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Denna uppsats undersöker hur två svenska partiledare, Stefan Löfven och Annie Lööf, 

använder sig av det sociala mediet Instagram under en sexmånadersperiod före riksdagsvalet 

2018. Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes uttrycken för hur Löfven och Lööf 

hanterade den allt mer diffusa gränsdragningen mellan privatliv och politik. I relation till 

denna gränsdragning undersöktes vad för material de publicerade utifrån de kommunikativa 

funktionerna broadcasting, mobilization, hybridity, och personalization. Därtill analyserades 

vad för bild av sig själva partiledarna presenterade av sig själva utifrån Erving Goffmans 

dramaturgiska skola och teorier kring självrepresentation och icke-verbala signaler.  

 

Det studien fann var att det största fokuset hos båda partiledarna låg på politik och 

arbetsrelaterat innehåll men att personliga inslag integrerades i stor utsträckning i materialet. 

Gränserna mellan privat och arbetsliv var otydlig hos båda och deras privatliv användes för 

att definiera dem som individer. Det framkom dock stora skillnader mellan partiledarna i hur 

partiledarna använde mediet där Annie Lööf använde det på ett mer interaktivt och personligt 

sätt via sitt sätt att framställa sig själv.  
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This study investigates how two Swedish party leaders, Stefan Löfven and Annie Lööf, uses 

the social media Instagram during a six months period leading up to the 2018 parliamentary 

election in Sweden. Through a quantitative content analysis, we analyzed the postings by 

how they corresponded with the communicative functions broadcasting, mobilization, 

hybridity and personalization and how the party leaders represented themselves through 

Erving Goffman’s dramaturgical approach and theories on self-representation and non-verbal 

signals. By doing this we examined how the party leaders handled the new political scene 

where the boundaries between private life and politics have become increasingly diffuse. 

 

The study uncovered that both party leaders mostly focused on politics and work-related 

content, but personal elements were integrated to a great extent in the material. There was no 

distinct border between personal and work life but they both used their personal life to define 

them as individuals. Several differences between the party leaders emerged when we 

compared how they used the media, were Annie Lööf used it in a more interactive and 

personal way due to her way of representing herself in the material.  
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1. Inledning 

Den 26:e september 1960 skrevs mediehistoria när ett nytt medium blev avgörande för ett 

politiskt valresultat. John F. Kennedy mötte Richard Nixon i den första tv-sända debatten och 

vann tack vare sin utstrålning över tillräckligt många väljare för att ta hem valet (Webley, 23 

september 2010). Idag, 58 år senare, är tv ett etablerat medium för politisk kommunikation 

men i och med ett utvecklat medielandskap har sociala medier börjat spela en allt större roll. 

En närvaro på sociala medier är en självklarhet i dagens politiska kommunikation och alla 

riksdagspartier återfinns på Facebook och Instagram. Partierna är dock inte de som lockar 

flest följare, utan i samtliga fall där partiledaren är aktiv på Instagram har hen fler följare än 

partiet i sig. 

  

Partiledarna når således ut till en större publik än vad partierna gör, vilket tyder på vilken 

framträdande roll de har i svensk politik trots att det är ett partipolitiskt system. Via sina 

Instagramprofiler har de möjligheten att själva bestämma vad de ska publicera och kan styra 

vilken bild de vill presentera av sig själva till sina följare. De ges möjligheten att vara såväl 

professionella som privata samt att dela med sig av sidor som tidigare varit dolda för väljarna. 

På samma sätt som tv-debatten mellan Kennedy och Nixon avslöjade okända egenskaper och 

gav en mer mångfacetterad bild av kandidaterna som sträckte sig utanför deras politiska 

åsikter kan Instagram fördjupa denna bilden ytterligare. Skillnaden är att idag sker det på ett 

mer kontrollerat och redigerat vis då partiledarna väljer vad de vill visa upp. 

  

Hur partiledarna väljer att framställa sig kan påverka väljarnas bild av dem och i sin tur hur 

de väljer att rösta. Av den anledning blir partiledarnas Instagramprofiler ett intressant 

studieobjekt. Genom att analysera innehållet i deras publicerade inlägg kan vi identifiera 

vilken bild de framställer och hur de hanterar gränsdragningen mellan privatliv och arbetsliv i 

ett medielandskap där gränsen blir allt mer diffus. 

  

I denna studie analyseras partiledarna Stefan Löfvens och Annie Lööfs Instagramprofiler 

genom en kvantitativ innehållsanalys för att urskilja i vilken utsträckning de delar med sig av 

politiskt och privat material, av vilken karaktär inläggen är, samt vilken bild av sig själva de 

ger uttryck för. Den teoretiska grunden för studien ligger i Erving Goffmans teorier om den 

dramaturgiska skolan och självrepresentation, teorier kring icke verbala signaler och 

färgtolkningar, samt begreppen broadcasting, mobilization, personalization och hybridity.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras relevant bakgrundsinformation om studieobjekten. Vi introducerar 

det sociala mediet Instagram, partiledarna Stefan Löfven och Annie Lööf samt deras 

respektive partier och Instagramkonton. 

 

2.1. Instagram  

Instagram grundades 2010 och är en nedladdningsbar mobilapplikation med ett visuellt fokus 

där man redigerar, delar och tar del av bilder och videoklipp (App Store, 2018). Man kan 

kommentera och gilla inlägg, tagga sina vänner i inlägg samt använda sig av hashtags för att 

placera inläggen i specifika kategorier. Via Instagram kan man alltså följa människor runt om 

i hela världen, integrera med andra och ta del av deras erfarenheter och vardagar (ibid).  

 

Instagram är världens nästa mest använda sociala medium efter Facebook och har ca en 

miljard månatliga användare (Dagens analys, 2018). Instagram är dock det sociala medium 

som ökar mest i användning, och tros växa om Facebook inom tre år (Internetstiftelsen i 

Sverige [IIS], 2018). Vi ägnar i snitt ca 38% av våra dagliga aktiviteter på nätet åt Instagram, 

vilket är 1% mer än vad vi ägnar oss åt tidningsläsande (ibid).  

 

2.1.1. Internet, sociala medier och politik 

Inför riksdagsvalet 2018 släppte Internetstiftelsen i Sverige (IIS) en rapport baserad på totalt 

2 811 intervjuer angående internetanvändningen i relation till valet. IIS menar att detta val 

skulle kunna komma att bli ett så kallat internetval (IIS, 2018a). Genom sin undersökning 

finner de att för första gången tar en tydlig majoritet av folket del av politisk information via 

internet, totalt 71% (vid valet 2014 var siffran 47%).  

 

Speciellt de unga väljarna värderar digitala kanaler och sociala medier högt, medan tv annars 

värderas som den viktigaste informationskällan. Likaså skiljer sig förstagångsväljarna 

gentemot resterande markant på frågan “Har du sökt upp någon politiker på internet, till 

exempel Facebook, Twitter eller webbsida?”, 48% jämfört med 22% (IIS, 2018a). 

 

2.1.2. Instagram som analysobjekt  

Det finns med största sannolikhet en stark etablerad framtid för Instagram på marknaden tack 

vare tillväxten av användare. Mycket pekar på att en stor del av den kommande politiska 
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kommunikationen kommer äga rum på sociala medier, eftersom sociala medier ökar det 

politiska deltagandet (Strömbäck, 2014). På Instagram kan man som användare integrera med 

sina följare, dela med sig av personliga sidor och förmedla budskap, vilket gör det intressant 

att analysera hur och i vilken utsträckning man som politisk ledare kan kommunicera och 

dela med sig av både personliga och professionella sidor av sig själva via Instagram.  

 

Det är dock viktigt att belysa att partiledarnas Instagramkonton inte når ut till alla. På 

Instagram kan man välja vilka konton man vill följa och då göra aktiva val gällande vad man 

vill se i sitt flöde och inte. Därför påverkas inte alla av alla partiledares flöden. Däremot är 

deras konton öppna för alla att betrakta, och kan därför även nå personer som inte följer dem. 

Deras konton förmedlar ofta information och värderingar, och ger uttryck för hur partiledarna 

är som personer och hur de arbetar. Deras bilder kan också dyka upp i nyhetsflödet på 

Instagram. Nyhetsflödet är en funktion på Instagram där slumpmässiga Instagraminlägg 

förekommer, baserade på intressen och vänners följare. Detta gör att man lätt exponeras av 

partiledarnas inlägg, trots att man inte följer dem.  

 

2.2.  Stefan Löfven 

Stefan Löfven, född 1957, växte upp i en fosterfamilj i Sunnersta, Sollefteå kommun, men 

bor idag med sin fru, Ulla, i Stockholm. Redan som tonåring fanns ett starkt intresse för 

rättvisa och politik, vilket resulterade i politiskt engagemang såväl på jobbet som utanför. 

Under sina år på snickeriverkstaden Hägglund & Söner deltog han i en rad fackliga uppdrag 

innan han 1995 började arbeta som ombudsman på svenska metallindustriarbetareförbundet 

(Metall). Under sin tid på Metall blev han enhetschef, biträdande förbundsordförande och 

tillslut vald till förbundsordförande på IF Metall 2006. En roll han hade fram till 2012 när han 

blev partiordförande för Socialdemokraterna, och 2014 blev han Sveriges statsminister 

(Socialdemokraterna, u.å.).   

  

2.2.1. Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna grundades 1889 och är ett arbetarparti som vill bygga ett starkare 

samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården (Socialdemokraterna, u.å.). Partiet 

riktar sig främst mot arbetarfamiljer med låg till medelhög inkomst och jobbar för högre 

pensioner och en kompromisslös kamp mot brottslighet. Partiet fick ett genombrott på 1930-

talet och har sedan dess haft ett stort inflytande i Sverige. Vid valet 2014 blev 
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Socialdemokraterna Sveriges största parti när de slutade på 31,01%, vilket sedan resulterade i 

att de bildade regering tillsammans med Miljöpartiet (Valmyndigheten, 2018). Trots att 

partiet tappade flera procentenheter i valet 2018 behöll man ändå rollen som största parti med 

28,26% (ibid).  

 

2.2.2. Stefan Löfven och Socialdemokraterna på Instagram 

Socialdemokraternas Instagramkonto har varit aktivt sedan den 20:e augusti 2012 och hade 

den 25:e oktober 933 inlägg och cirka 24 900 följare (Socialdemokraterna, 2018, 25 oktober). 

Först i februari 2016 startades ett Instagramkonto för Stefan Löfven, vilket nu har 419 inlägg 

och 38 600 följare (Stefan Löfven, 2018, 25 oktober.).  

 

I biografin till Stefan Löfvens konto återfinns följande text: “Socialdemokraternas 

partiordförande, Sveriges statsminister. Kontot administreras av Stefan Löfvens medarbetare” 

(Stefan Löfven, 2018, 25 oktober.). Trots att kontot inte administreras av Löfven själv skrivs 

inläggen i jag-format.  

 

2.3.  Annie Lööf  

Annie Lööf föddes 1983 i Värnamo och bor idag i Nacka utanför Stockholm tillsammans sin 

familj. Hennes politiska intresse började som barn och hon var politiskt aktiv redan 2002, då 

hon blev ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Medborgarnämnden (Centerpartiet, 

u.å.a). 2006 blev hon kommunfullmäktige i Värnamo, riksdagsledamot följt av ordinarie 

kommunfullmäktige. 2010 blev Annie Lööf vice gruppledare för Centerpartiet, och året därpå 

blev hon utsedd till partiledare (Sveriges Riksdag, u.å.).  

 

2.3.1. Centerpartiet  

Centerpartiet grundades 1913 och är ett frihetligt, grönt, politiskt parti som står till höger på 

den politiska skalan. Deras politik strävar efter att alla ska kunna forma sin frihet, oberoende 

var i landet man bor. De arbetar för trygghet och möjlighet till utveckling, och stöttar 

småföretagare. Samtidigt läggs ett stort fokus på ansvar för miljön och klimatet. Centerpartiet 

var också det första svenska riksdagspartiet som hade en kvinna som partiledare 

(Centerpartiet, u.å.b).  
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2006 till 2014 satt Centerpartiet i regering tillsammans med Alliansen (Moderaterna, 

Kristdemokraterna och Liberalerna). 2014 förlorade man makten till det rödgröna-blocket 

och Centerpartiet fick 6.11% av rösterna (Valmyndigheten, 2018). En siffra som ökade vid 

valet 2018 till 8,61% (ibid).  

 

2.3.2. Annie Lööf och Centerpartiet på Instagram 

Centerpartiet publicerade sin första bild i oktober 2012, och Annie Lööf sin i oktober tre år 

senare (Centerpartiet, 2018, 25 oktober; Annie Lööf, 2018, 25 oktober.). Den 25:e oktober 

hade Centerpartiets Instagramkonto 1 475 inlägg och 18 300 följare (Centerpartiet, 2018, 25 

oktober.). Samma datum hade Lööfs konto 1 703 inlägg och 69 600 följare (Annie Lööf, 

2018, 25 oktober.)  

 

Till skillnad från Stefan Löfvens biografi skriver Annie Lööf att hon administrerar kontot 

själv: “Partiledare för Centerpartiet. Uppdaterar Instagram själv om politik och personligt. 

Läs mer om vår politik på centerpartiet.se” (Annie Lööf, 2018, 25 oktober.). Som ett 

komplement till den introduktionstexten har hon en länk till en nyhetssändning som hon i ett 

inlägg hänvisar till. Denna länk byter hon ut successivt beroende på vad hon publicerat för 

inlägg.  
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3.  Problemformulering, syfte och frågeställning  

I detta kapitel presenteras vår problemformulering där vi motiverar varför vårt ämne är 

relevant att undersöka. Utifrån detta formuleras sedan studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.1.  Problemformulering  

Hur partiledare ska hantera gränsdragningen mellan privatliv och politik i sina sociala medier 

är ett problem som blivit mer och mer framträdande i den politiska kommunikationen. Backar 

man fyra år till det senaste riksdagsvalet i Sverige såg medielandskapet annorlunda ut. 

Sociala medier hade börjat etablera sig i partiernas politiska kommunikation men Instagram 

användes fortfarande sparsamt (Filimonov, Russman, & Svensson, 2016). Sedan dess har 

Instagram vuxit och etablerat sig som det näst mest använda sociala mediet bland svenskarna 

(IIS, 2018b). Därtill har flera partiledare valt att skapa offentliga Instagramkonton, något som 

ingen av dem hade vid det föregående valet. 

 

Trots att de inte varit aktiva på Instagram lika länge som deras respektive parti har de redan 

gått om dem i följarantal. Genom denna stora följarskara och deras roll som partiledare blir 

deras konton en naturlig del av valkampanjen och hur de agerar på mediet påverkar onekligen 

väljarnas bild av dem som individer och således även som politiker. Instagram erbjuder 

möjligheten att vara såväl privat och personlig som strikt professionell och vart denna gräns 

bör dras finns inget svar på. Det finns dock forskning som visar på att väljare i allt större 

utsträckning baserar sina val på personliga egenskaper hos politiker och bilden de får av dem 

via media kan då bli avgörande för valutgången (Manin, 1997).  

 

Då detta är ett nytt fenomen, där fälten politiskt kommunikation och sociala medier möts, 

vilket tidigare inte har existerat i en svensk riksdagsvalkampanj är denna gränsdragning 

mellan privat och professionellt och hur partiledarna väljer att hantera det ett intressant 

problem att undersöka.  

 

3.2. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Stefan Löfven och Annie Lööf delar med sig av 

privatliv och politik på sina Instagramkonton inför valet 2018 och hur gränsdragningen 

mellan dessa ges uttryck för i materialet. Därtill ämnar vi att utifrån Goffmans dramaturgiska 

skola undersöka vilken bild de väljer att presentera av sig själva.  
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Genom att analysera två partiledares publicerade inlägg på Instagram under en 

sexmånadersperiod inför riksdagsvalet 2018 ämnar vi få en djupare förståelse för hur 

politiker i ett partipolitiskt system hanterar ett allt mer personifierat politiskt klimat och ett 

nytt medielandskap.  

