“Fast han är kanske lite dressed up där, eftersom han kanske måste upprätthålla sin image som statsminister.”  

- Respondent 2, kvinna. 

 

Hur kläder och accessoarer i det här fallet påverkar hur respondenten tolkar bilden, kan härledas till 

den personliga fasadens betydelse i ett framträdande. Respondent 2 verkar förknippa Löfven med 

den propra kavaj han bär, vilket gör att vi kan anta att detta attribut är något som tillhör hans 

personliga fasad. Något som kännetecknar vem han är, och hans “image” (Goffman, 1959).  

 

Men respondenterna talade även om hur en partiledare kan vilja motarbeta en viss image genom att 

iscensätta en viss roll. Följande resonerade Respondent 9 och Respondent 10 om bilderna på Ulf 

Kristersson:  

 

“Alltså han, jag ser ju honom som kanske… Maktperson. [...] Det kanske man inte ser i bild fem till exempel, 

här vill han visa att han är den typiska familjemannen.”  

- Respondent 9, kvinna. 
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“Men alltså, han kanske försöker skapa sig en image med de här. [...] Man fick ju intrycket av honom att han 

var ganska hård och kall. Men de här bilderna säger ju tvärtom. Så det kanske är att han vill visa att han också 

är en folklig partiledare.”  

- Respondent 10, kvinna.  

 

Respondent 10 återkommer här till vad vi tidigare tagit upp om folklighet. Hon menar att 

Kristersson genom detta framträdande, eller genom denna artefakt, vill presentera sig själv som 

folklig.  

 

För vissa respondenter krockade partiledarens självpresentation med den image som de hade av 

partiet. Medan Respondent 6 tittade på bild 2, bilden på Annie Lööf som sitter på en traktor, 

uttryckte sig han på följande sätt: 

 

“Men jag skulle inte föreställa mig henne som till exempel en person som åker traktor. Jag föreställer mig 

henne som en ganska inre stadsperson, känns det som.”  

- Respondent 6, man.  

 

När vi frågade honom vad han får för uppfattning av bilden när hans syn på Lööfs personlighet inte 

stämmer överens med Centerpartiets image, svarade han: 

 

“Då känner jag lite att det är som en kuliss, lite uppstyltat.”  

- Respondent 6, man. 

 

Ovan använder Respondent 6 ordet “kuliss” för att beskriva hur bilden får honom att känna. Detta 

får oss att tänka på hur Goffman (1959) beskriver regionbeteendet i den bakre regionen av det 

sociala framträdandet, där skådespelaren kan kliva ur sin rollgestalt. Goffman liknar den bakre 

regionen med vad som händer “bakom kulisserna” (s.101), vilket faktiskt är motsatsen till hur 

respondenten upplever bild 2. Han verkar med andra ord tycka att bilden hör hemma i den främre 

regionen, och rentav tycka att det känns “lite uppstyltat”. Liknande tendenser ser vi hos Respondent 

5:  

 

“Och Annie Lööf, jag tycker att hon brukar göra så väldigt mycket, att hon sätter på det här skalet… Och det 

gör ju, de är ju politiker, så att det blir ju oftast så att man sätter upp det som man vill att folk ska se. Det 

förstår man ju själv. Men jag har tyckt att det är ganska genomskinligt på Annie Lööf på något vänster.”  

- Respondent 5, man.  

 

Ovan citat antyder således att om respondenten tydligt kan se “skalet”, eller rollen, hos partiledaren, 

så känns det “genomskinligt”. Enligt Goffman (1959) är det av största vikt att åskådarna till 
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framträdandet får se individen så som de förväntar sig att de ska se denne. Enligt Respondent 5 

känns framträdandet inte äkta om man tydligt kan se den mask som sändaren tar på sig under 

framträdandet. Vi har valt att knyta an denna syn på det sociala samspelet till begreppet autenticitet, 

som vi kommer gå djupare in på i nästa kapitel.  

