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Abstract 

Previous research has been done in the field of Political Communication, aimed to 

show a deeper understanding of how social media affects the public opinion. Less 

studies have been made aimed to understand how youth federation communicates 

with potential voters. We are therefore interested in gaining a deeper understanding 

of what three Swedish youth federations publish on their Instagram accounts to 

attract potential voters during the early stages of the election year 2018. The aim of 

this report is to examine and analyze how three of the biggest youth federations in 

Sweden communicates with potential voters though the social media platform 

Instagram during the first three months of 2018. Through a qualitative image 

analysis supplemented by informant interviews, we have been able to study which 

communication strategies the youth federations used when they published pictures 

on Instagram during the limited period of January 1 until March 3, 2018. Our 

findings suggest that the variation of the published material depends on what 

political marketing orientation the federation belongs to. We hope that our study can 

contribute with useful understandings into further research. 

Nyckelord 

Political communication, political marketing, Instagram, mediatization, youth 

association, image analyze, informant interviews 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter från ungdomsförbunden som tidigt i 

processen tillfört viktig information till vår studie. Vi vill också rikta ett tack till vår 

handledare Kristoffer Holt, som med ett fullspäckat schema alltid tagit sig tiden att 

hjälpa oss. Men främst vill vi som skrivit denna uppsats tacka varandra, tillsammans 

har vi gjort detta möjligt.  
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1 Inledning 

 “If you don’t exist in media, you don’t exist politically” (Wolfsfeld. G, 201. s.2).   

Detta citat förklarar vikten av att jobba aktivt med sociala medier för att synas och 

nå ut för opinionsbildning. En fråga som således går att diskutera är politiska 

partiers närvaro på sociala medier och hur detta i sig påverkar opinionen. I takt med 

sociala mediers framväxt ökar också effektiviteten i att nå ut till en större publik. 

 

Lennart Weibull (2016) skriver att det man i mediepolitiken kan se som en 

förbättring är att aktörerna måste förhålla sig efter teknikens utveckling. “Den stora 

roll som globaliserad teknik har spelat, och spelar, i medielandskapets pågående 

förändring medför en uppenbar risk att dagens mediepolitik kommer att präglas av 

en teknologisk determinism, alltså tanken att även lösningen ligger i tekniken.” 

(s.77).8 

 

I undersökningen Svenskar och internet 2017, gjord av Internetstiftelsen i Sverige, 

(iis.se,2017) framgår det att nästan alla svenskar idag har tillgång till internet på ett 

eller annat sätt. I samma takt som internettillgången ökar, ökar också användandet 

av sociala medier. Instagram har år 2017 för första gången majoriteten av Sveriges 

internetanvändare registrerade på sin plattform och är därmed Sveriges näst största 

plattform efter Facebook (iis.se, 2017). Instagram är också en plattform som i 

dagsläget har fler unga användare än äldre. Just därför har vi valt att fokusera på hur 

tre stora ungdomsförbund i Sverige kommunicerar via den sociala medieplattformen 

Instagram.  

 

Vi kan idag se en ökning av användandet av sociala medier i Sverige, 81% av alla 

med internettillgång använder sociala medier någon gång och 56 % använder sig av 

dessa dagligen (iis.se,2017). Siffrorna indikerar på ett högt användande av sociala 

medier och det är därför inte konstigt att politiska aktörer ser de kommunikativa 

möjligheter som finns via exempelvis Instagram.  
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Ett ämne som ofta förekommer i den samhälleliga debatten är unga människors 

närvaro respektive frånvaro i den politiska sfären (Statistiska Centralbyrån, 2013). 

Detta gäller såväl politiskt engagemang hos unga väljare som folkvalda 

partimedlemmar.  Något vi kan se hos unga, politiskt engagerade personer är att 

engagemanget till 70 % är på eget initiativ, det vill säga att unga folkvalda 

partimedlemmar inte påverkats av människor i sin omgivning. Vidare har de inte 

heller blivit tillfrågade att tillträda en viss post i partierna (Statistiska Centralbyrån, 

2013). Det politiska engagemanget och den politiska närvaron hos unga människor 

är något som väckt ett intresse hos oss som författar denna rapport. Vi ämnar därför 

undersöka vad tre stora ungdomsförbund i Sverige kommunicerar ut via plattformen 

Instagram, men också vilka strategier de använder för att nå ut till potentiella väljare 

på Instagram.  

1.1 Problembakgrund 

Under valåret 2014 växte partiet Sverigedemokraterna och blev Sveriges tredje 

största parti med 12,8 % av rösterna. Moderaterna blev andra största parti med 

23,33% av rösterna och Socialdemokraterna det största partier med 31,01% av 

rösterna (Valmyndigheten, 2014). Vad var det som gjorde att dessa partier blev så 

stora valåret 2014. Det är såklart många faktorer som spelar in där en genomtänkt 

politisk kommunikation kan tänkas vara en av byggstenarna till ett framgångsrikt 

valdeltagande.  

 

I debattartikeln Sociala medier avgör inte supervalåret, skriven av Marie Grusell 

och Lennart Hast (2014), diskuteras sociala mediers påverkan på valåret 2014. 

Grusell & Hast (2014) ställer sig något tveksamma till sociala mediers inverkan på 

2014 års valresultatet. De menar att svenska medborgare är lika ointresserade av 

politik som vanligt och att sociala medier inte kommer förändra detta. Men de 

menar också att sociala medier bidrar till att politiska aktörer och medborgare blir 

jämbördiga via medierna och att detta i sin tur resulterar i att dessa parter kan 

kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Debattörerna belyser dock att 

partierna kommer få slåss om väljare. Att nå ut via rätt kanal, vid rätt tid och med 

rätt budskap kan vara svårt för partierna. Grusell & Hast (2014) såg år 2014 sociala 

mediers inverkan på valresultat som en utopi. Men hur kommer valåret 2018 se ut? 
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kommer sociala medier ha en större inverkan på valresultatet? Kommer politiska 

partier arbeta hårdare med sociala kanaler och med välformulerade 

kommunikationsstrategier kring just detta?  

 

Utifrån dessa grunder är vi intresserade av att undersöka hur tre stora svenska 

ungdomsförbund kommunicerar och når ut till potentiella väljare. Vilka strategier 

och knep använder sig då ungdomsförbund av i sin kommunikation för att nå ut till 

potentiella väljare? Vi är intresserade av att forma en djupare förståelse kring hur 

deras kommunikationsstrategier förhåller sig till vad de faktiskt publicerar på 

Instagram. Utifrån Jennifer Lees-Marshment (2009) olika principer inom politiska 

marknadsföring vill vi också få djupare förståelse kring hur de olika 

ungdomsförbunden orienterar sig i utformandet av deras kommunikation. Är 

kommunikationen sälj-, produkt- eller marknadsorienterad? Påverkas 

ungdomsförbundens kommunikation av vad väljarna efterfrågar eller är 

kommunikationen baserad på att sälja in partiets ideologi för att den anses vara den 

“rätta” och “starkaste” ideologin.  

 

Att vi valt att studera ungdomsförbundens kommunikation på Instagram bygger till 

stor del på en bristande forskning kring det visuella inom politisk kommunikation. 

Vi anser alltså att det finns en forskningslucka för oss att fylla här.  Eftersom vi 

fokuserar på svenska ungdomsförbund får vi också en ny vinkel på vår studie. Just 

Instagram är en social medieplattform som introducerades i oktober 2010, där det 

huvudsakliga syftet är att dela bilder med andra användare (Instagram, 2018). Det är 

en plattform med fokus är på det visuella, det vill säga bilder istället för mer 

textbaserade plattformar såsom exempelvis Twitter.  

I boken “Doing news framing analysis” skriver Paul D'Angelo & Jim A. Kuypers, 

(2010, s.234) “Yet visuals remain understudied compared with text in terms of their 

ability to frame media messages”.  

 

Vi anser därför att vår studie är av samhällelig relevans då den ämnar undersöka hur 

politiken formar sig på sociala medier. Men också för att studien bidrar med ny 

kunskap inom forskningsområdet politisk kommunikation.  
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2 Litteraturgranskning 

I Jennifer Lees-Marshments bok Political marketing principles and applications 

(2009) beskrivs teorin politisk marknadsföring som en viktig del i dagens politik. 

Den politiska marknadsföringen är viktig för såväl politiska partier som för väljare. 

Partierna når ut till potentiella väljare och väljarna får en bild av vem de ska rösta 

på.  Lees-Marshment (2009) menar dock att politisk marknadsföring kan skapa en 

mer kundorienterad politik. Vilket följaktligen kan skada demokratin och politiken i 

sig, då betydelsen av partiets egen ideologi minskar.   Lees-Marshment (2009) har 

formulerat olika delmål inom politisk marknadsföring, där det huvudsakliga målet 

är att bli vald eller omvald. Men för att nå dit måste partier via sin marknadsföring 

stärka sin ideologi, ändra dagordningen hos medier, skapa trovärdighet hos nya 

väljarsegment på marknaden, öka antalet volontärer och såklart ha viljan att skapa 

en bättre värld.  

 

För att kunna orientera sig i de olika partiernas politiska marknadsföring har Lees-

Marshment et al., (2010) utformat en checklista som hjälper oss att urskilja vilken 

riktning partierna tillhör utifrån deras kommunikationsstrategier. De tre riktningarna 

heter marknadsorienterat parti, produktorienterat parti och säljorienterat parti. I 

boken Global political marketing (2010) förkortas de tre inriktningarna på följande 

sätt: MOP (marknadsorienterat parti), POP (produktorienterat parti) och SOP 

(säljorienterat parti). Det är således denna teori och dessa tre riktningar som vi 

kommer utgå från när vi utför vår studie. 

2.1.1 Marknadsorienterad part (MOP) 

Utifrån de ungdomsförbund vi valt att studera har vi tillämpat tre olika slags 

inriktningar för att förstå hur tillvägagångssätten för ungdomsförbunden skiljer sig 

åt när de lockar potentiella väljare. Den första inriktningen ger Jennifer Lees-

Marshment (2009) namnet marknadsorienterat parti. Denna inriktning handlar om 

att partier utifrån marknadsanalyser får en förståelse av vad väljarna efterfrågar och 

vilka behov de har, för att sedan omformulera sina politiska agendor.  
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Denna inriktning kan anses vara positiv för ett demokratiskt samhälle då politikerna 

aktivt lyssnar på väljarna och designar sina partiprogram utifrån efterfrågan. Det här 

tillvägagångssättet skiljer sig från det mer traditionella sättet att förmedla och 

kommunicera med publiken, då förbunden inte framhäver sin ideologi i första 

hand.   

2.1.2 Produktorienterad part/ säljorienterad part (POP) (SOP) 

Lees-Marshment fortsätter att definiera två andra inriktningar som förbunden kan 

delas in i. Dessa andra två inriktningar, Produktorienterat pari (POP) och 

Säljorienterat parti (SOP), påminner om varandra mer än vad MOP gör. POP är en 

inriktning där förbunden inte testar marknaden eller kommunicerar med framtida 

väljare. Istället utgår de från sig själva, i detta fall förbundet eller moderpartiet, och 

vad de står för. Partiet är övertygat om att deras ideologi kommer skapa opinion. 