 

3.3. Frågeställningar 

 

1. På vilket sätt och i vilken utsträckning delar Annie Lööf och Stefan Löfven med sig 

av personligt kontra politiskt material?  

 

2. I relation till politiskt och personligt innehåll, hur förekommer broadcasting, 

mobilization, hybridity och personalization i Annie Lööfs och Stefan Löfvens 

Instagramflöde?  

 

3. Vilken bild av sig själva ger partiledarna uttryck för i sina Instagraminlägg utifrån 

Goffmans begrepp fasad och självrepresentation?  
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4. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på de fält vår studie överlappar: politisk 

kommunikation, sociala medier, samt självrepresentation. Studierna som presenteras 

behandlar bland annat hur det politiska klimatet gått från partipolitiskt till att få ett mer 

individuellt fokus, hur gränserna mellan privatliv och politik suddats ut och vilka strategier 

som har identifierats för att hantera detta. Därefter presenteras forskning om hur kön påverkar 

hur politiker uppfattas utifrån deras egenskaper och hur detta kopplas till privatliv och politik. 

Slutligen presenteras forskning på hur politiskt kommunikation och sociala medier samspelar 

och hur svenska politiker tidigare hanterat sociala medier i valsammanhang.  

 

4.1. En enskild politiker i ett partipolitiskt system  

Även partipolitik blir allt mer personfokuserad hävdar James Stanyer (2008), professor i 

politisk kommunikation. Det nya politiska landskapet med ett stort fokus på enskilda politiker 

inom partierna går dels att förklara med framväxandet av ny teknik och nya medier som 

tillåter politikerna att visa upp sig själva som individer i större utsträckning. Stanyer 

presenterar argument från Corner och Pels (2003) som hävdar att “människor vill rösta på 

personer och deras idéer snarare än partier och deras partiprogram” (Corner & Pels, 2003, s.7, 

vår översättning). Med grund i detta menar Stanyer (2008) att fokus bland politiker att visa 

upp rätt bild av sig själva på internet har vuxit i såväl partipolitiska som kandidatcentrerade 

system.  

 

I sin studie, en kvantitativ innehållsanalys där 100 hemsidor analyserades, undersöker 

Stanyer (2008) hur politiker i Storbritannien och USA presenterar sig själva på 

personcentrerade hemsidor. Via hemsidorna visar de upp en selektiv bild av sig själva genom 

att välja ut vilka egenskaper de vill framhäva eller utelämna. Hemsidan fungerar därför som 

det sociologen Erving Goffman beskriver som en främre scen där ett skådespel av image-

management pågår framför publiken (ibid). Genom att jämföra hemsidor från båda länderna 

fann Stanyer att det lades ett stort fokus på personliga egenskaper hos politikerna både i det 

partipolitiska Storbritannien som i det kandidatcentrerade USA. Dock fann han skillnader i 

vilka egenskaper som framhävdes i störst utsträckning. Medan de brittiska politikerna visade 

stor tillhörighet till sitt parti lade de amerikanska mer fokus vid familj och lokalkännedom.  
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Sedan Stanyers studie 2008 har internets inblandning i politiken vuxit ytterligare och sociala 

medier har fått en stor roll i den politiska kommunikationen. Enli och Skogerbø (2013) 

undersöker hur politisk kommunikation fungerar på sociala medier och hur det fått 

personcentrerade kampanjer att växa i partipolitiska system. De presenterar sin hypotes att 

sociala medier, tack vare sin design, låga ekonomiska kostnad, sin samverkan med andra 

medier samt sin möjlighet att skapa nära relationer med väljarna leder till ett mer 

personifierat politiskt klimat. Enskilda politiker får via sociala medier ett spelrum utanför 

partiernas övergripande strategiska kommunikation och deras personliga motiv får en större 

roll. Detta är något Enli och Skogerbø (ibid) menar kan få stor påverkan på den politiska 

kommunikationens innehåll såväl som dess övergripande struktur.  

 

Enli och Skogerbø (2013) undersöker i sin studie norska politikers användning av de sociala 

medierna Facebook och Twitter under lokalvalet 2011. Genom 14 kvalitativa intervjuer med 

toppkandidater identifierades olika motiv politikerna hade för sin användning av sociala 

medier. Detta sätter de i relation till hur medielogiken bidragit till ett skiftat fokus från 

partipolitik till personifiering. De mest framträdande motiven de fann var marknadsföring, 

mobilisering och att politikerna avsåg att föra en demokratisk dialog med sina väljare. För 

den förstnämnda, att försöka synas och skapa reaktioner, poängterade flera intervjuobjekt att 

de upplevde ett större engagemang från sina följare när de publicerade personligt innehåll 

jämfört med politiskt (ibid).   

 

Efter att ha kompletterat intervjuerna med en kvantitativ innehållsanalys av den faktiska 

närvaron på Twitter och Facebook kunde Enli och Skogerbø (2013) dra två slutsatser: 

politikerna uppfyller inte samma grad av politisk dialog med väljarna som de säger att de 

eftersträvar, dock uppfyller de sina motiv gällande marknadsföring. Sättet de marknadsför sig 

för politiskt inkluderar mycket exponering av deras privatliv och personliga initiativ inom 

politiken vilket tyder på att gränsen mellan det professionella och det privata börjat bli allt 

mer otydlig.  

 

4.1.1. Gränserna mellan privat och personligt suddas ut  

Sociala medier har suddat ut gränsen mellan vad som är privatliv och vad som är arbetsliv. 

Ollier-Malaterre, Rothbard och Berg (2013) förklarar detta som att två olika världar 

kolliderar och skapar ett behov för så kallade gränsdragningsstrategier. Baserat på sociala 

nätverksteorier om interaktion och motivation utvecklar de en modell bestående av fyra olika 
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strategier som används för att dra gränsen mellan privat och professionellt i sitt agerande på 

sociala medier. Dessa benämner de som: öppen strategi, publik strategi, innehållsstrategi, 

samt hybrid strategi vilka grundar sig i frågorna vad för material man delar med sig av och 

till vilka personer (ibid).  

 

Vilka personer man väljer att inkludera benämner Ollier-Malaterre et al. (2013) som antingen 

segmentation, att man delar upp privatliv och arbetsliv på olika nätverk, eller integration, där 

de två “världarna” får samverka med varandra på samma medium. Det material som sedan 

delas till dessa grupper motiveras enligt Ollier-Malaterre et al. (ibid) med antingen 

självförbättring eller själv-verifiering. Med självförbättring menas att man publicerar material 

som får en att framstå på ett “positivt och socialt önskvärt sätt” (Ollier-Malaterre et al., 2013, 

s.650). Med själv-verifiering som motiv publiceras istället material som bekräftar såväl de 

positiva som negativa bilderna som ingår i avsändarens självbild.  

 

Utifrån dessa identifieras de fyra strategierna.  

Öppen gränsdragningsstrategi: Integrerar privatliv och arbetsliv i samma medium och har 

själv-verifiering som motiv och publicerar därför både positiva och negativa inlägg om sig 

själv.  

Publik gränsdragningsstrategi: Blandar ej privatliv och arbetsliv i samma medium utan 

håller dessa åtskilda, har själv-verifiering som motiv med det hen publicerar.  

Innehållsgränsdragningsstrategi: Integrerar privatliv och arbetsliv i samma medium och har 

självförbättring som motiv och publicerar därför enbart saker som får hen att framstå bra.  

Hybrid gränsdragningsstrategi: Blandar ej privatliv och arbetsliv i samma medium, har 

självförbättring som motiv med det hen publicerar. 

 

Ollier-Malaterres et al (2013) modell grundar sig i icke-offentliga personer som hanterar 

gränsen mellan privatliv och arbetsliv. Det som visade sig i Eli och Skogebøs (2013) studie är 

att problemet med gränsdragning mellan privat och professionellt är framträdande även bland 

politiker på sociala medier. I en studie på tyska politiker undersökte Hoffmann och Suphan 

(2017) hur Ollier-Malaterres gränsdragningsstrategier användes i praktiken samt vilka 

effekter det fick på deras sociala medier.  

 

Hoffman och Suphan (2017) argumenterar för att politiker innehar en roll där det är svårt att 

definiera och dra gränsen mellan privat- och arbetsliv. Genom en kvantitativ enkätstudie på 
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396 politiker på nationell nivå i Tyskland fann de hur de olika gränsdragningsstrategierna 

användes i praktiken. De fann bland annat att de som använde sig av en öppen strategi hade 

störst fokus på det privata och delade med sig av mest privat och interaktivt material i text 

och bild. De som använde sig av den öppna strategin var även de som hade störst erfarenhet 

av sociala medier. De med minst erfarenhet valde istället den hybrida eller publika strategin 

(ibid). Hoffman och Suphan sätter detta i relation till tidigare studier på personligt material 

och interaktivitet på det sociala mediet Twitter som visar på hur det skapar positiva attityder i 

sin tur påverkar valresultatet (Lee & Shin, 2012). Med det som utgångspunkt menar Hoffman 

och Suphan (2017) att den öppna strategin är mest effektiv gällande mottagandet hos 

publiken. 

 

4.2. Genus inom politiken 

Enligt Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro (2014) finns det ett antagande att män är 

mer lämpade för politik än kvinnor. Något som debatterades i början på 1900-talet då flera 

stora filosofer hävdade att kvinnor saknade de manliga egenskaperna förnuft och logik och 

istället handlade mer efter erfarenheter och känslor samt var mer privat orienterade (ibid). 

Hammarlin och Jarlbro menar att detta till viss del grundar sig i stereotypa 

medierepresentationer av kvinnliga politiker.  

 

De presenterar studien “Competent Enough, But Would You Vote for Her?” av Blight et al. 

(2011) som genom en kvantitativ studie med 306 deltagande undersökte hur attityder 

gentemot kvinnliga politiker ändrades efter att ha läst en positiv eller negativ artikel om dem. 

Med en teoretisk förankring i genusteori fann de att det fanns ett samspel mellan kompetens 

och värme i respondenternas uppfattning av kvinnorna (Blight et al, 2011). Antingen 

uppfattades de som “kompetenta men kalla” eller “inte så kompetenta men varma” där de 

dragen som fick politikerna att uppfattas som varma var stereotypiskt kvinnliga, exempelvis 

kopplingar till hem och familj. Utifrån denna studie går det således att se hur kvinnor 

förväntas vara mer personligt orienterade och utstråla mer värme jämfört med männens kalla 

politiska fokus. 

 

4.3. Sociala medier och politisk kommunikation 

Internet och sociala medier har öppnat nya möjligheter för politisk kommunikation och 

medborgerliga samtal. Det har gett möjligheten att utöva politiskt engagemang direkt på 
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internet såväl som privatperson som politisk representant. Hast och Grusell (2015) menar att 

sociala medier är ett fenomen som gått från vår privata sfär till att bli en plattform för det 

offentliga samtalet och genom detta fått stor uppmärksamhet i den mediala debatten. 

  

I sitt kapitel om politisk kommunikation i sociala medier diskuterar Hast och Grusell (2015) 

vilken roll sociala medier tidigare haft och kan komma att få för den politiska 

kommunikationen. Det politiska samtalet är en viktig beståndsdel i det som Hast och Grusell 

(ibid) benämner som samtalsdemokrati, där grunden för demokratisk legitimitet läggs i det 

politiska samtalet. Ett samtal som sociala medier via sina egenskaper av att vara ett 

interaktivt medium med användargenererat innehåll öppnar för fler deltagare och ett större 

engagemang. 

  

Väljare och politiska representanter kan på sociala medier mötas som jämbördiga parter och 

medborgarnas traditionella roll som publik har förändrats. Den nya mediepubliken 

individanpassar sin konsumtion av budskap och är inte längre begränsad av tid och rum. 

Valmöjligheten hos publiken leder dock till en mer fragmenterad publik som exponeras för 

mer polariserade budskap (Hast & Grusell, 2015). 

 

4.4. Svensk politik på Instagram  

Hur svenska riksdagspartier använde sig av sociala medier inför ett val undersökte 

Filimonov, Russman och Svensson (2016). Genom en kvantitativ innehållsanalys 

analyserades innehållet sju av riksdagspartierna postade på sina Instagramkonton de fyra sista 

veckorna inför valdagen 2014 vilket sattes i relation till fyra kommunikativa funktioner: 

broadcasting, mobilization, personalization och hybridity. 

 

4.4.1. Broadcasting, mobilization, hybridity och personalization  

De fyra kommunikativa funktionerna Filimonov, Russman och Svensson (2016) analyserar i 

sin artikel grundar sig i vad för innehåll som delas på Instagram, vad dess mål är och vad som 

porträtteras. Funktionerna undersöker därför både den skrivna bildtexten och den tillhörande 

bilden/videon. 
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Broadcasting  

Broadcasting handlar om att använda Instagram i syfte att informera sin publik snarare än att 

interagera med dem (Filimonov, Russman och Svensson, 2016). Exempelvis att informera om 

politiska åsikter, event, eller liknande. Detta är ett mer traditionellt sätt att sprida politisk 

information då broadcasting är det mest frekventa i traditionella medier och kampanjmaterial 

där möjligheten till interaktion inte är lika framträdande.  

 

Mobilization  

Att mobilisera sin publik handlar om att uppmana dem att utföra en särskild handling 

(Filimonov, Russman och Svensson, 2016). Mobilization bygger på påverkan och övertalning 

för att få publiken att ta ställning och agera. Sociala nätverk som Instagram visade sig i en 

studie av Williams och Gulati (2012) vara ett effektivt medium för att mobilisera väljare att 

exempelvis gå att rösta. Filimonov, Russman och Svensson (2016) betonar även fördelen av 

detta i ett land som Sverige där befolkningen är geografiskt utspridd då man på ett tids- och 

kostnadseffektivt sätt kan påverka en stor publik.  

 

Hybridity  

Hybridity sätter Instagrams visuella möjlighet i fokus och avser om ett inlägg föreställer en 

bild från ett annat medium (Filimonov, Russman och Svensson, 2016). Detta kan exempelvis 

vara en tidningsartikel, utdrag från en tv-sändning eller annat kampanjmaterial från partiet.  

 

Personalization 

Den fjärde funktionen personalization benämns även som image management av Filimonov, 

Russman och Svensson (2016) och kopplas till Goffmans dramaturgiska skola då man vill 

hantera och styra den bild följarna får av individen. Genom att presentera en mer personlig 

bild av partiledaren öppnar man upp för att ett samtal mellan politiker och väljare på ett mer 

personligt plan.  

 

4.4.2. Informationsrik och personcentrerad partikommunikation 

I sitt resultat fann Filimonov, Russman och Svensson (2016) att partierna fokuserade på att 

informera snarare än att mobilisera sin publik. Således var funktionen broadcasting mer 

framträdande än mobilization. Gällande hybridity skilde sig partierna markant ifrån varandra. 

I synnerhet vid att referera till annan ”ny media” såsom skärmdumpar på sociala medier från 
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partiaktiva använde sig ett fåtal partier av detta i stor utsträckning medan andra inte alls 

(ibid). 

  

Trots att de analyserade Instagramprofilerna tillhörde partierna som helhet lades stort visuellt 

fokus på individer inom partiet, något Filimonov, Russman och Svensson (2016) identifierar 

som en genomgående kampanjstrategi hos samtliga partier. Partimedlemmarna (mest frekvent 

partiledaren) porträtterades oftast i en professionell kontext men på ett sätt som gjorde att 

bilden såg spontant tagen ut, vilket tyder på funktionen personalization. Genom att själva 

presentera sina politiska kandidater kan partierna bygga upp en attraktiv image och att 

inkludera en mer personlig närvaro av politiker visar tidigare forskning har en positiv effekt 

på väljarnas attityder gentemot ett budskap. Lee och Shin (2014) fann i sin studie att samma 

budskap togs emot bättre av väljarna om det kom via en politikers Twitter-konto än via 

traditionella media. Detta genom att mottagaren fick en mer personlig koppling till 

avsändaren genom dess sociala närvaro. 

