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Abstrakt 

The purpose of the thesis is to examine the political material published before the              

parliamentary elections 2018 from two party leaders who were competing for the            

prime minister's role in 2018. Stefan Löfven and Ulf Kristersson are the two             

political actors who present themselves and their party for the parliamentary           

elections in 2018. The two social media that has been selected are Facebook and              

Instagram, which at the time of the study were the most widely used around the               

world. This study use Aristotle's philosophy about the rhetoric’s ethos, logos and            

pathos and Walter Lippman's research on agenda theory. These two theories explain            

that people communicate through different rhetorical arguments and agendas,         

especially in political communication where the goal is often to convince the people             

what the society looks like. The goal is to gain their trust for the election. The                

survey shows that this indeed is used by both Löfven and Kristersson, though in              

different ways. The differences may be different due to the high probability of party              

leaders ahead of the parliamentary elections. Löfven is already prime minister and is             

running for second term, while Kristersson is newly elected party leader and new             

candidate to become Sweden's prime minister. What became surprising during the           

study was to see how they both benefit from using ethos, logos and pathos in a way                 

that truly represent the party’s political statements. The conclusion that can be            

drawn from the results is that during the parliamentary elections 2018 Kristersson            

focused on sending a more persuasive message that the Moderates are the obvious             

choice and through his ways of painting the reality sent a signal that he, as the future                 

party leader, is fully ready to responsible address Sweden. Löfven, on the other             

hand, focused on to channel a more relaxed presentation of himself as well as a               

message aimed to the working class in society. Much of his speech consisted of his               

proximity to the people and understanding of their everyday problems. 

Nyckelord: Retorik, ethos, logos, pathos, sociala medier, dagordningsteori,        

valrörelser & politiska budskap. 

English: Political science, social media, political communication & election.   

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Syfte och frågeställning 6 

2. Begreppsdefinitioner 6 

2.1 Kommunikation 6 

2.2 Sociala medier 7 

3. Tidigare forskning 8 

3.1 Att vinna väljare 8 

4.2 Politisk kommunikation 9 

4.3 Nytt medielandskap 10 

4. Metod 11 

4.2 Den kvalitativa innehållsanalysen 11 

4.3 Bildanalysen 12 

4.5 Studiens förutsättningar och utgångspunkter 15 

5. Material 16 

6.2 Urval och avgränsning 16 

6. Teoretiska utgångspunkter 18 

6.1 Politik som förtroende bransch 18 

6.2 Dagordningsteorin 19 

7. Analys och Resultat 21 

8. Ulf Kristersson 22 

8.1.1 Familjefar 22 

8.1.2 Övertygande genom hårt arbete 24 

8.1.3 Övertygande 26 

9. Stefan Löfven 28 

9.2.1.1 Närhet till folket 28 

9.2.1.2 Engagemang i folket 29 

9.2.1.3  Innan det är försent 31 

 



 
 

10 Slutsatser och diskussion 34 

11 Framtida forskning 35 

REFERENSER 36 

Bilagor 

 
Disposition 

Denna studie är disponerad på ett enkelt och traditionellt vis. Inledningsvist           

presenteras en beskrivning av studien i form av abstract där metod, resultat och             

uppsatsens upplägg finns med.  

Nästinpå följer studiens första kapitel, en inledande text där studiens syfte och ämne             

introduceras, med mål att fånga upp läsarens intresse. Efter inledningen introduceras           

studiens syfte och problemformulering som kommer vara kärnan i det som ska            

undersökas. 

I det tredje kapitlet kommer en redovisning av de metoder som kommer att              

användas för att besvara studiens frågeställningar. Detta kapitel kommer att förklara           

den metodiska ansatsen för att läsaren ska få en tydligare insikt i hur             

undersökningen gick till i studien samt studiens förutsättningar och         

tillvägagångssätt. 

Det fjärde och femte kapitlet utgör studiens material och eventuella begrepp. I             

studiens sjätte, sjunde och åttonde kapitel redogörs den tidigare forskningen och en            

beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna som kommer ligga i grund för           

nästkommande kapitel.  

Vilket är analys- och resultatkapitlet som med hjälp av med de tidigare nämnda             

metoderna och teorierna presenterar analysen av Partiledarnas politiska budskap och          

presentation på sociala medier. Avslutningsvist ges en slutsats samt diskussion där           

forskaren jämför och diskuterar resultaten med studiens teoretiska resonemang. Den          

sista delen av studien ges förslag till vidare forskning i ämnet. 

 



 
 

INTRODUKTION  

Hur når politiska partier valframgång? Det finns flera tillvägagångssätt för partier           

och politiska aktörer att synas för att attrahera väljare. De traditionella           

kommunikationsverktygen från partier till medborgare består främst av tekniker         

såsom fysiska möten i exempelvis valstugor, dörrknackning eller tryckta         

informationskällor, som exempelvis broschyrer eller valaffischer (Stackson,       

2010:20). På grund av teknikutvecklingen och ändrade vanor bland människor finns           

det idag nyare och ett modernare sätt för politiska partier och aktörer att både föra               

en dialog med väljarna och sprida information med mål att attrahera fler väljare             

inför val av nya makthavare.  

2010 gjordes en studie om Obamas kampanj. Resultatet visade hur viktigt det är att              

studera hur partiledare strategiskt använder sociala medier för att aktivera sina           

väljare inför valet (Strömbäck 2011). Det blir därför intressant att undersöka hur            

svenska politiska aktörer kommunicerar via sociala medier för att se vilka samspel            

det finns mellan politiska budskap och sociala medier. Forskningen om valrörelser           

och vad som påverkar själva valrörelsen behöver utvecklas för att vi ska lära oss om               

mer om moderna valrörelser (Strömbäck, 2013:292). Sociala medier är ett          

komplement till andra kanaler för politisk kommunikation. I denna uppsats          

undersöks vilka kommunikationsstrategier som användes av Sveriges två        

statsministerkandidater  under valrörelsen inför riksdagsvalet 2018.  

 

  

 



 
 

1. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikationsstrategier som använd av           

Sveriges två största partiledare på sociala medier för att mobilisera ett sitt väljarstöd             

inför riksdagsvalet 2018. 

För att besvara studiens syfte tar undersökningen hjälp av dessa frågeställningar:  

● Vilka politiska budskap vill Ulf Kristersson och Stefan Löfven förmedla på           

sociala medier under valrörelsen 2018? 

● Hur presenterar partiledarna sig själva genom Instagram och Facebook? 

2. Begreppsdefinitioner 

2.1 Kommunikation 
 
Kommunikation är när information utgör innehållet i en process som består av            

interaktion mellan människor (Larsson, 2014 s.13). Det går att benämna          

kommunikation som den kontakt som sker i allmänhet mellan människor och           

grupper. Det kan exempelvis vara enklare samtal som sker på arbetsplatsen, sms            

eller via sociala medier. Kommunikation kan ske på flera sätt och i olika sorter.  

Specifikt för denna studie kommer definitionen att vara med följande          

kommunikationsmodell. Detta är en förenklad kommunikationsmodell där sändaren        

sänder ett budskap till mottagaren via ett medium. Det finns oftast två mål med              

sådan kommunikation. Den första syftar på spridning och informationsinhämtning,         

vilket är mekanisk i sin karaktär. Det går att likna det som en slags överföring av                

information med mål att dela budskap, känslor och attityder för att i sin tur dela               

dem (Larsson, 2014 s.14). Detta kan ske via ett medium som används som             

informationskanal (BFHSK 2018). Detta medium kommer i denna undersökning att          

vara sociala medier. Det andra målet syftar på själva kontakten med en annan             

människa för att skapa en gemensam kultur och sammanhållning mellan människor           

 



 
 

och grupper (Larsson, 2014 s.14). 