 

För att avsluta det här kapitlet vill vi ta upp ett sista resultat som på vissa sätt motsätter sig 

Respondent 5:s resonemang och breddar perspektivet om betydelsen av äkthet. Respondent 6 förde 

ett intressant resonemang, när vi frågade honom om han tror att bilderna av vardaglig karaktär från 

partiledarnas Instagram, kan påverka hur han ser på partiledarna i verkligheten: 

 

“Ja, det skulle jag tro. Jag antar att det påverkar min bild mer, utan att jag har något att säga om det. För jag 

får väl en lite bättre inblick i hur de är som personer. Och även om de inte är så som personer, så kan jag 

fortfarande säga att det är så de vill framstå. Och det säger fortfarande något om dem. Man lär ju känna dem, 

på ett sätt.” 

 - Respondent 6, man. 

 

Respondent 6 menar alltså att den roll som politikerna visar upp på sociala medier, och det 

framträdande de gör, säger något om vilka de är. Trots att denna roll kanske inte stämmer överens 

med verkligheten, eller känns äkta, så menar respondenten att det ändå har ett värde för honom att 

se rollen. Även Respondent 2 uttryckte liknande tankar när vi frågade henne om hon tror att 

bilderna kan visa partiledarnas riktiga jag: 

 

 “Vi kanske aldrig kan se det riktigt fullt ut, men vi kan få en glimt av vad det kan vara.”  

- Respondent 2, kvinna.  

 

Båda resonemangen illustrerar tydligt den mellanregion som sociala medier utgör. Det är dels en 

främre region, där en roll och en persona iscensätts, och dels en bakre region, där åskådaren kan få 

en “glimt” av vem partiledaren är bakom kulisserna. Det är en mellanvärld där rekvisita och manér 

blandas med undertryckta aspekter och åsidokastade masker och rollkaraktärer (Goffman, 1959; 

Hogan, 2010). Mellanregionen på sociala medier är dock inte så självklar för respondenterna. Det 

uppstår en paradox i deras resonemang rörande hur partiledarna ska framstå som personliga, när de 

samtidigt är en produkt av sitt parti och förespråkare för en politisk ideologi. Vad är det som avgör 

om ett visst personligt framträdande ses som mer rimligt än ett annat? Detta diskuteras närmare i 

nästa kapitel där vi berör huruvida gymnasieungdomarna uppfattar partiledarnas framträdanden som 

äkta eller inte. 
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4.2.5 Vikten av att uppfattas som äkta 

I det här kapitlet lyfter vi upp citat från samtalen med respondenterna, som berör ämnet autenticitet. 

Autenticitet handlar om att vara ärlig och tillförlitlig mot sig själv och andra, och är grundläggande 

för hur vi människor ser på varandra och bedömer varandras karaktär (Wang & Skovira, 2017). 

Under intervjuernas gång framkom det att om respondenterna uppfattar bilden som äkta, har det en 

central inverkan på hur de bedömer bilden som helhet. Att autenticitet hos partiledarna är så viktigt 

för respondenterna kan ha att göra med att den här studien fokuserar på självpresentation på en 

digital plattform. Det finns nämligen en konflikt mellan teknologi och äkthet som grundar sig i en 

uppfattning om att användningen av teknologi, såsom representation genom sociala medier, i sträng 

bemärkelse inte är verklig (Wang & Skovira, 2017). Även om autenticitet på många sätt är ett 

subjektivt begrepp, har vi kunnat utläsa vissa gemensamma faktorer som spelar in i hur 

respondenterna uppfattar om något känns äkta eller inte. Dessa faktorer är: politiskt motiv, om 

bilden känns regisserad/planerad, bildkvalitet, och om självpresentationen stämmer överens med 

den bild respondenten har av partiet partiledaren representerar. 

 

Flera av respondenterna berättade att den första tanken som slog dem när de såg bilderna var att de 

kändes ”tillgjorda”, “fejk”, eller “konstlat”. Wang och Skovira (2017) förklarar att just dessa ord kan 

sättas i motsats till autenticitet. Till exempel sade respondenterna:   

 

“Alltså, det känns ju lite typ… Konstlat eller sådär.”  