 

Under den fyraveckorsperiod som analyserades publicerade Socialdemokraterna 13 inlägg 

och Centerpartiet 22 stycken. Gällande förekomsten av funktionerna broadcasting och 

mobilization är partierna väldigt lika, runt 85% innehåller broadcasting och runt 31% 

innehåller mobilization. Vid funktionerna personalization och hybridity skiljer sig de mer 

markant åt. Personalization förekommer enbart i 23% av Socialdemokraternas inlägg, i 

kontrast till 64% hos Centerpartiet. Skillnaden i förekomsten av hybridity är inte lika stor 

men fortfarande tydlig, 46% hos Socialdemokraterna och 68% hos Centerpartiet.  
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5. Teori 

Under detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för vår analys. Den 

huvudsakliga teorin vi arbetar utifrån är sociologen Erving Goffmans dramaturgiska skola. 

Därtill presenteras teorier inom visuella uttryck, icke verbala signaler och färgtolkning.  

 

5.1. Den dramaturgiska skolan  

Den dramaturgiska skolan, vars främsta förespråkare är Erving Goffman, är en gren av den 

symboliska interaktionismen och intresserar sig av sociala samspel. Goffman beskriver det 

dramaturgiska perspektivet som ett skådespeleri. Han anser att människor spelar teater inför 

varandra och hela tiden försöker göra ett gott intryck på sin publik. För att göra ett så gott 

intryck som möjligt försöker vi kontrollera och anpassa den information vi delar med oss av 

och det som ligger till grund för andras intryck av oss. Likt teaterföreställningar där det finns 

ett liv på scenen och ett liv bakom beter sig människor olika beroende på vart de befinner sig. 

När vi befinner oss på scenen beter vi oss som vi vill framstå inför andra, medan vi kan bete 

oss mer fritt och icke-stilenligt bakom scenen där publiken är utestängd (Angelöw, Jonsson & 

Stier, 2015).  

 

Den del av människans framträdande på den främre scenen som fungerar för att identifiera en 

situation betecknar Goffman (1959) som en fasad. Den kan förklaras som den expressiva 

utrustningen som används vid föreställningar för att etikettera vad föreställningen 

kommunicerar. Den del av fasaden som kallas inramningen innefattar bland annat möbler, 

bakgrundsinslag och platser. Även personer, exempelvis kända personer, kan fungera som 

inramning. Vissa kan till exempel se kända personer som måltavlor för känslomässiga behov 

och kan därför skapa en föreställd intimitet och indirekt relation på avstånd (Gillberg, 2014). 

Inramningen följer sällan med de agerande, utan fungerar som en platsbestämd rekvisita som 

under skådespelet uppfyller sin roll. När skådespelet är klart lämnar skådespelaren 

inramningen. Den personliga fasaden är beteckningen på detaljerna i den expressiva 

utrustningen och identifieras hos aktören själv (Goffman, 1959). Utseende, kläder, 

ansiktsuttryck, hållning och liknande kan räknas in i de expressiva detaljerna och kan 

benämnas som icke verbala signaler. 

 

För att koppla detta till sociala medier och Instagram är Instagraminnehållet en del av den 

sida aktörerna vill dela med sig av sig själva. De väljer vad de vill framhäva och visa upp, 
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och likaså vilka sidor de inte vill dela med sig av; det som inte läggs upp på sociala medier. 

Inramningen kan beskrivas som platserna där bilderna är tagna, bildernas texter där innehållet 

förklaras och förstärks, och rekvisitan i bilderna som på något vis påverkar eller stärker 

innehållet i bilderna. Den personliga fasaden skulle kunna beskrivas som ansiktsuttrycken 

och kläderna. Allt detta används och anpassas efter hur de vill framställa sig själva och den 

fasad de vill upprätthålla på sociala medier. 

 

5.2. Icke verbala signaler    

De extralingvistiska signalerna är de icke verbala signalerna som antingen förstärker och 

kompletterar orden eller drar bort uppmärksamheten från dem. Signalerna kan också 

användas oberoende av orden och kan vara omedvetna, som till exempel plötslig rodnad eller 

svettning, eller medvetna, som gester, kläder eller placering i rummet (Backlund, 2006). De 

icke verbala signalerna använder vi bäst för att uttrycka vår inre verklighet; personlighet och 

känslor, eller vårt sätt att förhålla oss till oss själva och andra (ibid).  

 

Beröring är en signal som visar vad vi tycker om varandra och ger för det mesta uttryck för 

olika grader av intimitet (Backlund, 2006). En mjuk beröring kan vara ett tecken på omtanke 

och välmening. Beröring kan också handla om makt och status och kan användas för att sätta 

någon på plats eller förminska någon, genom exempelvis aggressiv eller bestämd beröring 

(ibid).  

 

Vad människor har på sig är också avgörande för hur de uppfattas. Att klä sig “rätt i tiden” 

och följa de förväntningar som finns, är att föredra för att inte skapa kaos eller försvåra 

kommunikationen (Strömbäck, 2014). Vad vi har på oss är en signal för hur vi vill uppfattas 

av människor i vår omgivning, vilket stämmer överens med Goffmans (1959) teori om hur vi 

framställer oss själva på den främre scenen, för att påverka hur vi uppfattas och tas emot av 

omgivningen.  

 

Ansiktsuttryck fyller en viktig kommunikativ funktion genom att visa i vilket emotionellt 

tillstånd vi befinner oss i för vår omgivning. Backlund beskriver ansiktsuttryck som följande: 

”vårt ansikte och våra ansiktsuttryck är skylten som anger hur vi vill möta andra människor 

och vad vi har att erbjuda dem, men anger också hur vi vill bli bemötta och vad vi vill ha 

tillbaka” (2006, s.88). Ansiktsuttryck kan också påverka andras beteenden, då ett leende 
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oftast möts av ett annat leende och minskar risken för konflikt, och ett ledset uttryck oftast 

leder till ett tröstande (Lewenson, 1994). Ett leende är vanligt bland politiker för att signalera 

att allting är väl, ofta i samband med svåra och obehagliga frågor eller situationer (Backlund, 

2006; Goffman, 1979), men också för att dölja andra känslor, eller för att helt enkelt 

symbolisera glädje. Flera tidigare studier visar på att kvinnor ler oftare än män på bild (Hall, 

Carter, & Horgan, 2000; Hirdman, 2002). Ett leende i en bild bygger upp ett starkare band 

mellan betraktaren och subjektet som den föreställer, bland annat genom att leendet 

signalerar en längtan efter gemenskap och har en starkare koppling till privata bilder 

(Hirdman, 2002).  

 

5.2.1. Färgtolkning  

För att kunna tyda partiledarnas val av färger genom deras klädval kommer vi använda oss av 

Amnéus (2011) tabell med färgassociationer. Den är inte vetenskapligt framtagen, men anses 

vara det konventionella sättet vi associerar färger på (ibid). Vi har kompletterat tabellen med 

färgen rosa, eftersom den inte fanns i Amnéus tabell. Information om färgen rosa och dess 

associationer kommer från boken “Rosa - den farliga färgen” (Ambjörnsson, 2011). Det vi 

fann intressant med färgen rosa, och det som gör den en aning svårtolkad, är hur 

associationerna ofta varierar kraftigt beroende på om det är en man eller kvinna som bär den. 

På grund av de starka åsikterna kan färgen avskräcka människor från att använda den, då 

många kan vara rädda för att framstå som feminina och på så vis associeras med 

nedvärderande egenskaper. Man anpassar sig då efter den manliga normen för att inte visa sig 

svag. Men, genom att faktiskt bära färgen kan man också signalera att man inte vill vika sig 

undan och anpassa sig, utan istället vara stolt över att framstå som feminin och visa att det 

inte behöver betyda någonting negativt (ibid).  
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Tabell 1. Sammanställning av färger och dess associationer utifrån Amnéus (2011) och 

Ambjörnsson (2011) 

 

Färgval kan ha en bakomliggande betydelse och representera bland annat egenskaper och 

känslor. Därför är det av intresse att kartlägga vilka färger partiledarna har på sina 

klädesplagg, då kläderna och färgerna är en del av deras självrepresentation och kan förmedla 

underliggande budskap.  

 

5.3. Självrepresentation  

Den fasad politikerna väljer att dela med sig av är det Goffman (1959) kallar 

självrepresentation, som handlar om att man försöker framhäva sina unika egenskaper och 

värderingar på bästa sätt, för att uppfylla förväntningar och sticka ut från mängden 

(Shepheard, 2005). Ett starkt och tydligt uttryck för sin personlighet är nödvändigt för 
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politiker och kan fungera som ett löfte om värderingar och principer (Philbrick & Cleveland, 

2015). Under de senaste åren har sociala medier ökat enormt och på så vis ökat möjligheterna 

att definiera och framhäva sina personliga egenskaper (Gillberg, 2014). Goffman (1959) 

utvecklar detta i sin teori om den socialiserade identiteten som handlar om att man anpassar 

identiteten efter publiken och samhällets förväntningar.  

 

Detta kan också kopplas till Bernard Manins (1997) teori om hur väljare baserar sitt politiska 

val baserat på de personliga egenskaperna hos partiledarna. Vid ett val väljer väljarna mellan 

olika alternativ och för att motivera sina val behövs motiv. För att kunna urskilja ett motiv 

behöver alternativen särskilja sig ifrån varandra. Detta gör de huvudsakligen genom sina 

partiprogram och sina vallöften. Manin menar dock att ett politiskt val fortfarande är ett val 

mellan personer. Att ”[ä]ven om väljarna jämför kandidaternas offentliga deklarationer så 

spelar kandidaternas personligheter oundvikligen en roll” (Manin, 1997, s.155). Dessutom 

betonar han att partiprogram och vallöften inte är juridisk bindande och att det i slutändan är 

personen som lägger fram vilken politik den vill genomföra. Steven Foster (2010) skriver 

också i sin bok Political Communication att när väljare associerar sig själva starkt med ett 

partis eller en partiledares värderingar och mål sker ofta tillgivenheten per automatik.  

 

Med denna teori som grund, hur kognitiva mekanismer styr våra politiska val, motiverar 

Manin (1997) varför en valkampanj bör fokusera på utmärkande och uppseendeväckande 

egenskaper hos kandidaten. Den kognitiva psykologin visar på hur uppseendeväckande 

stimuli lockar till sig vår uppmärksamhet och skapar starkare attitydbildningar, både negativa 

och positiva. För en politisk kandidat blir det därför viktigt att utmärka sig med en positiv 

egenskap som även överensstämmer med vilka egenskaper den sociala och kulturella 

kontexten anser vara eftertraktad. 

 

Goffman diskuterade fenomenet med personalisering av politiker redan i sin bok “Gender 

Advertisement” från 1979. Han menade att det i grunden finns två sorters fotografier, privata 

och publika. Privata bilder är de som är ämnade att beskådas av en nära umgängeskrets, 

exempelvis fotografier som sitter uppe i ens hus. Dessa föreställer ofta ceremoniella tillfällen 

där individen framställs på ett positivt vis. De publika bilderna är i kontrast till de privata 

tagna för att visas upp för allmänheten i exempelvis reklam, tidningar och böcker. Goffman 

(ibid) menar dock att det finns en blandning av dessa, de personliga publika fotona. Dessa är 

fotografier som är tagna på ett sådant sätt att de liknar en privat bild men som publiceras inför 
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allmänheten med syfte att visa upp en smickrande bild av individen. 1979 när Goffman 

publicerade sin bok var detta vanligt för att visa upp politiker på ett mer naturligt sätt. I 

dagens samhälle med sociala medier har förekomsten av dessa bilder ökat markant då såväl 

privatpersoner som offentliga aktörer kan dela med sig av privata bilder till en större publik.  

 

Då de personliga publika bildernas syfte är att visa upp en smickrande bild av individen till 

en publik utanför den närmsta umgängeskretsen är den ett tydligt tecken på hur Goffmans 

dramaturgiska skola (1959) är närvarande på sociala medier. Exempelvis blir Instagram en 

scen för individen att spela ett skådespel på där den kan presentera en roll av sig själv. I de 

personliga publika bilderna visas den fasad och inramning upp som individen anser passa den 

rollen den spelar. Såväl personliga uttryck som icke verbala signaler och vilka personliga 

egenskaper som ska vara framträdande kan anpassas för att på bästa sätt förmedla en attraktiv 

bild till följarna.  
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6. Metod  

Under detta kapitel presenterar och motiverar vi vårt val av kvantitativ innehållsanalys som 

metod. Vi presenterar vårt kodschema och de kodningsprinciper vi satt upp för kodningen. 

Därefter diskuteras och motiveras urvalet, validitet och reliabilitet samt kritik mot metoden.  

 

6.1. Kvantitativ innehållsanalys  

Den kvantitativa innehållsanalysen är ett effektivt verktyg för att få svar på frekvens och 

utrymme av ett specifikt innehåll i ett stort material (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2017; Krcmar, Ewoldsen, & Koerner, 2016). I en kvantitativ innehållsanalys ser 

man innehållet i ett material som en produkt av ett mänskligt beteende. Dock är man 

begränsad till att enbart avläsa den manifesta betydelsen av texten och inte underliggande 

motiv, detta för att behålla objektiviteten och undvika personliga tolkningar (Berger, 2014).  

 

Esaiasson et al. (2017) definierar metoden i två steg, att med en innehållsanalys menas “en 

undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildlig framställning” 

(s.198) och kvantitativ innebär att “undersökningen baseras på likvärdiga och därmed 

jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och 

analyserar med numeriska värden” (s.198).  

 

En kvantitativ innehållsanalys består av flera steg där man först definierar problemet och 

ställer upp en hypotes om resultatet. Därefter behöver man operationalisera och definiera 

aktuella begrepp och teorier för att omvandla dessa till lämpliga variabler att fråga texten 

samt välja ut och motivera urvalet av analysenheter. Slutligen när kodschemat är konstruerat 

med variabler, kodningsprinciper och tolkningsprinciper bör det testas genom en 

provkodning där interkodarreliabiliteten prövas. Därefter, efter eventuella ändringar, kan 

kodningen utföras och materialet omvandlas till siffror som kan analyseras (Berger, 2014).  

 

6.2. Kodschema 

För att ta reda på i vilken utsträckning partiledarna delar med sig av personligt och politiskt 

innehåll, i vilka slags inlägg detta publiceras, hur de framställer sig visuellt och vilka likheter 

och skillnader som finns mellan partiledarnas Instagramflöden kommer vi använda oss av ett 

kodschema (se bilaga 1). Variablerna i kodschemat är utformade efter vårt teoretiska ramverk 
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och anpassade efter vårt syfte och våra frågeställningar. Kodschemat vi konstruerat är 

uppbyggt likt följande: 

 

Variablerna 1–4 är formvariabler som ger varje bild en unik kod samt definierar dess 

avsändare, format och tid för publicering. Resterande variabler (5–15) är innehållsvariabler 

som undersöker inläggets innehåll.  

 

1. Inläggets kod  

2. Vems Instagram tillhör inlägget? 

3. Vilket format har inlägget? 

4. Vilken månad publicerades inlägget? 

 

Variablerna 5 och 6 undersöker huruvida bildtexten innehåller uppmaningar till interaktion 

och agerande. Genom detta kan vi få svar på i vilken utsträckning mediet används för 

broadcasting, mobilization och personalization.  

 

5. Innehåller bildtexten en uppmaning till interaktion? 

6. Innehåller bildtexten en direkt uppmaning till agerande?  

 

Variabel 7–9 definierar vad som är mest framträdande av politik och privatliv i bild och text 

och kopplas till personalization och den dramaturgiska skolan. De undersöker också vad för 

slags material partiledaren presenterar och vilka egenskaper hen framhäver, vilket kopplas till 

Manins teori om hur personliga egenskaper påverkar väljarna.  