 

Tabell 1. En kommunikationsmodell (BFHSK 2018) 

Sammanfattningsvist är det alltså sändaren som skickar ut ett budskap via ett            

medium (sociala medier). Sändaren har en speciell avsikt med det budskap som            

skickas via sociala medier till en mottagare som eventuellt tar emot budskapet.            

Målet med denna typ av kommunikation är främst överföring av information och            

den språkliga användningen, semiotiken. Semiotik är studien om hur olika          

betydelser uppfattas och hur mening bildas i kommunikativa situationer (Larsson          

2015:33). Kommunikationsmodellen kommer hjälpa oss att kartlägga det        

genomgående synsättet på partiledarnas kommunikation på sociala medier i         

uppsatsen.  

2.2 Sociala medier 
Det bör tydliggöras att sociala medier inte nödvändigtvis tillhör media          

institutionerna, vilket är den fjärde statsmakten. Med sociala medier har politiska           

idéer och budskap strategiskt effektiviseras för att lättare spridas ut till massan. Det             

finns en styrka i sociala medier som utmanar strukturer och maktförhållanden.           

Nästan helt kostnadsfritt möjliggörs det för var och en att ta del av de              

publiceringsplattformar som finns tillgängliga på sociala medier. Detta kommer med          

flera fördelar för både medborgarnas och partiernas vinning (Stakston 2010).          

 



 
 

Genom sociala medier kan partiledarna välja hur de för medborgare vill presentera            

sig själva och sitt parti. Medieplattformar såsom Instagram och Facebook ger varje            

användare en möjlighet att dela och därmed sprida budskap genom ett knapptryck.            

Varannan anser att internet gör det möjligt för flera människor att enklare delta och              

engagera sig i politiken (IIS 2018).  

3. Tidigare forskning 

Forskningen visar på tre samhällsförändringar. För det första ökar rörligheten bland           

väljarna (Holmberg & Oscarsson, 2002:133). För det andra finns det idag nya            

förutsättningar för politisk kommunikationen (Nord & Strömbäck, 2018). För det          

tredje har ett förändrat medielandskap idag blivit en brytpunkt i den politiska            

kommunikationen under valrörelser (Nord & Strömbäck, 2018). 

3.1 Att vinna väljare 
Valrörelserna tillhör de absolut viktigaste perioderna inom en representativ         

demokrati. Under valrörelserna står väljarna i centrum, att nå ut till dem är viktigt              

inför val, speciellt ett riksdagsval. Ännu viktigare har det blivit för partierna att             

ständigt förbättra sin strategiska politiska kommunikation för attrahera sina väljare          

(Strömbäck & Nord, 2013). 

Under 2002 var det en rekordhög väljarrörlighet. Det var cirka 32 procent som             

gjorde ett partibyte. Sedan dess har stabiliteten hos väljare varit långt ifrån en             

verklighet. Sedan 1950-talet har graden av partiidentifikation minskat bland svenska          

väljare (Holmberg & Oscarsson 2004 s. 281). Detta resulterar i att valrörelsens            

senare skede har blivit allt viktigare och mer avgörande för de politiska partierna             

och partiledarkandidaterna. Senare studier uppger att allt fler väljare bestämmer sitt           

partival nära inpå valdagen, denna typ av väljare är i betydligt större antal än de som                

bestämmer sig tidigt på valrörelsen (Oskarsson 2018). Det är därför undersökningen           

kommer att analysera de två sista veckorna inför riksdagsvalet 2018. 

Vad som leder ett parti till att vinna framgång i val beror på flera faktorer med ett                 

komplext samspel med varandra. Det finns inget självklart svar på vad som faktiskt             

 



 
 

leder till ett vinnande eller förlorande val, det kan däremot bero på alla de rörliga               

skeendena under en valrörelse som i sin tur orsakar reaktioner och motreaktioner            

från både väljare och partier (Strömbäck & Nord, 2013:14). I en tidigare studie av              

Holmberg och Oscarsson om valdemokratins tillstånd visas det att politikens          

kompetens- och personsida kommer långt ner i vad som anses viktigt bland väljarna.             

De effekter som partiledarna har på väljare gällande deras popularitet är inte högt             

prioriterat, vilket är vanligt hos de länder som har proportionellt valsystem, vilket            

Sverige har (Holmberg & Oscarsson, 2008:280). Istället menar Holmberg och          

Oscarsson att det är partierna och själva sakfrågorna som ska spela huvudrollen, inte             

partiledaren eller enskilda politiker (Holmberg & Oscarsson 2008:281). Den         

politiska kommunikationen blir därför avgörande för det politiska partiet inför val. 

4.2 Politisk kommunikation 
Politisk kommunikation handlar om hur politik kommuniceras ut till medborgare          

(Strömbäck, 2014:13). Politiska partier består i grunden av kommunikation. Idag          

faller det stora krav på att en partiledare ska kunna kommunicera på ett så bra sätt                

som möjligt, eftersom kommunikation har stor betydelse för verksamheten (Larsson,          

2014:68). Politisk kommunikation har stor betydelse för formning och omformning          

av opinioner och verklighetsuppfattningar. Samhället är beroende av politisk         

kommunikation och ingen del i samhället är oberoende den (Strömbäck, 2014:9).           

Den politiska kommunikationen påverkas hela tiden med omgivande faktorer,         

såsom internetutvecklingen. Framväxten av internet har påverkat kommunikationen        

mellan politiska aktörer och medborgare (Strömbäck, 2014, s.35).  

Forskningen om politisk kommunikation är relativt ung. Det var först på slutet av             

1990-talet som detta ämnesområde växte fram inom samhällsvetenskapen. Det finns          

en intensiv koppling mellan politik, samhälle och kommunikation som på senare tid            

ha studeras mer frekvent (Strömbäck, 2014 s.10). De plattformar som sociala medier            

bidrar med har en central betydelse i den politiska kommunikationen idag. Sociala            

medier är viktiga informationskällor för opinionsbildning hos medborgare        

(Strömbäck, 2014 s.12).  

 



 
 

När politisk kommunikation analyseras handlar det om att få en djupare förståelse            

av hur kommunikation mellan politiska aktörer och medborgare kan se ut. Det gäller             

att förstå kampen om att forma och omforma människors verklighetsuppfattningar          

och värderingar inom politiken (Petersson & Carlberg 1990 s.10). Ständigt finns det            

ett spänningsmoment inom politisk kommunikation att övertyga och övertala. De          

båda innebär ett försök att påverka en annan människas tankar (Petersson &            

Carlberg, 1990 s. 10). Det finns en skillnad med att övertyga och övertala. Att              

övertyga innebär med rationella argument och retorik få en person att självständigt            

byta åsikt. Medan övertalning sker med alla möjliga knep som är effektiva för att få               

en person att byta uppfattning (Petersson & Carlberg, 1990 s. 10). 