- Respondent 10, kvinna. 

 

“[...] Lite fejk, lite såhär det känns inte så innerligt, utan det känns ganska… Dramatiskt typ, eller liksom… Aa 

jag vet inte, fejk är nog det bästa jag kan.”  

- Respondent 4, kvinna.  

 

“De känns väldigt tillgjorda tycker jag.”  

- Respondent 3, man.  

 

Alla respondenter utom en pratade om att vissa av bilderna kändes mindre äkta än andra. Den enda 

som inte reflekterade över autenticiteten i bilderna var Respondent 9. Hon menade att “partiledare 

är också vanliga människor” som vill publicera vad de gör om dagarna på Instagram. 

 

Den första anledningen till att respondenterna tyckte att vissa bilder kändes oäkta var att de trodde 

att det fanns ett politiskt motiv till varför de publicerats. Till exempel uttryckte Respondent 3 att just 

eftersom de är partiledare, så måste de ha ett motiv med den, vilket i sin tur gör att det känns tillgjort 
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vad bilden än föreställer. Återigen visar det sig här att partiledaren är en symbol för sitt parti, vilket 

gör att respondenten direkt anpassar sin tolkning efter detta. Liknande resonerade Respondent 1: 

 

“Det första jag känner är propaganda.”  

- Respondent 1, kvinna.  

 

Hon menar att när sändaren är en partiledare, så är det så tydligt att denne vill påverka andra i linje 

med sina egna intressen. Detta resonemang kan liknas med vad respondenterna uttryckte i kapitel 

4.2.3, när politiker vill ha makt över relationen för att vinna inflytande (Ledingham, 2009).  

 

En av bilderna som respondenterna hade svårt att identifiera ett politiskt budskap i var bild 6, bilden 

på Ulf Kristersson som spelar pingis. Denna bild tyckte ingen av respondenterna kändes oäkta, 

något som vi kan anta har en koppling till att de inte såg ett tydligt politiskt motiv med bilden. Till 

exempel sade Respondent 6:  

 

“Det känns som att det är inget man tänker ut att ‘det här är något som jag ska fota för att göra reklam’, på 

samma sätt i alla fall.”  

- Respondent 6, man. 

 

Ett annat exempel på hur detta kan ta sig uttryck är när partiledarna använder sig av familj för att 

påverka bilden av sig själva, enligt Respondent 4: 

 

“ [...] Det känns, generellt så tycker jag det känns väldigt tillgjort när de tar in familj i politik.”  

- Respondent 4, kvinna.  

 

Hon förklarade vidare att det känns som ett strategiskt drag för att “försöka visa upp att man är en 

sympatisk människa”, vilket hon tycker blir tydligt i bild 1 och bild 5, som föreställer Annie Lööf 

respektive Ulf Kristersson med sina familjer. Respondenten menar att det inte handlar om att 

familjen har dragits in i offentligheten, utan att bilderna snarare känns så taktiska, och därför oäkta. 

Vi kan alltså se motsättningar i respondenternas resonemang kring att dela med sig av det privata. 

Respondenterna verkade uppskatta att partiledarna faktiskt visade en personlig sida av sig själva, 

men om detta åtföljdes av ett uppenbart politiskt motiv så gav det istället motsatt effekt, och bilden 

kändes oäkta. Detta kan liknas vid vad vi tidigare tagit upp rörande sociala mediers funktion som en 

mellanregion (Beltran, 2010; Hogan, 2010; Colliander et al, 2017). Balansen mellan den sociala 

plattformen som en främre region, där en utställning av jaget pågår, och en bakre region, där det 

privata och sanna jaget lyfts fram, verkar vara svår att hitta. Vad som påvisas i Colliander et als 

(2017) studie, där en kombination av att publicera personligt och politiskt mediematerial är 

fördelaktigt för politikerns popularitet, visar sig även i vår studie. Men våra respondenter är 
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emellertid också av uppfattningen att de personliga bilderna inte får vara för politiska, i alla fall inte 

när det gäller bedömningen av bildens autenticitet. Autenticiteten i sin tur, har ett tydligt samband 

med, och påverkan på, hur respondenterna uppfattar bilden som helhet.  