SOP arbetar också utifrån att inte anpassa sin produkt efter marknaden men inte lika 

motvilligt som inriktningen POP. Med det menas att man inte formar en produkt 

utefter vad väljarnas har för behov eller föreställningar. Denna strategi utgår istället 

ifrån att skapa något så att väljarna faktiskt vill ha det. De vill skapa något genom 

att förstå sig på väljarnas synsätt genom marknadsintelligens. Det vill säga att ligga i 

framkant när det gäller reklam och kommunikation utåt som kan spegla väljarnas 

åsikt men ändå vara mer traditionella än den marknadsorienterade inriktningen.  

2.1.3 Medialisering  

För kunna ge ett komplement till teorin ovan om inriktningar de olika förbunden 

kan tänkas ha i sina strategiplaner har vi även valt att ta med teorin Medialisering. 

Enligt Niels Ole Finnemann (2011) en utveckling ur medialogiken men också 

mediation, där både massmedier, gamla medier och nya medier kombineras för att 

förklara hur kommunikationen ser ut. Ramverket för att förstå sig på hur vi 

använder medier görs genom medialisering och Jesper Strömbäck och Frank 

Esser(2014) beskriver då att precisionen har minskat. Med precisionen förklara 

författarna att det är svårt att förstå och mäta all kommunikation genom 

medialiseringen då digitaliseringen av medier har utvecklats så mycket att 

mätbarheten och därmed precisionen minskat. Varför vi valde att ha med just denna 

teori är för att det handlar om förståelse och varför politiska aktörer påverkas av 
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samhället både socialt och kulturellt. En fråga vi ställer oss är om förbunden 

påverkas av varandra eller den politiska sfären i Sveriges val år 2018. Anpassar de 

sina hjärtefrågor efter vad samhället efterfrågar just i vår samtid eller föhåller de sig 

till sina planer de har lagt upp från början som strategi. Medialisering och 

marknadsorienterat parti (MOP) är två inriktningar som liknar varandra och kan 

användas som komplement i vår analys, då för att förklara våra analysenheter och 

varför vi har ställt de frågor vi har ställt. Med det menar vi att inom MOP väljer de 

politiska aktörerna att anpassa sig efter vad de tror publiken efterfrågar under 

utformningen av sin strategi. Gianpietro Mazzoleni and Winfried Schulz (1999) 

menar att kommunikationen, i detta fall på Instagram, kan byta ut den 

interpersonella kommunikationen med publiken genom medier. 

2.3 Tidigare forskning 

Inom forskningsområdet Politisk kommunikation finns etablerade studier kring hur 

medier påverkar den politiska agendan. Dock har mindre forskning gjorts på sociala 

mediers påverkan av den politiska agendan, ännu mindre på hur ungdomsförbund 

påverkas av olika medier. Vi ser därför att vår studie medför hög samhällelig 

relevans då den ämnar fylla en forskningslucka och bidra med ny kunskap kring hur 

ungdomsförbunden i Sverige använder sig av Instagram. Den tidigare forskningen 

är därför till stor hjälp när vi utformar vår problemställning (Backman, 2016). 

Filimonov, Russmann & Svensson (2016) skriver i sin studie att medieplattformen 

Instagram använts som ett kompletterande kampanjverktyg i politiska partiers 

valkampanjer under valåret 2014. Studien ämnar undersöka på vilket sätt svenska 

politiska partier använt sig av Instagram under valåret 2014. Forskarnas första fråga 

undersöker om partierna inkluderar Instagram som en del av sin 

kommunikationsstrategi när det kommer till att förmedla information till potentiella 

väljare (Filimonov et al., 2016). Detta är en intressant vinkel på studien och något vi 

kan koppla till vår egen undersökning, då vi i vår studie ämnar undersöka hur 

ungdomsförbunden förhåller sig till sociala medier i utformandet av sina 

kommunikationsstrategier inför valåret 2018. Deras resultat visar att två partier i den 

svenska riksdagen, Kristdemokraterna och Liberalerna, var de partier som under 

valåret 2014 använde sig av Instagram för att personifiera och porträttera sin ledare.    

Tre fjärdedelar av inläggen som publiceras på partiernas konton var bilder som 
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porträtterade ledarna i en professionell kontext (Filimonov et al., 2016). Forskarna 

beskriver också att personifieringen är en startegi som var väletablerad hos större 

delen av riksdagspartierna, men inte i samma utsträckning som Kristdemokraterna 

och Liberalerna. Vi är intresserade av hur innehållet på Ungdomsförbundens 

Instagram-konton ser ut och hur det går att koppla till vad förbunden har för uttalade 

kommunikationsstrategier. Därför är en personifierad strategi viktigt att ha i åtanke 

när vi utformar de frågor som kommer användas i vår bildanalys, då ett tänkbart 

innehåll på förbundens konton kan vara gestaltningar av exempelvis partiledare från 

moderpartiet såväl som ordförande i ungdomsförbunden.  

I IIS:s studie Svenskar och internet 2017 framgick det tydligt att en yngre målgrupp 

var överrepresenterad som användare på plattformen Instagram och vi anser därför 

att Filimonov et al., (2016) studie om Instagram som ett kampanjverktyg är av 

relevans i förhållande till vår undersökning. Vi ser att en större andel av de svenska 

politiska partierna idag använder Instagram för att locka potentiella väljare 

(Filimonov et al., 2016). Om en yngre målgrupp är de som oftast befinner sig på 

Instagram anser vi att det är viktigt att undersöka hur svenska ungdomsförbund 

väljer att locka potentiella väljare till sina förbund och moderpartier. 

 

Två forskare som studerat det politiska engagemanget på sociala medier är 

Elizabeth Housholder och Heather L. LaMarre. De undersöker politiska aktörers 

förväntningar på sociala mediers inverkan av opinionen och hur dessa förväntningar 

uppfylls av allmänheten. En del av vår undersökning bygger på intervjuer med de 

som är kommunikationsansvariga på förbunden, med förhoppningen att ge svar på 

hur förbundens kommunikationsstrategier ser ut. På så sätt förhåller vi oss till den 

ovannämnda studien, där forskarna vill förstå om politiska aktörers förväntningar 

uppfylls eller ej via sociala medier. Får ungdomsförbunden den respons och 

spridning som de hoppats på via sina sociala kanaler? En gemensam nämnare 

mellan vår studie och Housholder & LaMarres studie är att vi vill förstå om sociala 

medier kan påverka den allmänna opinionen. Enligt Housholder & LaMarre (2013) 

skulle vidare forskning kunna undersöka närmre kring strategier och hur partier kan 

öka valdeltagande genom att använda sociala medier på rätt sätt och som en del av 

kommunikationsarbetet under politiska valkampanjer. Vi ämnar undersöka hur 
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strategier används på Instagram, och därför går vår studie i linje med den tidigare 

forskning Housholder & LaMarre efterfrågar.  

Fyra forskare som också intresserar sig för åldersrelaterade olikheter inom 

forskningsområdet är Holt, Shehata, Strömbäck & Ljungberg (2013), som i sin 

studie undersökt om medieanvändning ser olika ut beroende på ålder och om 

medieanvändning i sig skapar politiskt engagemang under det svenska valet 2010. 

Forskarna såg en signifikant åldersskillnad i användandet av sociala medier. De 

upptäckte också att användandet av sociala medier skapade ett ökat intresse för 

politik. Holt et al., (2013) menar att sociala medier kan fungera som en utjämnare 

när det kommer till en yngre målgrupps politiska deltagande. Sociala medier 

fungerar alltså som ett verktyg för att skapa ett större politiskt engagemang hos en 

yngre målgrupp. Ett ökat politiskt engagemang växer fram hos unga medborgare 

med hjälp av sociala medier och vi anser då att det är av stor vikt att undersöka hur 

ungdomsförbunden på bästa sätt når ut till de ungdomar som använder sociala 

medier för att få en uppfattning om den allmänna opinionen. Nyhetsförmedling via 

traditionella medier är ett av många sätt för att hålla sig uppdaterad i aktuella 

samhällsfrågor. Men Falasca, Kruikemeier & Strömbäck (2013) har i sin studie 

undersökt hur modernare nyhetsförmedling kan påverka det politiska engagemanget 

hos svenska medborgare under valet 2014. Sociala medier är en av de medier som 

forskarna väljer att undersöka effekterna av. Kan politiskt engagemang öka med 

hjälp av ett ökat användande av sociala medier. Då digitala medier ökar 

åtkomligheten av information har du som medborgare svårare att undvika både 

aktuella nyheter och den politiska agendan som medierna förmedlar (Falasca et al ., 

2013). Detta resulterar i att sociala medier har kapaciteten att öka det politiska 

engagemanget hos svenska medborgare, då du på ett enklare sätt följa den politiska 

diskussionen online. Om sociala medier ökar det politisk deltagandet anser vi att 

mer forskning bör göras inom området.  

Det svenska valet 2018 stundar och aldrig tidigare har så många svenskar varit 

aktiva användare av medieplattformen Instagram (iis.se, 2017). Då stora delar av 

den svenska befolkningen kan ta del av olika partipolitiska ideologier via Instagram 

anser vi att det är av stort intresse att undersöka hur ungdomsförbund förhåller sig 

till kommunikationen på plattformen.  
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Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att sociala medier har inverkan på den 

politiska kommunikationen. Att sociala medier använts som ett komplement till 

övrigt kampanjarbete är kanske ingen nyhet, men tidigare forskning visar hur stor 

inverkan medier överlag har på den politiska agendan Strömbäck & Van Aelst, 

(2013). Medialiseringen bidrar till att politiska aktörer måste överväga mediernas 

inverkan på den politiska agendan för att inte bli inaktuella. Enlgt Strömbäck & Van 

Aelst, (2013) menar att politiker inte kan se förbi det faktum att medierna faktiskt 

hjälper partierna att nå ut till potentiella väljare. Politiska aktörer slåss om 

rampljuset och allt fler partier jobbar med en mer ”lättuggad” kommunikation på 

sociala medieplattformar som exempelvis Instagram. Filimonov et al., (2016) 

beskriver hur partier personaliserar sina ledare på Instagram för att skapa en närhet 

till sina väljare, och för att visa att de är mänskliga. Är detta en del av strategierna 

som partierna arbetar med för att mobilisera sina väljare? Vi anser att detta är något 

som är av stort intresse att studera vidare. Den tidigare forskningen har 

huvudsakligen fokuserat på partier och väljare i allmänhet, därför har vi valt att 

vinkla vår studie mot en yngre målgrupp och fokuserar därför på ungdomsförbund 

och hur dessa via sina kommunikativa strategier kan locka unga väljare.  

3 Syfte 

Vi är intresserade av att få en djupare förståelse för vad ungdomsförbunden 

publicerar på sina Instagram-konton för att locka potentiella väljare under valåret 

2018.  Syftet med denna rapport är att analysera hur svenska ungdomsförbund 

kommunicerar med sina potentiella väljare via den sociala medieplattformen 

Instagram.  

