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Förord 
 
Som en kontrollpolis har Joakim Hermansson suttit på min axel under en lång tid.  

Jag vill tacka honom som handledare för att ha bidragit med roliga, barska, 

upprepande men framförallt otroligt hjälpsamma kommentarer. 
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Abstract 
Som politiker vill man synas och kunna kommunicera med människor. Världen 

har utvecklats på ett sätt som har gjort att människor tittar ofta i sina telefoner, 

därför måste politiker förstå hur de ska kommunicera med mottagarna via en mer 

digital länk istället. Denna uppsats behandlar ämnet politisk kommunikation på 

sociala medier, där fokuseringen ligger på den sociala plattformen Instagram. 

Syftet är att undersöka hur svenska politiker baserar sin kommunikation på 

Instagram som skapar en attraktion av innehållet till mottagarna. Uppsatsen 

analyserar hur tre svenska politiker bygger upp en strategi som ska leder till 

attraktion till innehållet. Uppsatsen fokuserar på tematisering, attraktion och 

strategi av Instagram-inläggen. De tre svenska partiledarna är Ulf Kristersson, 

Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson. Slutsatsen och slutdiskussion visar hur 

man arbetar med dessa tre element så de samverkar och bildar verktyg som gör att 

attraktion till innehåll bildas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Politisk kommunikation, Viral, Mediastrategier, Sociala medier, 

Multimodalitet, Instagram 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Abraham Maslow påstod en gång att människan har ett socialt behov av att tillhöra 

en viss grupp och samtidigt uppfylla behovet av att kunna kommunicera med 

andra människor.1 Idag använder människor bland annat sociala medier för att 

uppfylla det behovet. Politiker har utnyttjat och planerat hur de ska använda 

sociala medier, men som individ frågar jag följaktligen vad politikern gör i min 

telefon. Moderaterna vann riksdagsvalet 2006 och blev efteråt de nya moderaterna. 

När Sverigedemokraterna blev Sveriges tredje största parti och Ebba Busch Thor 

blev partiledare för Kristdemokraterna blev deras partier extra intressanta att 

betrakta, inte minst eftersom båda använde medierna på ett medvetet sätt.2 Att 

kommunicera med sina väljare är viktigt för ett politiskt parti. Idag handlar det inte 

endast om att klara av en debatt i tv, hålla ett tal på ett torg eller publicera ett 

inlägg på Facebook. Politiker måste även förstå hur mottagarna fungerar och vad 

det är mottagarna vill faktiskt se, vilket vi som reklamfilmstudenter även måste 

förstå också när vi skapar film på uppdrag av ideologiska organisationer. 

 
Politisk framgång och kommunikation går hand i hand och i samband med val ska 

information kommuniceras ut varje dag till allmänheten. Marie Grusell påstår att 

inom politisk kommunikation måste man utforma sin kommunikation rätt genom 

att förstå vilka man ska kommunicera mot.3 Problematiken är hur politiska partier 

och politiker ska anpassa en strategi inom sociala medier för att kommunicera ett 

politiskt budskap och samtidigt attrahera fler väljare. Den grundläggande frågan 

som därmed ställs här är alltså hur de politiska partiledarna använder bild och text 

på den sociala plattformen Instagram och vad det är i bild och text som gör att folk 

väljer att gilla ett inlägg mer än ett annat. 

 

 

 

 
1 Utforska sinnet, Människans behov – Maslows teori, 2018, https://utforskasinnet.se/manniskans-behov-maslows-teori/, 
(hämtad: 2020-03-16). 
2 Lindén, Johan. Svenska folket medieanvändning inför riksdagsvalet 2014 och 2018. Stockholm, Sveriges television, 2019. 
S. 8–10. 
3 Marie Grusell, Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, arbetet med målgrupper blir allt viktigare, 
(2018), Sundsvall: Demicom, https://www.miun.se/snabbtankt, (hämtad: 2020-02-16). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Genom att kommunicera med väljarna via olika sociala plattformar skapar 

politiker en relation mellan sig som avsändare och mottagarna. En fysisk kontakt 

har då inte genomförts men relation har ändå utvecklats mellan de två parterna. 

Syftet med uppsatsen är att ge en fördjupad kunskap om hur man kan anpassa bild 

och text inom kommunikativa situationer på sociala medier. Uppsatsen belyser hur 

man anpassar olika typer av strategier på sociala medier som ska attrahera 

mottagarna till innehållet och samtidigt nå ut till fler människor. Uppsatsen utgår 

från hur tre svenska partiledare framställer sig själva på Instagram och därefter 

baserar sin kommunikation inom bild och text för att åstadkomma attraktionen till 

innehållet. Den nya kunskapen som uppsatsen bidrar med är att ge en förståelse 

om hur man kan forma sin kommunikation med hjälp av bild och text och göra det 

attraktivt för mottagarna och spridvänligt. Uppsatsen undersöker följande 

forskningsfrågor:  

 

- Forskningsfråga 1: Hur skiljer sig tematiseringen i bild och text för 

respektive partiledare på Instagram? 

- Forskningsfråga 2: Hur framställs den enskilde partiledaren på sitt 

personliga Instagramkonto? 

- Forskningsfråga 3: Hur använder sig varje partiledare av sitt personliga 

Instagramkonto för att skapa attraktion till deras image som partiledare. 

- Forskningsfråga 4: Hur kan blivande medieproducenter planera strategier 

som skapar attraktion och spridvänlighet inom sociala medier? 

 

1.3 Avgränsning 
Undersökningen fokuserar på tre svenska högerinriktade partiledare: Jimmie 

Åkesson (SD), Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD). Anledningen till 

att uppsatsen baserar sig på endast högerriktade partier är för att de partierna har 

dominerat och exponerat sig själva inom sociala medier på ett aktivt sätt. En 

undersökning visade att de högerriktade partierna använde sig mest av sociala 

medier och dominerade väldigt aktivt under 2019.4  

 
4 Årets maktbarometer avslöjar: Högerpolitik dominerar allt mer på Twitter, Mediekademin, 25/9–2019, 
https://medieakademien.se/arets-maktbarometer-avslojar-hogerpolitik-dominerar-allt-mer-pa-twitter/ (hämtad: 2020-
02-17). 
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Den enda sociala plattformen som uppsatsen baserar sig på och undersöker ifrån är 

Instagram. Enligt Guavra Shamra använder sig ca 800 miljoner människor av 

plattformen Instagram och 60% av utövarna använder plattformen aktivt varje 

dag.5 Det gör att Instagram blir en av de mest prefererade plattformarna för företag 

och organisationer, med anledning av att de kan utsträcka sig till en större mängd 

människor och samtidigt marknadsföra sig visuellt.6 
 

2. Teori och tidigare forskning 
 
2.1 Politiska ideologier 
Uppsatsen fokuserar på de tre högerinriktade partierna Moderaterna, 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, som dock baserar sina politiska 

ställningstaganden på olika ideologier. Ideologi förklaras som samhällsåskådning.7 

Alltså idéer som politiker har som handlar om hur man kan forma och organisera 

samhällen. Därför är det viktigt först att vart varje parti står någonstans ideologin. 

 

Moderaterna är ett liberalkonservatistiskt parti som har en grundsyn baserat på att 

människan ska få vara en fri individ.8 Utan att förändra mycket i samhället 

omkring människor så vill de ändå sträva mot en förändring. I sitt partiprogram 

skriver de att människan ska få göra vad hen vill. Lag och ordning ska fortfarande 

vara ett fungerade system i samhället, men ska inte stoppa individens frihet från att 

förverkliga de möjligheter som hen prioriterar. 

 

Sverigedemokraternas ideologi kategoriseras som socialkonservatism med en 

nationalistisk grundsyn.9 Partiet strävar efter system som ska upprätthålla lag och 

ordning samt bevara det som alltid har fungerat i samhällen, enligt deras 

partiprogram. De vill bevara de traditionella aspekterna av det svenska samhället 

men också bidra med traditionell vänsterpolitik och samtidigt kombinera det med 

 
5 Why do brands prefer Instagram over other social media platforms, social pilot, u.å., (hämtad: 2020-02-17). 
6 Why do brands prefer Instagram over other social media platforms, Social pilot. 
7 Ideologi, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ideologi 
(hämtad 2020-01-30). 
8 Partiprogram: Moderaternas partiprogram, 2014, http://partiprogram.se/moderaterna 
, (hämtad 2020-01-30) 
9 Partiprogram, Sverigedemokraternas partiprogram, 2014, http://partiprogram.se/sverigedemokraterna, (hämtad 2020-
01-30).  
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högerpolitiska värderingar,10 och därmed vill de utforma samhället utifrån vad det 

redan består av.11 

 

Kristdemokraterna är ett parti vars ideologi och politik är orienterade av kristna 

värderingar och tankar på individuellt ansvar. Hen ska må bra, enligt dem, och 

partiet vill att väljarna ska förstå att hen inte är en perfekt varelse. Människan har 

dock fortfarande behov som den vill se uppfyllda och som ska göra att hen mår 

bra. Enligt kristdemokraterna ska den varje person ta sitt ansvar för sina handlingar 

men fortfarande behålla sin frihet.12 

 

Anledningen till att det är viktigt att förstå vad varje partis ideologi och politik 

innebär är för att de baserar sin kommunikation, representation och åsikter från 

ideologin som partiledarna tror på, det är partiledarnas ståndpunkt. Men samtidigt 

kan de även rikta uppmärksamhet till sin egen politik i sina kommunikativa 

budskap till mottagarna. 

