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Abstract 
 

 

 

 

This paper aimed to investigate how Swedish politicians use social media Twitter and Instagram 

and if there was evidence to discern of personal branding and identity creation. Main method 

used was the observation of four politicians’ shared content on Twitter and Instagram. In order 

to strengthen the results of the study, interviews were also made on the same politicians, of 

which two responded. The study showed, among other results that Twitter is used more for 

political aspects and Instagram to show personality and lifestyle. Several signs of personal 

branding and identity were also found. 
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1 Inledning 

Trots att vi befinner oss mitt i en mandatperiod så betyder inte det att politikerna vilar från att 

försöka påverka folket, det pågår ständigt en kamp om att synas, höras och övertala. Medier har 

alltid haft en stor roll inom politiken och i och med att nya medier slår igenom så kommer även 

politikerna bli synliga där också, förr eller senare. 

 

De två senaste valåren (2006 och 2010) har man märkt att internet och sociala medier har haft en 

stor betydelse inom politiken, och det pratades speciellt mycket om det år 2010. Aldrig förr har 

det funnits så många sätt för politikerna att kommunicera med, och försöka påverka, svenska 

folket som det finns idag.  

 

I och med de sociala medierna har politikerna även bättre möjligheter än någonsin att bygga upp 

ett personligt varumärke - något de kan ha nytta av eftersom att medborgare i Sverige har 

någonting som kallas personval, det betyder att de inte bara har möjlighet att rösta på ett parti när 

det är val, utan även att rösta på enstaka personer till vissa tjänster inom det partiet man röstar 

på.  

 

Men hur använder sig politikerna egentligen av de sociala medierna och är det någon skillnad i 

vad som delas via olika medier? Kan man urskilja tecken på personligt varumärkesbyggande och 

identitetsskapande och vad kan man säga om mediernas funktionsmässiga möjligheter eller 

begränsningar ur ett sådant perspektiv? 

1.1 Syfte 

Medier är under en konstant utveckling, men för att veta hur medierna ska fortsätta utvecklas är 

det stor vikt att ta reda på hur medierna faktiskt används. Denna uppsats syftar till att ge en 

indikation på hur Twitter och Instagram används inom politiken idag, att genom en analys av 

insamlad data, observation och intervjuer, skapa förståelse för hur medierna används ur ett 

personligt varumärkes- och identitetskapandeperspektiv samt utifrån detta påvisa möjligheter 

eller brister i mediernas funktioner.  

 

Att undersökningen är baserad på politiker förklaras genom att det är viktigt för politiker att 

bygga sig ett starkt varumärke då personval är aktuellt. Politiker använder sig därför mer och 



 5 (42) 

mer av sociala nätverk för att sprida sina personliga profileringar. Via sociala nätverk lyckas 

politiker påverka samt kommunicera med folket.  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur används Twitter och Instagram inom politiken idag? Finns det skillnader mellan 

medierna?  

2. Finns det tecken att urskilja som tyder på personligt varumärkesbyggande och/eller 

identitetskapande? Och i så fall vilka? 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på enskilda politiker som är aktiva på Twitter och Instagram, separerat 

från eventuella valkampanjer. Studien är även kvalitativ vilket förklarar varför endast fyra 

politiker observerats. Detta har valts medvetet för att få ett djupare resultat. Eftersom studien 

endast fokuserar på svenska politiker kommer kapitlet tidigare forskning därför baseras på 

Sverige. 

2 Bakgrund 

Sedan personval infördes inom den svenska politiken 1997 har det blivit väsentligt för politiker 

att bygga sina egna personliga varumärken genom att starta marknadsföring av individer1. 