4.3 Nytt medielandskap 
Den tidigare forskningen om valrörelser och politisk kommunikation sträcker sig          

hela vägen till andra världskrigets slut (Blumler & McQuail 2001: Strömbäck, 2013            

s.10). Samhällsutvecklingen pågår i full fart med nya tekniker och metoder som            

påverkar det politiska spelet. Sedan 2000-talet har varje ny valrörelse i Sverige varit             

under nya förutsättningar för politiker att kommunicera med medborgare. Dessa nya           

förutsättningar involverar fler plattformar än tidigare att framföra politiska budskap          

genom, nya kommunikationskanaler har tillkommit och information sprids i en          

snabbare takt än tidigare (Oscarsson & Holmberg, 2016 s.10). Under 2013 talades            

det mycket om hur politiker kommer göra stora satsningar på sociala medier och hur              

valkampanjer kommer att utspelas på fler arenor där globala kampanj-trender          

kommer att influeras in i den svenska valrörelsen (Nord, 2013 s.305-307). Innan            

riksdagsvalet 2014 spekulerades det om hur smarttelefoner för första gången skulle           

få en stark spridning bland svenska väljare och hur politiken kommer använda olika             

mobilapplikationer, såsom Instagram och Facebook (Nord 2013, s.317). Det visade          

sig att dessa spekulationer inte var långt ifrån sanningen, för att det var inte förrän               

året efter studien under riksdagsvalet 2014 som användningen av sociala medier           

används allt flitigare inom den svenska politiken och för svenskar i det vardagliga             

livet (Nord & Strömbäck, 2018 s.11).  

  

 



 
 

5. Metod 

Detta kapitel beskriver hur undersökningen kommer att genomföras. Metoderna som          

kommer att användas består av två delar, en kvalitativ innehållsanalys och en            

bildanalys av både Ulf Kristerssons och Stefan Löfvens Instagram och Facebook           

inlägg inför riksdagsvalet 2018. Undersökningen gjordes genom att skapa ett slags           

kodschema som innehåller de variabler (frågeställningar) som kommer att ställas till           

partiledarnas inlägg på de två sociala medierna. Dessa frågeställningar grundar sig           

ur de teorier studien planerar att använda sig utav. För detta finns det bilaga i slutet                

av uppsatsen med de frågeställningar som användes i kodschemat. Uppsatsen          

bygger främst på en kvantitativ modell, vilket är en vetenskaplig metod med            

huvudsyfte att samla en stor mängd data. Med detta används det insamlade            

materialet de instrument som en kvalitativ textanalys medför i mål att analysera            

texterna och bilderna så väl som möjligt. Eftersom det används två vetenskapliga            

metoder kallas detta för en metodtriangulering, vilket innebär att det data som ska             

analyseras närmas med två eller flera förhållningssätt (Olsson & Sörensson          

2011:55-56, 96). I avsnittet nedan presenteras de valda metoderna. 

5.2 Den kvalitativa innehållsanalysen 
En kvalitativ innehållsanalys är en forskningsteknik där det sker en noggrann           

läsning av en texts delar. Målet är att analysera texten för att ta reda på förekomsten                

av olika kategorier i ett material (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud           

2017). Detta görs via en strukturerad process där kodningen görs utifrån teorier och             

tidigare forskning.  

Facebook-inläggen undersöks ur en manifest nivå där texternas uppenbara mening          

analyseras genom att direkt studera de ord som har använts i texterna. Detta går till               

genom att tolka innehållet av partiledarnas Facebook-inlägg, vilket därifrån görs          

utifrån en deduktiv metod där det teoretiska ramverket som kommer att användas är             

Ethos, logos och Pathos. Dessa tre begrepp kommer ge svar på hur, vad och vilka               

sorts idéer som syns rådande hos Kristerssons och Löfvens Facebook inlägg. Genom            

denna metod kommer svaret för studiens första frågeställning förhoppningsvist         

 



 
 

besvara vilka politiska budskap som förmedlas genom sociala medier av          

partiledarna. 

5.3 Bildanalysen 
Bildanalys är en del av visuell kommunikation, vilket är aktuellt när politiskt            

valmaterial analyseras. En grundläggande aspekt med visuell kommunikation är att          

någon har något viktigt att berätta. Från en sändare till en mottagare, för att nå               

mottagaren använder sändaren oftast någon typ av medium, som i detta fall är             

Instagram (Bergström, 2015 s. 34-35). En bildanalys kan delas upp i två olika             

nivåer, denotation och konnotation, dessa två kommer senare att innefatta studiens           

två analyskategorier. Denotation innebär att se på det absolut uppenbara som syns i             

bilder, medan konnotation handlar om hur bilden går att tolkas och vad för betydelse              

den kan tänkas ha (Ekström, 2008:24). De båda nivåerna denotation och konnotation            

kommer att användas för att semiotiskt analysera partiledarnas Instagram-bilder         

inför 2018 riksdagsval. 

Att analysera något semiotiskt innebär att försöka avslöja kommunikationens dolda          

signaler (Beyond, 2018). Analysen sker genom att läsa av bilden ljus, färger och             

former för att senare avläsa bildens mening litterärt. För att lättare koda av             

budskapet som partiledarna vill skicka kommer det teoretiska ramverket ethos, logos           

och pathos även här att användas. Analysen kan komma omfatta bildens subjekt (en             

huvudaktör) och/eller ett objekt (något som utsätts för handlingen), ett verb (själva            

innebörden med handlingen som huvudaktören utsätter objektet för) och ett antal           

adjektiv (som ska hjälpa till att karaktärisera hela handlingen). Handlingen som           

objektet utsätts för kan också vara en passiv handling vilket är när någon eller något               

beundras. För att analysen ska förtydliga bildens autentiska mening beaktas även           

den presenterade bildtexten (Olvång, 1973 s.15). Därefter följer kategori nummer          

två, vilket är bildanalysens konnotativa nivå där de observationer som tidigare           

identifierats i första kategorin analyseras djupare. Det som beskrivs i kategori ett            

kommer att analyseras i förhållande till den tidigare forskningen om att vinna            

förtroende, locka väljare samt att sätta dagordningen via sociala medier. 

 

 



 
 

5.4 Metoddiskussion 

En bild med ett planerat budskap som lagras i vårt minne kommer att utlösa              

föreställningar om verkligheten och om samhället i de mest oväntade          

sammanhangen (Olvång 1973 s.14). Det kan exempelvis ske genom att se ett            

speciellt ansiktsuttryck, kroppsposition eller stämning som får oss att konstruera en           

helt ny bild av bildens huvudobjekt. Den litterära analysen av bildens denotativa            

nivå står inför några svårigheter och hinder. Ett av dessa hinder blir att fastställa              

själva innebörden av partiledarnas handlingar på och med bilderna. En gest kan            

oftast ha flera bakomliggande meningar. För att minska felmarginalen kommer          

därför fokus att vara på partiledarnas vilja att vinna val och föra ut sitt budskap i mål                 

att attrahera så många väljare som möjligt. Ibland kan det även vara i avsikt för               

sändaren att visa tvetydighet i bilden för att visa hur en något upplevs på olika sätt                

av olika personer (Olvång, 1973 s. 14).  