 

2.2 Strategi och målgrupp 
Strategier via målgrupp är relevant för uppsatsens ämne eftersom politiker måste 

förstå vilka de ska sikta in sitt budskap till. Det betyder att man måste skapa sig en 

förståelse om hur målgruppen fungerar och tänker, enligt Gary Bergqvist.13 

Politiker försöker ofta söka efter olika tillvägagångsätt att attrahera fler väljare till 

sitt parti och därför måste de förstå hur de ska kunna kommunicera med dem. 

Grusell anser att strategier för politisk kommunikation är baserade på förmågan att 

lära känna och förstå sin målgrupp.14 Politiker måste alltså veta hur de ska 

interagera med sin mottagare för att nå framgång. Genom att politiker analyserar 

sin målgrupp och förstår vad de vill ha så kan politiker utforma 

kommunikationsstrategier som anpassas för dem.  

 

 
10 Peter Wallberg, SD ska bli socialkonservativt, Svenska dagbladet (SvD), 15/11 2011, https://www.svd.se/sd-ska-bli-
socialkonservativt, (hämtad 2020-01-30). 
11 Sverigedemokraternas, Vad vi vill: Vår politik, u/å, https://sd.se/vad-vi-vill/, 
 (hämtad 2020-01-30). 
12 Kristdemokraterna, Vår politik: Ideologi och principprogram, https://kristdemokraterna.se/var-politik/ideologi-och-
principprogram/ (hämtad 2020-01-30).  
13 Politisk kommunikation: strategisk politisk kommunikation, Gary Bergqvist, u/å, (hämtad: 2020-03-10). 
14 Grusell 2018, Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, arbetet med målgrupper blir allt viktigare. 
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Sociala medier är ett viktigt verktyg för att skapa en framgångsrik spridning av 

innehållet. I de politiska inläggen på sociala medier syns en närvaro av många 

människor varav de kan dela och sprida vidare de politiska budskapen med 

varandra. Därför bör politiker förstå hur de ska anpassa sina sociala inlägg till 

målgruppen. Oliver Henz et al. förklarar att avsändaren av ett budskap måste bland 

annat förstå människors sociala omkrets för att skapa en viralitet.15 De har delat in 

människor i tre olika typer utifrån vilket socialt mönster som finns omkring dem. 

Dessa typer kallar de för ”hubs”, ”fringes” och ”bridges”. ”Hubs” är de som har 

ett rikt socialt nätverk runt om sig, ”fringes” är de med ett fattigt socialt nätverk 

och ”bridges” är de som kan ansluta sig till flera olika nätverk och samtidigt 

ansluta nätverken tillsammans (se Tabell 1).16 Författarna berättar att det är viktigt 

för avsändaren att förstå hur mottagarna interagerar med varandra, för att förstå 

målgruppen och vilka mänskliga behov som eftersöks.17 Därför kan det appliceras 

och formas i avsändarens budskap. 
 

 

Hubs  

Personer med rikt socialt nätverk. 

Fringes  

Personer med ett fattigt socialt nätverk. 

Bridges  

Personer som kan ansluta flera nätverk tillsammans. 

 

Tabell 1: Människan och sociala nätverk  

 

Henz et al. framhåller att folk vill få tag i information snabbt och att sociala medier 

är då ett användbart verktyg.18 Ett exempel som författarna tar upp är det svenska 

valet 2014, då flera partier skapade en strategi som utgick från att låta målgruppen 

få ansvaret att sprida budskapet mellan varandra, medan politikerna endast 

 
15 Oliver Henz, Bernd Skiera, Christian Barrot & Jan U. Becker, Seeding Strategies for Viral Marketing: An empirical 
comparision, Journal of marketing 75:6, (2011), American Marketing Association, s. 68. 
16 Henz, Skiera, Barrot & Becker 2011, s. 56. 
17 Henz, Skiera, Barrot & Becker 2011, s. 55. 
18 Henz, Skiera, Barrot, Becker 2011, s.56. 



 

 6 

fokuserade på att marknadsföra sig själva och bidra med nödvändig information 

om partiet på de sociala plattformarna.19  

 

2.3 Medier och ideologi 
Sociala medier fungerar generellt som öppna kommunikationsverktyg för alla men 

har också potential att påverka ideologiska grundsyner. För politiker som vill sälja 

sin politik och ideologi, erbjuder sociala medier olika plattformar för att effektivt 

nå sin publik och ännu fler. Instagram är uppbyggd för att publicera bilder 

tillsammans med text och politiker kan bland annat förstärka och möjligtvis 

förtydliga politiska budskap genom den sociala plattformen. Gonzalo Rivero anser 

att politiker använder sig av sociala medier för att det är smidigt eftersom det går 

att påverka en människas sociala plattform med algoritmer.20 Genom algoritmer, 

som idag finns i människans vardag på internet, i telefoner och all så kallad 

intelligent elektronik, så kan politiker kartlägga och forma strategier som anpassas 

efter folks aktiviteter kring sociala medier. Det är en effektiv strategi som kallas 

mikromarknadsföring. Fredrik Fernström förklarar att mikromarknadsföring 

innebär att man väljer ut en specifik målgrupp och fokuserar endast inom den 

målgruppen.21  

 

Sociala medier har fått en påverkande och ledande funktion för människors 

psykiska tänkande. Geert Lovnik förklarar det som att våra samhällen, som idag 

kretsar kring sociala medier, har blivit en bas i en hegemonisk era.22 Han förklarar 

att sociala medier har en ledande och påverkade effekt på oss, men samtidigt så har 

sociala medier inte något fullständig nyckelposition eller representation i 

samhällets maktstruktur. Politiker kan använda sig av sociala medier för att 

framföra vad de tror på, men sociala medier bidrar till att påverka och framföra 

budskap så att de även sprids och blir intressanta. 

 

 
19 Mittuniversitet, Hur används sociala medier inför ett val, 2018, 
https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/demicom/nyheter/2018-4/hur-anvands-sociala-medier-infor-ett-val/, 
(hämtad 2020-01-24). 
20 Gonzalo Rivero, Preaching to the choir: ideology and following behavior in social media, Contemporary social science 
14:1, (2019), s. 56. 
21 Fredrik Fernström, Micromarketing – ett sätt för försäljare att bli mer framgångsrika, 4/3 2014, (hämtad 2020-02-04). 
22 Geert Lovink, On the social media ideology, x/9-2020 https://www.e-flux.com/journal/75/67166/on-the-social-media-
ideology/ (hämtad 2020-02-04). 
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2.4 Politiska mediastrategier 
Med anledning av sociala mediers position är det inte förvånande att sociala 

medier används mycket flitigt av politiker idag. Mathias Ekman och Andreas 

Widholm menar att sociala medier har blivit politikers nya kommunikationskanal 

och de använder sig av sociala medier för att dra till sig mer uppmärksamhet runt 

omkring sig, vilket faktiskt gynnar dem.23 Widholm och Ekmans undersökning 

visar att Twitter och Facebook är de två sociala plattformar som politiker främst 

använder för skriftlig kommunikation, men att Instagram är en plattform för en 

mer visuell marknadsföring av sig själv.24  

 

Sociala medier användes redan av politiker tidigt under 90-talet.25 De mest 

dominerade plattformarna under den tiden var då bland annat diskussionsforumen 

ICQ och Lunarstorm.26 När politiker till exempel publicerade kampanjfilmer 

noterades det att ett parti fick mer uppmärksamhet genom sociala medier. Rachel 

Gibson påstår att den politiska mediestrategin handlar om hur aktivt partiet eller 

politiker är att exponera sig själva inom olika medier. Hon anser också att en 

politiker kan utnyttja humor och anekdoter som en bra kommunikationsstrategi.27 

 
2.5 Viralitet 
Viralitet betyder att något slags fenomen eller information sprids snabbt och brett 

mellan individer.28 Sabrina Helm förklarar att viralitet i sig blivit målet för 

kommunikation- och distributionsstrategier som syftar till att få mottagarna att 

sprida ett innehåll till andra personer inom hens sociala sfär.29 Det hela utvecklas 

till ett internationellt kontaktnät, där individen kan använda information inom det 

nätet och samtidigt få det att cirkulera omkring människor, menar Helm. 
 

För att uppnå viralitet i sociala medier så måste innehållet ge något till människor. 

Det finns en grundläggande faktor som gör att folk väljer att sprida innehåll. 