 

7. Förekommer det vallöften eller partipolitiska ställningstaganden i bildtexten? 

8. Framhävs en personlig egenskap i bildtexten? 

9. Är fokusen på politiskt/arbetsrelaterat innehåll?  

 

 

Variabel 10 behandlar hur andra medier får visuellt utrymme och kopplas till funktionen 

hybridity.  

 

10. Föreställer inlägget visuellt material från ett annat medium? 
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Variablerna 11–12 definierar vilken miljö och vilka personer som syns på bilden, samt 

eventuell kroppskontakt. Detta kopplas till Goffmans dramaturgiska perspektiv och 

begreppen inramning och rekvisita, samt hur de används. I vilken utsträckning partiledaren 

själv är närvarande kopplas även till personalization.  

 

11. Vilken miljö porträtteras i inlägget? 

12. Vem är med i inlägget?  

 

Variablerna 13–17 behandlar partiledarens kläder, ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket 

kopplas till Goffmans teorier på självrepresentation och det han benämner som den 

personliga fasaden och analyseras med hjälp av teorier om visuella uttryck.  

 

13. Vid möte mellan partiledare och en/flera andra personer, sker det någon 

kroppskontakt? 

14. Hur är partiledaren klädd? 

15. Vad är den primära färgen på partiledarens kläder? 

16. Vad är den sekundära färgen på partiledarens kläder? 

17. Vad för ansiktsuttryck har partiledaren?  

 

6.2.1. Kodningsprinciper  

Nedan presenteras de övergripande kodningsprinciper vi har använt oss av när vi kodat vårt 

material. Utöver dessa har vi definierat ett antal tolkningsprinciper till varje variabel (se 

bilaga 2). Vi väljer att inte använda oss av totaltäckningsprincipen och dela upp en bildserie i 

flera analysenheter om de skiljer sig markant i innehåll (Esaiasson et al., 2017). Istället väljer 

vi då att basera kodningen på den första bilden i bildserien. Detta då det är den bilden som 

syns i flödet på Instagramprofilen och även den som publiken möts av först.  

 

Den kodningsprincip vi kommer använda oss av om vi ställs inför en situation där två 

variabelvärden är närvarande i bilden är huvudandelsprincipen. Vi väljer således det 

variabelvärde som är mest framträdande och som huvudsakligen behandlas (Esaiasson et al., 

2017).  
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6.3. Urval 

Under denna rubrik presenteras och motiveras studiens val av partiledare och tidsperiod. 

 

6.3.1. Val av studieobjekt/partiledare 

Vi har valt att analysera partiledarna Annie Lööfs och Stefan Löfvens Instagraminlägg. Detta 

urval baserar vi på flera faktorer. Faktorerna grundar sig i att hitta två partiledare som är 

varandras motsatser i form av vilka de är och hur de agerar på sociala medier, för att sedan 

försöka hitta likheter och samband mellan dem båda kring hur de representerar sig själva på 

Instagram. Två faktorer är att det är en man och en kvinna som tillhör olika sidor i 

blockpolitiken. En tredje faktor är att deras inläggsfrekvens skiljer sig markant åt.  

 

En fjärde faktor är att Lööf och Löfven är de enda partiledarna på Instagram som tydligt 

redogör för olika strategier i form av administration. Vi anser därför att det är av intresse att 

analysera deras konton och jämföra dem med varandra, just på grund av deras olikheter.  

 

6.3.2. Val av tidsperiod  

Den tidsperiod vi valt att undersöka är 1:a mars 2018 till och med valdagen 9:e september 

2018. Denna avgränsning grundar sig i valrörelsens utbredning under året. Stefan Löfven 

publicerade under denna tidsperiod 106 bilder. Annie Lööf som är mer aktiv på Instagram 

publicerade 360 inlägg. För att kunna få ett jämförbart antal analysenheter från vardera 

studieobjekt, vilket är ett krav för en kvantitativ studie, krävdes ett urval av Lööfs inlägg 

(Esaiasson et al., 2017). Vi gjorde ett systematiskt urval av Lööfs bilder för att göra det 

jämförbart med Löfvens. Urvalskvoten i ett systematiskt urval framkommer genom att dela 

det önskvärda antalet analysenheter (106) med den totala populationen (360) vilket 

resulterade i 3.4 (ibid). Det närmaste hela talet är tre vilket ledde till att vi valde ut var tredje 

av Lööfs inlägg vilket resulterade i 120 analysenheter.  

 

Att ta in ett material från en längre tidsperiod under valåret och inte enbart valspurten ger 

även en djupare insikt i hur partiledarna agerar i olika situationer. Under den valda 

tidsperioden sker både stora politiska händelser, exempelvis almedalsveckan och andra event 

kopplat till valåret, men även händelser kopplat till underhållning och partiledarnas privatliv, 

exempelvis fotbolls-vm. Det hade varit fördelaktigt för studien att inkludera en längre 

tidsperiod för att få ett större material och således kunna dra slutsatser med mer belägg. 
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Studiens syfte är dock att undersöka hur Instagramanvändningen ser ut inför valet och en 

längre tidsperiod hade minskat fokus på just valspurten. Materialet under den valda 

tidsperioden räcker dock till för att skapa den överblick vi önskar få.  

 

6.4. Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är väsentligt för det vetenskapliga arbetssättet, oavsett metod 

(Ekström & Larsson, 2010). Validitet handlar om huruvida man genom sin metod mätt det 

man avsett att mäta medan reliabilitet står för tillförlitlighet och möjligheten att replikera 

undersökningen och få ett liknande resultat (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008).  

 

För att uppnå en hög validitet har vi arbetat utifrån den tidigare forskningen och valda teorier 

för att operationalisera dessa till variabler i vårt kodschema. Varje variabel har således en 

tydlig koppling till vad den ämnar mäta och vilken teori det kopplas till. Genom denna 

operationalisering får vi ut variabelvärden som tydligt går att koppla till våra frågeställningar 

vilket leder till en hög validitet. Kodningen utfördes sedan i SPSS vilket underlättade 

analysen av den stora mängden material och minskade risken för den mänskliga faktorn i 

hanteringen av siffror.  

 

Då vi är två personer som varit involverade i kodningsprocessen, kan interkodarreliabiliteten 

diskuteras, som handlar om i vilken mån två eller fler kodare kodar innehållet på samma sätt. 

(Ekström & Larsson, 2010). För att eliminera risken att vi skulle koda innehållet olika, 

kodade vi allt tillsammans och diskuterade varje analysenhet. Vi hade också tydliga 

kodningsprinciper, vilket gav oss klara riktlinjer om hur olika element i bilderna skulle kodas 

vilken minskade risken för egna tolkningar.  

 

6.4.1. Provkodning 

Slumpmässigt valdes fem bilder ut från varje partiledares Instagram för att provkodas, först 

av oss och sedan av utomstående part. Då kodschemat består av 17 variabler resulterade 

provkodningen i 170 variabelvärden som kunde jämföras mellan oss och provkodarna.  

 

Totalt överensstämde 161 av 170 svar vilket motsvarar 95%.  
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Efter provkodningen analyserades resultatet för att se om det fanns något mönster där 

variabelvärdena skiljde sig åt och där kodschemat och tolkningsregler behövde ändras eller 

specificeras. Det vi fann var att det mest frekvent skiljde sig på variabel 11 och 12 som 

behandlar partiledarens färg på kläder. I flera fall hade vi och provkodarna tolkat en mörk 

färg annorlunda och kodat den som antingen blå, svart eller grå. Detta kan bero på att mörka 

klädesplagg kan se annorlunda ut beroende på ljusstyrka på enheten man betraktar bilden. På 

grund av detta valde vi att lägga till tolkningsprincipen att koda mörka plagg som var svåra 

att avgöra som svarta. Därefter specificerades ytterligare ett antal tolkningsprinciper för att 

underlätta kodningen ytterligare och undvika eventuella tolkningsfriheter. I och med denna 

höga grad av överensstämmelse i provkodningen anser vi att studien har en hög grad av 

reliabilitet.  

 

6.5. Metodkritik  

En kvantitativ innehållsanalys lämpar sig för att studera förhållanden som kan räknas och 

mätas (Østbye et al., 2008). Analysmetoden har dock kritiserats, och redan på 1950-talet 

motiverades begränsningar hos metoden då den enbart fokuserar på den manifesta 

innebörden, det vill säga den omedelbara betydelsen (ibid). Det djupare innehållet, den 

latenta innebörden, berörs inte. På 60- och 70-talet debatterades det flitigt i Sverige om 

metodens förenklade angreppssätt (Ekström & Larsson, 2000). På grund av det förenklade 

angreppssättet och analysens sätt att studera separata delar av ett innehåll diskuterades det 

huruvida helhetsperspektivet går förlorat eller inte (ibid).  

 

Vår studie berör däremot den latenta innebörden till en viss del. Vi tar hänsyn till t.ex. 

ansiktsuttryck, färger och kläder som kan förmedla underliggande budskap, för att kunna 

diskutera eventuella uttryck hos partiledarna, utifrån bland annat Goffmans teorier.   
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7. Analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys. 

Procentsatser avrundas konsekvent i analysen till hela procent. Analysen presenteras utifrån 

hur variablerna hänger ihop med varandra och utifrån deras ordning i kodboken. Därför 

kommer vi först presentera formvariabler gällande format och publicering. Därefter 

analyseras partiledarnas bildtexter utifrån interaktion, agerande, politiska vallöften och 

personliga egenskaper. Sedan undersöks förekomsten av funktionen hybridity. Därnäst 

presenteras och analyseras vilken miljö inlägget föreställer, vilka personer som är med i 

inlägget och vilken kroppskontakt partiledarna har med dessa. Slutligen analyseras 

partiledarnas personliga uttryck och självrepresentation i form av kläder och ansiktsuttryck. 

Till vissa variabler presenteras diagram för att förtydliga resultatet, medan vissa inte 

redovisas då de inte visuellt bidrar till en högre förståelse.  

 

7.1. Formvariabler 

Formen på det material Annie Lööf och Stefan Löfven publicerat på sina Instagramkonton 

har vi kodat utifrån fyra olika format: enskild bild, bildserie, video eller bildserie som 

inkluderar video. Gällande frekvensen i användning av de olika formaten liknar partiledarna 

varandra. Den mest vanligt förekommande är enskild bild. Av Löfvens inlägg är 58% 

enskilda bilder och för Lööf är siffran 53%. Därefter kommer bildserier, 33% för Löfven 

inlägg och 28% för Lööf. Partiledarna skiljer sig mer markant åt när det kommer till 

användningen av videos. Av Löfvens 106 inlägg var enbart 7 stycken videos (7%). Detta 

jämfört med Lööfs 22 av 120 (18%). Det sista formatet, bildserie som inkluderar video, 

användes i liten utsträckning av båda partiledarna. En gång av av Löfven och två av Lööf.  

 

Inläggsfrekvensen under den sexmånadersperiod som materialet behandlar skiljer sig åt, men 

samma mönster återfinns hos både Löfven och Lööf (se figur 1.). Viktigt att ha i åtanke är att 

detta är ett systematiskt urval av var tredje bild Lööf publicerat. Antalet inlägg per månad är 

således egentligen tre gånger så högt, men fördelningen i frekvens är fortfarande densamma. 

De båda partiledarna lägger upp ungefär samma mängd inlägg varje månad med undantag för 

två månader. Gemensamt för dem är att inläggsfrekvensen ökar under september månad, 

vilken i analysen enbart inkluderar nio dagar. Exempelvis lade Löfven upp 17 bilder under 

hela augusti och 18 bilder under 9 dagar i september. Båda partiledarnas inläggsfrekvens 

avtar under en sommarmånad, juni för Löfven och juli för Lööf. Det finns således ett 
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samband mellan aktiviteten på Instagram och den politiska aktiviteten hos både Löfven och 

Lööf. Vid valspurten ökar inläggsfrekvensen och under semesterperioden avtar den.  

 

Figur 1. Antal publicerade bilder per månad 

Variabel 4 – Vilken månad publicerades inlägget? 

 

Kommentar: Antal analysenheter: Stefan Löfven: 106, Annie Lööf: 120. Observera att inläggen i 

september enbart är publicerade mellan 1:e–9:e september. 

 

7.2. Interaktion och uppmaning  

Genom kommentarsfältet ges följarna möjlighet att kommentera och kommunicera med 

partiledaren. Genom variabel 5 undersöktes hur partiledarna genom sina bildtexter försökte 

uppmuntra till interaktion genom att ställa frågor till sina följare. Detta gick ej att finna i 

något av Stefan Löfvens inlägg. I Annie Lööfs bildtexter återfanns frågor till läsarna i 10% av 

inläggen.  

 

Utöver möjligheten att interagera och informera i sina bildtexter har partiledarna möjligheten 

att mobilisera sina följare. Detta genom att uppmana till agerande på olika vis. Vi har 

undersökt tre typer av uppmaning till agerande; en informationsrelaterad, en politikrelaterad, 

och en för övriga typer av uppmaningar (se figur 2.).  
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Figur 2. Förekomst av uppmaning till agerande 

Variabel 5 - Innehåller bildtexten en uppmaning till agerande?  

 

 

Kommentar: Antal analysenheter: Stefan Löfven: 106, Annie Lööf: 120. 

 

Totalt innehåller 17% av Löfvens inlägg en uppmaning till någon slags agerande, jämfört 

med 47% av Lööfs inlägg. Mest frekvent uppmanar Löfven till att rösta eller ta ställning 

politiskt, elva inlägg, därefter att ta reda på mer information, sex bilder, och enbart en bild på 

övrigt. Fördelningen mellan kategorierna ser annorlunda ut hos Lööf. 48 av totalt 56 bilder 

som uppmanar till agerande är informationsrelaterade. Enbart två stycken av hennes 

bildtexter uppmanar till att agera politiskt och sex stycken kodades till kategorin övrigt.  

 

7.3. Vallöften och egenskaper  

Variablerna 7 och 8 undersöker bildtexternas innehåll och förekomst av vallöften och 

partipolitiska ställningstaganden eller personliga egenskaper. Detta för att närmare undersöka 

vad för slags material i relation till politik och privatliv partiledarna väljer att dela med sig av.  

 

Förekomsten av vallöften eller partipolitiska ställningstaganden delades upp utifrån om de 

var skrivna i vi-/parti-form eller jag-form (se figur 3.). Av Stefan Löfvens bildtexter innehöll 

36 detta i vi-/parti-form och 5 i jag-form. Totalt står dessa 41 inlägg för 39% av hans 
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analyserade Instagraminlägg. I Annie Lööfs inlägg är förekomsten av vallöften och 

partipolitiska ställningstaganden lägre, 29%. I likhet med Löfven är vallöften och 

partipolitiska ställningstaganden mer vanligt förekommande i vi-/parti-form.  

 

Figur 3. Förekomst av vallöften och politiska ställningstaganden i bildtexten 

Variabel 7 - Förekommer det vallöften eller partipolitiska ställningstaganden i bildtexten?  

 

Kommentar: Antal analysenheter: Stefan Löfven: 106, Annie Lööf: 120. 

 

De personliga egenskaper vi undersökt är ursprung, tidigare arbetsliv/sysselsättningar, 

familjeliv, personliga ställningstaganden samt övrigt. Lööf framhäver personliga egenskaper i 

46 av sina inlägg (38%), jämfört med Löfven som gör det i 29 inlägg (27%).   

 

Mest förekommande hos båda partiledarna är personligt ställningstagande, vilket förekommer 

ungefär lika frekvent. Under två variabelvärden skiljer de sig åt; ursprung och familjeliv. 

Lööf framhäver sitt ursprung i åtta inlägg (7 %) och familjeliv i tolv stycken (10%). I 

Löfvens inlägg framhävs hans ursprung enbart fyra gånger (4%), och hans familjeliv två 

gånger (2%). Skillnaderna är dock relativt små i förhållande till undersökningens omfång.  