Inom kvalitativa studier används begreppet trovärdighet. Att visa trovärdighet         

genom hela studien är viktigt (Graneheim & Lundman 2012). När man talar om             

trovärdighet handlar det främst om författarens giltighet, studie resultatets         

tillförlitlighet och om hur detta går att överföras till andra analysenheter såsom            

situationer och/eller grupper (Graneheim & Lundman 2012). För att studien ska vara            

så giltig som möjligt görs en noggrann kodning med hjälp av de teoretiska             

utgångspunkterna. Vidare, för att ha en hög tillförlitlighet har det skett ett ärligt             

försök till att ge så rimliga och noggranna tolkningar som möjligt av både             

partiledarnas bilder och texter. Som forskare är jag väl medveten om att det krävs en               

tydlig framställning av studiens analysarbete, vilket i sin tur ökar resultatets           

tillförlitlighet. Med en noga redogörelse av studiens metod, urval och analys           

försökte jag att ge läsaren en möjlighet att självständigt bedöma giltigheten i            

tolkningarna. Studiens överförbarhet förblir i viss omfattning komplicerat. Med         

anledningarna att metodens flexibilitet och egna tolkningar av materialet och          

verkligheten omkring kan göra det svårt att få samma resultat. Kvalitativa studier            

har oftast inte en absolut sanning för att omvärlden är komplex. Världen omkring är              

 



 
 

beroende av kontext för att förstå en del av verkligheten, vilket räknas till både              

positiv och negativ kritik hos kvalitativa metoder (Graneheim & Lundman 2012). 

Den kvalitativa innehållsanalysen och bildanalysen kompletterar varandra väl. Båda         

analysmetoderna går att anpassas till olika syften för att undersöka olika tolkningar.            

Där ena metoden har sin svaghet kan den andra metoden med sin styrka hjälpa till               

att lyfta studiens resultat till att bli så sannenligt som möjligt. Då en text ger ett                

specifikt uttryck för vad partiledarna vill ha sagt kan en bild säga mer än tusen ord.                

Dessa två metoder ger stora möjligheter att både stödja tidigare teorier och            

förhoppningsvist vidareutveckla dessa. Kommunikationen ter sig olika på Facebook         

och Instagram. På Facebook är det oftast större fokus på själva texten medan på              

Instagram är det mer fokus på själva bilden. Att utesluta den ena metoden eller              

enbart välja ett av sociala medierna skulle därför inte ge en fullgod bild av              

användningen av sociala medier i valrörelsen.  

Tillsammans ska de kunna ge ett välarbetat resultat inför undersökningens analys av            

partiledarnas strategiska kommunikation och budskap på sociala medier. Genom att          

kombinera kvalitativ innehållsanalys och bildanalys kan metodernas styrkor ge en          

tydligare och mer nyanserad bild av materialet. 

Som forskare gäller det även att ha förståelse över hur din egna uppfattning om det               

fenomen som studeras, detta kan eventuellt påverka studiens resultat. Eftersom          

denna studie undersöker två av Sveriges största partier, där båda partiledarna tillhör            

två helt olika block, kan det därför finnas en risk att texterna och/eller bilderna som               

analyserats har gjort det från en specifik position. Detta är något som kan påverka              

studiens validitet. Det ligger i forskarens intresse att medveten ha förförståelse av            

sin vilja att vara så objektiv och opartiskt mot det som studeras för få ett så                

sanningsenligt resultat som möjligt. 

 

  

 



 
 

5.5 Studiens förutsättningar och utgångspunkter 
Det finns ett antal utgångspunkter och förutsättningar som bör förtydligas. För det            

första gäller det att vara medveten om den mängd information som finns i en bild än                

det man enbart ser. Detta hanteras i studien genom att i bildanalysen utgå från              

kroppens semiotik. Instagram-bilderna tolkas utifrån utgångspunkten att majoriteten        

av alla människor delar på ungefär samma begreppsvärld, vilket innebär att           

människor har ungefär samma kännedom om världen och saker som beskriver den            

värld som de lever i (Barsalou, Simmons, Barbey & Wilson, 2003). Utan denna             

gemensamma tolkning skulle det vara omöjligt att kommunicera med varandra. 

För det andra gäller det att vara införstådd med intentionerna bakom varje bild och              

text av partiledarna inför valrörelsen 2018, vilket är i grund och botten främst att              

övertyga väljare att rösta på respektive parti och vinna deras förtroende. Det bör             

även finnas en förståelse att ofast bestämmer partiledaren inte självständigt hur han            

ska presenteras för allmänheten, det sker oftast med ett team runt ledaren som             

hjälper till att strukturera utkastet. Denna studie utgår enbart från hur ledaren valt att              

presenteras i Facebook och Instagram på deras personliga konton.  

 

  

 



 
 

6. Material 
Det material som kommer att undersökas i studien är de inlägg som publicerades av              

Ulf Kristersson och Stefan Löfvens Facebook och Instagram konton inför          

riksdagsvalet 2018. Tidsbegränsningen är som följande två veckor innan valdagen,          

mellan datumen 26/8-2018 till och med valdagen 9/9-2018. Inför riksdagsvalet 2018           

användes det mycket sociala medier under valrörelsen. Vilket det tidigare inte har            

gjorts i lika stor omfattning i Sverige såsom det har gjort i andra länder, som               

exempelvis USA (Strömbäck, 2010). Den största betydelsen för det material som           

undersöks kommer inte baseras på hur populära politiska ledare är på Facebook och             

Instagram. Utan fokus kommer att ligga på hur dessa sociala medier används av             

partiledarna för att mobilisera väljarstöd inför riksdagsvalet 2018. På grund av ökad            

rörlighet bland väljare inför val fokuseras därför det därför enbart på de två sista              

veckorna inför riksdagsvalet 2018.  

6.2 Urval och avgränsning 
Partiledarnas konton undersöks för att ta reda på hur den politiska kommunikationen            

ser ut från politiska aktörer genom sociala medier ut till väljare inför val. Instagram              

och Facebook valdes på grund av att de är de två mest använda sociala medierna.               

Andra applikationer såsom Twitter analyseras inte eftersom det är en applikation           

som enbart tillåter få tecken, vilket ger dåliga möjligheter för kommunikation.           

Anledningen varför partiledarnas konton undersöks och inte partiernas officiella         

konton är för att både Kristersson och Löfven har betydligt fler följare än vad              

respektive parti har på Instagram. Däremot ligger den största betydelsen inte på hur             

populära politiker är på Facebook och Instagram, utan hur politiska aktörer           

strategiskt använder sociala medier under valrörelse för att vinna förtroende och           

mobilisera väljare (Strömbäck 2011).  

De två partiledare valdes med anledningarna att efter riksdagsvalet 2014 blev           

Moderaterna och Socialdemokraterna bland de största partierna i Sverige. De          

representerar varsitt politiskt regeringsalternativ där respektive parti befinner sig i          

 



 
 

två olika block. Inför 2018 var Kristersson och Löfven de enda           

statsministerkandidaterna, de är varandras huvudmotståndare. 

 

  

 



 
 

7. Teoretiska utgångspunkter 
För att vinna val gäller det bland annat för politiker bygga upp ett förtroende. Politik               

är en förtroendebransch där det gäller just att vinna väljarnas förtroende. Ylva Noren             

Bretzer är forskare inom politisk administration och politiska processer, hon          

definierar att det är det politiska förtroende som formar en attityd hos den enskilde              

individen, attityden bidrar eventuellt till att styra eller motivera beteenden i           

samhället. Denna attityd uppstår i samspel med andra fenomen i samhället, som            

exempelvis sociala medier (Bretzer 2005 s.15-16).  

7.1 Politik som förtroende bransch 
I praktiken finns det olika sätt att övertyga väljare. Partiledarnas användning av            

sociala medier för att bygga förtroende beskrivs bäst med Aristoteles sätt att se på              

retoriken. Retorik är läran om konsten att övertyga och skapa förtroende. Aristoteles            

använder tre ord som beskriver kraften i hur kommunikation används och kan se ut.              