 

Även Respondent 5 tar upp hur familjen som centralt tecken används av partiledare som ett sätt att 

visa upp en bra sida av sig själv. Han menar att det är ett väldigt “direkt sätt att göra reklam för sig 

själv”. Dock tycker respondenten att bild 1 känns mer “fel” och “konstgjord” än vad bild 5 gör, 

även om de båda föreställer partiledarna med sina barn. Han förklarar: 

 

“[...] Här (bild 5) känns det som de har tagit ett slumpmässigt tillfälle i vardagen, medan där (bild 1) som att 

de gått ut i skogen med utrustning bara för att ta kort på Annie Lööf när hon flinar in i kameran.”  

- Respondent 5, man.  

 

Elementet att Lööf tittar rakt in i kameran är således det som gör att respondenten tolkar bilden som 

mindre autentisk. Även det faktum att det känns som om de “gått ut i skogen med utrustning” gör 

att han uppfattar den som konstgjord, något som vi kommer tillbaka till senare i texten. Ett 

beteende, posering eller placering i bilden som verkar regisserat, är något som flera andra 

respondenter också reagerade på. Det är den andra identifierade faktorn som påverkar autenticiteten. 

När en bild inte är perfekt upplagd eller om alla på bilden inte tittar rakt in i kameran, uppfattar 

respondenterna den som spontan, och därför mer äkta. Till exempel talar flera respondenter om att 

bild 4, bilden på Stefan Löfven med barnen, känns genuin. De menar att de förstår att bilden är 

planerad och att det finns ett politiskt budskap bakom den, men de tycker ändå den känns autentisk, 

på grund av ovan nämnda egenskaper i bilden. Till exempel resonerade Respondent 5, Respondent 2 

och Respondent 4: 

 

“Jag tycker han ser genuint glad ut, och det gör att han känns autentisk tycker jag.”  

- Respondent 5, man.  

 

“Och barnen verkar också helt… Det verkar inte som det är staged, de verkar liksom genuinly smile.”  

- Respondent 2, kvinna. 

 

“[...] Typ såhär människor som tittar åt olika håll och någon som är mitt i, liksom, skrattar, någon som bara 

tittar ner. Den känns liksom inte stagead på det sättet. [...] Det känns lite mindre fejk.”  

- Respondent 4, kvinna.  

 

Bilder som respondenterna uppfattar som oäkta däremot, är bilder som enligt dem inte är tagna i ett 

spontant ögonblick. Det är bilder som är “regisserade” och “perfekt upplagda”, som Respondent 7 
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uttrycker det. Han pekar till exempel på hur Annie Lööf sitter på traktorn, och menar att det inte är 

något som han tror att hon gör varje dag.  

 

Att en bild har “för” god kvalitet är den tredje faktorn som spelar in när respondenterna bedömer 

autenticiteten. Respondenterna urskiljer detta genom att misstänka att en professionell fotograf har 

tagit bilden, eller att bilden är “för redigerad”: 

 

“[...] De är finare, det är inte något som en vanlig person kanske skulle lägga ut. Med sånt fokus så. De är ju 

tagna med bättre kamera.”  

- Respondent 10, kvinna.  

 

Bildkvaliteten och hur bilderna är redigerade gör att Respondent 10 avgör dem som mindre fejk. 

Även Respondent talade om bildkvaliteten:   

 

“[...] Den har för bra kvalitet. För där måste det ju vara en professionell fotograf som har följt efter dem 

eftersom den har för bra kvalitet [...].”  

- Respondent 7, man. 

 

Vidare menar respondenten att den goda kvaliteten gör att bilden känns “plastig”. Det verkar som 

om respondenterna inte tycker att dessa typer av bilder hör hemma på Instagram, då det snarare är 

en plattform där bilder tagna i stunden brukar publiceras, eller bilder av en mer oredigerad karaktär. 