 
23 Mathias Ekman & Andreas Widholm, Politicians as media producers: Current trajectories in the relation between 
journalists and politicians in the age of social media, Journalism practice 9:1, (2015), s.79-80. 
24 Ekman & Widholm 2015, s. 80. 
25 Anders Larsson, Going viral? Comparing parties on social media during the 2014 Swedish election, Convergense: The 
international journal of research into new technologies 23:2, (2015), s. 118. 
26 Tomas Lindroth, intervjuad av Christina Abrahamsson, Följ med på tidsresa bland sociala medier, Göteborgs Posten (GP), 
14/9 2014, https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/f%C3%B6lj-med-p%C3%A5-tidsresa-bland-sociala-medier-
1.234180 (hämtad: 2020-02-07). 
27 Rachel K. Gibson, Web campaigning from a global perspective 11:1, (2004), s. 117. 
28 Viral, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/viral  (hämtad 2020-01-31). 
29 Sabrina Helm, Viral marketing - Establishing customer relationship by “word-of-mouse”, Electronic Markets 10:3, (2016), 
s. 159-160. 
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Gerard J. Tellis et al. har en hypotes om att det finns tre huvudsakliga syften som 

gör att folk sprider innehåll mellan varandra: Självbetjänande, socialt och 

medhjälpande.30 Det självbetjänande syftet innebär att människan delar innehåll 

som gynnar individen själv och inte någon annan, det sociala syftet innebär att 

människan delar innehåll för hen letar efter andra människor med liknande 

intressen och det medhjälpande syftet innebär att få människan känna en känsla av 

empati, sympati och omtanke. Om man får en möjlighet hjälpa till så gör vi det 

genom att visa att stödja någon eller något (se Tabell 2).  
 

Tellis et al. påstår att folk delar och sprider innehåll mellan varandra för att det 

känns bra psykiskt inombords.31 Det får människor att bli motiverade, 

uppmärksammade och att detta skapar en känsla av social trygghet, eftersom 

delningen av innehåll kan skapa en känsla av att en person får ett socialt umgänge. 

Genom delningen hittar personer andra människor med gemensamma intressen 

som de kan dela intresset med. 

 

Självbetjänande 

- Gillar och delar för att gynna människor själva. 

Socialt 
Människor gillar och delar för att hitta andra människor med likande sociala 

tankar och intressen. 

Medhjälpande 
Människor gillar och delar för att visa omtanke, empati och sympati till 

andra människor eller organisationer. 

  

Tabell 2: Syften till spridning av innehåll på sociala medier 

 
2.6 Multimodalitet 
Multimodalitet, ett uttryck som betyder flera samverkande kommunikationssätt, är 

en tillämpning som omfattar olika kombinationer inom kommunikation. Multi 

översätts till ordet flera och modalitet förklaras som ett uttryck av ett 

 
30 Gerard J. Tellis, Deborah J. MacInnis, Seshadri Tirunialli & Yanwei Zhang, What Drives Virality (Sharing) of Online Digital 
Content? The Critical Role of Information, Emotion, and Brand Prominence 83:4, Journal of marketing, (2019), s. 4. 
31 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
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kommunikativt budskap.32 Det vill säga, multimodalitet är samverkande 

kombinationer av kommunikativa uttryckssätt. Multimodalitet utgår från att förstå 

hur människor kommunicerar och interagerar med varandra.33 Janina Wildfeuers et 

al. förklarar att människor använder och utsätts av multimodala medium när hen 

till exempel läser en bok som innehåller text tillsammans med bilder eller när 

människor pratar med varandra och använder sig av både tal och gester 

samtidigt.34 Teorierna om multimodalitet baseras på människans uppfattning om 

betydelseskapande genom bild, text, musik, film med mera, enligt Anders 

Björkvall.35 Det innebär att ett specifikt verk inte behöver realiseras genom endast 

tal och text, utan kan även göras genom musik, gestik, dans och bild. Björkvall 

påpekar att man kan tolka en bilds budskap genom att människor kan förknippa 

likheter gentemot företeelser i världen.36 
 

Bild och text har en bra relation till varandra. Björkvall nämner hur Roland 

Barthes37 beskriver hur text och bild har en betydelse för varandra. Han beskriver 

att relationen mellan de två elementen är som en förankring eller avbyte.38 När det 

sker en förankring så vägleder texten mottagaren så att det betydelsefulla i bilden 

blir det centrala för mottagaren.39 Ett avbyte betyder att de två elementen 

kompletterar varandra genom att ge en ledande betydelse till mottagaren.40 

 

3. Metod 
 
3.1 Observation av partiledarens Instagram 

En förundersökning genomförs först innan själva analysen start. Om man tittar på 

partiledarnas privata Instagram innan så kan författaren av uppsatsen få en typ av 

förkunskap om hur de olika kontona skiljer sig genom tematik hos bilderna 

tillsammans med texterna. 

 
32 Multimodalitet i modersmålsundervisning, Uppsala Universitet, 14/8–2019, 
https://media.medfarm.uu.se/play/video/8784, (hämtad: 2020-02-17). 
33 Gunther Kress, “Multimodality”, Learning theories, u/å, https://www.learning-theories.com/multimodality-kress.html 
(hämtad: 2020-02-06). 
34 Janina Wildfeuers, John Bateman, Tuomo Hiippala, Multimodality:  foundations, research and analysis a problem-
oriented introduction, (Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 2017), s. 7. 
35 Anders Björkvall, den visuella texten: multimodal analys i praktiken (Blennberger, 2013), 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur 
2019), s. 13. 
36 Björnkvall 2019, s.18. 
37 Roland Barthes, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/roland-barthes. 
38 Björkvall 2019, s. 24. 
39 Björkvall 2019, s. 25. 
40 Björkvall 2019, s. 25. 
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Analysen genomförs genom en observation och jämför de tre utvalda partiledarnas 

innehåll av bilder i kombination med text. Hur ser den samverkande symbiosen ut 

mellan bild och text hos partiledarnas publicerade bilder och vad är det inom 

bilden och textens innehåll som möjligtvis kan påverka att en människa väljer att 

gilla just den specifika bilden, det vill säga, att attraktionen skapas. Genom att 

observera varje partiledares privata konto så analyserar uppsatsen följande 

faktorer: Tematisering, attraktion och strategi. Tre inlägg, som har kombinerats  

med bild och text, har valts ut hos varje partiledare. Observationen riktar sig inom 

tidsspannet år 2020, alltså under den tiden som bilderna har publicerats på deras 

konton.  

 

Efter att en observation har genomförts och analyserat hos varje partiledares konto 

så tillkommer sammanfattningen därefter om hur politikerna har baserat sin 

kommunikationsstrategi på Instagram. Ännu en aspekt som uppsatsen observerar 

hos varje partiledares inlägg är hur många gilla-markeringar inläggen har mottagit. 

Anledningen till att det är viktigt att även observera mängden gilla-markeringar på 

inläggen är för att det förklarar vad som anses intressant och populärt för 

människor som gör valet att gilla inlägget. Det skapar en helhet och förståelse om 

vad det är som gör att människor gillar vissa bilder mer än den andra partiledarens 

bilder. 

 
3.2 Material  
Materialet som analyseras är tre svenska partiledares privata Instagram konton. 

Den första svenska partiledare som uppsatsen analyserar är Ulf Kristersson, som är 

partiledare för partiet Moderaterna. Den andra partiledaren är Ebba Busch Thor 

som är partiledare för Kristdemokraterna och den sista partiledaren är Jimmie 

Åkesson som är partiledare för Sverigedemokraterna. Varje partiledare har ett stort 

antal följare på deras konton, dock varierar antalet bland de tre partiledarna. 

Kristersson det minsta antal följare på sitt konto med 62 000 följare, Åkesson har 

80 000 följare och Busch Thor har 128 000 följare på sitt privata konto och därmed 

det störta antalet följare. 
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3.3 Författarens ställningstagande 

Erik Blennberger tar upp om bemötande inom ett etiskt perspektiv. Han förklarar 

att bemötande handlar om att få en ökad uppmärksamhet om personegenskaper 

inom etik. Med de etiska personegenskaper som en människa besitter hos sig bör 

hen utspela de egenskaperna till sin omgivning.41  

 

Eftersom uppsatsen handlar om politik så är etiken viktigt att förstå om hur man 

ska bemöta ämnet och anpassa författarstilen på ett visst sätt. En uppsats kan 

skrivas av en författare med en egen politisk åsikt. Dock tillämpas en medvetenhet 

och inställning om att författaren vet om sitt eget ställningstagande. 

Uppsatsförfattarens politiska ställningstaganden stämmer inte in med högerriktad 

politik, dock skrivs uppsatsen med en objektiv inställning som därför inte påverkar 

resultatet och slutsatsen av analysen.  

 
4: Analys 
I detta avsnitt kommer partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraternas analyseras. Med Instagram kan en människa skapa en 

visuell marknadsföring av sig själv och sprida information till varandra. Till 

analysen har tre inlägg, kombinerade med bild och text, valts ut av de tre 

partiledarna för en observation. Bilderna som har valts ut har haft en personlig 

anknytning till deras privat liv och till deras arbete som partiledare. Strukturen i 

analysens kommer delas upp i (1) den politiska, (2) den personliga och (3) den 

personliga och politiska bilden. 