3.1 Frågeställning 

F1 Hur ser det presenterade materialet ut på respektive förbunds Instagram-konto 

med hänsyn till vilken politisk marknadsföringsinriktning ungdomsförbunden 

använder sig av? 

 

F2 Vad finns det för likheter mellan ungdomsförbundens kommunikationsstrategier 

och det innehåll de publicerar på Instagram?  
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ Bildanalys och informantintervjuer 

Bilder är något som vi människor möter varje dag. Vi tar del av bilder redan när vi 

vaknar på morgonen och öppnar vår tidning till att vi på kvällen går och lägger oss 

och scrollar på mobiltelefonen. Vi möts helt enkelt av bilder i vardagen och bildens 

betydelse förändras beroende på vem som betraktar den (Ekström & Larsson, 2011). 

Betraktarens sätt att tolka bilder bygger på kulturella kontexter och individuella 

erfarenheter. En bild kan i sig väcka känslor hos betraktaren på ett sätt som text inte 

kan och vi människor får snabbt en idé kring bildens innehåll (Ekström & Larsson, 

2011). 

 

Alltså är en bild är aldrig bara en illustration av någon eller något utan oftast finns 

en underliggande inramning eller ett visst perspektiv som avsändaren vill förmedla 

(Ekström & Larsson, 2011). Via sociala medier får politiska partier chansen att 

förmedla sitt budskap i form av både bild och text. Därför har vi valt att undersöka 

innehållet på tre svenska ungdomsförbunds Instagram-konton, där den visuella 

kommunikationen är vårt huvudsakliga fokus. Visuell kommunikation är ett begrepp 

som innebär att bilder har sociala, politiska och kulturella betydelser, det vill säga 

att bilder kan ha flera kommunikativa uppfattningar. Då Eriksson & Göthlund 

(2012) menar att bilder kan förmedla en politisk dimension, det är därför av stort 

intresse för oss att analysera ungdomsförbundens bildmaterial på Instagram.  

Inom kvalitativ forskning i ämnet politisk kommunikation handlar det om att förstå 

och inte mäta varför politiska förbund/partier gör som de gör (Lees- Marshment, 

2009).  

 

Den typ av data som samlas in till denna undersökning kan givetvis tolkas på olika 

vis, men utifrån vår analys kan vi få en ökad förståelse för varför partier har olika 

attityder gentemot opinionsbildning och vad de tycks värdera högst under det första 

kvartalet av valåret 2018  

 



 

11(46) 

 

Vi har valt att analysera sammanlagt 103 stycken inlägg från tre stora svenska 

ungdomsförbunds Instagram-konton. Detta för att få en bild av hur förbunden 

framför sin opinion i förhållande till dess strategier. Här fokuserar vi också på den 

“caption”, det vill säga bildtext, som används till den publicerade bilden för att få en 

djupare förståelse av vad bilden vill förmedla.  

 

Vi är intresserade av att förstå likheterna mellan ungdomsförbundens 

kommunikationsstrategier och hur innehållet faktiskt presenteras. Därför har vi 

kompletterat vår bildanalys med informantintervjuer där vi behandlar frågor kring 

ungdomsförbundens kommunikationsstrategier på sociala medier, och då med fokus 

på Instagram. Bryman (2011) har identifierat flera typer av metodforskning och 

klassificerat in dom i tre olika sektioner. Vi använder en av de som heter 

komplement. “Detta är aktuellt då två forskningsstrategier används i syfte att få 

olika aspekter av en undersökning att passa ihop med varandra” (s.558) 

 

Vår bildanalys bygger på ett semiotiskt perspektiv , som delas upp i två nivåer. Den 

denotativa nivån och den konnotativa nivån (Fiske 2010). På en denotativ nivå 

studerar vi bildens betydelse och hur den är uppbyggd. Det kan exempelvis vara hur 

personen som gestaltas i en bild är placerad, exempelvis är den visuellt salient. 

 

 Det kan också vara vad personer i fråga faktiskt gör på bilden. Färger och genre på 

bilden är också exempel på vad man kan undersöka, något Fiske (2010) kallar för 

semiotiska resurser. På en konnotativ nivå fokuserar man istället på sociala och 

kulturella föreställningar. Det vill säga att man ställer bildens denotativa perspektiv i 

relation till det konnotativa för att förstå bildens betydelse och mening (Fiske, 

2010). Semotiken är således läran om betydelser och tecken. För att kunna analysera 

bilderna som publicerats måste vi bryta ner innehållet i mindre element för att sedan 

analysera hur elementen kan kopplas samman och då skapa mening (Ekström & 

Larsson, 2011). Vad är det då för element som vi är intresserade av att undersöka? 

Vi vill först och främst urskilja om innehållet är riktat till ungdomar, då vår studie 

ämnar undersöka hur ungdomsförbund kommunicerar via Instagram. Något som vi 

anser vara kommunikation riktad mot en yngre målgrupp är den typ av 

kommunikation som innehåller memes & emojis. Memes är ett fenomen som finns i 
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olika former, bland annat bild, film och text. Christian von Essen (2016) benämner 

det som en ”gemensam referensram” för något som kan spegla vår kulturella 

kontext. Linda Kaye beskriver i en artikel på svt.se att emojis kan användas för att 

förstärka känslomässiga uttryck i text (Schubert, 2017). Därför är det intressant att 

analysera förekomsten av detta hos ungdomsförbundens Instagram. 

 

Vi är också intresserade av att analysera om personer har gestaltats för att skapa 

närhet till väljare, det vill säga om innehållet är personifierat. Med statistiska 

undersökningar kan de stärka påståenden med faktiska siffror, just därför anser vi att 

det är intressant att analysera om det finns någon form av statistik i de publicerade 

inläggen på Instagram. Ett sätt att stärka sin politiska positionering är att förlöjliga 

andra partier och deras agenda, detta utifrån ett marknadsorienterat perspektiv 

(Lees-Marshment et al., 2010). Således har vi valt att analysera om 

ungdomsförbunden använder sig av hån eller förlöjligande av andra partier. 

Ungdomsförbunden är till grunden utformande från sitt moderparti och de delar 

samma ideologier, vi är därför också intresserade av att analysera om 

ungdomsförbundets ideologier genomsyras i det material de publicerar. 

 

Bildanalysen som vi genomfört bygger på sex stycken frågor, dessa har vi delat upp 

i åtta kategorier. Av de åtta kategorierna speglar fem kategorier vad bilden 

innehåller visuellt, de resterande tre kategorier tar avstamp i vår valda teori politisk 

marknadsföring. Vi presenterade ovan att den valda teorin har tre olika inriktningar 

därav blev det tre kategorier för att koppla samman materiellt med våra 

forskningsfrågor som bygger på Lees-Marshment et al., (2010) utformning av 

politisk marknadsföring. Checklistan är uppdelad i nio steg som behandlar flera 

element under en valkampanj utifrån de olika inriktningarna i vår valda teori. 

Utifrån den riktning som behandlas kan checklistan se något annorlunda ut. Stegen 

är desamma men de kan komma i olika ordning. De sex frågor vi har ställt i 

bildanalysen kommer nu i löpande text med förklaring till varje fråga för att 

förtydliga vilken av de åtta kategorier de sex frågorna tar avstamp i. En fråga som vi 

ställt till bilderna är ”Om vi urskiljer moderna drag i bilden, ex memes, emojis, hur 

är dessa bilder komponerade?” Denna fråga utformades utifrån teorin och 
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inriktningen säljorienterat parti (SOP). Vi tog hjälp av SOP:s checklista där en 

punkt är nytänkande eller modernt innehåll i kommunikationen. Memes och emojis 

är nya begrepp som vi förklara ovan och därav kan tolkas som “ungdomliga” och 

“moderna”. Nästa fråga som vi utformade är ”Hur gestaltas förbunden andra 

partier/förbund i sin kommunikation på Instagram?” Denna fråga grundar vi också 

utifrån SOP:s checklista där en annan punkt är om partier attackerar eller förlöjligar 

sina motståndare.Då oftast när partier tar upp andras partiets politik brukar 

förlöjligande vara ett genomgående tema, det har vi sett från förra valets moder 

partiernas sociala medier kommunikation. Frågan ”Om bilden gestaltar en eller 

flera personer – i vilken kontext är personerna gestaltade?” har vi utformat då vi 

anser att den ger oss en tydlig bild av hur människorna i bilderna gestaltats, de kan 

exempelvis vara gestaltade ur en professionell eller mer privat kontext. Vi ställer 

också frågan ” Vad förmedlar en bild som har statistiska undersökningar?” för att 

få en bild av om partierna exempelvis informerar via sina sociala kanaler, en punkt 

som grundar sig i riktningen MOP. En punkt inom riktningen POP är att partierna 

representerar en viss grupp eller fråga i samhället och därför utformade vi frågan 

”vilka olika sociokulturella grupper gestaltas i bilden. Sista frågan som vi ställt till 

bilderna är ”Förstår vi bilden utan texten?”, denna ställer vi för att se om vi kan 

förstå kontexten av inlägget utan kompletterande text. Eriksson & Göthlund (2012) 

beskriver den kompletterande texten som ett viktigt element när en analys av bilder 

genomförs. I vårt fall är detta viktig för att förstå hela kontexten av inläggen som 

förbunden publicerar.  

 

Som vi nämnde tidigare har vi delat in frågorna i sju kategorier för att kunna bryta 

ner innehållet i mindre element. De fem första kategorierna är memes & emojis, 

människor, partiledare(ordförande), citat och statistik. Denna uppdelning hjälper oss 

att grovt sortera in den typ av innehåll som bilden presenterar genom tecken som 

bygger på semiotiken . De följande tre sista kategorierna som vi använt oss av är 

säljande, argumenterande eller anpassade och dessa byggdes med hjälp av teorin vi 

har presenterat och dess tre olika inriktningar.    

 

Denna uppdelning har vi gjort för att kunna placera in bildernas innehåll i vår teoris 

olika riktningar. Om majoriteten av bilderna är av en säljande karaktär placeras 
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innehållet in under riktningen säljorienterad. Om majoriteten av bilderna istället är 

av karaktären argumenterande placeras innehållet på kontot in under riktningen 

produktorientering. Om majoriteten av bilderna var av karaktären anpassad 

placerades innehållet på kontot in under riktningen marknadsorienterad. Inläggen 

som vi bygger vår tolkande bildanalys på kan komma att innehålla mer än en 

kategori, därför har vi valt att dela upp kategorierna i fem varianter som fokuserar 

på innehållet (det visuella) och tre som fokuserar på vilken politisk 

marknadsföringsinriktning som förbunden kan placeras in i. Inläggen kan därför 

exempelvis innehålla både kategorin “memes & emojis” och kategorin “säljande”. 

Denna indelning gör vi för att få en bild av vad bilderna innehåller och vad 

innehållet har för inriktning inom den politiska marknadsföringen. Indelningen av 

kategorier använder vi som hjälpmedel när vi besvarar frågorna till bilderna. Om en 

bild placeras in under kategorin “memes & emojis” men en “säljande” karaktär kan 

vi med hjälp av dessa kategorier urskilja ett modernt innehåll och utifrån det tolka 

bildens innehåll med utgångspunkt i det semiotiska perspektivet. 