 

För att undersöka i vilket sammanhang dessa personliga egenskaper framhävs behöver vi 

först presentera variabel 9 som undersöker vad som ligger i fokus; politik/arbetsliv eller 

privatliv (se figur 4.). Det mest frekventa hos båda partiledarna är att det är 

politiskt/arbetsrelaterat fokus i både text och bild. 65% för Löfven och 61% för Lööf. Totalt 

18% av Löfvens bilder innehåller ett politiskt fokus i enbart bild eller enbart text och 17% har 

ett privat fokus. Fördelningen mellan variablerna är liknande hos Lööf där 20% fokuserar på 

politik i enbart bild eller text och 19% har fokus på privatliv.  
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Figur 4. Fördelning av arbetsrelaterat och privatfokuserat innehåll 

Variabel 9 - Är fokusen på politiskt/arbetsrelaterat innehåll? 

 

 

Kommentar: Antal analysenheter: Stefan Löfven: 106, Annie Lööf: 120. 

 

Totalt sett har således 83% av Löfvens inlägg fokus på politik i text och/eller bild och 17% 

ett privat fokus. Då personliga egenskaper framhävs i 27% av inläggen innebär det att sådana 

egenskaper förekommer även i politikfokuserade inlägg. Enbart 12 av de 29 inlägg Löfven 

publicerat som innehåller personliga egenskaper är helt fokuserade på privatliv. Resterande 

17 inlägg, 59%, blandar således in personliga egenskaper i politiskt innehåll.  

 

Lööfs Instagraminlägg består av 19% med privat fokus och 81% med fokus på politik i text 

och/eller bild. Av de 46 inlägg Lööf har som framhäver personliga egenskaper har endast 14 

stycken ett privat fokus (30%). I de återstående 70% av inläggen som framhäver personliga 

egenskaper ligger fokusen på politik och arbetsrelaterat innehåll.  

 

Båda partiledarna visar på så sätt tydligt hur deras personliga egenskaper integreras i deras 

politiska yrkesliv genom att i majoriteten av fallen låta de samverka i samma inlägg.  

 



 32 

7.4. Hybrida inlägg  

Variabel 10 undersöker hur funktionen hybridity används av partiledarna genom att 

kvantifiera i vilken utsträckning de delar med sig av material från andra medium. Vi 

undersöker kategorierna tidningsartikel, tv-sändning, kampanjmaterial och övrig 

affischering/sociala medier.  

 

Användandet av denna funktion skiljer sig markant åt mellan partiledarna. Enbart 9 stycken 

av Stefan Löfvens 106 bilder innehåller material från andra medium. En från en tv-sändning 

och åtta stycken föreställer kampanjmaterial. Således är det enbart 9% av Löfvens inlägg som 

utnyttjar hybriditeten i Instagram som medium. Bland Annie Lööfs inlägg är siffran avsevärt 

högre, 44%. Av dessa totalt 53 bilder föreställer 22 stycken kampanjmaterial, 15 stycken 

tidningsartiklar, 10 stycken tv-sändningar och 6 stycken övrig affischering/socialt medium. 

Det finns ett samband mellan material från andra medier och fokus på politik och arbete. I 

enbart 2 av Lööfs 53 hybrida inlägg föreställer bilden något som inte är kopplat till politiken 

och arbetet. Dessutom har samtliga nio av Löfvens inlägg politiskt/arbetsrelaterat fokus.  

 

7.5. Miljö och rekvisita  

Variablerna 11–12 definierar vilken miljö och vilka personer som porträtteras i inläggen. 

Med dessa variabler undersöks hur partiledarna använder sig av inramning och rekvisita för 

att framställa sig själva. Variablerna undersöker också hur ofta partiledarna själva är 

närvarande i bilderna.  

 

När det kommer till vilka miljöer partiledarna har valt att rama in sina inlägg med fann vi 

både likheter och skillnader mellan Annie Lööf och Stefan Löfvens inlägg. Liknande resultat 

fann vi i neutrala miljöer, kontorsmiljöer och transportmiljöer. De största skillnaderna vi fann 

mellan dem var hur ofta de förekommer i tv-inspelningsmiljöer och fotostudiomiljöer. 3% av 

Löfvens inlägg var tagna i en fotostudio, medan Lööfs inlägg bestod av 10% i fotostudio. 

Löfven hade också 3% av sina inlägg som var tagna i en tv-inspelningsmiljö, vilket kan 

jämföras med Lööfs 13%.  

 

Gällande inlägg i arbetsplatsmiljöer skilde sig partiledarna också åt. 15% av Löfvens inlägg 

bestod av arbetsplatsrelaterade miljöer, jämfört med Lööfs 4%. En neutral plats, som gata 

eller torg, var den mest frekventa miljön i Löfvens inlägg (19%), och den lägsta frekvensen 
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bestod av folksamling inomhus (1%), med endast ett inlägg. Lööfs högsta frekvens återfanns 

i naturbilder (16%), och den lägsta frekvensen var vid folksamlingar inomhus, där vi inte 

fann ett enda inlägg. Av Lööfs naturbilder (16% av alla hennes inlägg), var endast 32% 

politiskt/arbetsrelaterade, och 68% privata. Gemensamt för dem båda var hur de använde 

neutrala platser i inlägg med koppling till deras politiska arbete. I Löfvens inlägg med neutral 

bakgrund fanns det en politisk/arbetsrelaterad koppling i 65% av inläggen, och i Lööfs 63%.  

 

Figur 5. Förekomsten av olika miljöer  

Variabel 11 - I vilken miljö porträtteras inlägget?  

 

Kommentar: Antal analysenheter: Stefan Löfven: 106, Annie Lööf: 120. Variabelvärdet ”Framgår ej” har 

ej tagits med i diagrammet då en otydlig bakgrund inte bidrog med ny information till analysen.  

 

Genom att undersöka vem eller vilka personer som porträtterats i partiledarnas inlägg får vi 

en bild av hur de väljer att framställa sig själva och vilken rekvisita de använder sig av, i form 

av andra personer (se figur 6). Den första variabeln svarar på om partiledarna är ensamma 

eller tillsammans med andra. Där fann vi en stor skillnad mellan partiledarna. 37% av Lööfs 

inlägg bestod av enbart partiledaren, jämfört med Löfven som endast var ensam medverkande 

i 11%. Av Lööfs 44 inlägg bestående av endast henne var 15 kampanjmaterial, vilket 

motsvarar 34% av hennes enskilda bilder. Av Löfvens inlägg bestående av enbart honom var 

fyra av tolv kampanjmaterial, 33%. Frekvensen skiljer sig alltså markant åt, men procenten 

visar att andelen kampanjmaterial i form av inlägg med bara partiledarna är jämn. Detta 

resultat är intressant att jämföra med det totala antalet kampanjmaterial. Löfven har 
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publicerat totalt åtta inlägg bestående av kampanjmaterial, och är alltså ensam med på hälften 

av dem. Lööf har publicerat 22 inlägg med kampanjmaterial, och är själv med på 14 av dem 

(68%).  

 

Figur 6. Förekomst av andra personer i inläggen 

Variabel 12 - Vem är med i inlägget? 

 

 

 

Kommentar: Antal analysenheter: Stefan Löfven: 106, Annie Lööf: 120. M.P.L är en förkortning för ”med 

partiledaren” och M/U. P. L. står för ”med eller utan partiledaren”. De variabelvärden som inte förekom 

i några bilder redovisas ej i diagrammet. Likaså har variabelvärdena 6–15 sammanställts som ”känd 

person/-er” då utfallet på de olika variabelvärdena var för litet för att jämföras.   

 

Vi undersökte även hur ofta kända personer förekommer i deras inlägg, och där blev 

resultaten relativt jämna. Ingen av partiledarna använde sig av kända personer som rekvisita i 

en större utsträckning, utan har båda en jämn och låg procentandel. Det vi fann var dock att 

den största delen av inläggen där partiledarna porträtterade kända personer, med eller utan 

dem själva, var i privata sammanhang. Av Löfvens inlägg som porträtterade kända personer 

hade endast tre av tio inlägg någon koppling till hans politiska arbete, i bild och/eller text. Av 
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Lööfs inlägg med kända personer hade bara två av nio någon koppling till hennes politiska 

arbete. 

 

Likheter mellan partiledarna fann vi även i förekomsten av familjemedlemmar. Frekvensen 

av inlägg bestående av familjemedlem/familjemedlemmar med partiledaren var 6% för 

Löfven och 5% för Lööf. Lööfs har dock även 3% av hennes totala inlägg där en 

familjemedlem medverkar utan partiledarens närvaro, något Löfven inte har några bilder av 

alls. Dessutom finns en skillnad mellan partiledarna gällande hur ofta förekommande 

familjemedlemmarna är i arbetsrelaterade inlägg, i text och/eller i bild. Detta visade sig vara 

mer vanligt förekommande i Löfvens inlägg (50%) jämfört med Lööfs (36%).  

 

Variabeln “Personer i sin yrkesroll tillsammans med partiledaren” hade en liknande frekvens 

mellan partiledarna, 17% för Löfven respektive 14% för Lööf. Det är ett intressant resultat, 

med tanke på skillnaden mellan partiledarnas frekvens av “besök på arbetsplats” (15% 

jämfört med 4%), vilket tyder på att partiledarna porträtterar personer i sin yrkesroll i olika 

sorters miljöer.  

 

Löfven har även en större andel “Civila människor med partiledaren” än Lööf. Tio av 

Löfvens inlägg består av civila och partiledaren (9%), vilket kan jämföras med Lööf som 

endast publicerade fyra inlägg innehållande civila och partiledaren (3%).  

 

Totalt är är Stefan Löfven medverkande i 94 av hans 106 inlägg (89%) och Annie Lööf i 103 

av hennes 120 inlägg (86%). 

 

7.5.1. Kroppskontakt  

Goffmans begrepp rekvisita innefattar inte bara vilka som är med på bilden utan även hur 

partiledarna interagerar med dem. Av den anledningen har vi i variabel 13 undersökt 

partiledarnas kroppskontakt med de medverkande i deras inlägg. Begreppet kroppskontakt 

har delats upp i fyra underkategorier som har fungerat som variabler: handskakning, 

omfamning/handhållning, arm om annan person/hand på axel/rygg/arm, samt övrigt, 

exempelvis high five.  

 

Kroppskontakt var inte vanligt förekommande bland någon av partiledarna och förekommer i 

enbart i 12 av Stefan Löfvens bilder och 14 av Annie Lööfs. Den mest vanligt förekommande 
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kroppskontakten av Löfven är den formellare kategorien handskakning, men han är även den 

enda av de två som visar på det mest informella, en high five. Löfven förekommer i 

bild/video tillsammans med andra människor i 82 av hans 106 inlägg. Dessa tolv bilder där 

kroppskontakt förekommer står då för 14%.  

 

Lööf har publicerat 58 inlägg tillsammans med andra människor. Av dessa inlägg 

förekommer kroppskontakt i 14 av dem (24%). Den vanligaste kroppskontakten som 

förekommer är “en arm om en annan person/hand på höft, rygg, axel eller arm”.  

 

7.6. Personliga uttryck och självrepresentation  

Partiledarnas klädval och ansiktsuttryck är personliga uttryck för den fasad de vill visa upp, 

således en del av hur de representerar sig själva. Vi har valt att undersöka hur pass formellt de 

klär sig, vilka färger de väljer att bära och vilket ansiktsuttryck de har.  

 

Överlag klär sig Stefan Löfven på ett mer formellt sätt då han i 59 av de 95 bilder han 

medverkar i har på sig kavaj, vilket motsvarar 62% (se figur 7). Annie Lööf klär sig formellt i 

22% av sina bilder och har istället oftast plagg vi kodat som kontorskläder då de inte 

uttrycker samma formella nivå som en kavaj med skjorta under. Lööf publicerar även fler 

inlägg där hon är fritidsklädd och visar då upp en mer informell och privat sida av sig själv. 

Detta har hon på sig i 15% av inlägget jämfört med 5% av Löfvens inlägg.  
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Figur 7. Fördelningen av olika sorters klädsel  

Variabel 14 – Hur är partiledaren klädd? 

 

Kommentar: Antal analysenheter: Stefan Löfven: 106, Annie Lööf: 120. 

 

Det finns tydliga mönster av färgval bland Löfvens kläder. I nästan samtliga fall han är 

formellt klädd är hans primära färg (kavajen) svart, i övriga fall andra mörka neutrala färger 

som grå eller blå. Det näst mest frekventa primära färgvalet är blå, vilket även är hans mest 

frekventa sekundärfärg. Detta då Löfven ofta bär blåa skjortor eller blåa slipsar. Utöver blått 

(57%), är vitt (16%) och rött (14%) vanliga sekundärfärger hos Löfven. Vitt förekommer 

bland skjortor medan rött är en vanlig slipsfärg, därtill använder han även rosa och lila 

slipsar, medan färger som gul och grön inte förekommer alls.  

 

Lööf använder sig mestadels av neutrala färger som primärfärger i sina klädval. Svart är mest 

frekvent (28%), följt av vitt (23%) och blått (14%). Hon bär dock mer frekvent färgerna röd, 

lila, gul, grön och rosa som primärfärg (22%). Löfven bär färgerna röd, gul och rosa som 

primärfärg en gång vardera, och de övriga två, lila och grön, inte alls.  

 

Den mest frekventa sekundärfärgen i Lööfs plagg är vit (42%) och är därefter mer färgrik i 

sina val än Löfven. En tydlig skillnad som finns mellan dem är färgerna röd och grön som 

sekundärfärg. Rött som Löfven bar i 14% av bilderna användes endast i 3% av Lööfs inlägg. 
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Grönt förekom däremot i 7% av Lööfs kläder och inte en enda gång som sekundärfärg hos 

Löfven.  

 

Totalt innehöll 84 av Stefan Löfvens inlägg och 98 av Annie Lööfs inlägg deras ansikten i en 

sån utsträckning att ett ansiktsuttryck kunde avläsas. Fördelningen mellan de olika 

variabelvärdena “leende/skrattande”, “neutral”, “engagerad/intresserad” och 

“sammanbiten/seriös” är väldigt lik mellan partiledarna (se figur 8). 

 

Figur 8. Förekomst av olika ansiktsuttryck 

Variabel 17 – Vad för ansiktsuttryck har partiledaren? 

 

Kommentar: Antal analysenheter: Stefan Löfven: 106, Annie Lööf: 120. 

 

Det mest frekventa uttrycket hos båda partiledarna är att le eller skratta, och återfinns i 54% 

av Löfvens inlägg och 58% av Lööfs. Båda partiledarna ler oftare i inlägg med helt privat 

fokus. Sett till alla inlägg med privat fokus där partiledarens ansikte syns i bild ler Löfven på 

74% av inläggen och Lööf på 85% av dem. Andelen bilder de ler på sjunker för dem båda i 

inlägg med politiskt/arbetsrelaterat fokus i bild och/eller text. Vid sådana inlägg ler båda 

partiledarna i 45% av fallen. Något annat värt att notera är att ingen av partiledarna använder 

sig av ett seriöst/sammanbitet uttryck i en privat bild.  
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8. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras det material som presenterats i analysen i relation till valda teorier 

och tidigare forskning. Frågeställningarna diskuteras under olika rubriker. Skillnader och 

likheter mellan partiledarnas användning och uttryck diskuteras löpande genom kapitlet för 

att presentera en nyanserad bild av frågeställningarna. Slutligen sammanfattas diskussionen 

under slutsats.  

 

8.1.  På vilket sätt och i vilken utsträckning delar Annie Lööf och 

Stefan Löfven med sig av personligt kontra politiskt material?  

I både Stefan Löfvens och Annie Lööfs biografi på respektive Instagramkonto är 

“partiledare” det första som står, vilket direkt visar på att kontot har ett tydligt politiskt fokus. 