Tidigare har partierna själva valt ut vilka politiker som tillsatts som mandat, idag får det svenska 

folket vara med och rösta om det2. Att driva en kampanj är inte billigt, vilket visade sig 

oroväckande då politiker får med stor sannolikhet med sig sponsorer som bidrar med stora 

summor pengar för kampanjerna. Dessa stora bidrag kan lätt leda till korruption. Därför sattes 

regler och normer inför det första personvalet i Sverige. Pengarna skulle redovisas och gränser 

sattes för hur mycket pengar som fick användas i personvalskampanjer. Alla politikerna fick 

samma förutsättningar att bygga sina kampanjer på. Med detta i åtanke så är Twitter, Instagram 

samt alla de andra sociala nätverken tydliga exemplen på sätt att bygga sig själv ett varumärke 

utan större kostnader. Ett varumärke som representerar vilka just dem är. De sociala nätverken 

möjliggör för politiker att få lika stor chans att synas oberoende på hur mycket kampanjpengar 

de har.3 

                                                
1 http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/valsedlar_och_personrostning/personrosta/index.html 

2 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/kta-personvalssystem_GZ02K372/?text=true 

3 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Sponsring-av-
politiker_GL02K219/?text=true 
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2.1 Twitter 

Twitter är en social nätverkstjänst där användare är begränsade till att skriva samt läsa 

meddelanden på max 140 tecken. Twitter betyder kvittra, användarna ses som att de kvittrat som 

en fågel när de skriver sina inlägg. Ett meddelande som skrivs kallas därför för en tweet (plural 

tweets). Twitter är förinställt på att alla tweets är offentliga, därför behöver man inte bli godkänd 

för att kunna läsa vad andra skriver. Dessa så kallade tweets hamnar sedan på användarens 

personliga sida där läsare över hela världen kan ta del av dem. Hittar man en intressant 

användare man vill prenumerera på så kan man göra det genom att ”följa” denne. Twitter går 

med enkla ord ut på att man ska följa användare samt att andra användare ska följa en. Alla 

tweets till de man följer hamnar på ens startsida i kronologisk ordning (den senaste tweeten högst 

upp). Vill användarna skicka tweets till varandra görs detta genom att sätta ett @-tecken framför 

användarnamnet på den användaren man vill ska få tweeten. En tweet som publiceras kan få 

väldigt lång livslängd då den kan fortsätta spridas oavbrutet genom att den delas vidare av en 

annan användare som lägger upp den på sin egna sida, en så kallad retweet. Twitter lanserades i 

juli 2006 och har sedan dess använts av flera miljoner användare över hela världen4. 

 

Twitter används inte enbart av privatpersoner utan har visat sig vara till stor fördel för företag, 

politiker, artister samt organisationer att enkelt marknadsföra sig. Allt som skrivs hamnar på 

Twitter i realtid vilket innebär att miljontals följare kan få direkt information från event de inte 

närvarar vid. Det krävs inte att man själv har ett twitterkonto för att kunna ta del av vad som 

skrivs5. 

 

Twitter fungerar utmärkt för politiker samt andra användare som behöver snabb respons. En 

politiker kan snabbt och enkelt se om ett nytt förslag är populärt eller inte genom att granska hur 

många gånger användare nämnt det ämnet i sina egna tweets, eller genom att användarna delar 

med sig av inlägget (retweetar) till sina egna följare. 

 

Ett exempel är Barack Obama, då han var presidentkandidat valet 2008 i USA tog han hjälp av 

bland annat Twitter under sin valkampanj för att snabbt och enkelt nå ut till sina anhängare, 

vilket visade sig vara ett lyckat drag. Politiker samt andra företag och organisationer har insett 

vilket starkt verktyg Internet samt de sociala nätverken är. Hur snabbt de kan förmedla budskap 

till en större publik utan märkvärdiga problem. Twitter gynnade publiken bäst genom att 
                                                
4 http://techcrunch.com/2006/07/15/is-twttr-interesting/ 
5 https://twitter.com/about 
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livesända tal som hölls, tal som då blev dikterade för alla som inte kunde närvara eller se det på 

TV6. ”[...]presidentvalskampanjen i USA 2008. Detta val uppges vara det första amerikanska 

val där Internet utgör den primära kanalen till information.” (Lindqvist & Söderlind, s. 225. 