 

Vi kommer förtydliga indelningen av kategorierna via frekvenstabeller i vårt 

resultat, för att ge en överblick över hur förbundens innehåll presenterats på 

Instagram. Vi vill dock poängtera att detta är en kvalitativ studie där frekvenserna 

inte används för att generalisera resultatet (som man gör i en kvantitativ studie), 

utan dessa är endast till för att förstå vilken typ av innehåll som respektive 

ungdomsförbund presenterar genom vår egna systematisering av data. Detta gör vi 

för att kunna tolka vilken inriktning förbunden har mest tendenser att tillhöra enligt 

vår tolkning. 

4.2 Urval och avgränsning 

Då vår studie baseras på två olika forskningsmetoder måste vi dela upp vårt urval i 

två delar. Ett urval för vår bildanalys och ett urval för de informantintervjuer som vi 

genomfört. Urvalet till bildanalysen har gjorts utifrån ett icke-sannolikhetsurval. 

Med det menas att urvalet inte baseras på sannolikhetsprincipen, det vill säga inte 

med hjälp av slumpmässiga urvalstekniker. (Bryman, 2011)  
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Icke-sannolikhetsurval finns i olika former men vi har valt att basera urvalet utifrån 

ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är när du som forskare väljer ut de 

personer eller fall som finns tillgängligt för dig. I vårt fall har vi valt att studera tre 

ungdomsförbunds innehåll på Instagram som är avgränsat till tidsperioden 1 januari 

2018 - 31 mars 2018, vilket är första kvartalet av valåret 2018. För att kunna 

analysera innehållet har vi valt ut alla inlägg som lagts ut under denna tidsperiod. 

Materialet är insamlat från Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund, 

Moderaternas Ungdomsförbund och Unga Svenskars Ungdomsförbunds Instagram-

konton. Materialet som kommer analyseras är 54 inlägg från SSU:s konto, 28 inlägg 

från MUF:s konto och 21 inlägg från SDU:s konto. Sammanlagt har 103 inlägg från 

dessa konton publicerats under första kvartalet av 2018.  

 

Respondenterna från informantintervjuerna som vi har valt att ha med i vår 

undersökning är valda baserat på ett strategiskt urval också kallat målstyrt urval. 

Bryman (2011) förklarar målstyrt urval som ett sätt för forskare att välja ut personer, 

organisationer eller fall som anses vara relevanta för den forskning som ska 

bedrivas. Urvalet ska medföra en variation i stickprovet och därför har vi valt ut tre 

personer från tre olika ungdomsförbund för att skapa variation i de svar som vi 

kommer att få (Bryman, 2011). 

 

Personerna som vi har valt ut är Moderaternas ungdomsförbunds digitala 

kommunikatör, Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbunds 

kommunikationschef och Sverigedemokraternas kommunikationschef. Dessa 

personer har valts ut då de ska ge oss en djupare förståelse kring hur deras 

kommunikationsstrategier tar sig form på sociala medier. De tre personer som vi 

intervjuat kommer bli våra nyckelinformanter. Det informanterna nämner i 

intervjuerna kommer att användas som källor i analys- och resultatdelen av denna 

uppsats (Essaison et al., 2007).  

Viktigt att ha med sig när man använder sig av ett icke-sannolikhetsurval är att 

graden av generalisering är lägre än vid ett sannolikhetsurval (Bryman, 2011).  



 

16(46) 

 

4.3 Genomförande 

De flesta bildanalyser som vi läst om under vår litteraturgranskning har använt sig 

av semiotikens skola för att på ett djupare plan förstå sig på bildens betydelse. 

Något som vi också valt att göra, här med fokus på det denotativa perspektivet. Vi 

fokuserade på uppbyggnaden av bilden för att förstå bildens innehåll som helhet. 

För att senare kunna definiera vilken orientering ungdomsförbunden förhåller sig till 

i sin kommunikation på Instagram. Med orientering menar vi de inriktningar som vi 

tar hjälp av när vi skall tolka Instagram-flödet. De tre inriktningar inom teorin vi 

nämnt är: MOP, SOP och POP.  

För att kunna analysera bilderna har vi delat upp innehållet i kategorier. 

Kategorierna är utformade med hjälp av de frågor som vi tänkt ställa till bilderna. 

Dessa frågor tar avstamp i de ovannämnda teorierna, detta för att vi ska kunna 

placera in de olika förbunden direkt i någon av dessa inriktningar.  

 

Med hjälp av teorierna kan vi via bildanalysen tillsammans med resultaten från 

informantintervjuerna dra slutsatser till vilken typ av inriktning ungdomsförbunden 

förhåller sig till. Vi kan också få en tydlig bild kring vad ungdomsförbunden 

publicerar och om detta faktiskt går i linje med de uttalade strategier förbunden 

berättat om i intervjuerna.  

4.4 Validitet/reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två kriterier inom samhällsvetenskaplig forskning och 

avser att beskriva kvaliteten av en studie (Bryman, 2011). Kriteriernas betydelse kan 

beroende av vilken metod du använder i din studie skiljas åt. Då vi valt en kvalitativ 

metod i form utav en bildanalys utgår vi från två begrepp man i kvalitativ forskning 

kallar för “tillförlitlighet” och “äkthet” (Bryman, 2011). Tillförlitligheten delas upp i 

delkriterier där trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka 

och konfirmera efterfrågas. I vår studie har vi i delen “Forskningsetik” tagit hänsyn 

till de regler som efterfrågas i en kvalitativ bildanalys respektive 

informantintervjuer, något som skapar trovärdighet för vår studie (Bryman, 2011). 

För att studien ska ha någon form av överförbarhet krävs detaljerade beskrivningar 

av det som studeras, vilket i sin tur gör att man kan bedöma hur väl överförbara 
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resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2011). Detta för vi genom att utförligt 

beskriva hur vi gått tillväga när vi analyserat de bilder som analyserats. Alla faser av 

en forskningsprocess måste i en kvalitativ studie redogöras, något som vi i 

rapportens delar “Metod” och “Genomförande” beskriver. Fjärde kriteriet är 

möjligheten att styrka och konfirmera, detta innebär att du som forskare bör vara 

medveten om att personliga värderingar och teoretiska inriktningar inte påverkar hur 

slutsatser och utförande av din studie (Bryman, 2011). Vi undersöker politiska 

ungdomsförbund i denna studie och det är därför av stor vikt att inte vara partiska 

och därför lägger vi stor vikt på att kontinuerligt vara objektiva i utförandet av vår 

studie. Det andra huvudkriteriet är “äkthet”, där det är av stor vikt att ge en rättvis 

bild av verkligheten som studeras (Bryman, 2011). Med en rättvis bild menas att 

man ger en bild av de olika åsikter och uppfattningar som de personer eller 

organisationer som studeras framför. Detta är något som vi tydligt redovisar när vi 

presenterar de svar som informanterna givit oss i informantintervjuerna.  

 

4.5 Metodkritik  

Vi anser att val av metod gjorts på ett välgrundat sätt där vi tagit hänsyn till hur man 

på bästa sätt kan analysera hur kommunikationsstrategier kan kopplas till publicerat 

innehåll. Att komplettera den kvalitativa bildanalysen med informantintervjuer har 

gjorts för att skapa en djupare förståelse kring hur kommunikationsstrategier tar 

form på sociala medier under valåret 2018.  Vårat urval till de informantintervjuer 

som genomförts baserades på ett målstyrt urval. Vi kontaktade personer som vi 

ansåg var relevanta för den forskning som vi bedriver.  

 

Intervjuerna är av typen strukturerad intervju, alla informanter har fått samma frågor 

och intervjuerna har varit av ungefär samma längd. Bryman (2011) beskriver 

strukturerade intervjuer som ett sätt att hitta sambandsmönster hos respondenterna 

men att de dock ger lite utrymme för respondenten att utveckla sina svar. Men valet 

av intervjuform gjordes baserat på vårt intresse i att förstå hur de olika förbunden 

förhåller sig till samma frågor utan för mycket utsvävningar. Intervjuerna 

genomförde vi via telefon, något som Bryman (2011) menar medför positiva såväl 

som negativa aspekter. Det som anses vara något negativt i denna aspekt är att vi 
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som intervjuare missar minspel och uttryck hos informanten som kunde kommit till 

nytta under analysen. De positiva aspekterna är dock att det är billigt då vi blivit 

uppringda av informanterna. Telefonintervju medför ingen intervjuareffekt vilket är 

bra då vi inte kan påverka hur respondenten svarar (Bryman, 2011).  

Om vi utgår från den data som analyseras via Instagram, det vill säga de publicerade 

materialet på ungdomsförbundens Instagram-konton, finns det viss kritik kring hur 

vi ska förhålla oss till att de olika partierna har olika många följare som de når ut 

till. Men också mängden inlägg som publicerats under den avgränsade tiden 1 

januari - 31 mars 2018.  

 

Det kan finnas en risk att antalet följare påverkar antalet inlägg som publicerats. Ett 

lägre antal följare kanske styr vilka medier du väljer att publicera din information 

genom. För partierna vill ju trots allt nå ut till en stor massa med människor.  

Vi anser dock att alla inlägg under den avgränsade tiden bör analyseras då antal 

inlägg/dag kan vara en del av förbundens strategi och det är viktigt för oss att ta 

hänsyn till. Det vi syftar på här är då att SSU exempelvis publicerat 54 inlägg under 

den avgränsade tiden medan ungsvenskarna endast publicerat 21inlägg.  

För att denna studie ska vara så väl utförd som möjligt har vi också valt att ta med 

kritik kring våra utvalda teorier, det gör vi för att få med alla aspekter inom detta 

ramverk. Teorikritiken handlar om de tre olika orienteringarna framtagna av Lees 

Marshment (2009). Främst riktas kritiken mot att inget politiskt parti (förbund) kan 

följa marknadsorientering till 100 procent för att beteenden alltid är i ständig 

förändring, detsamma gäller med den säljorienterad strategin. Även om partierna 

följer dessa strategier och gör allt vad de tror att väljarna efterfrågar så kommer det 

inte att byggas upp något förtroende. Coleman (2007) tycker att den viktigaste 

kritiken och det som anses vara farligast inom denna modell och teori är att det 

glöms bort vilka konsekvenser den politiska marknadsföringen kan bidra till.  

4.6 Forskningsetik 

För att vi ska få bedriva vår forskning krävs det att vi förhåller oss till de etiska 

riktlinjer som finns inom forskningsvärlden. Om vi ska bedriva forskning måste vi 

främst ta hänsyn till att inga människor, djur eller natur tar skada. Vi förväntas 
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genomföra vår forskning med högsta möjliga kvalitet och därför alltid tala sanning. 