Detta trots att Lööf anger att hon även uppdaterar om privatliv och uppdaterar själv, i 

jämförelse med Löfven vars medarbetare sköter kontot. Detta politiska fokus lyser igenom på 

vad inläggen väljer att fokusera på och trots skillnaderna i administration och uttalat innehåll 

liknar partiledarnas konton varandra. Som presenterat i analysen och figur 4 har 65% av 

Löfvens inlägg ett politiskt/arbetsrelaterat fokus i bild och text och enbart 17% är helt 

personligt fokuserade. De övriga 18% är inlägg där bilden och texten har fokus på olika saker 

och således innebär att privatliv och arbetsliv integreras med varandra i ett och samma inlägg. 

Siffrorna hos Lööf liknar Löfvens (61% arbete/politik, 19% privat, 20% blandat). Den stora 

andelen personliga inlägg utan politiskt fokus är ett tydligt exempel på Goffmans begrepp 

personliga publika bilder där något personligt visas upp offentligt i syfte att visa upp en 

personligare sida av individen. 

 

Genom att politiskt fokus i bild eller text blandas med privata bilder eller texter leder detta till 

att partiledarna kan koppla sina personliga egenskaper till sin arbetsroll. Hos både Stefan 

Löfven och Annie Lööf är det vanligare att framhäva en personlig egenskap i inlägg som i 

bild och/eller text har ett politiskt/arbetsrelaterat fokus än ett helt privat inlägg. Genom att 

framhäva personliga egenskaper i politiska kontexter kopplar de en personlighet till sina 

politiska ställningstaganden vilket enligt Manin (1997) är fördelaktigt då väljare ofta inte 

röstar rationellt utan röstar på personlighet. Manin anser att en politiker ska fokusera på en 

viss egenskap i sin valkampanj för att få denna att fastna i väljarnas tankar. Lööf lägger bland 

annat mycket fokus på att framhäva sina egenskaper som mamma och fru men även sitt 

ursprung som uppvuxen på landsbygden.  
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Det som dock var den mest vanligt förekommande personliga egenskapen hos båda 

partiledarna var personligt ställningstagande. Att partiledarna väljer att framhäva när de tar 

ställning i en fråga och ibland även presenterar vallöften och partipolitiska ställningstaganden 

i ja-form, går att jämföra med det som Stanyer (2008) benämner som ett ökat fokus att visa 

upp rätt bild av sig själv som individ i ett partipolitiskt system. Stayner stärker sitt argument 

med Corner och Pels (2003) studie som visar att väljare hellre röstar på personer och deras 

egna idéer än partier och program, något som överensstämmer med Manin (1997) och hans 

teori om att politikers egenskaper går före vallöften.  

 

Trots att forskningen visar på fördelarna med att framhäva personliga egenskaper är det mer 

frekvent bland båda partiledarna att lägga uppmärksamheten på vallöften och partipolitik. 

Denna fördelning understryker det som fördelningen av fokus redan visat; att båda kontona är 

mest inriktade på politik och arbetsrelaterat material. En ytterligare faktor som stärker 

kontonas arbetsrelaterade fokus är att uppdateringen gick ner i frekvens för både Lööf och 

Löfven under en sommarmånad och ökade vid valspurten. Det finns således ett samband 

mellan inläggsfrekvens och politisk intensitet.  

 

För att vara ett arbetsrelaterat konto integreras privatliv dock i en stor utsträckning hos båda 

partiledarna. Att båda sorters inlägg publiceras i samma medium och att innehållet även 

blandas med varandra i samma inlägg tyder på att både Löfven och Lööf använder sig av det 

Ollier-Malaterre et al. (2013) i sin modell benämner som integration snarare än segmentation. 

Att integrera såväl politik och privatliv i samma medium resulterar i antingen en öppen 

gränsdragningsstrategi eller en innehållsgränsdragningsstrategi beroende på innehållets 

karaktär och motiv. 

 

8.2.  I relation till politiskt och personligt innehåll, hur förekommer 

broadcasting, mobilization, hybridity och personalization i Annie 

Lööfs och Stefan Löfvens Instagramflöde?  

 

8.2.1. Broadcasting  

I den tidigare forskningen av Filimonov, Russman och Svensson (2016) på de svenska 

partiernas användning av funktionerna broadcasting, mobilization, hybridity och 
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personalization fann de att broadcasting var den mest frekvent använda, något som 

överensstämmer med vad vi funnit i vår analys. 39% av Stefan Löfvens inlägg och 29% av 

Annie Lööfs innehöll tydlig broadcasting på så sätt att de uttryckte vallöften och 

partipolitiska ställningstaganden. Broadcasting innefattar även andra sorters spridning av 

information, bland annat var partiledarna befinner sig och vad de arbetar med vilket gör att 

funktionen förekommer i majoriteten av partiledarnas inlägg. Lööf använder sig frekvent av 

broadcasting på ett interaktivt sätt genom att uppmana sina läsare till att klicka vidare på 

länkar eller läsa rapporter för att få mer information.  

 

8.2.2. Mobilization  

Genom Instagram kan partiledarna nå ut till en stor massa spridd över hela landet, detta är 

något som betonas i Filimonov, Russman och Svensson (2016) som viktigt i ett land som 

Sverige, som på grund av sin yta är svårt att nå ut till. Detta menar de skapar en möjlighet att 

mobilisera sina följare, vilket i valet 2014 förekom i cirka 31% av Socialdemokraternas och 

Centerpartiets Instagraminlägg. Stefan Löfven och Annie Lööf använder inte denna funktion 

lika frekvent som sina partier. Uppmaningar till att rösta eller ta ställnings politiskt 

förekommer bara i 10% av Löfvens inlägg och 2% av Lööfs. Då uppmaningarna rör sig om 

politik resulterar det i att mobilization är en starkt politiskt fokuserad funktion.  

 

Räknar man in andra sorters uppmaningar i texten, de som uppmanar till att ta reda på mer 

information eller övriga uppmaningar kommer Löfven upp i totalt 17% och Lööf 47%. Dessa 

uppmaningar är dock inte starkt mobiliserande utan mer inriktade på broadcasting. 

Avsaknaden av funktionen mobilization i form av uppmaningar till att rösta och ta ställning 

visar igen på att såväl Lööf som Löfven använder sig mer frekvent av informationsbaserade 

inlägg och således broadcasting.  

 

8.2.3. Hybridity 

Skillnaden mellan Stefan Löfvens och Annie Lööfs användning av Hybridity är stor. Bland 

Löfvens inlägg är enbart 9% material från andra medier och hos Lööf är siffran 44%. I 

Filimonov, Russman och Svenssons (2016) undersökning var skillnaderna mellan 

Socialdemokraterna och Centerpartiet inte lika stor som den vi funnit mellan partiledarna, 

men Centerpartiet använde sig ändå betydligt mer av hybridt material än vad 

Socialdemokraterna gjorde.  
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Det vanligaste för både Löfven och Lööf är att dela med sig av kampanjmaterial från partiet 

vilket nästan står för samtliga av Löfvens hybrida inlägg. Löfven har enbart ett inlägg som är 

från en tv-sändning, medan Lööf publicerat utdrag från flertalet tv-sändningar och 

tidningsartiklar i både digitalt och analogt format. Lööfs höga frekvens av tv-sändningar är en 

bidragande anledning till att hon totalt sett har en markant högre frekvent av videoklipp än 

Löfven. Det blir även tydligt i resultatet att de hybrida inläggen används nästan enbart i 

politiska kontexter. Alla inlägg utom två av Lööfs och samtliga nio inlägg av Löfven har 

politiskt/arbetsrelaterat fokus. Ett av Lööfs två hybrida inlägg som inte har ett politiskt fokus 

föreställer en artikel från Sveriges Television där en militär uppträder i Stockholms 

Prideparad (se bilaga 3.). Till detta skärmklipp hör en kort text där Lööf uttrycker sin stolthet 

hon över att Sveriges försvarsmakt står upp för dessa värderingar. Den har således ingen 

partipolitisk koppling men innehåller ett personligt ställningstagande genom att Lööf 

använder sig av en annan medietext för att bevisa sin ståndpunkt i HBTQ-frågan.  

 

8.2.4. Personalization  

I Filimonov, Russman och Svenssons (2016) analys fann de att Centerpartiet använde sig av 

personalization i en allt högre utsträckning än Socialdemokraterna, ett resultat som återfinns 

när man jämför Annie Lööf och Stefan Löfven. Personalization kan synas både i text och 

bild/video. Sett till hur många inlägg Löfven och Lööf medverkar i totalt är resultatet väldigt 

lika mellan partiledarna. Löfven är med i totalt 89% och Lööf i 86%. Det som dock skiljer 

dem åt är den andelen bilder som är på bara dem. Av Löfvens inlägg är han ensam på 11%, 

medan Lööf är ensam på 37% av sina bilder. Trots att de båda medverkar i ungefär lika 

många bilder har Lööf således en betydligt högre andel som är helt fokuserade på henne. 

Likaså är Lööf representerad i högre utsträckning på det kampanjmaterial hon lagt upp än 

Löfven är på det kampanjmaterial han publicerat. Denna höga frekvens av individuella bilder 

leder till en högre grad av personalization på Lööfs Instagram än Löfvens genom att mycket 

fokus läggs på individen istället för partiet eller andra medverkande.  

 

I bildtexten lämnas också möjlighet för partiledarna att ha en högre grad av personalization 

genom exempelvis försök till interaktion eller framhävandet av personliga egenskaper. Det 

sistnämnda är något Lööf uttrycker i sina bildtexter i en högre grad än Löfven, 38% jämfört 

med 27%. Jämfört med Löfven behandlar fler av Lööfs egenskaper familjeliv och ursprung 

medan Löfven majoriteten av de fall där han framhäver en egenskap framför ett personligt 

ställningstagande. Att Lööf som kvinna väljer att betona familjen och hemmet i en större 
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utsträckning än Löfven som man kan vara en följd av det Bligh et al. (2011) fann i sin studie; 

att kvinnor förväntas vara mer personligt orienterade och på så sätt utstråla mer värme än de 

kallare politiskt fokuserade männen. Det kan också vara en direkt följd av att hon har en 

större familj än Löfven, och således har mer att visa upp.  

 

Genom att uppmana till interaktion drar man dels nytta av mediets interaktiva egenskaper och 

öppnar upp för en dialog. Denna möjlighet till dialog har enligt Hast och Grusell (2015) gjort 

att det offentliga samtalet kan ta plats på sociala medier. Medborgarnas traditionella roll som 

publik kan här förändras och kan interagera direkt med partiledaren och genom denna 

informella dialog skapas också en personligare kontakt. Löfven utnyttjar dock inte denna 

möjlighet till det offentliga samtalet överhuvudtaget och uppmanar aldrig till interaktion. Inte 

heller Lööf är aktiv i detta men inkluderar det trots allt i 10% av inläggen. Att inte denna 

dialog sker så frekvent överensstämmer med det Enli och Skogerbø (2013) fann i sin studie 

på norska politikers sociala medieanvändande, utan att fokus ligger på att sprida information.  

 

8.3.  Vilken bild av sig själva ger partiledarna uttryck för i sina 

Instagraminlägg utifrån Goffmans begrepp fasad och 

självrepresentation?  

 

Den främre scenen är den plats vi människor delar med oss av vår önskvärda självbild som vi 

vill att andra ska uppfatta (Goffman, 1959). Vi använder oss av olika inramningar och fasader 

för att framstå som så önskvärda som möjligt. Genom att analysera Instagraminläggens 

miljöer och medverkande personer, partiledarnas ansiktsuttryck och kroppsspråk, kan vi se 

vilken bild av sig själva de ger uttryck för och vad de vill visa upp för andra. Vi har redan 

konstaterat att Annie Lööf och Stefan Löfven uppvisar både politiskt/arbetsrelaterade och 

privata sidor av sig själva, men hur de använder sig av miljöer, personer och personliga 

uttryck för att framhäva dessa sidor ska nu diskuteras.  

 

8.3.1. Miljö 

Tydliga skillnader kan urskiljas när det kommer till vilka miljöer partiledarna väljer att ha 

som bakgrund i sina inlägg. Bakgrunden ger en kontext till inläggen, situationen och 

partiledarnas värderingar, och kan också påverka andras uppfattningar av dem. Som Foster 

(2010) skriver sker väljarnas tillgivenhet per automatik när de kan associera sig själva med 
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partiledarnas värderingar och mål. Då Lööf ofta porträtterar sina inlägg i naturmiljöer 

framhäver hon en naturtrogen bild av sig själv, vilket också kan kopplas till Centerpartiets 

politik och värderingar. Eftersom partiet lägger stort fokus på att förbättra landsbygden och 

värna om miljön, blir fokuset och värderingarna även tydliga i Lööfs inlägg. På så sätt skapar 

hon ett slags band eller tillgivenhet till andra människor som värnar om miljön och naturen. 

Detta kan jämföras med Löfvens inlägg, som ofta porträtteras i besök på arbetsplatser. 

Genom att ofta besöka arbetsplatser och sedan dela med sig av besöken på Instagram får hans 

följare en klar bild av att han värnar om arbetarklassen och människan bakom yrket. Detta är 

också tydligt kopplat till Socialdemokraternas politik som har ett stort fokus på den arbetande 

individen och dess villkor och rättigheter. Han visar att han sympatiserar med arbetarklassen 

och att han är en av dem. Även detta kan bidra till tillgivenhet och tillit till Löfven av hans 

följare och åskådare som delar samma värderingar och åsikter.  

 

Till skillnad från Löfven porträtterar Lööf ofta sina inlägg i tv-studios och 

fotostudiomiljöer/inspelningsmiljöer. Trots att de båda har ett jämt fokus sinsemellan 

gällande vad som är privat och vad som är politiskt/arbetsrelaterat, bidrar Lööfs frekventa 

användning av olika studio- och inspelningsmiljöer till en mer professionaliserad bild av 

henne, jämfört med Löfven. Genom att förekomma i miljöer som framställer henne som ett 

nyhetsvärde, en eftertraktad person eller som en professionell partiledare, stärker hon sin 

yrkesroll som framträdande, professionell politisk ledare. Eftersom den största delen av 

inläggen som är tagna i olika studio- eller inspelningsmiljöer är tagna i ett arbetsrelaterat 

sammanhang framställer hon sig själv som politiskt orienterad och blir därför tydlig i sin 

yrkesroll. Detta kan därför motsäga delar av Bligh et al. (2011) studie som kom fram till att 

män har ett starkare politiskt fokus, jämfört med kvinnor.   

 

Båda partiledarna har använt sig relativt frekvent och jämlikt av neutrala platser och 

kontorsmiljöer, vid inramningen av deras inlägg. Genom att porträttera sig själva i 

kontorsmiljöer visar de ett arbetsrelaterat/politiskt fokus, som stärker deras roll som 

partiledare och framhäver deras politiska fokus. 

 

 

8.3.2. Medverkande  

När det kommer till Goffmans begrepp inramning, har vi funnit både likheter och skillnader 

mellan partiledarna gällande hur de använder sig av andra människor för att visa upp sig 
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själva på den främre scenen. Som tidigare presenterat förekommer Annie Lööf betydligt mer 

frekvent ensam i sina inlägg (37%), jämfört med Stefan Löfven (11%). Av detta resultat kan 

vi tyda att Lööf har ett betydligt större fokus på sig själv än Löfven, och att hon själv lägger 

ett stort fokus på sig själv som partiledare, istället för den partipolitik hon driver. Detta kan 

tolkas som att hon vill framstå som självständig och stark i sin ensamhet, något som inte är 

lika vanligt bland kvinnor som män, enligt Blight et al (2011).   