2009)7 

 

2.2 Instagram 

Instagram är någorlunda ny på marknaden då den lanserades i oktober 2010 som en 

mobilapplikation för iOS, Apples egna operativsystem. Instagram lanserades sedan i april 2012 

för Android (Googles egna operativsystem för smartphones och surfplattor)8. Instagram är en 

foto-app där användare delar med sig av sina egna samt tar del av andras fotografier. Efter att ett 

foto är taget kan man lägga på olika filter, kanske för att användaren vill ha bilden i svartvitt eller 

för att ge bilden en retrokänsla. Att dela med sig av bilden på Facebook, Twitter, Flickr samt 

Tumblr är ytterligare ett val användaren har, annars får bilden stanna på Instagram där ens 

vänner kan gilla bilden samt ge kommentarer9. Instagram fungerar på ungefär samma sätt som 

Twitter. När man hittat en användare man gillar, följer man denne så att nytagna bilder hamnar 

på ens egen huvudsida. 

 

Många företag har börjat använda sig av Instagram för att beskriva sitt arbete på ett mer 

konstnärlig sätt. Genom Instagram kan företag tillsammans med andra som vill marknadsföra sig 

ge en personlig bild av sitt varumärke. Genom att visa bilder på sitt varumärke ger avsändaren en 

ärligare bild till publiken10. På detta sätt når de även ut till den publik som påverkas mer genom 

bild än av text.  

 

”Bildens kombination av mönster och färger påverkar kroppens energitillstånd, väcker affekter 

och känslor som kan vara både behagliga och obehagliga.” (Wide, s. 125. 2005)11. Precis som 

Wide beskriver det i citatet så påverkas människor av bilder. Bilder väcker känslor hos 

människorna, oavsett om det är positiva känslor eller negativa. Detta sätt att framkalla känslor på 

kan sedan självklart utnyttjas som marknadsföring via exempelvis Instagram. Där kan användare 

påverka varandra genom bilder.  

                                                
6 http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/the-obama-campa/ 
7 Lindqvist, Martin & Söderlind, Peder. Informationskompetens - en grundbok. Stockholm: Santérus, 2009. 
8 http://www.idg.se/2.1085/1.441743/instagram-till-android-ar-har 
9 http://www.businessinsider.com/instagram-2010-11 
10 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.455713 
11 Wide, Kenneth. Bildens helande kraft. Falun: Mareld, 2005. 
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3 Tidigare forskning 

PR Smith och Ze Zook skriver i sin bok Marketing communications: integrating offline and 

online with social media att sociala medier innebär en ny era inom marknadsföring. Även om de 

primärt menar marknadsföring för företag så går teorierna att applicera på politiken; ”Social 

media put customers back at the centre of the organization and gave marketers a new set of tools 

to listen to them and to encourage them to engage with the brand.” (Smith & Zook, s. 4. 2011)12 

 

I artikeln Three Attitudes to 140 Characters: The Use and Views of Twitter in Political Party 

Communications in Sweden skriver Marie Grusell och Lars Nord om deras studie om hur Twitter 

använts i svenska politiska partiers valkampanjer inför valet 2010. De kom bland annat fram till 

att antalet tweets och följare nådde rekordnivå i denna kampanj och Twitter ansågs ha 

flerdimensionella potentialer både som intern och extern politisk kommunikation. De kom också 

fram till i sin undersökning att Twitter hade den huvudsakliga funktionen att ”varumärkesbygga” 

internt bland kampanjarbeterare, samt mobilisera redan övertygade delar av väljarna. Största 

delen av kommunikationen på Twitter, visade det sig, bestod av enkelriktade meddelanden 

istället för meddelanden som uppmuntrade till diskussion mellan väljare och partier/kandidater; 

”Consequently, the majority of the parties’ usage of Twitter was more of a traditional mass 

media approach: talking at the voters, rather than talking with them.” (Grusell & Nord, s. 57. 

2012).13 

 

Linda Cederquist och Johanna Lundberg har skrivit en magisteruppsats vid namn 

Marknadsföring av människor i vilken de studerat personliga varumärken med utgångspunkt från 

traditionell varumärkesbyggande. I uppsatsen tar det bland annat upp det här med att använda 

sociala medier till hjälp när man skapar sitt personliga varumärke. Cederquist och Lundberg 

menar att det inte enbart räcker att finnas på de sociala medierna för att på så sätt få ett starkt 

varumärke, utan man måste förbereda sig ordentligt ”innan man ger sig ut i de sociala medierna”. 