Det är också av stor vikt att redovisa metod och resultat utförligt, detta för att 

forskningen ska vara replikerbar och reliabel. Vi förväntas också redovisa och 

granska våra utgångspunkter i den forskning som vi bedriver. (God forskningssed, 

2017) 

 

I vår studie har inga människor, djur eller natur blivit utsatta för någon som helst 

skada. Vi fokuserar på att analysera tre ungdomsförbunds Instagram-konton med 

kompletterande intervjuer över telefon, vilket resulterar i att inga människor eller 

djur kommit till skada. Inga längre resor har gjort för att intervjua våra informanter, 

därför har vi inte heller orsakat någon skada på miljön. De personer som intervjuats 

har lovats utkast av de material som rör deras uttalande för ett godkännande. Vi har 

också tydliggjort att informanternas poster i ungdomsförbunden kommer skrivas ut 

som källa för att kunna styrka delar som rör strategier i vårt resultat, men endast om 

personerna i fråga tycker att detta känns okej. Alla informanter har gått med på detta 

och därför har ingen tystnadsplikt, sekretess, anonymisering eller 

avidentifieringskrav uttalats. Informanterna har också blivit informerade om att 

samtalet spelas in, i syfte att kunna koppla deras svar till annan analysdata.  Vi som 

forskare ser på studien opartiskt och objektivt där inga personliga eller 

kommersiella intressen påverkar resultatet. 

5 Resultat/Analys 

För att kunna tyda vilken inriktning bilderna tillhör, har vi utgått från Lees-

Marshment et al., (2010) beskrivningar av de tre inriktningarna inom finns politisk 

marknadsföring.  

 

För att placeras under säljande innehåll ska ungdomsförbunden tydligt förmedla sin 

politik men samtidigt ha förståelse för att deras idéer kommer behövas säljas in. För 

att placeras in i denna kategori ska innehållet vara utformat på ett sätt där partiet 

tydligt presenterar vad de har att erbjuda och därigenom locka nya väljare. 

Kategorin argumenterande innehåll syftar till det innehåll som tar ett tydligt 
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avstamp i att förbundets ideologi och idéer är det absolut bästa. Materialet kan då 

exempelvis vara förlöjligande av andra partier eller material som förstärker partiets 

åsikter. Vi valde även att ha kategorin anpassat innehåll, det vill säga de väljarna vill 

se och inte det ungdomsförbunden vill förmedla. Innehåller blir då mer informativt 

och kan handla om vad förbunden håller på med i sin verksamhet. 

 

Med utgångspunkt i svaren vi fått under informantintervjuerna kan vi placera in 

förbunden i de olika teoretiska utgångspunkterna MOP, POP och SOP. När detta är 

gjort kan vi också placera in bildernas innehåll i inriktningarna. Utifrån dessa 

inriktningar kan vi också se hur förbunden förhåller sig till medier, det vill säga hur 

deras politiska agenda och strategier påverkas av den övriga politiska sfären, med 

utgångspunkt i teorin medialisering.  

 

Enligt Bryman (2011) måste vi som studenter be om samtycke från förbuden kring 

de artefakter från dessas Instagram-konton som använts, detta på grund av 

upphovsrättsliga skäl. Bilderna som kommer tas upp som exempel i analys- och 

resultatdelen har vi enligt upphovsrätten fått samtycke via mail av samtliga partier 

att använda i vår studie. Dessa mail hittar ni i bilaga 1.3.  

 

För att besvara forskningsfrågan “Vad finns det för likheter mellan 

ungdomsförbundens kommunikationsstrategier och det innehåll de publicerar på 

Instagram”? kommer vi i denna del att presentera svaren från våra 

informantintervjuer. Här kommer vi att tolka svaren för att sedan dela in 

ungdomsförbunden i rätt orientering. För att sedan kunna applicera svaren på det 

material som bildanalysen ger oss. Dock avser vi inte att mäta ett samband utifrån 

olika variabler, utan bara hitta samband genom tolkning av innehållet i bilderna och 

vad vad förbunden själva säger att de vill uppnå genom instagram. 

 

För att besvara frågan “Hur ser det presenterade materialet ut på respektive 

förbunds Instagramkonto med hänsyn till vilken politisk marknadsföringsinriktning 

ungdomsförbunden använder sig av?” använder vi oss av resultatet som den 

kvalitativa bildanalysen ger oss. Genom systematisera innehållet i kategorier gör vi 

det tydligt för oss att se hur innehållet på respektive förbunds Instagram-konton ser 
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ut beroende av politisk marknadsföringsinriktning. Som nämnt tidigare utgår vi från 

det denotativa perspektivet, där vi fokuserar på hur innehållet i bilderna presenteras 

för att sedan koppla det till det konnotativa perspektivet som hjälper oss att förstå i 

vilken kontext bilden utspelar sig i.  

 

Vi börjar här med att presentera svaren från informantintervjuerna, för att sedan 

presentera materialet vi analyserat på förbundens Instagram-konton. Slutligen 

kommer vi koppla ihop svaren från informantintervjuerna med materialet från 

bildanalysen, detta gör vi som tidigare nämnt för att kunna besvara båda våra 

forskningsfrågor.  

 

5.1 Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbunds informantintervju 

Vi frågade kommunikationschefen på Sveriges Socialdemokratiska 

Ungdomsförbund, om de frågor som förbundet behandlar påverkas av samhälleliga 

faktorer. Det vill säga, påverkas förbundets agenda och hjärtefrågor av vad väljarna 

efterfrågar? “SSU har redan valt ut sina viktigaste frågor inför valet 2018 och tar 

därför inte hänsyn till vad andra partier väljer att förmedla när de utformar sin 

valkampanj”, säger kommunikationschef på SSU. 

 

Då SSU redan bestämt vad som kommer behandlas under 2018 utan att påverkas av 

påtryckningar från samhälleliga faktorer kan vi se likheter mellan inriktning 

säljorientering (SOP) och förbundets kommunikationsstrategier. SSU:s 

kommunikationschef förklarar att förbundet gjort en omvärldsanalys för att 

undersöka vad som är viktigast för ungdomar och vad som tros kan komma upp på 

kartan under valåret 2018.  För att sedan förmedla detta via de senaste 

medieplattformarna, i detta fall Instagram. Sammanfattningsvis förklarar 

kommunikationschef på SSU att de inte anpassar sina frågor efter trender, hon 

menar att SSU förhåller sig till omvärlden i hur de visuellt ska förmedla sitt 

budskap. Lees-Marshment (2009) beskriver att de partier som använder sig av en 

säljorienterad strategi bör utföra någon form av marknadsanalys för att veta vad 

väljarna efterfrågar i kommande val. Med det sagt menar vi att de utformar sina 

strategier och fastställer dessa innan valet och då inte anpassar sig under valårets 
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gång bara för alla andra partier gör på ett speciellt sätt. Den strategin är 

marknadsorienterad och i detta fall är det en säljorienterad inriktning som SSU 

förhåller sig till. SSU menar att de genomfört analyser innan de utformat sina 

viktigaste frågor, de utförde A/B testning som innebär att de analyserar och 

optimerar sina plattformar utifrån sina besökare och i detta fall är det utifrån unga 

som kanske är förstagångsväljare. SSU ändrar således inte sina åsikter utefter vad de 

tror att väljarna efterfrågar utan försöker hitta strategier för få väljarna att vilja ha 

det SSU har att erbjuda i årets kampanj. Vidare förklarar SSU (2018) att det känns 

som att förra valet var för inte så länge sedan och att mycket har hänt, särskilt med 

sociala medier som en kommunikationskanal. Med det sagt påvisade SSU:s 

kommunikationschef att de har fått värdera om det första kvartalet i valåret.  “Vi är 

inte ett enfrågeförbund utan vi har exempelvis fyra stora frågor och om någon fråga 

tas upp mer så gör vi såklart det också under den perioden. Men vi plockar inte upp 

en helt ny fråga bara för den verkar stor”, säger kommunikationschef på SSU. 

(personlig kommunikation, 16-04-2018)  

 

Säljorienterade partier brukar ha genomtänkta flöden i kanalerna som vi tycker även 

SSU har men detta är något som kommunikationschefen på SSU säger emot, hon 

tycker materialet de producerar på Instagram är spretigt till skillnad från material på 

deras andra kanaler. 

5.2 Moderata ungdomsförbundet informantintervju 

Moderata Ungdomsförbundets (MUF) digitala kommunikatör berättade att 

förbundet har strategier men att hon inte vill gå in för djupt på dem, detta på grund 

av att strategierna kan tolkas som lite flytande då förbundet gärna följer strömmen i 

det politiska klimatet. Särskilt om det är en viktig fråga för MUF vill de gärna följa 

med på trender menar MUF:s digitala kommunikatör (personlig kommunikation 16-

04-2018). Om det inte finns något hett i debatten brukar MUF analysera 

beteendemönster hos sina användare på sociala medier för deras främsta målgrupp 

finns där, men MUF är även tydlig med att alla inte finns där (sociala plattformar). 

För att analysera beteendemönster har de tagit del av ungdomsbarometern som är en 

organisation som utför undersökningar hos unga människor. Mönstret som MUF 

målar upp för oss gör att vi kan koppla samman MUF med inriktningen 
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marknadsorienterat parti (MOP). Det vill säga att de kollar av vad ungdomar 

efterfrågar på marknaden. Dock kan vi även hitta kopplingar mot inriktningen 

säljorienterat parti (SOP) i de strategier som MUF beskrev för oss. Det grundar vi i 

Lees Marshment (2009) förklaring att partier/förbund som analyserar väljarnas 

viktigaste frågor gör så att partierna kan utvärdera hur de ska kommunicera så att 

allt det erbjuder framtida väljarna är något de efterfrågar. Inte just att de ändrar sina 

erbjudande efter vad publiken vill ha utan anpassar hur de ska kommunicera ut sina 

viktigaste frågor så att väljarna vill ha det partierna erbjuder.  

“Just med sociala medier ändras ju inte vår målgrupp men sätten att jobba förändras 

ju, det är svårt att spika våra strategier på grund av det”, säger MUF:s digitala 

kommunikatör (personlig kommunikation,16-04-2018). Utifrån vår tolkning är 

MUF till största delen av en marknadsorienterad inriktning, just för att de är så 

måna om att tillfredsställa trenderna hos unga vare sig det är visuell kommunikation 

eller textuell kommunikation. MUF menar att de inte utgår från moderpartiet 

Moderaterna vad det gäller sin Instagram men att de tycker det är viktigt att inte 

glömma vart de står politiskt och sin ideologi. 

5.3 Ungsvenskarna informantintervju 

Både SSU och MUF har enskilda förbund för ungdomar, medan 

Sverigedemokraterna har valt att inte “utesluta” före detta ungdomsförbundet 

ungsvenskarna ur moderpartiets valkampanj utan de ingår i själv valberedningen 

berättade kommunikationschef för Sverigedemokraterna (2018). Vidare påpekar han 

att ett ungdomsförbund inte ska vara ett särintresse utan ingå i partiet och att 

ungsvenskarna kan kallas för en intresseorganisation inom 

Sverigedemokraterna.  När vi frågade Ungsvenskarnas kommunikationschef om de 

hade några särskilda kommunikationsstrategier i sin valkampanj inför valet 2018 på 

sociala medier menade han att de går mot ett mer filosofiskt håll än tekniskt 

strategiskt. Vidare utvecklar Ungsvenskarnas kommunikationschef att deras 

generella ord de strävar efter i sin kampanjutveckling är genuint och på riktigt.  