Till exempel verkade det hos några respondenter vara avgörande för bedömningen av autenticiteten 

om det gick att urskilja om bilderna var tagna med en mobilkamera eller en professionell kamera.  

 

Till sist vill vi återkoppla till förförståelsens roll i tolkningen (Gripsrud, 2011). Föga förvånande är 

respondenternas syn på partiet betydande för deras bedömning av framträdandets äkthet. Om inte 

framträdandet stämmer överens med deras bild av partiet, tycker de att den känns oäkta. Detta är 

den fjärde faktorn som skapar autenticitet. Respondent 4 diskuterar hur hennes bild av partiet och 

partiledarens framträdande måste samverka för att hon ska uppfatta bilden som äkta: 

 

“Det är just när jag tycker det blir ett glapp mellan vad de försöker förmedla och vad jag tycker de står för, 

som jag stör mig (på bilderna).”  

- Respondent 4, kvinna.  

 

Detta resonemang går att knyta an till teori om hur man bäst utvecklar sitt personliga varumärke på 

sociala medier. Enligt Marwicks (2013) begrepp The Edited Self, måste den redigerade personan gå 

hand i hand med det varumärke som den representerar, för att bibehålla sin autenticitet. 

Partiledarens självpresentation får alltså inte strida mot partiets profilering. Återigen påvisas även 
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Ledinghams (2011) resonemang om att väljarens och partiets intressen måste stämma överens för att 

möjliggöra en gynnsam relation. Respondent 4 kommer förmodligen alltid tveka på trovärdigheten i 

de bilder som hon anser har ett “glapp” mellan vad partiet står för, och det partiledaren försöker 

förmedla i sin självpresentation. 

 

Sammanfattningsvis har vi skäl att tro att respondenterna uppfattar partiledarna som mer eller 

mindre autentiska på Instagram beroende på de fyra presenterade faktorerna. Det politiska motivet 

får inte vara för tydligt, och bilderna ska inte kännas för regisserade/planerade. Bilderna får heller 

inte vara i för god kvalitet, och de får inte strida mot den bild som respondenten har av partiet. Vilka 

bilder som faktiskt uppfattades som mer autentiska än andra, skiljde sig från respondent till 

respondent. Detta har en naturlig förklaring: vilka fysiska objekt som uppfattas som autentiska styrs 

nästan uteslutande av subjektiva uppfattningar och värderingar hos respondenterna. Men vad som 

karaktäriserar faktorerna som skapar äkthet, går att identifiera i våra respondenters tankemönster 

och uttalanden. 
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5. Slutsatser och framtida forskning  
Syftet med den här studien var att undersöka hur svenska gymnasieungdomar tolkar och upplever 

svenska partiledares självpresentation, personliga varumärkesbyggande och relationsbyggande på den 

sociala plattformen Instagram. För att uppfylla syftet kommer vi i detta kapitel besvara vår 

frågeställning utifrån våra resultat. Vi kommer även ge förslag på framtida forskning som vår studie 

kan inspirera till eller som kan belysa andra intressanta aspekter av forskningsproblemet. 

 

5.1 Slutsatser 

För att besvara vår övergripande frågeställning om hur gymnasieungdomar tolkar partiledares 

visuella självpresentation på Instagram, redogör vi nedan våra svar på arbetsfrågeställningarna. Vi 

kommer utöver dessa även presentera en slutsats rörande autenticitet på sociala medier. 

 

5.1.1 Hur upplever respondenterna att den politiska ideologin/frågor framkommer 

genom meningsbärande tecken i bilderna? 

Det är tydligt att respondenternas politiska ståndpunkt påverkade hur de värderade de politiska 

budskapen i bilderna. Vi kan dock konstatera att vad de politiska budskapen handlar om, 

överensstämde hos samtliga respondenter. Partiledarna sågs som en symbol för partiet och bär 

därför med sig partiets åsikter. Detta, tillsammans med andra betydelsebärande tecken i bilderna, 

påverkade tillsammans gymnasieungdomarnas tolkning av vad för politiska budskap bilderna har. 