Utifrån intervjuer de gjorde i studien kom de fram till att sociala medier kan vara väldigt viktiga 

när man bygger ett varumärke ”[…] samtidigt som vikten av försiktighet och av att ha en 

                                                
12 Smith, PR & Zook, Ze. Marketing communications: integrating offline and online with social media. London: 
Kogan Page. 2011. 
13 Grusell, Marie & Nord, Lars, Three Attitudes to 140 Characters: The Use and Views of Twitter in Political Party 
Communications in Sweden. Public Communication Review, Vol. 2 No. 2, 2012. 
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långsiktig strategisk plan vid användning av sociala medier betonas” (Cederquist & Lundberg, s. 

25. 2010).14 

 

4 Teori 

4.1 Personligt varumärke 

Det finns många fördelar med att ha ett starkt personligt varumärke, bland annat får man top-of-

mind status, menar Montoya och Vandehey – vilket betyder att när man är en av många 

kandidater i ett projekt eller en möjlighet så är man den första människor tänker på. En annan 

fördel är att man tilldelas en ledarroll, människor blir uppmuntrade till att sätta personen ansvarig 

och leda dem. Eftersom det finns personval i Sverige är detta någonting svenska politiker har 

stor nytta av.15 

 

Att ha ett starkt varumärke handlar om att influera hur andra människor uppfattar en själv, och 

för att vara effektiv krävs det att varumärket framkallar 3 grundläggande uppfattningar om en. 

Den första uppfattningen är att man är annorlunda eller originell, detta är den viktigaste delen av 

ett personligt varumärke menar Montoya och Vandehey. Den andra uppfattningen är att man är 

överlägsen, att man är bäst på det man gör. Att vara sedd som en ledare i sitt område är viktigt 

för att lyckas vinna förtroendet av människor som inte känner en personligen. Den tredje 

uppfattningen är att man är äkta, att varumärket är byggt på den man är på riktigt, vad man har 

för egenskaper och det man älskar med ditt jobb – vilket varumärket ska förmedla till ens 

publik.16 

 

Ett varumärke är, som tidigare nämnt, baserat på personens egenskaper. Följande är några 

egenskaper som hjälper till att bygga ett varumärke; personlighet, kompetens, yrke, livsstil och 

vänner.17 

 

Montoya och Vandehey pratar också om begreppen specialisering och positionering: 

specialisering handlar om att begränsa omfattningen om vem man är och vad man gör – att rama 
                                                
14 Cederquist, Linda & Lundberg, Johanna (2010). Marknadsföring av människor. Magisteruppsats, Uppsala 
universitet, Företagsekonomiska institutionen. Hämtad från http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:398706/FULLTEXT01 
15 Montoya, Peter & Vandehey, Tim. The brand called you: The ultimate personal branding handbook to transform 
anyone into an indispensable brand. 2003. 
16 Ibid 
17 Ibid 



 10 (42) 

in en själv till en specialist på ett mindre och precist utbud av tjänster. Positionering handlar om 

att hitta en plats för sig själv i ens publiks tankar, så att de förknippar en med en enda kraftfull 

idé. Många blandar ihop dessa begrepp, menar Montoya och Vandehey, men det finns en klar 

skillnad mellan de två; specialisering sker oberoende av ens konkurrerande aktörer - man tänker 

endast på sin publik och vad de behöver, medan positionering handlar om att positionera sig 

själv i relation till dessa konkurrenter, att ockupera en plats som de inte gör. För att hålla sitt 

varumärke klart och koncist är det en bra idé att bygga sitt varumärke utifrån 3 centrala delar i 

positionering; vem man är, vad man gör samt vad som gör en annorlunda.18 

 