 

Ungsvenskarna vill inte skapa något ”reklamigt” och påklistrat det ska istället vara 

“vanliga människor som tycker vanliga saker” säger Ungsvenskarnas 

kommunikationschef (personlig kommunikation, 16-04-2018). Vi kan redan nu dra 
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slutsatsen att SD/ungsvenskarna inte är intresserade av att på något sätt använda sig 

av en säljorienterad inriktning på sina sociala medier. “Vi vill inte använda 

krångliga ord i onödan eller hänvisa till studier som ingen hört talas om utan vi 

beskriver världen som vi uppfattar den och försöker stå för det. Om vi har fel så får 

vi säga att jag inte är professor i det här, men jag uppfattar att det är på det här 

sättet. Alltså försöka vara vanlig med sunt förnuft”, säger Ungsvenskarnas 

kommunikationschef (2018). 

5.4 Bildanalys av SSU:s material 

Vi börjar med att presentera det material som vi analyserat från SSU:s Instagram-

konto. SSU har under den avgränsade perioden publicerat 54 inlägg på Instagram. 

När vi tolkar SSU:s innehåll ser vi ett tydligt mönster i bilderna, majoriteten av 

bilderna innehåller gestaltningar av ordförande Philip Botström (26 av 54 bilder). På 

bilderna gestaltas han själv men också tillsammans med andra medlemmar i SSU. 

Nyvärvade medlemmar är också något som SSU jobbat flitigt med att presentera för 

sina följare, inlägg där medlemmar eller människor över lag gestaltas är 22 av 54 

inlägg. Något som vi tolkade var av en säljande karaktär, förbundet gestaltar 

nyvärvade medlemmar för att locka andra nya medlemmar.  

 

I många av de bilder som Philip Botström är representerad i skapas en närhet till 

betraktaren, ett exempel på detta är en bild där Philip tänder ett ljus för att hedra alla 

de offer som omkom under förintelsen. Här konnoterar vi som betraktar bilden till 

att en känsla av medmänsklighet framförs av förbundet, vilket vi tolkar som en 

strategi för att skapa en mer mänsklig bild av ordförande Philip Botström. Detta kan 

också vara ett sätt att öka trovärdigheten för Philip som ledare, han skapar en viss 

trygghet hos betraktaren. Utifrån Lees-Marshment et al., (2010) beskrivning av 

säljorienterad marknadsföring går denna typ av innehåll i linje med SOP. Partiet 

arbetar kontinuerligt med att sälja in sin ideologi som den bästa genom att 

exempelvis porträttera varje gång förbundet lyckats värva nya medlemmar. 
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Bild 1.1 (hämtad 26/4-18)  

  

 

Två kategorier som förekommer i ungefär samma utsträckning är memes & emojis 

och citat. Memes & emojis förekommer i 7 av 54 inlägg och citat förekommer i 7 av 

54 inlägg, då med en mer argumenterande karaktär. Med en humoristisk ton framför 

partiet sin ståndpunkt på ett sätt där de trycker på andra partiers svagheter och 

bygger upp sina egna styrkor. Vi tolkar denna typ av kommunikation som mer 

aggressiv än den säljande karaktären. Partiet argumenterar för sin sak och påverkas 

inte av yttre påtryckningar, något som Lees-Marshment et al., (2010) beskriver som 

en Produktorienterad strategi. Ett exempel på en sådan bild är under påsk där SSU 

publicerat en bild med ett rött ägg och ett blått ägg, Det röda ägget är helt och fint 

medan det blå ägget är knäckt och innehållet rinner ut.  Denotationen är att äggen är 

av två olika färger, ett är helt och det andra krossat, konnotationen blir att det 

krossade ägget symboliserar motståndaren som SSU anser vara sämre. Vi tolkar det 

som att det röda ägget symboliserar regeringen, det vill säga de rödgröna partierna 
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och det blå ägget symboliserar alliansen, de blå partierna. Här ger SSU en ganska 

tydlig bild av vad de tycker om de blåa partierna. 

Bild 1.2 (hämtad 26/4–18

 

 

Ett annat exempel på detta är en bild som svagt porträtterar Jimmie Åkesson. I 

bilden finner vi tre arga emojis med tre citat, där texten lyder: ”SD vill göra det 

lättare att förlora jobbet, göra det svårare att få fast jobb, lagstifta om lägre löner”. 

Vi tolkar innehållet som riktat till ungdomar då emojis används, men också för att 

budskapet i texten rör unga människor som nu ska ut i arbetslivet. Det som är salient 

i bilden är tre emojisar som ska förstärka de SSU känner inför Sverigedemokraterna, 

och den tillhörande texten (Caption) beskriver tydligt vad SSU tycker om SD. 

Karaktären på denna kommunikation tolkar vi som produktorienterad, där SSU står 

fast vid att det de erbjuder potentiella väljare är bättre än vad de andra förbunden 

erbjuder.  

 

 

 

Bild 1.3 (hämtad 26/4–18) 
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Något som också gick att urskilja under analysen var att endast 1 av 54 inlägg var 

inom kategorin statistik. Således tolkar vi det som att SSU valt att inte fokusera på 

statistik i sin kommunikation under första kvartalet 2018.   

5.4.1 Resultat av bildanalys på SSU:s Instagram-konto 

Efter att ha analyserat materialet som SSU publicerat första kvartalet 2018 ser vi 

som nämnt tidigare att majoriteten av bilderna innehåller människor som på ett eller 

annat sätt ska förmedla känslan eller vikten av att vara en del av SSU. Vi tolkar att 

majoriteten av innehållet är av den säljande karaktären och går därför att placera 

under teorin “Säljorienterat parti”. Vi anser dock att vissa delar av innehållet på 

förbundets Instagram också går att placera under teorin “produktorienterat 

parti”.När vi vägde materialets kategorier mot varandra så är det säljande materialet 

överrepresenterade och därför placeras SSU:s material in under teorin “säljorienterat 

parti”.  
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Frekvenstabell 1.1 SSU. 

KATEGORI FREKVENS 

SÄLJANDE 29 

PARTILEDARE/ORDFÖRANDE 26 

MÄNNISKOR 20 

ANPASSANDE 18 

ARGUMENTERANDE 
8 

CITAT 7 

MEMES & EMOJIS 7 

STATISTK 1 

SUMMA AV FÖREKOMMANDE 

KATEGORIER 

116 

 

För att förtydliga hur indelningen av bildernas innehåll ser ut presenterar vi här en 

frekvenstabell. Vi ser att i de 54 inlägg som publicerats förekommer de olika 

kategorierna sammanlagt 116 gånger. Detta betyder att många inlägg innehåller fler 

än en kategori. Men vad vi kan tolka via tabellen och efter att ha tolkat innehållet i 

bilderna är att majoriteten av inläggen innehåller både personifierat innehåll med 

ordförande Philip Botström och att innehållet är av inriktningen “sälj-orientering”. 

Det finns också en stor del av materialet som innehåller gestaltningar av människor 

som är aktiva i SSU. Denna form av material har vi tolkat som säljande då dessa 

bilder till stor del beskriver hur många nya medlemmar som värvats senaste veckan 

eller andra “säljande” aktiviteter som partimedlemmar medverkat i. Kategorier som 

inte använts i samma utsträckning är citat, memes & emojis och statistik. Vi har 

endast identifierat kategorin statistik en gång. Kategorin argumenterande som vi 

kopplar till inriktningen produktorienterat parti är en kategori som inte förekommer 

mer än åtta gånger, därför tolkar vi det som att SSU:s innehåll inte går att placera in 

under denna inriktning.  
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5.5 Bildanalys av MUF:s material 

De materialet som MUF publicerat på sitt Instagram-konto under först kvartalet 

2018 tolkar vi som spretigt, utan någon röd tråd. Vi får en känsla av att materialet 

som publicerats till viss grad är trendkänsligt, då mycket av materialet bygger på 

igenkänningsfaktorer blir konnotationen att innehållet till viss del bygger på att 

skapa en relation till betraktaren genom att skapa material som de kan känna igen 

sig i och relatera till. Detta är något som skulle kunna tolkas som en 

marknadsorienterad strategi(MOP). En kategori som förbundet arbetar flitigt med är 

memes. De memes som är representerade tolkar vi som argumenterande. MUF ger 

oss en tydlig bild av vad de tycker om de rödgröna partierna via de memes som 

publicerats. På ett förlöjligande sätt framför MUF sina tankar om exempelvis 

Socialdemokraternas tankar kring skatt. Ett exempel på detta är en bild som 

gestaltar en chokladkaka , kakan delas upp i bitar och på den stora biten av kakan 

står det “dina pengar”. På handen som skär upp kakan står det “sossarna”. Sedan tar 

vad MUF kallar “sossarna” den stora biten av tårtan. Den kompletterande texten på 

bilden beskriver “Känslan när lönen kommer och du inser hur mycket skatt du 

betalar”. Här är chokladkakan, ordet “sossarna” och händerna som tar bort den stora 

biten av tårtan det som är salient, och det som tillsammans med den kompletterande 

texten skapar mening. I detta fall att  “sossarna” tar för höga skatter.  

 

Bild 2.1.(hämtad 27/4-18) 
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Vi anser att denna bild är utformad med en humoristisk vinkel där MUF på ett 

enkelt och “lättuggat” sätt förmedlar sin ståndpunkt i frågan om skatter. Vi tolkar 

det som att innehållet i denna bild är argumenterande, då den syftar till att visa 

potentiella väljare vilka Socialdemokraternas svagheter är.  

 

En annan bild som MUF publicerat under den avgränsade perioden är en bild som 

gestaltar en musikvideo från Youtube som blev viral hösten 2016. Bilden är 

uppdelad i fyra kvadrater med en man i tre av rutorna och Ulf Kristersson i den 

fjärde. Den första bilden har texten “Jobb” och den andra “trygghet” dessa två ord 

sätts sedan ihop i bilden med Ulf Kristersson. Vi tolkar detta som ett sätt att 

förstärka sitt budskap, kanske två ledord som moderaterna står för under valet 2018. 

Det som är salient här är orden “jobb”, “trygghet” och bilden på Ulf Kristersson, vi 

anser att konnotationer här är att Kristersson ska förmedla att moderaterna kan 

erbjuda “jobb” och “tryggehet” om de vinner valet.  

 

 

Bild 2.2.(hämtad 27/4–18) 
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Även denna bild tolkar vi som argumenterade, där MUF trycker på vilka styrkor 

moderaterna har som parti och vad de faktiskt kan erbjuda om det får chansen att 

styra Sverige. En tredje bild som partiet publicerat under den avgränsade perioden 

är en bild på Ulf Kristersson iklädd en supermandräkt där det står ”Nya 

moderaterna” på bröstet. Den kompletterande texten antyder att partiet ökat i nya 

opinionsundersökningar, paritet har 25% av väljarnas röster. Bilden tillsammans 

med kompletterande texten skapar mening i den bemärkelse att man får en känsla av 

att partiet vinner valet 2018. Vi tolkar det som att bilden är av en säljande karaktär. 