 

När det kommer till hur ofta partiledarna porträtterar kända personer i deras inlägg, med eller 

utan partiledarna själva, finns främst likheter. Förekomsten av kända personer var relativt lik 

i deras inlägg. Vi fann också likheter gällande hur stor del av dessa bilder som hade privat 

fokus. Vi fann att kända personer förekom i privata sammanhang i 70% av Löfvens inlägg 

och 88% av Lööfs. Partiledarna använder sig troligtvis därför av kända personer för att ta del 

av deras existerande relationer med allmänheten. Detta kan kopplas till både Gillberg (2014) 

och Steven Fosters (2010) forskning. Gillberg menar att kända personer kan fungera som 

måltavlor för känslomässiga behov och kan således skapa en föreställd intimitet och indirekt 

relation mellan dem och dess beundrare. Foster skriver att tillgivenhet kan skapas när man 

associerar sig själv med partiledarnas värderingar och mål. När partiledarna väljer att 

porträttera kända personer, ensamma eller tillsammans med dem, delar de indirekt med sig av 

egna värderingar och åsikter gällande de kända personerna. Om betraktaren inser att hen och 

partiledaren delar åsikter om en känd person, skapas en slags tillgivenhet. På så vis fungerar 

de kända personerna som rekvisita som påverkar partiledarnas självpresentation.  

 

Gällande medverkan av familjemedlemmar i partiledarnas inlägg förekom de relativt lika. De 

båda porträtterar familjemedlemmar i en ganska låg utsträckning. Förekomsten av 

familjemedlemmar påverkar hur pass privata vi uppfattar partiledarna som, och påverkar 

således självpresentationen av dem. Eftersom de båda endast har ett fåtal inlägg som 

innehåller familjemedlemmar, kan vi dra slutsatsen att de i främsta hand inte använder sig av 

familjemedlemmar för att representera privatliv. Däremot kunde vi se att Löfven blandat 

privatliv och arbetsliv genom att ta in sin fru Ulla i flödet. 50% av hans bilder på 

familjemedlemmar hade ett politiskt fokus. Detta visar att han integrerar privatliv och 

arbetsliv genom att måla upp en bild av sig själv som partiledare och som man till sin fru. 

Lööf integrerade endast arbetslivet i 36% av hennes inlägg med familjemedlemmar, vilket 

tyder på en hårdare gränsdragning mellan arbete och privat än Löfven. Detta kan också 

kopplas till Fosters studie, då partiledarna, genom att integrera familjen i arbetet, skapar 
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tillgivenhet till personer som också kombinerar arbetslivet med familjelivet och vardagens 

pussel.  

 

Ett intressant resultat som framkom i analysen, var skillnaden mellan Annie Lööfs och Stefan 

Löfvens förekomst av inlägg med “person/-er i sin yrkesroll” krosskodat med “besök på 

arbetsplats”. Trots att frekvensen av “person/-er i sin yrkesroll” var relativt jämn mellan 

partiledarna, var skillnaden i frekvens mellan “besök på arbetsplats” betydligt större. 

Resultatet visar att Löfven har en större frekvens av inlägg på arbetsplatser, tillsammans med 

person/-er i sin yrkesroll jämfört med Lööf. Detta tyder på att Lööf mer frekvent använder 

personer i sin yrkesroll för att framställa sig själv istället för att träffa dem på deras 

arbetsplatser och framhäva dem i deras arbetssituation. Det beror på att Lööfs inlägg till stor 

del består av reportrar, fotografer, programledare och liknande som är i sin yrkesroll, men 

som arbetar för att framhäva Lööf. Det påverkar alltså hennes självrepresentation, då hon i 

detta fall förekommer i fler sammanhang för att framhäva sig själv som aktuell och 

professionell, och i färre sammanhang för att visa sitt intresse för arbetarklassen.  

 

8.3.3. Kroppskontakt och ansiktsuttryck 

Den kroppskontakt Stefan Löfven och Annie Lööf visar i sina inlägg skiljer dem åt och visar 

på olika grader av formalitet. Löfven skakar oftast hand med andra medverkande i inläggen, 

medan Lööf oftare har en arm om den andre eller har en hand på hens höft, rygg, axel eller 

arm. Detta kan jämföras med Fosters studie om kvinnor och män inom politiken. Eftersom att 

Löfven är mer formell med handskakningar, visar han ett mer formellt och fokuserat politiskt 

uttryck, vilket är vanligast bland manliga politiker, enligt Foster. Lööf är istället mer varm 

och icke formell i hennes sätt att röra vid andra, och överensstämmer med Fosters studie som 

visar att kvinnliga politiker ofta uppfattas som varmare och mer personligt orienterade.  

 

De ansiktsuttryck partiledarna visar i sina inlägg är relativt lika varandra och stämmer i stor 

del överens med tidigare forskning och teorier om ansiktsuttryck. De båda ler i mer än hälften 

av inläggen, och deras leenden är vanligast i inlägg med privat fokus, vilket överensstämmer 

med Hirdmans (2002) tidigare forskning. Eftersom de båda ler i en så stor utsträckning kan 

det tolkas som att de båda vill framstå som tillmötesgående, vill bygga upp starkare band 

mellan dem och betraktaren, samt för att symbolisera att allting är väl och går som de vill. 

Tidigare studier visar att kvinnor ler mer än män, vilket också framkommer i vår studie. 

Däremot är skillnaden relativt liten och skiljer sig bara med 5%.  
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8.3.4. Kläder och färger   

När det kommer till val av kläder och färger i partiledarnas inlägg kan vi se både 

gemensamma nämnare och skillnader mellan dem. Stefan Löfven är överlag mer formellt 

klädd (62%) och bär ofta skjorta, kavaj och slips, eller skjorta med antingen kavaj eller slips. 

Han hade dessutom en låg procent fritidskläder. Detta kan jämföras med Lööfs klädval, då vi 

endast kodade hennes kläder som formella i 22% av inläggen. Det var svårt att avgöra 

huruvida Lööf bar formell klädsel eller kontorsklädsel, därför fick vi ta in andra aspekter av 

hennes utseende som antingen bidrog till en formell känsla eller kontorskänsla. Dessa 

aspekter var t.ex. hur pass sminkad hon var, hur hennes hår var stylat och om hon bar några 

smycken (och i så fall vilken typ av smycken). Överlag upplevdes hon inte som lika formellt 

klädd som Löfven, utan klär sig ofta ganska lekfullt och modernt, samtidigt som de ändå 

platsar på en arbetsplats. Vi anser att hon, trots den mindre andelen formella kläder, klär sig 

rätt i tiden och signalerar en välklädd politiker som är mån om vad hon har på sig, hur hon 

ska uppfattas och tas emot av sin omgivning. Hon bär fritidskläder i 15% av hennes inlägg, 

vilket är 10%-enheter mer än Löfven. Detta visar att hon framställer en mer informell och 

privat sida av sig själv än Löfven. Löfven å andra sidan uppvisar en tydligt formell och 

arbetsinriktad klädsel i stora delar av flödet. 

 

Då Stefan Löfven ofta bär kavaj blev hans mest framträdande primärfärg svart, vilket enligt 

vår färgtabell symboliserar elegans och formalitet. Hans näst mest frekventa primärfärg blev 

blå, då han oftast bär blå skjorta eller blå slips. Färgen blå står bland annat för intellekt och 

framgång. Färgen röd var den tredje mest använda sekundärfärgen, och framkommer oftast i 

form av en röd slips. Förutom att färgen röd står för kärlek och styrka, är det också 

socialdemokraternas färg. När Löfven bär färgen blir det tydligt att han tillhör och 

representerar socialdemokraterna och att hans kläder får en starkare politisk koppling. Vid 

vissa tillfällen har han även burit färgen rosa, vilket är intressant då den ofta undviks av män. 

Detta tyder på att Löfven inte räds för att använda en” feminin” färg, vilket kan skapa 

positiva associationer, främst hos den kvinnliga publiken.   

 

Annie Lööf använder sig mestadels av neutrala färger som primärfärger i sina kläder. Svart, 

vitt och blått är vanligast förekommande, men hon bär också till skillnad från Löfven 

färgerna röd, lila, gul, grön och rosa som primärfärger i en relativt stor utsträckning. 
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Den mest frekventa sekundärfärgen i Lööfs plagg är vit, därefter är färgerna blå, grön, rosa 

och lila vanliga sekundärfärger. Gröna sekundärfärger förekom i 7% av hennes inlägg, och 

kan likt den röda färgen för Löfven kopplas till Centerpartiets gröna färg. Även Lööf 

använder sig av sitt partis färg i en viss utsträckning, en färg som står för tillväxt och 

återfödelse.  

 

8.4.  Slutsats  

Båda partiledarna identifierar sig genom sina biografier i första hand som partiledare vilket 

färgar av sig på innehållet på deras Instagramkonton där det största fokuset läggs på 

politiskt/arbetsrelaterat innehåll. Det förekommer dock en stor mängd personliga inslag hos 

såväl Stefan Löfven som Annie Lööf och de båda delar med sig av detta i ungefär samma 

utsträckning. I många inlägg blandas även personligt material med arbetsrelaterat material. 

Detta genom att bland annat personliga egenskaper, hemmamiljöer, familjemedlemmar, 

fritidsklädsel och avslappnade bilder förekommer i samma inlägg som partipolitiska 

ställningstaganden och politiska medarbetare. Det dras således ingen direkt gräns mellan 

partiledarnas roll som politiker och deras roll som privatperson utan rollerna integreras med 

varandra.  

 

Gällande funktionerna broadcasting, mobilization, hybridity och personalization finns tydliga 

skillnader mellan partiledarna. Broadcasting är den mest vanligt förekommande hos dem 

båda, Löfven mobiliserar i en högre utsträckning till att rösta och ta ställning politiskt, medan 

Lööf använder sig mer frekvent av hybridity som förekommer i nästan hälften av inläggen. 

De hybrida inläggen av Lööf föreställer ofta studiomiljöer vilket bidrar till en 

professionaliserad bild av henne. Även gällande personalization sticker Lööf ut genom att 

vara den enda av de två som uppmanar till interaktion med sina följare och även har mer 

fokus på sig själv som individ i sina bilder. Det som visar sig genom förekomsten av dessa 

funktioner är att Lööf använder sin Instagram på ett mer mångsidigt sätt och utnyttjar de 

möjligheter som finns till interaktion och hybriditet medan Löfven oftast håller sig till en 

enkelriktad kommunikation via broadcasting. Detta är ett intressant resultat då Löfvens 

Instagram trots allt administreras av medarbetare som antas arbeta med kommunikation på ett 

professionellt plan och således kan förväntas utnyttja mediets fulla potential.  
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Det finns både skillnader och likheter när det kommer till partiledarnas självrepresentation på 

deras Instagramkonton. Båda ler på majoriteten av bilderna för att uttrycka en 

tillmötesgående positiv bild av sig själva. Det finns dock skillnader i vilken utsträckning de 

har kroppskontakt med andra personer i inläggen, samt vilken typ av kroppskontakt de har. 

Lööf har en högre och mer informell grad av kroppskontakt då hon håller om den andra 

personen, vilket utstrålar mer värme, en typisk kvinnlig egenskap. Löfven å andra sidan 

porträtteras ofta med formellare kroppskontakt i form av handskakningar. Han är även mer 

formell i sina klädval och bär ofta kavaj och slips medan Lööf uppfattas som mer avslappnad. 

Även denna nivå av formalitet överensstämmer med typiska könsnormer inom politiken. 

Både genom sina val av inramning och rekvisita förstärker de partiets värderingar och 

politiska fokus. Löfven väljer i högre grad att visa upp möten med arbetarklassen i deras 

arbetsmiljö medan Lööf ofta återfinns i en naturmiljö. Här framkommer också en tydlig 

skillnad i hur Lööf använder sig av personer i sin yrkesroll, då dessa oftast förekommer i 

inlägg där deras syfte är att framhäva Lööf, exempelvis en reporter.  

 

Ingen av partiledarna drar således en tydlig gräns mellan privatliv och arbetsliv. De integreras 

med varandra i ungefär samma utsträckning men innehållet i partiledarnas inlägg skiljer sig 

åt. Annie Lööf är betydligt mer personcentrerad och publicerar inlägg med högt fokus på 

henne som individ medan Stefan Löfven i högre utsträckning tar hjälp av andra som rekvisita 

för att framställa en bild av sig själv och hans värderingar. Gränsdragningen mellan privatliv 

och arbetsliv hanteras på olika sätt men ger i slutändan i båda fall ett Instagramkonto där 

partiledaren inte enbart är en politiker utan även en familjemedlem och en medmänniska. På 

så vis har Instagram lyckats med samma sak tv:n gjorde i fallet med Kennedy och Nixon; att 

skapa ett nytt medielandskap där partiledarens personliga egenskaper får en ökad betydelse 

för valresultatet.  
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9. Förslag till vidare forskning 

I vår studie har vi begränsat oss till att analysera två partiledare vilket då ger ett begränsat 

resultat som inte kan generaliseras till hur svenska partiledare agerar överlag på Instagram. 

Studien går därför att utöka för att inkludera fler analysobjekt för att få en bredare bild av 

situationen.  

 

Det skulle även vara intressant att angripa problematiken från ett annat perspektiv. Genom att 

byta till en kvalitativ ansats skulle man kunna analysera ett mindre antal inlägg djupare för att 

hitta mer latenta betydelser då man inte lider av den kvantitativa innehållsanalysens 

begränsning av att endast analysera det manifesta. Båda dessa sätt att arbeta på undersöker 

dock bara vilka strategier materialet ger uttryck för. Genom att utföra intervjuer med 

partiledarna eller deras kommunikationsstrategier skulle man kunna analysera vilka strategier 

de faktiskt använder och om de överensstämmer med vad som syns i materialet. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Kodbok 

 

Formvariabler  

 

V1 Inläggets kod:  

Stefan Löfven: 100X ex bild 1 = 1001 ex bild 112=1112  

Annie Lööf: 200X ex bild 1 = 2001 ex bild 114= 2114  

 

V2 Vems Instagram tillhör inlägget?  

1. Stefan Löfven  

2. Annie Lööf 

 

V3 Vilket format har inlägget? 

1. Enskild bild  

2. Bildserie  

3. Video  

4. Bildserie som inkluderar video  

 

 

V4 Publicering - Vilken månad publicerades inlägget? 

1. Mars 

2. April 

3. Maj 

4. Juni 

5. Juli 

6. Augusti 

7. September 
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Innehållsliga variabler  

 

V5 Innehåller bildtexten en uppmaning till interaktion? (En fråga som ställs till följaren) 

1. Ja  

2. Nej  

 

V6 Innehåller bildtexten en direkt uppmaning till agerande?  

1. Ja, läsa mer, se en film, ta reda på mer information.  

2. Ja, en uppmaning att rösta eller ta ställning politiskt  

3. Ja, övrigt  

4. Nej 

 

V7 Förekommer det vallöften eller partipolitiska ställningstaganden i bildtexten? 

1. Ja, i vi-/parti-/alliansen-/regeringen-form 

2. Ja, i jag-form 

3. Nej  

 

V8 Framhävs en personlig egenskap i bildtexten?  

1. Ja, information om hens ursprung 

2. Ja, information om hens tidigare arbetssysslor eller andra sysselsättningar 

3. Ja, kopplat till familjelivet/familjerollen  

4. Ja, personligt ställningstagande  

5. Ja, övrigt  

6. Nej  

 

V9 Är fokusen på politiskt/arbetsrelaterat innehåll? 

1. Ja, i bild och text 

2. Ja, bara i bild 

3. Ja, bara i text  

4. Nej  
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V10 Föreställer inlägget visuellt material från ett annat medium? 

1. Ja, en tidningsartikel 

2. Ja, en tv-sändning  

3. Ja, kampanjmaterial från partiet  

4. Ja, övrig affischering/socialt medium  

5. Nej 

 

V11 I vilken miljö porträtteras i inlägget?  