Montoya och Vandehey skriver också om varför man bör finnas på internet om man vill bygga 

upp ett personligt varumärke. De menar att det bland annat är bra för att upprätthålla kontakten 

med sina klienter, eller i denna uppsats fall – väljare.19 

4.2 Persona 

Alla individer kan skapa flera versioner av sig själva, termen som beskriver detta på bästa sätt är 

persona. Med andra ord kan persona beskrivas som den rollen en karaktär spelar. Karaktären 

väljer ut vilka beteenden att spela ut för att uppnå ett önskat intryck vid interaktion med andra 

människor. En person kan därför utveckla flera olika personas beroende på situationen samt 

människorna i den. Med det sagt, personan som presenteras för andra människor varierar baserat 

på den sociala situationen personen i fråga befinner sig i20. I artikeln The academic online: 

Constructing persona through the World Wide Web beskriver Kim Barbour och David Marshall 

hur de fokuserar på akademiker som genom konstruerade personas presenterar versioner av sina 

identiteter till världen21. Människors olika persona bygger alltså på ens identitet.  

 

Jostein Gripsrud förklarar alla människors identiteter som ett enda stort lapptäcke. Detta 

lapptäcke är ihopsytt av alla ens olika identiteter. Han menar att människors identiteter är en 

sammanflätning av likheter samt skillnader i förhållande till andra människor. Gripsrud förklarar 

två olika huvudtyper av identitet, nämligen social identitet samt personlig identitet. En social 

identitet får människan genom andras uppfattning om dem. Vilket kön de har, i vilken ålder de 

är, vart de kommer ifrån osv. Den personliga identiteten kommer människan själv fram till 

                                                
18 Ibid 
19 Ibid. 
20 Goffman, Erving. The Presentation of Self in Enveryday Life. New York: Penguin Books, 1959. 
21 Barbour, Kim & Marshall, David. The academic online: Constructing persona through the World Wide Web. First 
Monday, Vol. 17 No. 9-3, 2012. 
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genom att ställa sig frågan: Vem är jag? Vad är unikt med just mig? Vad skiljer mig från alla 

andra? Gripsrud förklarar att människans psyke eller själ är sedd som kluven redan sedan den 

kulturhistoriska epoken på 1800-talet.22 

 

Det är vanligt att människor delar upp sina identiteter genom att tänka sig för vilka exempelvis 

bilder eller texter de publicerar på vilka sociala nätverk. De kan ha kontakter från olika 

identiteter, kontakter som exempelvis består av familjemedlemmar, arbetskamrater, nära vänner 

och gamla klasskamrater. En blandning människor man beter sig olika med baserat på olika 

orsaker. Det kan därför bli svårt att skapa sig en enda identitet på Internet via sociala nätverk 

eftersom man antagligen begränsar och anpassar sig för alla de olika vänskapsgrupperna. 

 

Abram De Swaan nämner även han i sin bok Mänskliga samhällen att människors identiteter 

formas under loppet av individernas livstid. Han menar även att människor inom vissa 

gemenskaper förväntas uppföra sig på ett visst sätt. ”För alla förnimbara skillnader människor 

emellan gäller dock att de är socialt formade, det vill säga att det inom en viss gemenskap råder 

bestämda förväntningar och att dessa ges en särskild betydelse, med påföljden att skillnaderna 

faller olika ut.” (De Swaan, s. 42. 1996).23  

 

Dessa teorier är relevanta för denna studie då observationens resultat kommer visa 

informanternas olika personas i de olika sociala nätverken, om de så som De Swaan beskriver 

det, uppför sig på ett visst förväntat sätt eller inte. Observationen kommer fokusera på huruvida 

politikerna endast visar sina yrkesidentiteter genom att enbart skriva om arbete på Twitter, eller 

om de även skriver om sina privata liv utanför politiken. När Instagram observeras kommer 

iakttagelsen självfallet fokusera på bilderna. Hur bilderna påverkar samt presenterar 

informanterna som personer. 