 

Bild 2.3.(hämtad 27/4-18)  

  

 

5.5.1 Resultat av MUF:s bildanalys 

När vi nu analyserat allt material som MUF publicerat under den avgränsade 

perioden upplever vi att innehållet till största del är representerat av memes eller 

bilder på moderpartiets ledare. Som vi nämnde tidigare är det publicerade materialet 

spretigt, med en trendkänslig utformning, vilket gör att materialet går att placera in 

under vad Lees-Marshment et al., (2010) kallar för “marknadsorientering”. För att 

placeras under denna inriktning inom teorin krävs det att man påverkas av vad 

marknaden efterfrågar, det vill säga det som partierna kommit fram till genom 

marknadsanalyser. Materialet som MUF publicerat innehåller också delar som vi 

kan placera in i en mer säljande orientering. De bilder vi då tänker på är de bilder 

där Ulf Kristersson gestaltas som en stark och trygg ledare. Vi tolkar det som att 
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förbundet på så sätt säljer in Kristersson som en person att lita på i kommande val 

och mandatperiod.  

 

Material som är av en mer trendkänslig utformning är överrepresenterade på MUF:s 

Instagram-konto, memes och material som vi anser vara något argumenterande i 

populära frågor. Detta medför då att förbundets material går att tolka som 

marknadsorienterat. Vi tolkar det som att MUF påverkas av vad de tror väljarna 

efterfrågar och därigenom utformas material som människor känner igen sig i. Lees-

Marshment et al., (2010) menar att partier som använder sig av en 

marknadsorienterad strategi oftast väljer att omformulera sitt erbjudande så att det 

på bästa sätt ska passa den utvalda målgruppen. Den politiska agendan påverkas 

således av vad målgruppen efterfrågar och vad medier ger för bild av vad 

målgruppen efterfrågar, något som vi kopplar till teorin medialisering.  

 

Frekvenstabell 2.1 MUF 

KATEGORI FREKVENS 

SÄLJANDE 16 

MÄNNISKOR 12 

PARTILEDARE/ORDFÖRANDE 11 

MEMES & EMOJIS 8 

ARGUMENTERNANDE 8 

ANPASSANDE 4 

CITAT 2 

STATISIK 1 

SUMMA AV FÖREKOMMANDE 

KATEGORIER 

62 

 

För att förtydliga resultatet av analysen presenterar vi även här en frekvenstabell på 

hur kategorierna antagit för någon form utifrån det publicerade materialet på MUF:s 

Instagram-konto. 

Det vi kan tolka utifrån tabellen är att även MUF jobbar med att presentera 

människor som är involverade i verksamheten, men också att personifiera deras 
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ledare i detta fall moderpartiets ledare Ulf Kristersson. Som vi presenterat tidigare 

har MUF jobbat med att modernisera sättet att kommunicera på och därför 

innehåller bilderna till viss del en humoristisk vinkel där memes & emojis kan 

identifieras. Vi tolkar dessa bilder som säljande vilket vi också kan se är en kategori 

som majoriteten av bilderna innehåller. Vi kan med hjälp av detta resultat koppla 

bildinnehållet på MUF:s Instagram-konto till den teoretiska inriktningen 

“säljorienterat parti”. 

 

5.6 Presentation av Ungsvenskarnas material 

Under den avgränsade perioden 1 januari - 31 mars 2018 har Ungsvenskarna 

publicerat 21 inlägg på sitt Instagram-konto. Av dessa 21 inlägg gestaltar 14 av 

dessa inlägg bilder av nyckelpersoner i förbundet, bilderna har en kompletterande 

text som beskriver vem personen är och vilken post denne har i förbundet. 

Återstående 7 inlägg gestaltar medlemmar i Ungsvenskarna, exempelvis när de är 

aktiva på olika evenemang. Bilderna som förbundet har publicerat tolkar vi som 

informativa. Då paritet utförligt beskriver varje person som på något sätt är viktiga 

för förbundet. Ett exempel på detta är en bild som gestaltar Ungsvenskarnas 

nationella talesperson Tobias Andersson.  

Bild 3.1 (hämtad 2/5–18) 
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Av 21 inlägg gestaltar 14 inlägg nyckelpersoner i förbundet och av dessa 14 

innehåller 11 av dem gestaltningar av unga män och endast 3 inlägg gestaltar unga 

kvinnor, det vill säga en ojämn könsfördelning. Personerna som vi identifierat i de 

publicerade inläggen tolkar vi vara födda i Sverige, då den kompletterande texten 

ger oss information kring nyckelpersoners namn. Namn som vi tolkar vara svenska 

namn. Detta gör att vi kan identifiera paritets orientering som produktorienterad. 

Här kan vi se att få sociokulturella grupper representeras. Männen är det som är 

salient i majoriteten av bilderna och då ofta från en grupp i samhället.  

 Lees-Marshment et al., (2010) beskriver att partier som är produktorienterade ofta 

bara representerar en viss grupp i samhället, vilket vi utifrån materialet på 

Ungsvenskars Instagram-konto kan tolka att förbundet gör.  

En bild som också gestaltar viktiga personer i förbundet är denna bild: 
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Bild 3.2 (Hämtad 2/5–18)

 

Bilden gestaltar fyra representanter från Ungsvenskarna i talarstolen, även här kan 

man se en tydlig bild av att en viss grupp i samhället representeras. Vi kan också se 

att endast en av fyra personer här är en kvinna, vilket förstärker vår tolkning av att 

partiet är av karaktären produktorienterad. Något som vi konnoterar till att kvinnor 

kanske får mindre utrymme i förbundet.  

5.6.1 Resultat av bildanalys Ungsvenskarna 

Det vi tolkar efter att ha analyserat allt material på Ungsvenskarnas Instagram-konto 

är att majoriteten av förbundets inlägg innehåller bilder på representanter i 

förbundet. Här gestaltar förbundet en tydlig grupp i samhället där unga svenska män 

är överrepresenterade. Något som vi placerar in under den teoretiska inriktningen 

“produktorienterat parti”. Bilderna är av informativ karaktär där vår tolkning blir att 

partiet vill skapa en relation mellan betraktaren och dess medlemmar i förbundet. 

 

Frekvenstabell 3.1. Ungsvenskar 

KATEGORI FREKVENS 

MÄNNISKOR 20 

ARGUMENTERANDE 19 

SÄLJANDE 2 
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PARTILEDARE 1 

ANPASSANDE 1 

MEMES & EMOJIS 0 

CITAT 0 

STATISIK 0 

SUMMA AV FÖREKOMMANDE 

KATEGORIER 

43 

 

Materialet som Ungsvenskarna har publicerat under den avgränsade perioden 

innehåller till stor del endast två kategorier. De kategorier som är mest framträdande 

är “Människor” och “Argumenterande”, som vi nämnt tidigare i analysen ser vi ett 

tydligt mönster i vilken typ av grupp i samhället som gestaltats. Förbundet har under 

den avgränsade perioden publicerat bilder på nyckelpersoner i förbundet för att 

skapa någon slags närhet till betraktaren, bilderna innehåller också en tydlig och 

beskrivande text av personens post och intressen. Detta är något som vi tolkar som 

en strategi, att först presentera viktiga personer i förbundet för att sedan kunna 

publicera bilder där personerna är aktiva i verksamheten.  

Då partiet presenterar en enskild grupp i samhället där en överrepresentation av män 

går att identifiera tolkar vi förbundets teoretiska inriktning som “produktorienterat 

parti”. Då en punkt i Lees Marshments (2010) checklista för produktorienterade 

partier är att partiet endast behandlar en viss fråga eller representerar en viss grupp i 

samhället.  

 

5.7 Sammanfattning av analys och resultat 

Vad vi kan se när vi analyserat svaren från informantintervjuerna är att SSU:s 

kommunikationsstrategier inför valåret 2018 redan är utformade, och att de 

hjärtefrågor som partiet valt att behandla inte förändras av vad andra partier valt att 

behandla. Inte heller av vad väljarna efterfrågar. SSU:s kommunikationschef menar 

dock att den politiska sfären är föränderlig och att frågor som är aktuella vid en viss 

tidpunkt kan behöva behandlas för att inte bli ett inaktuellt förbund.  SSU vill 

förmedla sin ståndpunkt men förstår att det krävs hårt arbete med att sälja in denna 

till potentiella väljare, det vill säga att förbundet tolkas som ett säljorienterat 
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parti(SOP). Detta styrks även av resultat från bildanalysen, det vill säga att vi även 

här ser att SSU publicerar innehåll som går i linje med den säljorienterade 

inriktningen.  

 

MUF:s digitala kommunikatör beskriver partiets kommunikationsstrategier som 

relativt flytande och att det politiska klimatet påverkar vad som tas upp. Trender är 

något som MUF menar att förbundet följer för att anses aktuella. Om den politiska 

debatten ser lugn ut, gör förbundet beteendeundersökningar för att se vad väljarna 

efterfrågar. Vi tolkar därför förbundet som ett marknadsorienterat parti. Om vi nu 

kopplar förbundets innehåll på Instagram ser vi att majoriteten av inläggen är av 

marknadsorienterad karaktär, med inslag av säljande karaktär. Således ser vi att 

kommunikationsstrategierna som förbundet utformat också tar sig form visuellt på 

deras Instagram-konto. 

 

 Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna är som nämnts tidigare inte två olika 

verksamheter utan SD:s kommunikationschef är den som ansvarar för utformandet 

av strategierna. Eftersom förbundet valt att tidigt under valåret presentera sina 

nyckelpersoner får vi en bild av att förbundet endast representerar en viss del av 

samhället, något som gör att vi kan placera in förbundets material i 

produktorienterat parti.  

 

I informantintervjun med Ungsvenskarnas kommunikationschef beskriver han 

moderpartiet och ungdomsförbundets ledord när de utformar kampanjer, ”genuint 

och på riktigt”. Han påpekar att partiet vill förmedla sin ståndpunkt då de tror att 

människor faktiskt vill lyfta deras frågor. Förbundet står för vad “vanliga människor 

tycker”, som tidigare nämnt vill de alltså inte skapa material som anses vara 

”reklamigt”. Därför kan vi utesluta inriktningarna säljorienterat parti och 

marknadsorienterat pari. Förbundets kommunikationsstrategier och dess publicerade 

material går således att placera in under inriktningen produktorienterat parti.  
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6 Diskussion 

Alla tre förbunden var tydliga i informantintervjuerna om att Twitter var minst 

viktigt för deras kommunikation ut till framtida väljare. Förbunden var överens om 

att Twitter var en plattform där väljare kunde kommunicera ut sina ståndpunkter 

kring politik och har istället valt att nå ut till potentiella väljare via Instagram och 

Facebook. Falasca et al., (2013) beskriver i sin studie att ett varierat användande av 

medier leder till ökat politiskt engagemang hos yngre målgrupper. Detta är något vi 

antar bidrar till att ungdomsförbunden nu jobbar hårt med sina sociala kanaler.  

 

Vad som tydligt gick att urskilja från vårt resultat var att SSU och MUF hade 

liknande strategier när det kom till utformandet av valkampanjen inför valet 2018. 