 

5.1.2 Upplever respondenterna en möjlighet till att relatera med partiledarna 

genom bilderna, och i så fall hur? 

Det är svårt att med säkerhet konstatera att respondenterna själva kunde relatera till partiledarna 

genom bilderna. Under intervjuerna pratade de istället på ett mer generellt sätt, om hur “folk” kan 

relatera. Detta tror vi kan ha att göra med en motvilja hos respondenterna att framstå som 

lättpåverkade. Utifrån resonemangen om hur “folk” uppfattar det kan vi dock se mönster i 

respondenternas tankar. Samtliga respondenter uppfattade att bilderna föreställde en situation som 

de vanligtvis inte ser partiledare i. Gymnasieungdomarna tror att bilder av en vardaglig karaktär är 

det bästa och enklaste sättet för partiledarna att visa sig som en “vanlig” person, en person man kan 

känna igen sig i, och således också en folklig person. Genom att visa att de inte bara är en produkt 

av sitt parti tror respondenterna att partiledarna gör sig relaterbara för väljarna, och att denna 

självpresentation i längden kan generera röster. 
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5.1.3 Upplever respondenterna att partiledarna kommunicerar med väljare på ett 

relationsbyggande sätt i bilderna, och i så fall hur? 

Respondenterna uppfattar att partiledarna, genom en vardaglig självpresentation, kommunicerar 

med en redan befintlig väljarkår. Publiceringen av bilderna görs alltså för att stärka en redan befintlig 

relation, enligt respondenterna. Dock tror gymnasieungdomarna att partiledarna även kan nå väljare 

utan stark politisk ståndpunkt, och möjligtvis “vinna över” dessa väljare.  

 

5.1.4 Hur upplever respondenterna, utifrån Goffmans teori om självpresentation, 

partiledarnas framträdanden?  
Respondenterna upplevde tydligt en dramaturgisk framställning i partiledarnas självpresentation. De 

tror att Instagram som plattform används av partiledarna för att blanda upp den politiska 

presentationen av jaget med en mer personlig och relaterbar presentation av jaget. Genom 

rollgestalten tror respondenterna att partiledarna antingen vill upprätthålla en image eller förändra 

den. Respondenterna urskiljde därmed ett strategiskt motiv med det redigerade jaget. Trots 

medvetenheten hos gymnasieungdomarna att bilderna på Instagram faktiskt är ett framträdande, 

uttrycker vissa att det ändå har betydelse för att få en skymt av vem partiledaren egentligen är. I 

detta framträder den mellanregion som tidigare forskning pekar på att sociala medier skapat.  

 

5.1.5 Kännetecken för autenticitet på Instagram 

När vi intervjuade våra respondenter och försökte nå kunskap för att besvara våra 

arbetsfrågeställningar, identifierade vi ett tema som vi inte räknat med. Detta tema verkar vara 

avgörande för hur gymnasieungdomarna tolkar partiledarnas visuella självpresentation på Instagram 

som helhet, och handlar om autenticitet. Mer specifikt vad det är som gör att en partiledares 

självpresentation känns äkta och trovärdig. Det uppenbarade sig mönster i respondenternas 

resonemang kring vilka faktorer som skapar autenticitet. Dessa faktorer är: att inte uppvisa ett för 

tydligt politiskt motiv, att bilden ger sken av ett spontant ögonblick, att bildens kvalitet inte är för 

god, samt att bilden är förenlig med respondentens egen uppfattning av partiets profil. Att sociala 

medier används som ett strategiskt verktyg för att påverka mottagarens bild av sändarens 

autenticitet, något som kan spela ut både till dennes nackdel och fördel, återkommer därmed i våra 

resultat och går i linje med tidigare forskning på området. 