1. Hemmamiljö - inomhus  

2. Natur 

3. Neutral ex. gata, offentlig plats  

4. Restaurang/cafe 

5. Kontor/konferenslokal/möteslokal 

6. Fotostudio (ex. kampanjmaterial, redigerad grafisk bakgrund, färg) 

7. Tv-studio/inspelning/radio-studio  

8. På en scen 

9. Besök på arbetsplats  

10. Transportmedel (på ett tåg/buss/bil)  

11. Folksamling inomhus/aula 

12. Folksamling utomhus 

13. Framgår ej  

 

V12 Vem är med i inlägget?  

1. Enbart partiledaren  

2. Andra svenska politiker/medarbetare  

3. Andra svenska politiker/medarbetare med partiledaren 

4. Utländska politiker  

5. Utländska politiker med partiledaren 

6. En/flera kända personer inom underhållningsbranschen  

7. En/flera kända personer inom underhållningsbranschen med partiledaren 

8. En/flera kända personer inom sportvärlden 

9. En/flera kända personer inom sportvärlden med partiledaren 

10. En/flera kända personer inom kultur 

11. En/flera kända personer inom kultur med partiledaren  
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12. En/flera kända personer för sin livshistoria 

13. En/flera kända personer för sin livshistoria med partiledaren 

14. En/Flera influencers 

15. En/Flera influencers med partiledaren  

16. Familjemedlem/familjemedlemmar  

17. Familjemedlem/familjemedlemmar med partiledaren 

18. Familjemedlem/familjemedlemmar och arbetsrelaterad person/personer  

19. Familjemedlem/familjemedlemmar och arbetsrelaterad person/personer med 

partiledaren 

20. Familjemedlem/familjemedlemmar och känd person/personer med partiledaren 

21. Person/personer i sin yrkesroll 

22. Person/personer i sin yrkesroll med partiledaren 

23. Folkmassa = grupp som har samlat för ett syfte 

24. Folkmassa med partiledaren  

25. Civil människa/människor  

26. Civil människa/människor med partiledaren  

27. Framgår ej  

 

V13 Vid möte mellan partiledaren och en/flera andra personer, sker det någon 

kroppskontakt?  

1. Ja, handskakning  

2. Ja, en omfamning/kram/hålla hand  

3. Ja, en arm om en annan person/hand på rygg/höft/arm/axel  

4. Ja, övrigt ex. High five  

5. Nej 

6. Framgår ej  

 

V14 Hur är partiledaren klädd? 

1. Formellt klädd- (Stefan Löfven: skjorta + kavaj. Annie Lööf: Kavaj+skjorta / fin 

klänning) 

2. Kontorsklädd (Skjorta/blus/klänning)  

3. Fritidsklädd (allt under skjorta/blus)  

4. Framgår ej  
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V15 Vad är den primära färgen på partiledarens kläder?  

1. Svart 

2. Vit 

3. Grå  

4. Brun 

5. Lila 

6. Röd 

7. Orange 

8. Gul 

9. Grön 

10. Blå 

11. Rosa 

12. Framgår ej 

 

V16 Vad är den sekundära färgen på partiledarens kläder?  

1. Svart 

2. Vit 

3. Grå 

4. Brun 

5. Lila 

6. Röd 

7. Orange 

8. Gul 

9. Grön 

10. Blå 

11. Rosa 

12. Framgår ej 

 

V17 Vad för ansiktsuttryck har partiledaren?  

1. Leende/skrattande   

2. Neutral  

3. Engagerad/intresserad  

4. Sammanbiten/seriös 

5. Framgår ej   
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Bilaga 2. Tolkningsprinciper 

Nedan presenteras de tolkningsprinciper vi använt oss av under kodningen. 

Tolkningsprinciperna är till för att förtydliga kodningen och skapa ramar för att kodningens 

resultat ska bli så korrekt och relevant som möjligt.  

 

Variabel 5 - Innehåller bildtexten en uppmaning till interaktion? 

- En uppmaning till interaktion kan vara exempelvis en fråga till följarna, eller en 

uppmaning att “tagga” en vän då det är en uppmaning till att engagera sig i 

kommentarsfältet.  

- En retorisk fråga i början av en bildtext som sedan diskuteras i resten av texten räknas 

ej som interaktion med följarna.  

 

Variabel 6 - Innehåller bildtexten en direkt uppmaning till agerande?  

- En uppmaning till agerande kan vara utformad på olika sätt och av den anledningen 

har vi flera svarsalternativ som inkluderar agerande. 

1. Ja, läs mer/se en film/ta reda på mer information  

- Denna kodas när bildtexten uppmanar följarna att klicka vidare från 

den ursprungliga bilden och ta reda på mer information.  

- Det räknas ej när de hänvisar till ett material som inte kommit ut än, 

exempelvis “håll utkik efter [...] som släpps inom kort” 

2. Ja, en uppmaning att rösta eller ta ställning politiskt 

- Denna kodas när bildtexten uppmanar följarna att utföra en politiskt 

handling. Exempelvis att gå och rösta/förtidsrösta eller att stå upp för 

en viss fråga, ta en diskussion osv.  

- Enbart material som är utformat så att det adresserar följaren direkt 

kodas som detta. Exempelvis räknas ej ett allmänt uttalande som “vi 

måste stoppa rasismen”, medan “axla ditt ansvar” kodas in.  

3. Ja, övrigt 

- Detta variabelvärde kodas när en uppmaning finns i bildtexten som inte 

överensstämmer med någon av de ovannämnda. Exempelvis “tagga en 

vän”. Att just “tagga en vän” både räknas som interaktion och 

uppmaning är att den är en kombination av båda. Den är mer direkt 
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utformad än en fråga då den uppmanar till direkt handling men 

inkluderar även interaktiva inslag.  

 

Variabel 7 - Förekommer det vallöften eller partipolitiska ställningstaganden i 

bildtexten? 

- Innehåller bildtexten beskrivningar av den politik partiet/partiledaren vill föra om de 

får makten i valet kodas detta som vallöften eller partipolitiska ställningstaganden.  

- Föreställer bilden kampanjmaterial med text som är tydligt läsbar och som 

överensstämmer med frågan räknas den in i bedömningen. Om bild och bildtext 

motsäger varandra väger bildtexten dock tyngre än bilden.  

- Är inlägget en video som innehåller vallöften eller partipolitiska ställningstaganden 

och bildtexten enbart refererar till videon tas innehållet i videon med i bedömningen.  

 

Variabel 8 - Förekommer det personliga egenskaper i bildtexten? 

- Med ursprung menas stad/plats/miljö partiledaren har vuxit upp i.  

- Om bildtexten behandlar en aktivitet utförd med familjen/familjemedlem kodas det 

som “ja, kopplat till familjelivet/familjerollen” då det framhäver partiledarens roll 

som mamma/pappa/fru/man.  

- Med personligt ställningstagande menas att man tar ställning i en fråga som inte direkt 

rör partipolitiken. Exempelvis står upp mot rasism, för jämställdhet eller miljö utan att 

koppla det till partipolitik.  

 

Variabel 9 - Är fokusen på politiskt/arbetsrelaterat innehåll? 

- Det kodas som politiskt/arbetsrelaterat innehåll om bild och/eller text innehåller 

material som syftar på deras arbetsuppgifter, exempelvis att de varit på en viss 

plats/träffat en viss person i sin roll som partiledare/politiker.  

- Bild och bildtext kan dock motsäga varandra även om de behandlar samma situation. 

Detta beror på hur bilden är tagen. Exempelvis en selfie/gruppbild som är tagen på ett 

avslappnat sätt utan att några arbetsrelaterade inslag syns i bilden kodas som privat då 

den visar upp en mer avslappnad bild av partiledaren. För att den ska kodas som detta 

får exempelvis inga partisymboler eller andra politiska inslag synas.  

- Är det otydligt vad en bild föreställer för situation används bildtexten som 

komplement för bedömning.  
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- Innehåller bild och bildtext både privat och arbetsrelaterat material så appliceras 

huvudandelsprincipen. 

 

Variabel 10 - Föreställer inlägget visuellt material från ett annat medium? 

- Det räcker att det finns en bild/video i en bildserie som tydligt föreställer material från 

ett annat medium för att det ska räknas som hybridity, även om inte första bilden är 

det. Detta för att visa på i vilken utsträckning man använder sig av denna funktion.  

- En video som inkluderar en partilogga ska kodas som variabelvärde 3, “ja, 

kampanjmaterial från partiet”, om innehållet är tydligt partipolitiskt. Om innehållet 

inte alls är kopplat till politik men ändå inkluderar en partilogga kodas den som 

variabelvärde 4, “ja, övrig affischering/socialt medium” (Se exempel inlägg 2069, 

Annie Lööf 18:e juni)  

 

Variabel 11 - I vilken miljö porträtteras i inlägget?  

- En bild som föreställer exempelvis en trädgård eller en altan kodas utifrån 

huvudandelsprincipen baserat på vilket som är mest framträdande visuellt, “1-

Hemmamiljö” eller “2-Natur”.  

- En bild som är tagen i ett jobbrelaterat sammanhang men där miljön är tydligt 

“hemmatrevlig” utan tydliga tecken på arbetsrelaterade saker mer än personerna i 

fråga kodas det som “1-Hemmamiljö”.  

- En bild föreställande ett fikarum/matsal kodas som “4-Restaurang/café”. 

- En politisk arbetsplats kodas som “5-Kontor/konferenslokal/möteslokal”.  

- “9-Besök på arbetsplats” är en arbetsplats som inte har en direkt politisk koppling, 

utan en plats partiledarna besöker för att t.ex. lära sig mer om arbetet eller platsen, 

eller för att träffa arbetarna.  

- En miljö som är svår att avgöra, exempelvis en soffa, men som är väldigt sparsamt 

inredd där inte mycket mer information framkommer för att avgöra vad för slags 

miljö det är kodas som “13-Framgår ej”.  
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Variabel 12 - Vem är med i inlägget?  

- För att avgöra om en individ är relevant i bilden och ska kodas eller ej beror på fokus, 

interaktion, placering och funktion. Om personen exempelvis kollar in i kameran, 

interagerar med partiledaren eller fyller en funktion i bilden räknas den som relevant 

medan en passerande i bakgrunden ej räknas som relevant.  

- I en tydligt arbetsrelaterad situation men där det är svårt att avgöra exakt roll eller 

nationalitet på de medverkande kodas materialet som “2-Andra svenska 

politiker/medarbetare”.  

- En historisk aktivist som är känd för sina politiska handlingar och ställningstaganden 

kodas som svensk/utländsk politiker beroende på nationalitet.  

- Vid variabelvärdena 6-15 angående olika kategorier av kända personer görs ett 

avvägande av vad de är mest kända för.   

- “21-Personer i sin yrkesroll” definieras bland annat av ifall de bär kläder som tyder på 

att de är i en specifik arbetsrelaterad roll, eller om bildtexten förtydligar deras 

yrkesroll. 

- “23-Folkmassa” definieras av en grupp människor som har samlats för ett specifikt 

syfte ex. parad, konsert, demonstration, evengemang. 

 

Övergripande tolkningsprincip för partiledarens klädsel/ansiktsuttryck/kroppskontakt: 

- Framkommer information på någon av dessa variabler i en bildserie men ej första 

bilden tar man med dem i analysen ändå. Detta då det trots allt är en viktig del av hur 

partiledaren framställer sig. Ex. Syns inte ansiktet i första bilden, men i andra, då 

tolkar man det ansiktsuttrycket som syns på bild 2. Men visar olika ansiktsuttryck i 

bild 1 och 2 tolkas bild 2.  

 

Variabel 13 - Vid möte mellan partiledaren och en/flera andra personer, sker det någon 

kroppskontakt?  

- Ofrivillig kroppskontakt av att partiledaren står nära en person på en gruppbild axel 

mot axel räknas ej som kroppskontakt 

- Är bilden tagen i en rörelse på väg till en kram/handskakning/high five räknas det som 

respektive kategori.  

- Vid beröring från annan människa räknas det endast om partiledaren besvarar 

kroppskontakten.  
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- Är partiledaren själv på bilden kodas det som “6-Framgår ej” men är partiledaren med 

på bilden tillsammans med andra personer utan att kroppskontakt förekommer kodas 

det som “5-Nej”.  

 

 

Variabel 14 - Hur är partiledaren klädd? 

- Bär partiledaren ett “lånat” klädesplagg för ett specifikt syfte, exempelvis en 

reflexväst vid besök på en arbetsplats, kodas det plagg som bärs under det lånade 

plagget.  

- En högtidsdräkt som folkdräkt kodas som “1-Formell klädsel”  

- Vid Stefan Löfven kodas det som “1-Formell klädsel” om han bär kavaj, “2-

Kontorsklädd” om han bär skjorta (även om han bär slips), och vid kortärmad skjorta 

kodas det som “3-Fritidsklädd”.  

- Vid Annie Lööf kodas det som “1-Formell klädsel” om hon bär kavaj eller formellare 

klänning, det tas även hänsyn till ytterligare accessoarer, smink och hår som förstärker 

intrycket av en formellare situation. Bär hon en kavajliknande topp med knytning i 

midjan kodas det dock som “2-Kontorsklädd”.  

- Vid Annie Lööf spelar längden på ett klädesplagg roll. Ett par shorts som slutar högre 

upp på låret kodas som “3-Fritidsklädd”.  

 

Variabel 15 - Vad är den primära färgen på partiledarens kläder?  

- Vad som är primärfärg definieras olika beroende på konstellationen av kläder.   

- Primärfärgen är den som är mest framträdande och får störst fokus i bilden.  

- Vid kavaj(jacka), skjorta och slips kodas kavajens färg som primärfärg och slipsens 

färg som sekundärfärg.  

- Vid kavaj(jacka) och skjorta kodas kavajens färg som primärfärg och skjortan som 

sekundärfärg.  

- Vid skjorta och slips kodas slipsen som primärfärg och skjortan som sekundärfärg.  

- Vid ett mönstrat plagg kodas den huvudsakliga grundfärgen som primärfärg och 

mönstret som sekundärfärg. Innehåller mönstret flera färger utan att någon är 

framträdande kodas sekundärfärgen som framgår ej.  

- Ett väldigt mörkt plagg, exempelvis mörkgrått eller mörkblått, kodas som “1-Svart” 
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- Vid ett lånat plagg över de vanliga kläderna, exempelvis en reflexväst över skjorta, 

kodas inte reflexvästen då det inte är ett plagg partiledaren själv valt och kunnat tänka 

till om färgen på. Istället kodas de kläderna hen bär under.  

- Framgår ej hela klädesplagget i första bilden tar vi in resterande bilder i en bildserie 

för att avgöra exempelvis färg på slips.  

- Vid enfärgat klädesplagg kodas samma färg som både primärfärg och sekundärfärg.  

- Vi tar ej hänsyn till underdel utan kodar enbart plagg på överdelen av kroppen.  

 

Variabel 16 - Vad är den sekundära färgen på partiledarens kläder?  

- Se tolkningsprinciper på variabel 14.  

 

Variabel 17 - Vad för ansiktsuttryck har partiledaren?  

- Framgår för liten del av ansiktet eller att det är på för långt avstånd för att avgöra 

olika ansiktsuttryck kodas det som “5-Framgår ej”. 

- Vid otydliga ansiktsuttryck som är svåra att tyda tar vi hänsyn till kroppsspråk och 

kroppshållning. En framåtlutad hållning gör exempelvis att man ser mer “3-

Intresserad/engagerad” ut medan armarna i kors över bröstet gör att man ser mer “4-

Sammanbiten/seriös” ut även om ansiktsuttrycket är relativt neutralt  

- Vid en video räknas det ansiktsuttryck vi tolkar som mest dominant och framträdande 

i videon, är det för många olika slags ansiktsuttryck, exempelvis ett montage från 

olika tillfällen kodas ansiktsuttrycket som “5-Framgår ej”.  

- Vid ett collage av flera bilder som motsätter varandra så kodas den som “5-Framgår 

ej”.  
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Bilaga 3. Bild 2089 - Annie Lööf  
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