 
4.1 Ulf Kristersson 

Första partiledaren för analysen är moderaternas Ulf Kristersson. Hans 

Instagramkonto har över 62 000 följare. Som analysen visar så framställer sig Ulf 

Kristersson sig som en man med stil, kvalité och pondus. På hans Instagramkonto 

så representerar han sig som hjälpsam, ansvarsfull och målinriktad. Detta baserar 

sig på bilderna och vad han skriver i texten till bilderna. Tre publicerade inlägg är 

utvalda från Kristerssons Instagramkonto och alla har publicerats under 2020. Det 

första inlägget är en bildserie som visar honom på ett barnsjukhus. Det andra 

 
41 Erik Blennberger, Bemötandes etik, 1:2 Uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2013), s. 17. 
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inlägget visar Kristersson sittandes tillsammans med en hund. Det tredje inlägget 

är en bildserie som visar en kvinna i tre olika miljöer. 

 
4.1.2 Den politiska: Ulf Kristersson på akademiska barnsjukhuset 
I det första utvalda inlägget från Ulf Kristerssons privata Instagram-konto får man 

följa en bildserie på fem bilder där partiledaren träffar sjuka barn på det 

akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Bildserien publicerad 15 februari 2020 och 

har fått 4000 gilla-markeringar.  

 

Bildserien inleds med att Ulf Kristersson står hukad neråt mot ett barn som sitter i 

rullstol. Ulf gör en medhjälpande gest genom att han sätter tillbaka tofflan på 

barnets fot. Kristersson framställer sig som ett stöd och som en medhjälpande hand 

till barnet i rullstolen. Han verkar försöka skapa en strategi som framställer honom 

som en människa som bryr sig och vill hjälpa till. Strategin för att locka människor 

till detta inlägg baserar sig på att skapa en sympatisk känsla. Ett ungt barn 

representeras som en sökande människa efter hjälp, därför blir Kristersson en 

representation av en hjälte som finns för att hjälpa till. Bredvid barnet står en ung 

kvinna och tittar ned mot Ulf Kristersson och barnet. Med tanke på närheten och 

leendet som man ser hos kvinnan så verkar hon betraktas som en moder. Inlägget 

inleder med en medhjälpande känsla från partiledaren som ska försöka hjälpa de 

sjuka barnen på sjukhuset. Detta påminner om det medhjälpande syftet som Tellis 

et al. beskriver om varför människor väljer att gilla vissa inlägg. Det medhjälpande 

syftet ska visa omtanke, empati men även sympati till andra människor, vilket är 

ett tydligt exempel på vad Kristerssons vill få utav detta inlägg (Se bildserie 1,2, 3 

och 4).42 

 
42 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
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Bild 1: Ulf Kristersson hjälper ett barn att sätta på en toffla på foten. 

 

Bildserien fortsätter att skildra Kristersson i sjukhuset. Kristerssons syns gåendes 

tillsammans med sjukpersonal. Kristersson framställs som en man som vill vara 

delaktig i ett viktigt ämne inom svensk vård genom att visa sig delaktig med 

sjukhuspersonal och att umgås med de drabbade barnen som är inlagda. 

 

I texten till bilden så är det tre viktiga centrala ord som drar till sig uppmärksamhet 

till mottagaren: barn, sjukhus och cancer. Dessa tre ord bidrar med starka känslor 

som förstärker effekten av sympati hos mottagaren, vilket verkar vara 

grundstrategin för att skapa en attraktion till inlägget. I bildens text förklarar 

Kristersson att han befinner sig på akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Han 

skriver i texten ”Häromdagen var jag på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, och 

träffade läkare, sjuksköterskor, patienter och föräldrar. Nova är nio år och fick 

leukemi när hon var sex.”43. Han fortsätter i texten med ”Och i korridoren möter vi 

Melina, som är fyra år, och hennes föräldrar. Vi enas om att Frozen behöver ses 

både en och två gånger.”44 

 
43 Instagram, Ulf Kristersson, 15/2, https://www.instagram.com/p/B8lUc53pyYb/, (hämtad: 2020-03-10). 
44 Instagram, Ulf Kristersson, 15/2, https://www.instagram.com/p/B8lUc53pyYb/ 
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Bild 2: Kristersson går tillsammans med personal på sjukhuset. 

 

Dessa barn framställs som en representation av att ett arbete mot bättre sjukvård 

som bör genomföras för både barn och vuxna. Den sympatiska medkänsla 

förstärks genom de sjuka barnen och på sättet som texten uttrycks.  

 

Kristersson avrundar texten med ”Sverige borde ha världens bästa vård till 

cancersjuka barn och deras familjer. Mycket har gjorts och är redan väldigt bra. 

Idag överlever de allra flesta, när jag var barn var det precis tvärtom. Men mer 

måste göras. Vi presenterar idag en samlad och genomtänkt nationell strategi mot 

barncancer.”45 Slutet av texten uttrycks som en form av uppmaning och krav som 

han begär från politiken i Sverige för att skapa en bättre vård, speciellt för barn 

och cancersjuka.  

 
45 Instagram, Ulf Kristersson, 15/2, https://www.instagram.com/p/B8lUc53pyYb/, (hämtad: 2020-03-05). 
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Bild 3: Kristersson står tillsammans med ett barn på sjukhuset. 

 
Sympati verkar vara det stora motivet för detta inlägg, det som blir en del av 

attraktionen som leder till att man gillar detta inlägg. Inlägget trycker på att skapa 

en medkänsla av omtanke, sorg och sympati till de barn som befinner sig på 

sjukhus och har cancer. Kristersson framställs som en hjälte visuellt men också via 

text. Han upplyser mottagarna om att han är en förstående man som vill finnas där 

för att hjälpa till. Grusell pratade om i sin artikel om att bygga strategier anpassade 

efter avsändares målgrupp inom politisk kommunikation.46 Kristerssons inlägg 

baserar sig på en strategi av att skapa en sympatisk känsla som blir attraktionen till 

inlägget och familjer verkar vara en stor del av målgruppen. En form av rädsla och 

önskan skapas av att det ska gå bra för barnen men också en önskan av att det inte 

ska drabba en själv eller ens familj. Därmed visar man ett stöd genom att visa 

partiledaren att man bryr sig om detta ämne. 

 
46 Marie Grusell, Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, arbetet med målgrupper blir allt viktigare, 
(2018). 
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Bild 4: Kristersson står tillsammans med sjukhuspersonal. 
 
4.1.2 Den personliga: Kristersson och hunden 
Det andra inlägget innehåller en bild som visar partiledaren Kristersson 

tillsammans med en hund bredvid sig. Inlägget fick över 4 000 gilla-markeringar 

och publiceras 25 februari 2020.  

 

Kristersson verkar befinna sig ett rum med en gammaldags stil på möbler, golv 

och väggar. Bredvid Kristersson syns en hund. Blickarna mellan Kristersson och 

hunden drar sig till olika saker. Medans Kristersson ger en nöjd blick och leende 

mot hunden så riktar sig hundens blick mot bakelsen som Kristersson har bredvid 

sig. En djurvän och en man med humor framställs hos Kristersson. En fokusering 

verkar ha riktats mot hunden och en strategi av humor och anekdot är inblandat. 

En smart strategi som politiker gärna använder sig av, enligt Gibson.47 Kristersson 

framställs som en inbjudande man som vill ha med sig mottagaren till den 

underhållande atmosfären som han befinner sig i på inlägget (se bild 1). 

 

 

 
47 Gibson 2004, s. 117. 
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Bild 1: Kristersson sitter tillsammans med en hund och äter en semla. 

 

I bildens text skriver Kristersson ”Fint sällskap på Fettisdagen av någon som 

verkar mer sugen på semlor än jag.”48 Han berättar att han njuter av en semla men 

att han inte är den enda i rummet som njuter av bakelsen. Texten verkar fortsätta in 

i den komiska tonen. Genom att läsa om hur Kristersson uttrycker sig om vad 

hunden gör och därefter titta på bilden så blir relationen mellan bild och text en 

underhållande situation. Mottagaren ska kunna förknippa situationen med en 

igenkänningsfaktor om att liknande saker kan och har inträffat människan förr.  