4.3 Informationssökning via Internet 

Att politiker i huvudtaget finns att hitta på sociala nätverk kan ha att göra med att de behöver 

publiciteten inför personvalen. För att vara så tillfredsställande som möjligt för sin publik så 

behöver de förse dem med information. Att människor idag söker sig till Internet när de 

informationssöker anses inte alls som någonting underligt. Det tillhör denna tid människan lever 

                                                
22 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, mediesamhälle, 2:a uppl. Göteborg: Daidalos, 2002. 
23 De Swaan, Abram. Mänskliga samhällen. Lund: Ariv förlag, 1997. 
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i, men om frågan - Varför söker vi information via Internet? - ändå skulle ställas så har Martin 

Lindqvist och Peder Söderlind svarat på den i sin bok Informationskompetens - En grundbok .24 

 

Människan söker efter information för att lära sig nya saker. De söker efter ny information när de 

känner att de har brist på den. Lindqvist och Söderlind menar att informationsbehovet uppstår i 

alla människors vardag. Människor upptäcker sin brist på information när de lever sitt vardagliga 

liv, när de stöter på frågor de inte har svaret på. Tidigare vände människor sig till medier som, 

tidningar, radio och TV för att stilla sitt hunger efter ny information. Problemet med dessa 

medier är att de själva valt ut vad de ska informera oss användare om. Människan kan inte själv 

välja vad de vill ska pratas om på radio eller TV. De kan heller inte själva bestämma vad temat 

för nästa tidning skall vara. Det har då varit tur att det fanns andra metoder att skaffa sig 

information genom, som telefonkataloger, uppslagsböcker, TV-bilagor osv. Dessa metoder tar 

däremot längre tid att använda sig av. Användaren måste veta exakt vad det är denne är ute efter, 

annars är det nästintill omöjligt att bläddra igenom dessa böcker och hoppas hitta rätt. Användare 

vill välja själva vad de vill konsumera för information samt när de vill konsumera den. Sedan ska 

det helst gå snabbt också. Detta möjliggörs för användarna med hjälp av Internet.25 

 

Lindqvist och Söderlind fortsätter förklaringen med att människor även känner nyfikenhet för 

varandra. De använder sig gärna av Internet för att göra bakgrundskontroller av andra människor. 

Det kan vara till exempel en arbetsgivare som vill kontrollera en arbetssökande innan denne blir 

anställd. Lindqvist och Söderlind menar att människor använder sig av söktjänster via Internet 

för att ta reda på samt få en bild av vad en viss person rör sig inom för kretsar. Detta rör 

självklart även offentliga personer som exempelvis politiker.26 

 

Användare kommer gärna tillbaka till sidor de känner sig nöjda med för att ta del av ny 

information och därmed hålla sig uppdaterade. På det sättet vet användaren redan vad för 

information denne förväntas få på denna hemsida samt vilken genre informationen tillhör. Vissa 

användare går även så långt att de RSS:ar specifika hemsidor. Vilket gör det möjligt för 

användarna att prenumerera på information som kommer från en viss källa menar Lindqvist och 

Söderlind.27 

 
                                                
24 Lindqvist, Martin & Söderlind, Peder. Informationskompetens - en grundbok. Stockholm: Santérus, 2009. 
25 Ibid 
26 Ibid. 
27 Ibid 
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Det är intressant att observera huruvida politiker tar åt sig av denna typ av information i sina 

försök att bygga sig ett varumärke på Internet. Om de tänker efter varför människor i första hand 

använder Internet som informationskälla. Om de försöker tillfredsställa människans nyfikenhet 

genom att besvara frågor samt att informera om relevanta politiska ämnen, eller inte. 