 

Ovan presenterade slutsatser besvarar således vår övergripande frågeställning: “Hur tolkar 

gymnasieungdomar partiledares visuella självpresentation på Instagram?”.  
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5.2 Framtida forskning 

Vi hoppas med denna studie kunna bidra till forskningen rörande partiledares självpresentation, 

relationsbyggande och varumärkesbyggande på den sociala plattformen Instagram. Genom att ha 

undersökt detta utifrån ett mottagarperspektiv önskar vi studien kan vara till nytta för kommande 

studier som vill undersöka likheter och skillnader med denna. Vi hoppas därför att denna studie, 

genom att ha undersökt hur mottagare upplever självpresentationen hos en sändare, har bidragit 

med en nyanserad syn på hur man inom medie- och kommunikationsvetenskapen kan undersöka 

framställningen av jaget på sociala medier. En brist i vår studie kan ha varit att vi selektivt undersökt 

vissa aspekter närmare, medan vi valt bort andra. Därför skulle framtida forskning kunna beröra 

ämnet ur ett genusperspektiv. Till exempel om män respektive kvinnor upplever självpresentation 

hos politiker på olika sätt. Eller om manliga och kvinnliga politikers självpresentation upplevs olika 

beroende på politikernas könsidentitet. Ytterligare brister i vår studie kan vara att vi inte har 

undersökt ett möjligt samband mellan respondenternas sociokulturella förhållanden, och deras 

tolkningar av bilderna. Det faktum att vårt urval är personer som valt att studera på ett 

högskoleförberedande program kan även det härröras till vilken social grupp de tillhör, liksom ha en 

inverkan på hur respondenterna resonerade. Framtida studier skulle därför kunna fördjupa sig i detta 

och möjligtvis nå en djupare förståelse i hur människors sociokulturella bakgrund påverkar huruvida 

de kan relatera till politiker. Ovan förslag på framtida forskning skulle kunna vidga förståelsen för 

hur mottagare uppfattar politikers självpresentation i synnerhet, liksom sändares självpresentation i 

allmänhet, på sociala medier.  
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6. Implikationer för samhälle och yrkesliv 

Den här studien ger en inblick i hur gymnasieungdomar resonerar kring partiledares 

självpresentation och kan ge vidare implikationer för hur samhällsinstanser, yrkesliv, och 

privatpersoner kan arbeta för att skapa förtroende på sociala medier. Genom att på ett strategiskt 

sätt använda sig av sociala plattformar för att presentera en balanserad och autentisk bild av sig själv, 

kan man förmodligen bygga starka relationer med intressenter/publiker, och utveckla ett starkt 

varumärke. Studiens resultat ledde oss bland annat till slutsatser rörande äkthet på sociala medier. 

Vikten av att vara autentisk togs upp av filosofer som Sokrates och Platon (Wang & Skovira, 2017) 

redan före kristus födelse, och är än idag relevant för hur vi människor uppfattar varandras karaktär. 

Kanske är det rentav mer viktigt än någonsin, i vårt samhälles snabba digitala utveckling. Människors 

liv i det moderna samhället fortgår nästan till lika delar online som i verkligheten, vilket gör att vår 

studie skulle kunna appliceras på fler yrkesgrupper än bara politiker. Att vara medveten om att din 

självpresentation på sociala medier bör vara ärlig och tillförlitlig, är förmodligen viktigt oavsett om 

du är VD för ett företag eller en vanlig privatperson. Med det sagt är de riktlinjer och faktorer som 

vi kommit fram till i studien givetvis inte beständiga, utan är en del av en föränderlig process. Vad 

som anses tillgjort och onaturligt idag, kan ses som självklart och naturligt imorgon. 
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Bilaga 1: Medverkande 

Nedan återfinns en lista över de medverkande respondenterna i studien. 

 

 

Medverkande i studien. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Nedan återfinns den intervjuguide som användes under samtalen med respondenterna i studien. 

 

Inledande frågor 

Bakgrund 

Namn 

Ålder 

Stad 

Uppväxt - familj, skola 

Fritid 

Framtid - jobb? Plugga vidare? 

 

Politiskt intresse 

Tycker du det är kul med politik? 

Tycker du det är viktigt? 