 

Kristersson nämner ingenting om sitt politiska ställningstagande eller ideologi i 

inlägget. Budskapet i inlägget verkar handla om att framställa Kristersson som en 

människa som också kan skatta åt likande situationer som på bilden och han 

framställs mer folklig. Det hela blir en marknadsföring av Kristersson som en 

privat människa i vardagen. Därför verkar det centrala i inläggets strategi basera 

sig på humor. Attraktionen i bilden ligger centralt hos hunden. En fikasituation 

tillsammans med ett djur verkar påminnas om ett hem, som är en del av en 

trygghet. Han verkar försöka sikta sig in på en typ av målgrupp som har likande 

sociala mönster och på ett sätt kan ansluta honom med de människor som har 

 
48 Instagram, Ulf Kristersson, 25/2, https://www.instagram.com/p/B8_G-S3p2L9/, (hämtad 2020-03-02). 
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denna typ av humor. Några spår av att skapa ett motiv för att finna ett socialt 

mönster verkar vara ett syfte som inlägget vill uppnå. Det påminner om syftet som 

Tellis et al. förklarar i sin teori om olika syften till gillande och spridning av 

innehåll på sociala medier.49 Samtidigt så framställs det som att Kristersson har 

försökt att identifiera ett mönster av en viss målgrupp, som liknar Henz et al. 

uppdelning av målgrupper varav de kallar en typ för ”bridges”.50 

 

4.1.3 Den personliga och vardagliga: Alla hjärtansdag-hälsingen till frun Birgitta 
Den tredje utvalda inlägget är en bildserie som innehåller tre bilder. Detta inlägget 

fick 4 226 gilla-markeringar och publicerades 14 februari 2020. Denna gången 

verkar budskapet fokusera på människan och hens frihet, som är en viktig punkt i 

den ideologi och politik som Kristersson arbetar med. Bildserien var tillägnat till 

Birgitta (se bild 1, 2 och 3).51  

 
Bild 1: Birgitta sitter i skogen och kramar om en hund. 

 

Bildseriens tre bilder innehåller samma kvinna. I första ses kvinnan sittas 

tillsammans med en hund i en skogsmiljö. I den andra bilden ser man kvinnan när 

hon kramar om ett barn. En gest som framställs genom glädje och kärlek. Den 

tredje och avslutande bilden i serien fortsätter med kvinnan tillsammans med ett 

 
49 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
50 Henz, Skiera, Barrot, Becker 2011, s.56. 
51 Instagram, Ulf Kristersson, 14/2, https://www.instagram.com/p/B8iXP1IpXPh/, (hämtad: 2020-03-10). 
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litet barn, en man och partiledaren Kristersson. De har på sig färgglada kläder och 

smycken och ler in mot kameran samtidigt som det gör ett tecken med handen som 

formar fingrarna som bokstaven V. Ett tecken som kan associerar med flower-

power rörelsen som skulle förändra världen med hjälp av kärlek.52  

 
Bild 2: Birgitta kramar om ett barn. 

 

I relation mellan bild och text så försöker man förstärka budskapet tydligare i 

inlägget. Budskapet verkar fokusera på att uttrycka en kärleksförklaring till 

människan, varav Birgitta framställs som representation. Det blir en personlig 

hyllning men ändå berättar han hur man framställer sig politiskt genom att basera 

lite av texten genom hans ideologi om friheten. En typ av återkoppling till 

moderaternas ideologi om att ingen ska stoppas från att ha möjligheter.53 

Kristersson skriver ”Många fler än jag slits hela tiden mellan uppgiften och jobbet 

i ”den stora världen” och ansvaret för det oersättliga i ”den lilla världen”. Och jag 

vet, jag är långt ifrån ensam.”54 Han framställs i texten som en del av folket och 

dess liv i vardagen. En gemenskap verkar inledas i texten och en del av strategin 

av att framställas som personlig, medvetande och igenkännande människa verkar 

 
52 Nationalencyklopedin, Flower Power, u.å., https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flower-power, 
(hämtad: 2020-03-06). 
53 Partiprogram: Moderaternas partiprogram http://partiprogram.se/moderaterna, (hämtad 2020-01-30). 
54 Instagram, Ulf Kristersson, 14/2, https://www.instagram.com/p/B8iXP1IpXPh/, (hämtad: 2020-03-10). 
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finnas. Något som liknar Tellis et al. teori om att folk gillar och delar innehåll med 

varandra för att det känns bra psykiskt inombords.55  

 

 
Bild 3: Birgitta står med Kristersson och två andra och gör ett V-tecken. 

 

I detta inlägg så verkar Kristersson vilja framställa sig som en vänlig och 

kärleksfull man som folket kan känna sig trygg hos. En mänsklig sida av honom 

försöker synas och att han framställs som social varelse som har känslor, vilket 

kan vara en del av attraktion till att folk gillar inlägget, för att det känns tryggt och 

socialt. Det påminner om Tellis et al. teori av syften till spridning av innehåll: det 

sociala mönstret där människor letar efter en trygg plats och letar efter andra 

människor med liknande socialt mönster.56 Kristersson vill framställa sin 

personliga sida, men även mellan raderna signalerar det om ett spår om att utnyttja 

sociala medier för att visa upp och marknadsföra sin ideologi inom politik, som 

Rivero påstår att politiker kan utnyttja för att påverka andra människors 

ideologiska och politiska syn.57 

 

 
55 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
56 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
57 Rivero (2019), s. 56. 
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4.2 Ebba Busch Thor 

På Ebba Busch Thors Instagram är det tre inlägg som är utvalda och som 

observeras och tolkas. Bush Thor verkar vilja representera sig själv i en väldigt 

personlig inställning som hon blandar tillsammans med hennes politiska 

ställningstaganden. Hon framställs som en kvinna som vågar säga vad hon tycker 

och tänker i de flesta situationer. Hennes konto har ett antal av 128 000 följare och 

de tre inläggen har publicerat under 2020. Första bilden är med Busch Thor när 

hon sitter hos polisen, andra bilden är på partiledaren när hon är på ICA och tredje 

bilden är på partiledaren när hon var på sjukhuset för att föda ett barn. 

 
4.2.1 Den politiska: Busch Thor hos polisen 
Detta inlägg fick 10 992 gilla-markeringar och publicerades 16 januari 2020. 

Busch Thor sitter med armarna i kors. En allvarlig blick signaleras hos henne 

samtidigt som hon sitter i ett vitt rum. En gul och blå symbol med tre kronor inuti 

syns i bakgrunden och är känd som det svenska polisvapnet av den svenska 

befolkningen. En symbol som kan associeras med lagar och upprätthållande i 

Sverige. Bilden verkar placera mottagaren, tillsammans med Busch Thor, i en 

situation som känns allvarlig och uppmärksammande (se bild 1). 

 
Bild 1: Ebba Busch Thor sitter i ett rum med polissymbolen i bakgrunden 

 

I bildens medföljande text verkar tematiseringen av den allvarliga tonen fortsätta, 

som bilden signalerade om i början också. Busch Thor skriver ”Att som förälder 

inte veta om man vågar låta sina barn ta bussen eller gå hem genom kvarteret när 
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skolan slutar av rädsla för att de ska bli rånade eller misshandlade är 

fruktansvärt.”58 Ett missnöje betraktas om hur lag och ordning har genomförts 

under den senaste tiden i Sverige. Busch Thor verkar vilja leda mottagaren mot en 

riktning av det politiska ställningstagandet, både i texten och i bilden. En 

återkoppling till Kristdemokraternas ideologi om att människan ska vara en fri 

signaleras men också om att ta ansvar över sina handlingar speglas i budskapet.59 

Hon fortsätter att skriva ”Det visar att Sverige behöver en ny regering som orkar ta 

tag i problemen. Det räcker inte med en socialdemokrati som säger att rån ”inte är 

okej” och ett miljöparti som stoppar varje försök att göra något åt saken.”60  

 

Med en ton i texten så verkar det som att Busch Thor vill visa en alternativ 

lösningen. En strategi av att framställa sig som en rak och tydlig ledare verkar vara 

en viktig del i inlägget. En typ av järnhand framställs hos partiledaren i både bild 

och text, det hela blir ett argument. Busch Thor framställs som en kvinna och 

ledare som vet vad hon vill och ett hopp verkar finnas om att hennes röstare är 

medvetna om hennes ledarskap mot en bättre framtid. Strategin verkar vilja skapa 

en attraktion av att visa andra människor att hon är en ledare som vill ta sig framåt 

och säkerställa ordning och trygghet hos allihopa. En attraktion som ska få folk att 

gilla och dela inlägget som senare ska gynna människorna. Detta påminner om ett 

syfte som Tellis et al. tar upp i sin teori.61 Hon verkar använda sin privata 

Instagramkonto för att kunna sälja in sin politik, ideologi och framställning som 

partiledare, en strategi som Rivero har uppmärksammat som politiker kan göra.62 

  
4.2.2 Den personliga: En partiledare på ICA 
Andra inlägget innehåller en bild. Inlägget har samlat ihop totalt 16 905 gilla-

markeringar och publicerades 18 januari 2020.  

 

Busch Thor står med ett leende på läpparna. I ena handen håller hon upp en 

mobiltelefon och i den andra handen håller hon i en matscanner, påse och en röd 

kundvagn där det står ICA. I denna bild så framställs partiledaren som en 

 
58 Instagram, Ebba Busch Thor, 16/1, https://www.instagram.com/p/B7YnMPEHrmu/, (hämtad: 2020-03-11). 
59 Kristdemokraterna, Vår politik: Ideologi och principprogram, https://kristdemokraterna.se/var-politik/ideologi-och-
principprogram/, (hämtad 2020-03-11). 
60 Instagram, Ebba Busch Thor, 16/1, https://www.instagram.com/p/B7YnMPEHrmu/, (hämtad: 2020-03-11). 
61 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
62 Rivero (2019), s. 56. 
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vardaglig människa som är ute och handlar. En personlig sida av henne 

representeras utan någon typ av politik och ideologi blandas in överhuvudtaget. En 

strategi verkar ha inletts för att marknadsföra sig själv som en social varelse som 

är precis som alla andra människor. Även med en position som partiledare för ett 

stort parti och ett välkänt ansikte för många så verkar hon vilja bemöta en situation 

av att framställa sig själv som en människa som även hon går och handlar i en 

matbutik (se bild 2).  