Dessa ord är Ethos (Karaktär), Logos (Argument) och Pathos (känslopåverkan)          

(Söderberg s.33). 

Ethos beskriver de långvariga känslorna där det sker ett försök i att skapa någon              

slags ”vi-känsla”. Detta kan ske genom att visa kompetens inför en uppgift. Man ger              

en känsla av auktoritet för att mottagaren ska bygga upp ett förtroende för den som               

kommunicerar budskapen (Söderberg s.33). Under riksdagsvalet 2018 är det viktigt          

för partiledare att påvisa ett stark ethos där mottagaren bildar ett förtroende och             

övertygas om partiledarnas auktoritet för statmannarollen.  

Logos siktar på mottagarens eget förnuft att resonera och dra egna slutsatser om det              

som faktiskt presenteras av sändaren. Ibland finns budskapet underliggande texten          

eller bilden och blir därför inte direkt tydlig i sin karaktär (Hellspong 2001:99-107)             

Det är här som själva övertagandet sker, man försöker övertyga sin publik att det              

som sägs är legitimt. Det kan ske genom att hänvisa till statistik, källor eller till och                

med vittnesmål (Söderberg s.33).  

 



 
 

Pathos som är det tredje ordet inom retorik är de kortvariga känslorna som spelar              

mycket på publikens reaktioner. En text kan oftast ha flera funktioner, vilken kan             

vara att vinna förtroende och inflytande heller påverka människors tankar och           

känslor (Hellspong 2001:125-130) Det kan ske genom att bygga på en känsla för att              

få folk att hamna i ett slags känslotillstånd om ämnet är på ett speciellt sätt. Detta                

kan gestaltas genom att speciellt måla upp verkligheten på ett speciellt, exempelvis            

genom att det är något som inte ligger rätt till i samhället.  

Inom retoriken används Ethos, Logos och Pathos för att kommunicera på bästa sätt.             

Dessa tre ord kommer användas som knutpunkt och mall för tolkning av de inlägg              

Moderaternas och Socialdemokraternas partiledare lade upp på Instagram och         

Facebook. 

7.2 Dagordningsteorin 
Dagordningsteorin behandlar mediernas makt över vad som diskuteras både av          

politiker och privatpersoner. Media har länge haft makt att sätta dagordningen och            

bestämma vad för frågor privatpersoner prioriterar (Strömbäck 2009:105). I denna          

studie kommer dagordningsteorin att spela en central roll genom att vara det            

teoretiska ramverk i analysen om partiledarnas inlägg på Instagram och Facebook.  

Teorin myntades av Walter Lippman under 1920-talet och utvecklades vidare av           

Maxwell McCombs under 60-talet. Forskarna har gjort empiriska undersökningar av          

vad för frågor medborgare prioriterar inför val även hur dessa frågor korrelerar med             

de traditionella mediernas prioritering av samhällsfrågor. Idag är dagordningsteorin         

en väl etablerad teori inom media- och samhällsvetenskapen. Teorin har sin grund i             

att verkligheten är obegränsad och alldeles för mångtydig för att människor ska            

kunna skapa en samlad bild av verkligheten. Ständigt sökes ledtrådar för att            

människor befinner sig i ett ständigt behov av orientering av sin omgivning, dessa             

ledtrådar upplöses genom observationer av det som sker i medier och av politiker             

(Strömbäck 2015:99).  

Ett av teorins fundamentala resonemang är att det är medierna som sätter den             

politiska dagordningen för både privatpersoner och politiker. Genom att prioritera          

vad som ska hållas borta från privatpersoner och vad som ska visas för att bli en                

 



 
 

nyhet, presenteras det olika igenkänningstecken som kan påverka hur människor          

tänker kring politiska partier och aktörer (Strömbäck 2015:112). Den politiska          

kommunikationen genomsyras av att bestämma vad som ska finnas på dagordningen           

och påverka opinionsbildningen. En viktig del i opinionsbildningen att påverka vad           

som ska betraktas som ett problem och hur det uppfattas lösas på bästa sätt              

(Petersson & Carlberg, 1990:23). Det ligger därför i politiska aktörers intresse att            

porträttera en bild av sig själva om verkligheten som gynnar partiet (Strömbäck,            

2015:112).  

Denna studie hoppas bekräfta dagordningsteorins resonemang med hjälp av         

retorikens ethos, logos och pathos att det även sker på sociala medier. Den makt              

över vilka frågor som hamnar på den politiska agendan är ett styrinstrument för             

politisk diskussion. Kopplingen mellan sociala medier och dagordningen kommer i          

denna uppsats att studeras vidare. Det är därför intressant att använda teorin för att              

undersöka hur partiledarna presenterar sig själva på Instagram och Facebook.  

 

  

 



 
 

9. Analys och Resultat 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar kodades 32 

frågor till varje text och bild, 11 stycken av dessa frågor ägnades enbart till               

bildanalysen. I följande kapitel kommer resultat och analys att presenteras från just            

denna kodning, som finns förklarad i tidigare kapitel. Följande presentation kommer           

att inledas med en resultatbeskrivning av både texten och bilden inom varje retorisk             

kategori, avslutningvist sker en kombinerad slutsats av det insamlade materialet i           

nästa kapitel. Resultat och analys presenteras tillsammans med en anledning att det            

tydliggör valet av underrubriker och vad som framkommer i partiledarnas sociala           

medier. För läsarens tydlighet presenteras även en tabell (se tabell 2) för att             

kortfattat beskriva resultatet av det analyserade materialet. 

 

         ULF KRISTERSSON    STEFAN LÖFVEN 

Disposition på inläggen 
(Instagram & Facebook) 

konsekvent och 
övertygande berättande 
av sin politik 

Varierande, simpel och 
folkkär. Diskuterande av 
sin politik 

Ethos utbildad, pappa och 
make. 

Svetsare, enklare 
utbildning och make. 

Logos uppvisning av kompetens 
och utbildning, fokus på 
politiken 

Nya reformer  och 
engagemang riktat mot 
folket 

Pathos Personligt och starkt 
politisk språk. Mycket 
uppmålning av 
verkligheten. 

Lätt politisk språk, 
mottagarna kan relatera 
lättare för att han är en 
“vanlig människa” 

Tabell 3. Beskrivning av partiledarnas disposition på Instagram och Facebook. 

 

  

 



 
 

9.1 Ulf Kristersson 

Sammanlagt är det cirka 110 inlägg publicerade på Kristerssons sociala medier, 60            

stycken bilder på Instagram och 49 text-inlägg på Facebook. Vilka politiska           

budskap vill Ulf Kristersson förmedla på sociala medier under valrörelsen 2018? 

9.1.1 Familjefar  
De ethos skapande faktorerna är det som får mottagaren att känna en tillhörighet till              

sändaren och därmed sändarens budskap. Denna typ av retorik användes inför           

riksdagsvalet 2018 i minsta grad av partiledaren. Kristersson är en pappa och make,             

vilket han oftast nämner i både text och bild på sociala medier. Hans familj och hans                

roll som pappa för hans två döttrar dyker oftast upp.  

 

Bildgrupp 1: (Kristerssons instagram 2018) 

 

Det som låg mycket i fokus var hans kompetens. Genom att presentera            

samhällsproblem ihop med deras lösning uppvisas partiledarens kompetens inom sitt          

yrke. Mycket går att koppla ihop med logos, som siktar på att övertyga om det som                

 



 
 

sägs är legitimt. Genom att ha uppkavlade ärmar med händerna oftast på höften,             

visade han sin kompetens och energi att “ta tag i Sverige”. Flera bilder bakom en               

talarpelare eller där han antingen debatterar eller håller föredrag ger en uppfattning            

om hans kompetens för politiska frågor.  