Röstade du i valet? - Vill du berätta vad du röstade på? 

Sökte du aktivt upp mer information tiden före valet än du normalt brukar? 

Anser du att du är uppdaterad om svensk politik? 

Är det någon/några politisk fråga som du anser viktigare än andra? 

 

Medieanvändande 

Vilka sociala medier använder du? 

Vart brukar du läsa om politik/politiska nyheter? 

Hämtar du information om politik på några specifik sociala medier? 

Följer du någon partiledare eller politisk person på Instagram? 

 

Frågor om reception av bilder 

Bakgrund 

Vet du vilka det här är? 

Vad tänker du på när du ser de här bilderna? 

Varför tror du att vi har valt ut just de här bilderna? 

 

Semiotik och tecken 

Vad tror du att det här inlägget handlar om? 

Vad tror du att bilden vill säga? 

Finns det någon/några speciella detaljer som du lägger märke till? 

Symboler? 

 

Kommutationstest 
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Om man tog bort den detaljen, skulle du uppfatta bilden annorlunda? 

Om man tog bort partiledare X, skulle du uppfatta bilden annorlunda? 

 

Förförståelse 

Har du någon uppfattning om de här personerna innan?  

Kan det påverka hur du ser på den här bilden? 

 

Den politiska kontexten/partiet bakom partiledaren 

Frågor om personligt varumärke/image 

Tycker du att bilden hänger ihop med partiet X på något sätt?  

Tycker du att den krockar med din uppfattning av partiets image? 

Genom att titta på den här bilden, uppfattar du partiet på ett speciellt sätt? 

 

Politikerns självpresentation 

Frågor om relationsbyggande arbete 

Varför tror du att politiker X har lagt ut den här bilden? 

Vem tror du politikern vänder sig till med den här bilden? 

 

Frågor om rollen 

Hur vill politiker X framstå genom denna bild tror du? 

Tror du det spelar någon roll att se partiledaren på det här sättet/situationen? 

Varför/varför inte? 

 

Frågor om rollens trovärdighet 

Känns vissa bilder mer “stageade” än andra? 

Är det politiska budskapet tydligare i vissa bilder, än i andra? 

Varför/varför inte? 

 

Avslutande fråga 

Är det något som du skulle vilja ta upp som du har kommit att tänka på under tiden vi pratat?  

Tycker du att det är något som vi har missat att prata om? 
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Bilaga 3: Samtyckesformulär 
Nedan återfinns det samtyckesformulär som respondenterna fick skriva under innan de medverkade 

i studien. 

 

Samtyckesformulär 

Våra namn är Charlotte Ekberg och Frida Burell. Vi är studenter på Karlstads Universitet och skriver just nu 

kandidatuppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap. 

 

Uppsatsen är en studie där vi vill undersöka ungdomars inställning till svenska politikers användning av det 

sociala mediet Instagram. Vi hoppas att du vill delta i vår studie genom en intervju. 

 

Deltagandet i den här studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Om du känner att du 

inte vill att vi använder materialet från den här intervjun när den redan är gjord, är du fri att dra tillbaka ditt 

samtycke och vi kommer då radera våra anteckningar och ljudinspelningar. Detta gäller fram tills uppsatsen är 

publicerad. 

 

Ljudinspelningen kommer endast användas av oss och raderas efter vi har gjort om den till en textfil. 

Vi intygar att ditt namn anonymiseras i den här studiens publikation. 

  

  

  

  

  

  

 

Jag har läst detta formulär och ger mitt samtycke till att bli intervjuad samt ljudinspelad. Jag är medveten om 

att jag när som helst kan avbryta intervjun och att jag i efterhand kan dra tillbaka mitt samtycke. 

  

  

 Signatur ___________________________________________ 
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Bilaga 4: Tematisering 
Nedan visas hur vi kategoriserade och fann mönster i intervjutexterna utifrån fem olika teman och 

temafärger.  

 

 

Identifierade teman i studien. 

 

 

Kodning av intervjutexterna utifrån identifierade teman.  