 

 
Bild 2: Ebba Busch Thor står i affären och tar en bild på sig själv. 

 

Texten till bilden skrivs personligt av partiledaren. Busch Thor skriver: ”Pumpa 

igen! Fick med mig båda skorna hem dock. Redan hunnit trycka med av några 

jobbsamtal. Enda som vittnar är om fredagskvällen är den här kalufsen som möter 

mig i matbutiken.”63 En text som skrivs på ett sätt om hur hon som människa kan 

återställa sig trots att hon får utstå hetsiga dagar av arbete, familj och fritid under 

veckornas gång.  

 

Busch Thor verkar vilja skapa en attraktion av igenkännes-faktorer med sin 

målgrupp. Grusell ansåg att politiker använder sociala medier för att interagera 

med sin målgrupp och där måste man basera sin kommunikation genom att förstå 

sin målgrupp.64 Utan att blanda in politiska eller ideologiska ställningstaganden så 

kan detta vara en strategi utav att interagera och lära känna sin målgrupp, därmed 

 
63 Instagram, Ebba Busch Thor, 18/1, https://www.instagram.com/p/B7daEivHQHr/ (hämtad: 2020-02-25). 
64 Marie Grusell, Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, arbetet med målgrupper blir allt viktigare, 
(2018). 
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blir det attraktion till inlägget. Ett mål av kommunikation signaleras av att skapa 

en relation. Ett socialt mönster av att finna andra människors liknande tankar och 

mönster verkar vara inlägget sökande motor. Något som påminner om Tellis et al. 

syfte om vad människor letar efter hos människor och andra kommunikationssätt.65 

 
4.2.3 Den politiska och personliga: Ebba Busch Thor på sjukhuset 
Tredje inlägget innehåller en bild och inlägget publicerades 7 februari 2020. 

Inlägget handlar om Busch Thors tid på sjukhuset för länge sen. Detta inlägg fick 

över 16 000 gilla-markeringar.  

 

Mottagaren av bilden placeras i en sjukhusmiljö. En miljö som kan ge signaler om 

att något allvarligt har inträffat. Busch Thor sitter med en grön huvudbonad, vita 

kläder och slangar runt omkring ansikte och nertill bröstet och armar. En människa 

som bär sådana kläder och redskap på sig kan betraktas som en människa i nöd. 

Partiledaren framställs som att hon är en kvinna i behov av hjälp. En empatisk 

känsla har involverats och en uppmärksamhet har startats för mottagaren. En 

uppmärksamhet som Widholm och Ekman säger att det gynnar politiker för att dra 

till sig ännu mer uppmärksamhet omkring sig.66 Därför får mottagaren en 

nyfikenhet väckt och som blir hens drivkraft för att läsa vidare om processen. En 

strategi baserad på empati verkar vara involverat och lockelsen av att få människor 

att visa omtanke och stöd verkar sökas (se bild 3). 

 

 
65 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
66 Ekman & Widholm 2015, s.79–80. 
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Bild 3: Ebba Busch Thor på sjukhuset 

 

I bildens medföljande text berättar Busch Thor om när hon påbörjade födelsen av 

sitt andra barn. Hon skriver ”Hon kom för tidigt. I vecka 23. Hade inte känt av 

något överhuvudtaget. Propsade därför på att Niklas skulle åka i alla fall några 

dagar på träningslägret.”67 Busch Thor skriver om händelseförloppet i en 

kronologisk ordning samt om upplevelsen och känslorna som inträffade under den 

dagen. Strategin verkar fortfarande rikta sig till omtanke och empati i texten, varav 

syftet verkar vara att få mottagarna att uppfatta samma känslor som Busch Thor 

uttrycker sig och upplever. Textens innehåll verkar skrivas på ett sätt som en 

känslomässig tid av nostalgi för partiledaren och därför verkar det som att hon vill 

visa hur mycket en människa kan åstadkomma i livet.  

 

Ett krav av reflektion har framställts i inläggets budskap, tillsammans med en bild 

som ska förstärka tänkandet om en typ av tacksamhet. En tolkning av återkoppling 

verkar leda tillbaka mottagaren till vad Kristdemokraterna tror på för ideologi 

inom deras politik, där grundsynen handlade om frihet och ansvar.68 En ideologi 

som kallas för kristdemokrati. Därför ser det ut som att inlägget blir för det mesta 

personligt, då den verkas basera sig på Busch Thors egen upplevelse, men det 

verkar utge en påminnelse om hur hon tänker om människan och vad hen ska ha 

 
67 Instagram, Ebba Busch Thor, 18/1, https://www.instagram.com/p/B7daEivHQHr/ (hämtad: 2020-02-25). 
68 Kristdemokraterna, Vår politik: Ideologi och principprogram, u/å, (hämtad 2020-03-11). 
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för möjligheter i livet. Bilden påminner om en typ av reklam eftersom den verkar 

vilja locka till sig uppmärksamhet till mottagaren. Texten blir ett sätt att beskriva 

reklamen som ska sälja in Busch Thors personliga sida men även professionella. 

Därför påminner inlägget om ett sätt att utnyttja en strategi som Tellis et al. 

förklarar som ett medhjälpande syfte men också ett socialt syfte som människor 

bland annat letar efter i sociala medier.69 Vilket kan vara några anledningar till att 

detta inlägg fick ett stort antal gilla-markeringar. 

 

4.3 Jimmie Åkesson 

Jimmie Åkesson har 82 000 följare på hans Instagram konto. En man som 

representeras i media som en kämpe för att synas och höras. Han framställs som en 

man med starka åsikter om hur ett samhälle bör styras och verkar ofta komma med 

olika tillvägagångsätt om hur man ska skapa ett bra samhälle. I detta avsnitt har tre 

bilder, publicerade 2020, valts ut för att observeras och tolkas. Första bilden är en 

typ av affischbild som säger att moderaterna, kristdemokraterna och vänsterpartiet 

är redo att visa regeringen om hur arbetskraftinvandringen bör behandlas, andra 

inlägget är en bild på Åkesson när han omfamnar sitt nya husdjur och tredje 

inlägget är en artikel från Nyheter24 som publicerades år 2009 som handlar om 

Sverigedemokraterna.  
 

4.3.1 Den politiska: Åkessons förhoppning på de andra partierna 
Första inlägget innehåller en bild som liknar en typ av digital affisch. Inlägget 

publicerades 20 februari 2020 och har fått 4 170 gilla-markeringar.  

 

En stark blå färg möts mottagaren av först av allt. Inuti bilden finns det två korta 

texter som har skrivits ut. Högst upp i bilden står det ”M, KD och V samlar 120 

mandat.”70 Två partier med en höger-riktad politik samt ett vänster-riktat parti 

skrivs ut i texten som direkt signalerar om en start på en överenskommelse som 

väcker frågor om ett uppseendeväckande mönster. Intressanta frågor kan väckas 

för mottagaren om varför tre olika partier ser ut att skapa ett samarbete när endast 

två partier har liknande politiska åsikter och ett annat parti som står någon 

annanstans inom politik, det blir ett brytande mönster. 

 
69 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
70 Instagram, Jimmie Åkesson, 20/2, https://www.instagram.com/p/B8yLCs9H6Cb/, (hämtad: 2020-03-02). 
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Bild 1: En politisk affisch om att M, KD och V ska köra över den nuvarande regeringen 

 

Inuti bilden ser man även en affisch av en halv manlig kropp som verkar hålla 

armarna i kors. En gest som symboliserar ett uppmärksammande om att något 

borde få ett stopp. En text har även placerats inuti bilden som säger ”Nu kör vi 

över regeringen! M, KD och V överens om förslag för att stoppa fusket med 

arbetskraftinvandring.”71 Texten förklarar att dessa tre partier har skapat ett 

samarbete för att skapa en förändring om vissa frågor inom svensk politik. Därmed 

ger texten en signal om att någonting är på väg att hända, en åtgärd som kan 

påminna om ett politiskt uppror. Nedanför finns även en avslutande del av texten 

som säger ”Det räcker inte!”72 Ett påpekande som verkar handla om att situationen 

inte räcker med att börja ett förslag med en minoritet, det måste finnas ett behov 

att ha med Sverigedemokraterna. En partiledare framställs som en människa som 

vågar höja rösten och blir tydligare i texten som ett komplement. En partiledare av 

ett stort parti signalerar om att försöka att exponera sig för andra människor genom 

att agera som en stark röst för Sverigedemokraterna. En strategi om att skapa 

 
71 Instagram, Jimmie Åkesson, 20/2, https://www.instagram.com/p/B8yLCs9H6Cb/, (hämtad: 2020-03-03). 
72 Instagram, Jimmie Åkesson, 20/2, https://www.instagram.com/p/B8yLCs9H6Cb/, (hämtad: 2020-03-03). 
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uppmärksamhet används tydligt, vilket Widholm och Ekman säger att det kommer 

gynna Åkesson som politiker.73 

 

Åkesson skriver ”Förslagen verkar rimliga, men tyvärr lyckas man inte komma 

överens om skapa förslag som stoppar fortsatt invandring av okvalificerad 

arbetskraft.”74 Ännu här använder han sig av personliga åsikter som han vill ska 

dra till sig uppmärksamheten. Åkesson menar att ett sådant förslag är väldigt 

aktuellt idag i den nuvarande situation som Sverige har. Men Åkesson kräver en 

politisk reflektion av de andra partierna om vad de själva kan och måste göra att få 

igenom en förändring.  