 

 

 

Bildgrupp 2: (Kristerssons instagram 2018) 

Genom att presentera en bild som visar ett starkt och övertygande kroppsspråk där             

händerna oftast är i en förklarande gestaltning eller på höften skapar oftast ett lite              

aggressivare uttryck. Kristersson presenterar även pondus och energi genom att i           

sina bilder vara framåtlutad och fokuserad i diskussionerna eller uppvisning av           

pondus med att vara rak i rygg. Detta syns även hos hans texter på Facebook där det                 

oftast talar om mycket energi inför riksdagsvalet 2018.  

 

 



 
 

“Vi behöver kavla upp ärmarna för integrationen i hela Sverige, …”  

“Det går om vi kavlar upp ärmarna, fokuserar på integration, på jobb och             

på svenska språket, i Göteborg och i hela Sverige!” 

“Det finns en otrolig energi bland våra moderata vänner som nu varje dag             

bemannar valstugor, knackar dörr och svarar på frågor från nyfikna          

medborgare.” 

 

Bildgrupp 3: (Kristerssons instagram 2018) 

9.1.2 Övertygande genom hårt arbete  
De logos skapande argumenten riktar sig mot mottagarens egna rationella          

ställningstagande. Det vill säga mottagarens eget förnuft att resonera och dra egna            

slutsatser om det som faktiskt presenteras av partiledaren. Många texter har ett            

budskap, ett syfte eller en tanke som inte sägs rakt ut. Det tyngst vägande              

 



 
 

argumenten som upprepas i texterna är individens egna förmåga och kompetens att            

arbeta. På Kristerssons Facebook betonas det att en individ kan integreras och göra             

mer genom att vara sysselsatt och inte bidragstagande. Stort fokus på individens            

kompetens och värderar högt att alla som kan, bör arbeta för välfärdens bästa.  

“Jag är övertygad om att integration genom riktiga jobb är vägen framåt,             

och att vi behöver göra det lättare för företag som vill skapa jobb”  

“Vuxna måste få en chans att lämna bidragsberoende och få sitt första            

jobb.” 

 

“Alla som jobbar bidrar till vår gemensamma välfärd. Därför är det så            

viktigt att alla som kan jobba försörjer sig själva. Bara då finns det resurser              

till det vi vill finansiera gemensamt: skola, sjukvård och polis.” 

Övriga argument som finns i Kristerssons texter består av motargument mot den            

socialdemokratiska regeringens sätt att hantera olika politiska frågor och resurserna.          

Det förekommer oftast en subtil kritik mot sin motkandidat Löfven och hans parti.             

Denna kritik ter sig oftast om man läser mellan raderna då det ger hintar till att                

socialdemokraternas nuvarande politik inte tar hand om de sköraste i samhället. 

 

“Socialdemokraterna spenderar istället för att spara. De har höjt skatterna          

och ändå har poliserna blivit färre, kriminaliteten ökat och vårdköerna          

fördubblats. Det är underkänt. Nu tar vi tag i Sverige!” 

 

“Det finns sociala problem i Sverige som måste lösas… Politiken får aldrig            

svika de sköraste i vårt samhälle”  

 

“Tillsammans med alliansen vill vi ta tag i Sveriges integrationsproblem.          

Regeringen med statsministern i spetsen verkar nöjd med situationen som          

den är. Imorgon kan du välja en ny regering!” 

Kristersson har även en positiv inställning till att attrahera sina väljare genom att             

komma med nya idéer och energi, som visar hur hårt moderaterna arbetar för en ny               

 



 
 

riktning för Sverige. Detta syns även tydligt i sättet Kristersson genomgående i            

många delar av texterna utformar sitt språk. En återkommande mening som även            

finns med i Moderaternas valaffischer på instagram är följande “Nu tar vi tag i              

Sverige” Denna mening återkommer flera gånger i både text och bild mellan den             

28/8-2018 och 09/09-2018.  

9.1.3 Övertygande 
Kristersson fokuserar mycket på att använda ett starkt och övertygande språk.           

Kristersson framstår Moderaterna som det självklara valet med stor säkerhet att de            

kan ta itu med de Samhällsproblem som nämns.  

“Vi föreslår idag bland annat 1 miljard till en cancerstrategi som kortar             

väntetider och att barncancercentrum får 60 miljoner om året för          

psykologer och kuratorer åt de barn som drabbats. Tillsammans med          

resurser till BUP är det våra viktigaste välfärds prioriteringar. Nu tar vi tag             

i det här.” 

“... När fler som kommit hit också bidrar till det gemensamma blir Sverige             

ett bättre land. Så har det fungerat tidigare i vårt land - så kan det fungera                

framåt. Det måste vi ta tag i.” 

 

En försök till inflytande hos människors tankar och känslor sker genom att betona             

samhällsproblem och frågor på ett starkt sätt som i följd sätter mottagaren i frågor              

mot den nuvarande regeringens kompetens. På instagram kan man märka av en stark             

användning av pathos då många av hans bilder målar upp honom som en “vinnare” .               

Kristerssons vilja att visa kompetens inför statsmanna rollen styrks ytterligare          

genom att presentera bilder under strålkastarens ljus med en blombukett och stora            

titlar om hans vinst i från debatter.  

 



 
 

 

Bildgrupp 3: (Kristerssons instagram 2018) 

 

  

 



 
 

9.2 Stefan Löfven 
Inför riksdagsvalet 2018 lade Stefan Löfven sammanlagt upp 56 inlägg på sociala            

medier, 32 bilder på Instagram och 24 text-inlägg på Facebook. Vilka politiska            

budskap vill Stefan Löfven förmedla på sociala medier under valrörelsen 2018? 

9.2.1.1Närhet till folket 
I Löfvens texter finns det en genomgående tema om att han och socialdemokraterna             

finns där för det vanliga folket. Den vanligaste medborgaren, barnfamiljerna, de           

äldre som måste få vardagen att gå ihop.  

“När det går bra för Sverige ska det märkas för vanligt folk. Jag är stolt               

över att vi nu kan ta det här steget. Det här är en reform som gör att fler                  

kommer att få arbete och familjeliv att fungera. Det är en reform som ger              

mer trygghet och frihet i vardagen för alla familjer.” 

“En av de största fördelarna med den svenska välfärden är att den gör det              

möjligt för människor att kombinera familjeliv och arbetsliv. Förskolan och          

föräldraförsäkringen, men också äldreomsorgen, gör att man får stöd i          

familjelivet så att man kan heltids arbeta. Många föräldrar känner att tiden            

ändå inte räcker – till exempel när barnen har skollov, planeringsdagar och            

studiedagar. Det i sin tur kan leda till stress och en känsla av             

otillräcklighet. 

Det finns också ett klassperspektiv. Inom många tjänstemannayrken kan det          

vara svårt, men ibland är det ändå möjligt, att jobba hemifrån eller ta med              

sig barnet till jobbet. 

Men en metallarbetare kan inte ta med sig jobbet hem efter lunch. En             

undersköterska kan inte ha barnet i ett hörn medan hon sliter på akuten.             

För många av de yrkesgrupper som måste vara på sin arbetsplats, utan            

barn, under fasta tider, går det inte ihop. 