Dock fann vi en signifikant skillnad mellan dessa två förbund i hur de arbetade med 

utformning av de material som publicerats. SSU har som nämnts tidigare använt sig 

mycket av ett personifierat innehåll av Philip Botström, något som vi tolkat används 

för att skapa närhet till betraktaren, medan MUF arbetat hårdare med att skapa 

humoristiskt innehåll där man förlöjligar andra partier för sin egna vinning. MUF 

har också arbetat med aktuella frågor som vi tolkat baserats på vad potentiella 

väljare kan tänkas efterfråga.  

 Ungsvenskarna skiljer sig från de andra förbunden då materialet som publicerats till 

stor del bara introducerar oss till förbundets nyckelpersoner. Variationen på 

materialet är lågt och några politiska budskap har inte riktigt genomsyrats i det 

publicerade materialet ännu.  

 

I denna del kommer vi också besvara våra två forskningsfrågor för att sedan 

diskutera de svar som vi kommit fram till. Vår första forskningsfråga“Hur ser det 

presenterade materialet ut på respektive förbunds Instagramkonto med hänsyn till 

vilken politisk marknadsföringsinriktning ungdomsförbunden använder sig av?” 

syftar till att besvara om det går att urskilja hur det publicerade materialet för 

respektive förbund ser ut beroende av vilken marknadsföringsinriktning förbunden 

placerats in under. 
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Vad vi kan se i de inlägg som publicerats under den avgränsade tiden är att SSU 

som vi placerat in under inriktningen “säljorienterat parti” har en majoritet av 

personifierat innehåll. De “säljer” in ordförande Philip Botström som en man av 

folket. Filimonov. K. et al., (2016) beskrev i sin studie att flera partier i den svenska 

riksdagen använt sig av samma strategi i sina valkampanjer 2014. Han menar alltså 

att det personifierade innehållet är något som etablerats redan under valet 2014. Vi 

anser därför att SSU använt sig av en väletablerad strategi i utformandet i 

majoriteten av deras publicerade innehåll. Om vi istället fokuserar på MUF, som vi 

placerat in under inriktningen “marknadsorienterat parti” (MOP) ser vi ett förbund 

som arbetar hårt med att analysera marknaden för att sedan erbjuda potentiella 

väljare vad de efterfrågar. Förbundet tar upp frågor utefter trender vilket vi också 

kan urskilja i det material som publicerats på Instagram. Förbundet jobbar som 

tidigare nämnt till stor del med modernare kommunikation, riktad till vad vi anser är 

ungdomar. Bilderna är av en humoristisk karaktär där förlöjligande av andra partier 

är huvudsyftet. Detta är alltså en ganska stor skillnad till vad SSU förmedlar via sin 

kanal, något vi då menar beror på vilken politisk marknadsföringsinriktning 

förbundet placerats in under. Ett förbund vars innehåll skiljer sig märkbart är 

Ungsvenskarnas Instagram-konto. Innehållet är som tidigare nämnt bara informativt 

och representerar endast en bråkdel av alla grupper i samhället, vilket också gjort att 

vi placerat in dem under inriktningen “produktorienterat parti”. 

För att besvara vår forskningsfråga kan vi sammanfattningsvis säga att innehållet ser 

annorlunda ut beroende av vilken politisk marknadsföringsinriktning förbunden 

placerats in i. Det finns märkbara skillnader i vad som presenteras, men det finns två 

förbund vars innehåll går mer i linje med varandra än det tredje, och det är SSU och 

MUF. Liknande innehåll har publicerats men huvudkategorierna, det vill säga det 

innehåll som förekommit mest frekvent på respektive förbunds konto skiljer sig åt. 

 

Vi presenterar här en tabell som tydligt visar vilken inriktning var och en av 

förbunden placerats in under, detta för att förtydliga inriktningen för respektive 

förbund. 

 

 



 

40(46) 

 

Tabell 6.1: 

Sälj-orienterat parti Marknads-orienterat parti Produktorientrat parti 

Sveriges Socialdemokratiska 

Ungdomsförbund 

Moderata 

Ungdomsförbundet 

Ungsvenskarna 

 

Den andra forskningsfrågan “Vad finns det för likheter mellan ungdomsförbundens 

kommunikationsstrategier och det innehåll de publicerar på Instagram”? syftar till 

att koppla ihop de nämnda strategier som våra informanter givit oss information 

kring och det faktiska innehållet som publicerats. På så sätt kan vi se vissa samband 

mellan vad informanterna gett för information om dess strategier och vad förbunden 

faktiskt har publicerat på respektive konto.  

 

Enligt Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds kommunikationschef har 

SSU uttalade strategier som löper på under hela valåret. SSU menar att förbundet 

försöker skapa kommunikationsstrategier som syftar till att få väljarna att förstå att 

det SSU erbjuder är det bästa för samhället. Förbundet påverkas således inte av vad 

väljarna efterfrågar. De likheter vi kan se när vi tolkat materialet är att majoriteten 

av innehållet på SSU:s konto är av säljande karaktär, vilket också är en av 

förbundets strategier för att locka potentiella väljare. Vi förstår att Instagram är ett 

viktigt verktyg under valkampanjen 2018 och att sociala medier hjälper till att öka 

det politiska engagemanget hos unga väljare. Detta är något som Falasca et al ., 

(2013) också påvisar i sin studie. Philip Botström är en person som förekommer 

flitigt i SSU:s publicerade material något som vi tidigare tolkat som ett sätt för SSU 

att skapa närhet till betraktaren. De gör honom mer mänsklig och bygger upp en 

trygghet, vilket också kan tolkas vara av säljande karaktär. Detta förstärker således 

vår tolkning att starka likheter finns mellan SSU:s kommunikationsstrategier och det 

publicerade materialet på förbundets Instagram-konto.  

 

MUF:s digitala kommunikatör beskriver att utformandet av dess strategier till stor 

del bygger på olika undersökningar som gjorts för den specifika målgrupp som 

förbundet vill nå ut till. Undersökningarna görs för att förstå sig på väljarnas behov 

och vad de efterfrågar. När detta är gjort utformas kommunikativa strategier som 
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hjälper förbundet att på bästa möjliga sätt kommunicera ut sitt budskap så att 

väljarna vill ha det som partiet förmedlar. Utifrån det material som MUF publicerat 

ser vi tydliga mönster i att förbundet kommunicerar ut sitt budskap på ett sätt som 

marknaden efterfrågar. Mer modern kommunikation används för att skapa ett 

humoristiskt innehåll, där memes & emojis är ofta förekommande fenomen. De 

förmedlar sin ståndpunkt på ett enkelt men tydligt sätt som vi anser kan öka 

engagemanget hos exempelvis förstagångsväljare. Även här ser vi likheter mellan 

vad informanten gett för information kring strategier och vad som faktiskt 

publicerats.  

 

Ungsvenskarnas och Sverigedemokraternas kommunikationschef beskriver att 

partiet såväl som förbundets strategi är att skapa innehåll som alla kan förstå där 

inga svåra ord eller konstiga studier ska publiceras. Det ska som tidigare nämnt vara 

innehåll för “vanliga människor som tycker vanliga saker”.  Efter 

informantintervjun med Ungsvenskarnas kommunikationschef och efter att ha 

analyserat det publicerade materialet, ser vi dock få likheter mellan de uttalade 

strategierna och vad som faktiskt finns publicerat på Ungsvenskarnas Instagram-

konto. Få politiska ståndpunkter och argument framgår i materialet vilket 

Ungsvenskarnas kommunikationschef påstår skulle vara en del av förbundets 

strategier.  

 

Vad alla partier har gemensamt är dock att sociala medier då främst Facebook och 

Instagram används som kampanjverktyg, vilket alla förbund varit tydliga med att 

förmedla under våra intervjuer men också något som tidigare forskning påvisat 

vikten av.  

6.1 Slutsatser 

De slutsatser vi kommit fram till efter den genomförda studien är att de tre 

ungdomsförbund som vi analyserat går att koppla till olika inriktningar inom den 

politiska marknadsföringen. SSU placeras in under inriktningen Säljorienterat parti, 

MUF under inriktningen Marknadsorienterat parti och sist Ungsvenskarna som vi 

placerar in under Produktorienterat parti. Förbunden har som tidigare nämnt inslag 

av en eller flera inriktningar men majoriteten av det analyserade material har 



 

42(46) 

 

indikerat på den ovan nämnda indelningen både utifrån de publicerade bilderna och 

svaren från intervjuerna. Vi ser också att de politiska marknadsföring inriktningar 

som förbunden placerats i gör att innehåll på respektive konto ser annorlunda ut. 

Med det sagt har vi även utifrån informantintervjuerna sett att de tre förbunden 

värderar sina sociala medier högt såsom medialiserings-teori yrkar på att medierna 

blivit så viktiga i kommunikationsprocessen inom politiken. Strömbäck & Essser 

(2014) menar att medialiserings-teorin nu har blivit ett ramverk att förhålla sig till i 

kommunikationsprocessens hos olika organisationer och politiska aktörer. 

7 Vidare forskning 

Då bristande forskning finns inom den visuella kommunikationen på sociala medier 

finner vi det av intresse att forska vidare kring hur materialet på olika hur 

medieplattformar faktiskt påverkar betraktaren. D’Angelo & Kuypers (2010) skriver 

att de flesta innehållsanalyser appliceras på text och inte det visuella. Det kommer 

att behövas mycket fler studier kring bildanalyser nu när det publiceras så mycket 

visuellt material på sociala medieplattformar.  Inför nästa val hade det därför varit 

intressant att mäta hur människors opinion påverkas beroende av vilket innehåll det 

möter via sociala medier. Vi har nu fokuserat på hur kommunikationsstrategierna 

utformats och använts när tre svenska ungdomsförbund publicerat något på 

plattformen Instagram. Vidare hade det således varit intressant att förstå hur 

innehållet som förbunden publicerat faktiskt påverkar opinionen hos 

förstagångsväljare. Det skulle även vara intressant att se hur förstagångsväljare 

påverkas av sina medievanor fram till andra gången de ska rösta i valet. Att man gör 

en longitudinell studie där man intervjuar förstagångsväljare andra gången de ska 

rösta och då göra exakt samma intervju för att se om de svarar liknande eller helt 

annorlunda. I och med detta kan man göra en komparativstudie genom att titta på 

partiernas olika material och sedan utgå ifrån intervjuerna för att ge ett intressant 

svar och se vad som påverkade förstagångsväljarna att eventuellt tänka annorlunda 

till nästa val. 
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1 Bilagor 

1.1 Bildmaterial (Instagram) 

 

Länkar till respektive ungdomsförbund Instagram, obs. vi har en tidsbegränsning 

från första inlägget 2018 till 31 mars (2018) alltså ett kvartal. 

Moderata ungdomsförbundet: 

https://www.instagram.com/mufswe (Hämtad 23/04–18) 

 

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund: 

https://www.instagram.com/ssu_sverige (Hämtad 23/04–18) 

 

Ungsvenskarna: 

https://www.instagram.com/ungsvenskarna (Hämtad 23/04–18) 

 

https://www.instagram.com/mufswe
https://www.instagram.com/ssu_sverige
https://www.instagram.com/ungsvenskarna
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