 

En strategi för uppmärksamhet verkar spridas och Åkesson försöker nå ut till en 

större mängd människor. Attraktionen i inlägget verkar representera sig av 

Åkessons starka åsikter. Människan är en nyfiken individ och vill hitta folk med 

liknande tankar och intressen. Därför verkar Åkesson vara en man som säger rakt 

på sak vad han tycker och vill framställas som en förebild till de personerna som 

kanske inte vågar säga vad de tycker men ändå har liknande tankar som honom. 

Ett socialt syfte till har utgetts och Åkesson framställs som en man som ger folk 

möjligheten till att skapa förändring. Ett socialt syfte som Tellis et.al pratar om 

varför folk väljer att stötta andra människor i vissa situationer.75 Åkesson avslutar 

texten med ”Vi kommer såklart att diskutera hur vi ska ställa oss till detta initiativ, 

men jag hade faktiskt hoppats på mycket mer.”76 En förtvivlande partiledare 

framställs i slutet och att hans hopp på den svenska politiken inte blir bättre.  

 
4.3.2 Den personliga: Jimmie Åkessons nya familjemedlem 
Andra bilden från Åkesson Instagramkonto publicerades 1 februari 2020. På bilden 

ser man Åkesson med en nöjd av avslappnad blick samtidigt som han kramar om 

en katt. Detta inlägg fick ihop 19 000 gilla-markeringar.  

 

En avslappnad blick framställer Åkesson som en lugn, kärleksfull och omtänksam 

man som befinner sig en hemmatrevlig miljö. En svart fläck bryter de starka 

 
73 Ekman & Widholm 2015, s.79–80. 
74 Instagram, Jimmie Åkesson, 20/2, https://www.instagram.com/p/B8yLCs9H6Cb/, (hämtad: 2020-03-03). 
75 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
76 Instagram, Jimmie Åkesson, 20/2, https://www.instagram.com/p/B8yLCs9H6Cb/, (hämtad: 2020-03-04). 
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färgerna på Åkessons skjorta. Den svarta fläcken som syns på Åkesson skjorta är 

en liten svart kattunge som har lagt sig på partiledarens bröst. Åkesson omfamnar 

katten varsamt med båda händerna och ler glädjande. Med minspelet som Åkesson 

har i bilden och även omfamningen av katten så bidrar det med en effekt om hur 

han kan vara som person i hemmet. Det signalerar om en trevlig omgivning och 

därför kan en faktor om trygghet skapas för mottagaren. 

 
Bild 2: Jimmie Åkesson kramar om en svart katt som ligger på hans bröst. 

 

Texten till bilden är väldigt kort och koncist. Åkesson skriver ”Idag har familjen 

fått tillökning. Välkommen hem, Salami!”77 Med åtta ord förklarar Åkesson att 

hans familj har fått tillökning av en katt och att de har valt att döpa den till Salami. 

En kort text som Henz et al. anser är ett effektivt verktyg eftersom folk vill ha 

information och kommunikation snabbt.78 En effekt av trygghet verkar framställas, 

vilket hjälper till att visa upp Åkesson som en trygg människa. Man kan lita på 

honom för att han blir en människa som representeras som pålitlig, vilket blir ett 

behov som en människa kan söka efter för att må bra psykiskt inombords. Ett 

behov som Tellis et al. tar upp sin artikel om varför folk gillar olika saker.79  

 

 
77 Instagram, Jimmie Åkesson, ½, https://www.instagram.com/p/B8CL-UznyV2/, (hämtad: 2020-03-06). 
78 Henz, Skiera, Barrot, Becker 2011, s.56. 
79 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
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Med en miljö som påminner om en människas hem, ett djur som människor tycker 

om och en gest som ska vara en kram så framställs Åkesson som en vardaglig man 

som också vill sitta hemma en dag med sina nära och kära. Åkesson blir inte den 

partiledare för Sverigedemokraterna längre. Han framställs istället som den 

vänliga, pålitliga och trygga mannen. Strategin för attraktionen verkar dock inte 

ligga endast hos Åkesson. Ett djur som anses som en av människans bästa vän blir 

intressant att titta på och få mottagarna att möjligtvis gilla och dela bilden. Katten 

bidrar med att framställa Åkesson som vanlig människa och därför väljer folk att 

visa att de även tycker om ett sådant djur och Åkesson. Det sociala mönster och 

det psykiska välmående är åter tillbaka, ett behov som människan letar i sociala 

medier. Det blir ett självbetjänande syfte, enligt Tellis et al.80 

 
4.3.3 Den politiska och personliga: Åkesson om Nyheter24 
Tredje inlägget visar en beskuren bild på en artikel som publicerade för första 

gången 2009 på Nyheter24 hemsida. Detta inlägg fick ihop 8 320 gilla-

markeringar och Åkesson la upp den här bilden 12 februari 2020 på hans 

Instagramkonto.  

 

Nyheter24 skriver ”SD kräver utegångsförbud i förorterna: Jimmie Åkesson 

efterlyser utegångsförbud för minderåriga under kvällstid i oroliga förorter.”81 

Artikeln verkar vilja framställa Åkesson som att han har en alternativ lösning på 

kriminaliteten som finns i Sverige. Ett problem som möjligtvis vill få mottagaren 

att bli nyfiken. Åkesson inleder bildens text med ”Idag gick regeringen ut och 

meddela att man vill införa möjlighet till utegångsförbud för unga som begår 

brott.”82 

 
80 Tellis, MacInnis, Tirunialli & Zhang 2019, s. 4. 
81 Instagram, Jimmie Åkesson, 12/2, https://www.instagram.com/p/B8e6YV2nNA_/, (hämtad: 2020-02-26). 
82 Instagram, Jimmie Åkesson, ½, https://www.instagram.com/p/B8CL-UznyV2/, (hämtad: 2020-03-11). 
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Bild 3: Nyheter24 gamla artikel från 2009 som handlade om Sverigedemokraterna 

 

Den nuvarande regeringen i Sverige vill införa ett utegångsförbud för de unga 

människor som begår kriminalitet i Sverige. Två ord sticker ut från mängden i den 

meningen: kriminalitet och utegångsförbud. Det är Åkesson verkar vilja visa för 

allmänheten är hans kunskap om det aktuella området. Ett sökande av bekräftelse 

verkar finnas hos Åkesson. Om att bekräfta hans futuristiska tänkande som han 

hade under 2009. Med texten vill Åkesson visa mottagarna att han har ett behov att 

utveckla framtiden och visar därmed ett förstående för det svenska samhället. Han 

framställer sig som en människa och partiledare som vet vart han vill leda ett land. 

Han visas som den politiker som uppmärksammar problem och han visar lösningar 

till problemen.  

 

Ett socialt mönster eftersöks och Åkesson verkar vilja framställa sig för 

mottagarna att han är en människa med tankar om att förändra, en relation skapas, 

något som författarna Henz et al. tar upp i sin artikel.83 Åkesson som partiledare 

vill förstå och interagera med sin målgrupp. Men genom att interagera med 

målgruppen vill han nästan ha med sig de väljarna under 2009 som han kan även 

försöka koppla ihop med de nya väljarna som stöttar honom under 2020. Den 

sociala omkretsen blir därmed större och fler människor finner varandra på grund 

 
83 Henz, Skiera, Barrot & Becker 2011, s. 58. 
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av de liknande sociala mönstrerna. Därför vill folk stötta honom genom att leta 

efter det liknande sociala mönstret.84 Det som gör detta inlägg attraktivt i texten är 

hur bestämd och klok Åkesson framställer sig. Han verkar söka sig tillbaka till en 

målgrupp som hade samma tankar som honom en gång under en tid. 
 

5. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats är att ge en fördjupad kunskap om hur man kan anpassa 

bild och text tillsammans i kommunikativa situationer på sociala medier och bilda 

en attraktion. Uppsatsen förklarar hur man skapar attraktionen till innehållet. I 

denna uppsats har tre svenska politiker observerats och analyserat för att se hur de 

skapar sin kommunikation via bild tillsammans med text och därmed utformar 

någon typ av strategi för att skapa en attraktion. Uppsatsen har förhållit sig till att 

endast fokusera på Instagram, en plattform som är uppbyggd för att publicera 

bilder och texter tillsammans i en kombination. I detta avsnittet kommer uppsatsen 

diskutera analysens resultat i tre kategorier: tematisering, attraktion och strategi. 