Det är därför vi vill införa en familjevecka, som innebär en extra veckas             

ledighet för varje förälder i en barnfamilj.”  

 



 
 

 

Detta styrks med Löfvens enkla karaktär. Tidigare en avhoppare från universitetet           

men en utbildad svetsare. Hans texter riktar sig mot den allra vanligaste människan             

och skapar därför en “vi-känsla” genom uppvisning av förståelse för deras           

vardagsproblem.  

 

De budskap som sänds via Löfvens instagram grundad från bildens absoluta           

mening, det som går att se direkt i bilden är simpla. Majoriteten av bilderna mellan               

den 28 augusti 2018 fram till riksdagsvalet den 9 september 2018 är enkelt             

redigerade eller till och med inte alls. Det märks i hans bilder att han är så folknära                 

och jordnära till det vardagliga livet. Detta visas genom hans bilder där han är              

omringad av vanligt folk. Löfven porträtteras tillsammans med yrkesfordon där          

många från arbetarklassen kan känna igen sig från. Det märks i bilderna att han              

kämpar för arbetarrörelsen.  

 

bildgrupp 4: (Löfvens Instagram 2018) 

 

9.2.1.2Engagemang i folket 
 

Det sker mycket övertygande i texten om Socialdemokraternas reformer och varför           

de planerar att göra just de reformerna. Detta görs genom att detaljerat beskriva             

olika strukturer hos familjer och situation till varför just dessa reformer kommer            

gynnas av majoriteten. Följderna som kan tänkas bli av texten är att folk vänder sig               

till den Socialdemokratiska politiken, på grund av textens fokus på de som har minst              

 



 
 

och arbetar längre arbetstimmar i Sverige. Genom att kalla valet för “en            

folkomröstning”, skiftas fokus återigen på folket och inte själva partiledaren.  

“Dessutom vill vi införa fast läkarkontakt på vårdcentralen för att öka           

kontinuiteten i vården och fast omsorgs kontakt i hemtjänsten. Vi vill få ett             

slut på minutscheman i hemtjänsten, så att att personalen får mer tid med             

de äldre. Och vi vill öka stödet till pensionärsorganisationerna. Det är           

viktigare än stora skattesänkningar som framförallt gynnar dem med högst          

inkomst.” 

“Nu är det bara två dagar kvar till valet och vi ska ge allt. Kl 20:00 i kväll                  

börjar den sista stora partiledardebatten före valet, missa inte den. 

Det här valet är en folkomröstning om välfärden. Ska vi investera i skolan             

och vården eller sänka skatterna framförallt för de som tjänar mest?” 

Alla hans texter försöker starkt att tillsammans stödja de reform som presenteras            

inför riksdagsvalet, det vill säga mer fokus på välfärden för allas bästa. Språket är              

enkelt och rakt på sak, det retoriska budskapet är direkt tydlig i sin karaktär.  

“När det går bra för Sverige ska det märkas för vanligt folk. Jag är stolt               

över att vi nu kan ta det här steget. Det här är en reform som gör att fler                  

kommer att få arbete och familjeliv att fungera. Det är en reform som ger              

mer trygghet och frihet i vardagen för alla familjer.” 

“Det starka samhället bygger vi inte var för sig. Det bygger vi tillsammans! 

Nu är det sju dagar kvar till valet och det är på tiden att              

Sverigedemokraterna synas ordentligt. Idag har vi presenterat en analys av          

hur deras politik skulle slå mot välfärden i landets kommuner.          

Socialdemokraterna går till val på att stärka välfärden med ytterligare          

minst 35 miljarder till välfärden och två landsbygdsmiljarder.” 

 

Löfvens instagrambilder är till stor del avslappnade när det inte handlar om hans             

förbindelse till folket. I alla bilder har han nerkavlade ärmar förutom i en bild. Där               

 



 
 

sitter Löfven med uppkavlade ärmar tillsammans med en stor folkmassa på en bänk             

där han lyssnar och ser på något framför honom.  

 

bildgrupp 4: (Löfvens Instagram 2018) 

 

Det som syns är att han sitter på bänken och lyssnar på det som presenteras framför                

honom tillsammans med vanligt och ett avslappnat engagemang. Mottagaren får en           

bild av Löfven att han inte har något problem med att sitta på “åskådarbänken”              

tillsammans med sina medmänniskor. Det finns även en bild där partiledaren äter en             

vanlig och simpel måltid tillsammans med andra människor i en mindre formell            

miljö.  

9.2.1.3 Innan det är försent 
 
Löfven nämner tydligt om vad som är textens förväntade funktion, vilket är att             

fånga väljarnas förtroende. Löfven fokuserar mycket i sina texter på det som är             

relevant för dennes sakfråga och politik genom att använda lätt språk. Texten får             

läsaren att hamna i ett känslotillstånd. Ett målande språk används för att förklara hur              

olika strukturer kan se ut hos familjer från olika klasser. Oftast diskuterar texterna             

mer än vad de faktiskt påverkar, detta sker i samband med när Löfven presenterar              

nya planerade reformer ifall de får en till mandatperiod.  

 



 
 

“När jag reser i landet träffar jag många äldre som är oroliga över sin              

ekonomi, många som närmar sig pensionsålder och som frågar sig om           

pensionen kommer att räcka till, om pensionärslivet är något att se fram            

emot. Det är samtal som gör mig mycket bekymrad, men också beslutsam.            

Därför har vi som regering påbörjat …  

… Alliansens ledamöter i pensionsgruppen har gått så långt att de kallar            

förslaget orättvist. Jag tycker tvärtom att höjda pensioner är moraliskt rätt.           

I vårt Sverige ska den goda ekonomin komma alla till del, inte minst dig              

som slitit hela livet för att bygga upp vårt samhälle. 

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige,           

där alla som slitit ett helt yrkesliv ska få en pension som går att leva på.                

Ålderdom ska betyda frihet – inte fattigdom.“ 

Citatet ovanför kommer från en av Löfvens längre texter som lades upp på             

Facebook några dagar innan riksdagsvalet, texten har kortats ned och det mest            

väsentliga har analyseras. Det vill säga Löfvens politiska budskap. Det som har            

lämnats ute är hur de ska genomföra det de nämner om. När det inte presenteras nya                

reformer försöker Löfven påverka mottagarna genom att trycka på skuldkänslor och           

varje persons ansvar att delta i riksdagsvalet.  

“Demokratin har inget vakuum, inget tomrum. Den plats du inte tar, den            

fyller någon annan. Var med och styr Sverige in på rätt väg. Påminn en vän.               

Höj din röst! Imorgon är det för sent. Välj att stå på rätt sida av historien.” 

“Axla ditt ansvar. Välj vad du ska göra med din stund på jorden. Jag              

hoppas att du blir en av oss som kan se kommande generationer i ögonen              

och säga: Jag var med. I en tid av splittring och extremism stod jag upp för                

gemenskap och demokratin. Jag gjorde inte allt, men jag gjorde mitt – och             

vi klarade det tillsammans.” 

“Min uppmaning till dig är: Välj att ställa dig på rätt sida av historien.              

Rösta för välfärden och mot att ge Sverigedemokraterna makt. Rösta på           

Socialdemokraterna!” 

 



 
 

Löfvens bilder på Instagram är simpla och oftast rakt på sak. De stärker hans              

ställning till att fortsätta vara Sveriges statsminister för en till mandatperiod. Han            

gestaltas som avslappnad, folkkär och beredd på att lyssna på sina medmänniskor.            

Vissa bilder ser han beundransvärt på personer och med grund från tidigare            

observationer är han omringad av människor i både antal och med blommor.  

 

bildgrupp 5: (Löfvens Instagram 2018) 

  

 



 
 

11 Slutsatser och diskussion 

Så hur presenterar partiledarna sig på Facebook och Instagram?  

Det märks hos både Kristersson och Löfven att de är i intresse att porträttera sig               

själva på ett sätt som sänder en specifik känsla hos mottagaren. Enligt            

dagordningsteorin försöker politiska aktörer att påverka genom att säga till          

mottagaren vad som ska prioriteras, vilket märktes tydligt hos båda partiledarna. De            

båda visar i sina sociala medier att de är i intresse att presentera sig själva på ett                 

specifikt sätt som gynnar partiet. Kristersson fokuserade mycket på att visa pondus i             

sina bilder och använde ett oftast en nästintill självklar ton i sin text att Moderaterna               

kommer ta tag i Sverige med all den kompetens som finns hos dem. Oftast              

porträtteras motståndaren som oduglig och det var dags för nya tag inför kommande             

mandatperiod. Medan Löfvens fokus var på att visa att han fortfarande är omtyckt             

av folkmassan, han lyssnar på folket och i en avslappnande miljö. I hans texter              

formuleras verkligheten oftast som orättvist och vinklad mot fel, det krävs att alla             

får vara med i när det går bra för Sverige menar Löfven. Som dagordningsteorin              

menar att det ligger i politiska aktörers intresse med sin politiska kommunikation att             

porträttera en bild av sig själva och verkligheten på ett sätt som gynnar partiet.  

Fortsättingsvist ger partiledarna en samlad bild av olika samhällsproblem som i sin            

tur gynnar deras respektive politik och eventuella reformer som de önskas göra ifall             

de vinner väljarnas förtroende. För att vinna förtroendet presenterar de sina reformer            

på olika sätt. Kristersson använder sig av att övertyga läsaren om hur det faktiskt är               

och presentera vad som skulle vara en bättre lösning istället, vilket självklart är             

Moderaternas lösning. Löfven däremot använder sig av en mer diskuterande taktik i            

sin text där han förklarar olika strukturer hos olika delar i samhället och därmed              

motiverar anledningen till deras planerade reform. Detta påverkar mottagaren         

annorlunda eftersom de båda sänder sitt politiska budskap på sociala medier genom            

att trycka på olika känslor hos mottagaren.  

 



 
 

Detta kan bero på att partiledarna presenterar sig på ett sätt som går ut olika känslor                

hos mottagarna för att de i grunden vill uppnå något specifikt hos mottagaren. Båda              

partiledarna har i sina texter och bilder använt sig av ethos, logos och pathos, men               

med olika syften. Som tidigare nämnt i studien är dem de enda            

statsministerkandidaterna inför riksdagsvalet 2018. Medan Kristersson kämpar för        

att övertyga om sin kompetens för att axla statsminister rollen koncentrerar Löfven            

på att tillförsäkra väljarna om att fortsätta ge han förtroende för ytterligare en             

mandatperiod. Därför kan det finnas en skillnad på hur de väljer att presentera sig på               

Facebook och Instagram.  

Den tidigare forskningen och teorin spelar en stor betydelse i att förstå partiledarnas             

sätt att presentera sig själva på Facebook och Instagram. Under uppsatsens gång har             

de fungerat som en teoretisk bas som har hjälpt till att sätta ord på de texter och                 

bilder som har analyserats. Den kvalitativa innehållsanalysen och bildanalysen har          

bidragit till att kontinuerligt hålla en röd tråd genom alla inlägg.  

12 Framtida forskning 

Politisk kommunikation handlar just om att få en djupare förståelse för hur            

kommunikationen mellan politiska aktörer och medborgare ser ut. Det har ständigt           

funnits en kamp om att forma och omforma människors verklighetsuppfattningar          

och detta fortsätter att utvecklas med människan. För den framtida forskningen kan            

det vara i stor betydelse att fortsätta utveckla eventuella teorier och den tidigare             

forskningen om användandet av sociala medier från politiska aktörer både under och            

efter valrörelser. Eftersom det finns fler sätt idag att fylla de olika lyckorna om sin               

verklighet kan det vara i stor betydelse för en nya strategier för politisk             

kommunikation att sökas och hittas. Medan ansvaret skiftas över till den enskilde            

individen att presentera sig själv via olika typer av sociala medier såsom Instagram             

och Facebook kan man undersöka hur de traditionella medierna fyller för syfte när             

nya kanaler kommer in på spelbanan. Politiska aktörer får mer rum att presentera sig              

 



 
 

själva, då de inte längre enbart begränsas till live-sändningar på TV, intervjuer och             

möten i fysiska valstugor.  
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Bilaga 1 
Kodschema 

 

Bildanalysens frågor: 
Denotation 

1. Vad hör budskap skickar partiledaren med sin bild via bildvinkeln, 
ljus färger och former? 

2. Vad gör bildens subjekt/huvudaktörer, objekt? 
3. Är handlingen passiv eller beundras något? 
4. Hur tolkas bilden och vad för betydelse kan bilden ha? 
5. Hur går bilden att analysera utifrån den tidigare forskningen och 

teorin? 
Konnotation 

1. Har bilderna gett någon form av reaktion och/eller motivation till 
mottagaren? 

2. Läggs det stor fokus på att presentera en bild som styrker 
partiledarens ställning i frågan eller ämnet? 

3. Är bilden övertygande om ämnet partiledaren diskuterar? 
4. Vad för observationer eller framhållning görs av partiledarna? 
5. Vad framhäver partiledaren via sin bild? 
6. Hur presenteras respektive partiledare för att gynna sitt parti? 
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Retorikens frågor 
Ethos 
 

1. Hur är texten planerad 
2. Är texten fokuserad med ett syfte som framgår tydligt i 

sammanhanget? 
3. Eller är texten smetig och oorganiserad? 
4. Är texten öppen för olika och andra aspekter inom samma ämne? 
5. Hur begriplig är texten, passar ordvalen, styckesindelningarna samt 

tankegångarna till det texten vill ha sagt? 
6. Hur vill partiledaren framställas i texten? 
7. hur betonas olika delar i texten? 
8. Vad vill partiledaren framhäva extra mycket i sin text? 
9. Vad nämns först i texten respektive sist? 
10. Finns det bevis i texten på intensiva formuleringar, målande språk 

och uttrycksfullhet? 
11. Innehåller texten en viss ton och rytm, form eller känslighet som 

tilltalar läsaren? 
12. Vill partiledaren skapa en gemenskap med sina läsare eller påvisa 

sin auktoritet?  
logos 

1. Hur ställer partiledaren sig till frågan som tas upp i texten? 
2. Vad kan följderna bli/ tänkas bli av texten? 
3. Vill texten använda något eller stödja/skapa något för att nå sitt 

syfte? 
4. Hur utformar partiledaren språket och tänkandet i texten?  

 
ethos 

1. Slutar teten kring ett ämne eller fråga? 
2. Lämnar texten förslag på andra idéer kring ämnet eller finns det inga 

öppningar för egna tankar? 
3. Påverkar texten mer än vad den diskuterar? 
4. Fokuserar partiledaren enbart på det som är intressant för dennes 

sakfråga och parti? 
5. Lyfter partiledaren fram särskilda begrepp och inslag för att förstärka 

textens budskap? 
 

 