Uppdelningen görs för att skapa förståelse om hur respektive partiledare bygger 

upp sina kommunikativa inlägg tillsammans med bild i kombination med text och 

därmed bildar attraktionen till inlägget. 

 

5.1 Tematisering 

Under analysens gång så upptäckes likheter men även skillnader på tematiseringen 

hos respektive partiledares inlägg. En tydlig skillnad mellan varje partiledare var 

att tematiseringen skilde sig ifrån hur partiledarna verkade vilja representera sig 

själva, i både personliga och professionella sammanhang.  

 

Kristersson verkar vilja skapa och hålla sig till ett mönster som ska fokusera på att 

framställa honom som en partiledare som är professionell, målinriktad och visa 

upp vart han vill leda Sverige. Tematiken verka vilja förhålla sig till att ge en 

känsla av kvalité och stil som skulle möjligtvis symbolisera Kristersson som en 

man som har koll och bryr sig väldigt varsamt om politiken. Ändå verkade det som 

Kristersson ville lägga till ett spår av att visa upp en personlig sida av honom, dock 

verkade tematiseringen handla mer om att framställa en partiledare i vardagen. Till 

 
84 Henz, Skiera, Barrot & Becker 2011, s. 58. 
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skillnad från Kristersson så verkade Ebba Busch Thor vilja förhålla sig till en 

tematisering där hon skulle föreställas som en människa av folket och samtidigt en 

medvetande partiledaren. Tematiseringen mellan bilderna, tillsammans med text, 

tolkades som en blandning av privata sammanhang tillsammans med politiska och 

professionella situationer. Att möjligtvis skapa Busch Thor som en vardaglig 

människa som gör sina egna saker under dagarna men som även vågar uttrycka sig 

om vissa fenomen inom privata och politiska ämnen. 

 

Åkessons Instagramkonto har likheter med Busch Thors uppbyggnad av tematik 

inom bild och text. Tematiseringen är lika på ett sätt som ska förhålla båda 

partiledarna vid ett mer personligare tillstånd. Åkessons verkar vilja förhålla sig 

mer till det personligare tillståndet och inte blanda in för mycket av politiska 

ställningstaganden i hans inlägg, som till exempel Busch Thor verkar göra mer i 

sina inlägg bland annat. Åkesson framstod som en person som bara vill vara 

vanlig. Det vill säga att det framställs som att tematiseringen är uppbyggd för att 

marknadsföra en mer karakteristisk och folklig Åkesson. 

 

5.2 Attraktion 

Under analysens gång så var det även inom attraktion som likheter och skillnader 

uppmärksammades hos varje partiledare. Med hjälp av teorin och den tidigare 

forskningen så kunde man hitta detaljer som liknande vad andra forskare hade 

uppmärksammat om hos politiker i deras kommunikativa budskap. Dessa kunde 

även observeras hos respektive partiledares Instagramkonto. Alltså, hur de har 

byggt upp inlägget för att skapa en attraktion till det. 

 

Sympati var bland annat en detalj som skulle bygga upp attraktionen till inläggen. 

Tittar man till exempel tillbaka på Kristerssons första inlägg om barnen på 

sjukhuset så var sympati en del som skulle skapa och bidra till attraktion. Dock var 

fokuseringen riktat mot tre specifika ord: barn, cancer och sjukhus. Dessa tre ord 

verkade representera detaljerna som skulle få mottagaren att vilja läsa, gilla och 

dela inlägget. På det sättet så skapar de tre orden den sympatiska känslan som ska 

få människor att vilja vara delaktiga i den hjälpande fasen genom att visa deras 

omtanke till problemet. Det hela påminner om Tellis et al. forskning som kom 
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fram till att människan gillar för att nå den känslan av att de hjälper till och är 

delaktiga i processen om att förändra situationer. Därmed utnyttjar man sympatin 

för att locka till sig mottagaren, vilket varje partiledare i denna uppsats på något 

sätt har utnyttjat i deras inlägg på Instagram. 

 

Som Tellis et al. förklarade i sin artikel så söker människor efter lösningar som ska 

få dem att bli motiverade, uppmärksammade och trygga. Under analysen så kunde 

man bland annat finna spår av den trygghetskänslan som partiledarna ville 

förmedla i sina kommunikativa budskap. Just när det kommer till faktorn trygghet 

så verkade alla partiledare vilja framföra att de är en människa och partiledare som 

är pålitligt, förstående och uppmärksammande. Det unika som var att varje 

partiledare i den här uppsatsen hade olika tillvägagångsätt med att skapa den 

tryggheten till mottagaren. Medans Kristersson verkade vilja basera mest sina 

budskap via politiska håll så valde de andra att framträdda sig i mer privata 

områden. Busch Thor kunde göra ett inlägg där hon endast ville visa att hon handla 

och Åkesson ville bara göra det kort att han har skaffat ett husdjur. Mycket möjligt 

så kan de även vara så att de inriktade sig till olika typer av målgrupper och därför 

baserar de sina politiska inlägg på annorlunda sätt. 

 

5.3 Strategi 

Likheter inom strategier som fanns bland alla partiledare är att de verkar ha 

utnyttjat andra ting som en del av strategin för att uppnå den attraktion som 

politiker är ute efter. Dessa ting, som till exempel kan vara levande saker som barn 

eller djur, har blivit typer av verktyg för att stärka budskapen bakom politikernas 

inlägg. På det sättet hjälper tingen till att skapa uppmärksamheten som en politiker 

kanske vill uppnå. All uppmärksamhet är bra uppmärksamhet sägs det, men man 

måste egentligen bara veta hur man ska forma en strategi så den blir en gynnande 

effekten. Även humor och medhjälpande syften var även två perspektiv som syntes 

i vissa inlägg hos politikerna. Möjligtvis så kan strategiernas mål vara att skapa en 

konversation och diskussion mellan avsändaren och mottagaren, då det kan 

uppfattas att man vill bjuda med människan och få dem att känna sig behövda i 

politikernas liv och arbete. 
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5.4 Förslag på framtida forskning 

Det som skulle vara intressant att forska vidare om inom samma ämne är att även 

kolla på kommentarerna som varje inlägg får ta emot. Denna uppsats kollade på 

antalet gilla-markeringar för att ta till sig en uppfattning om hur attraktivt ett 

inlägg verkar vara. Men idag kan man även köpa till sig gilla-markeringar för att 

framställa sig som mer populär. Istället skulle man kunna titta på kommentarerna 

istället för att se hur man skapar ett engagemang genom inlägget. Alltså skulle 

man kunna gå in djupare på hur människors reaktioner uppfattas och hur de även 

vill visa upp sig och vara delaktiga inom ett politiskt ämne. 

 
Det man även skulle kunna forska om i framtiden är att se hur politiker planerar 

användandet av sociala medier när det börjar närma sig ett politiskt val. I såna 

situationer vill politiker attrahera människor till sitt parti och skapa ett förtroende 

till dem. Men under en sån tidspress så måste politiker veta hur man skapar det 

förtroendet och kommunicera ut till mottagarna. Det man då kan göra är att titta på 

hur politiker har baserat sina inlägg som en strategi för att skapa ett förtroende. Ett 

intressant forskningsämne som fortsätter inom samma riktning men med ett 

mycket mer intensivare område. 

 
5.5 Slutord 

Det uppsatsen kan visa är att man kan basera sin politiska kommunikation på helt 

olika sätt. Men det kan handla om hur man vill representera sig som en politiker i 

vardagen eller som vilken privat person som helst. Det finns ingen klar forskning 

som visar hur man baserar kommunikationen till mottagaren och få hen att gilla 

budskapen, därför kan det konstateras att det är viktigt med arbetet av att lära 

känna sin typ av målgrupp för att sedan forma en strategi som en mottagare kan 

finna intressant. Uppbyggnaden av tematisering, strategi och attraktion ser olika ut 

för alla, men det man kan ha i åtanke är att försöka skapa en symbios mellan dessa 

tre element, så att deras samverkan tillsammans med de ting som agerar som 

verktyg för budskapet, blir på något sätt betydelseskapande inom den politiska 

kommunikationen. 

 
Uppsatsen visar upp hur man kan basera olika strategier för att skapa attraktion 

och framställa ting på ett olika sätt. Medieproducenter kan ta lärdom från denna 
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kunskap som uppsatsen har undersökt. De kan tillämpa dessa strategi-, tematik- 

och attraktionsverktyg i sina egna verk och därför planera efter hur man ska 

utforma verken för att skapa en spridvänlighet, vare sig det är en kampanjfilm, 

stillbild, reklamfilm eller långfilm. Det kan inkludera också hur man vill framställa 

en människa, produkt eller företag i både stilla bilder men även rörliga bilder. 

Bilderna tilltalar människor på ett visst sätt, men det medieproducenten ska ta med 

sig är att förstå vad målgruppen vill se och därefter forma strategin och skapa 

attraktionen till verket. 
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