 

4.4 Retorik 

Retorik är ”vetenskapen om eller konsten att tala väl”28. Det är läran om hur man använder och 

formar språket för att övertala åhörarna, att vinna dem till sig och på så sätt också till det som 

retorikern vill främja.29 

 

Identifiering (i samband med retorik) är en term Kenneth Burke introducerade i sin bok A 

Rhetoric of Motives. Identifering är en utbyggnad av traditionell retoriklära och svarar på kritik 

riktat mot övertalningens gränser. Han menade att varje gång någon försöker övertyga någon 

annan så sker också identifiering;  

 

”As for the relation between "identification" and "persuasion": we might well keep it in mind 

that a speaker persuades an audience by the use of stylistic identifications; his act of persuasion 

may be for the purpose of causing the audience to identify itself with the speaker's interests; and 

the speaker draws on identification of interests to establish rapport between himself and his 

audience.” 30 

 

Sammankopplat med begreppet identifiering är termen ”consubstantiality”. Consubstantiality 

handlar om att en individ blir ”substantially one” med någon annan än sig själv, på grund av att 

man har något gemensamt med den andre - en åsikt, en idé, en attityd etcetera. 31 

 

Identifiering fungerar därför via associering, retorikern försöker associera en väsentlig del av 

honom eller henne själv med samma del i individerna i publiken. Om retorikern gör detta på ett 

effektivt sätt blir resultatet att publiken börjar känna som retorikern känner eller se världen ur 

                                                
28 Lindhardt, Jan. Retorik. Åstorp: Rhetor förlag, 2005, s. 7. 
29 Ibid. 
30 Burke, Kenneth. A Rhetoric of Motives. Prentice-Hall; University of California, 1950, s 46. 
31 Ibid. 
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dennes perspektiv. När detta har skett så sänks motståndet hos publiken till att ändra attityd eller 

att agera, de blir alltså lättare att övertala.32 

 

Warnick & Heineman menar att termen ”identifiering” därför kan användas av retorikkritiker för 

att förklara aspekter av världen som inte är så lätta att förklara med ett ramverk av klassisk 

”övertalning”. Ett exempel är hur fascism fungerar, hur de får stöd av en nation och hur de 

lyckas agera på ett sådant sätt som verkar speciellt irrationellt om man bara tittar på det ur 

övertalnings-perspektivet. 33 

 

Sociala medier och dess funktioner möjliggör en unik användning av Burkes identifiering-

begrepp. De flesta sociala nätverk är nämligen byggda så att man till exempel kan hitta nya 

vänner eller återuppta kontakten med existerande vänner baserat på vad de har för intressen, 

hobbys, politisk ställning och så vidare. Facebook är ett exempel som ger förslag på nya vänner 

baserat på saker eller vänner man har gemensamt. På Facebook kan man även på ett enkelt sätt 

se hur många av ens vänner som delar ett ”gillat” intresse. Även Twitters hashtag-funktion 

fungerar på samma grundkoncept. 34 

 

Att som politiker använda sig av ”Burkean identification” i samband med sociala medier kan 

vara väldigt framgångsrikt. De politiska partier som använde sociala medier på ett effektivt sätt I 

USAs midterm-val år 2010, gjorde det med ”campaigns that used social media to grow or 

maintain interests in their candidates […] by facilitating a sense of identification between 

themselves and those potential voters in their network”35. Warnick och Heineman tar upp 

exemplet om Kentucky senatens konkurrens mellan Rand Paul och Jack Conway. Pauls 

Facebook-sida bestod av bilder och filmer på honom i både professionella och personliga 

sammanhang – på hans sida fick man information om honom som kandidat men samtidigt se 

aspekter i hans liv som gjorde att hans politik kändes mer personlig. Conways Facebook-sida 

hade fler bilder men nästan bara direkt kopplade till kampanjen.  Paul hade 84000 följare på 

Facebook och 8700 följare på Twitter, jämfört med Conways 9000 respektive 2500. Enligt 

valresultatet vann Paul över Conway.36 

                                                
32 Warnick, Barbara och Heineman, David S. Rhetoric Online: The Politics of New Media. 2. uppl. New York: Peter 
Lang Publishing, 2012. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Warnick & Heineman, Rhetoric Online: The Politics of New Media, 101. 
36 Ibid. 
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5 Metod 

För att få ut användbar data, om hur politiker använder sig av sociala nätverk för att bygga sig ett 

varumärke, för denna kvalitativa studie bestämdes observation som huvudmetod. Med 

observation som metodval observeras informationskällan direkt av forskare i studier och hamnar 

på så sätt inte i mellanhandel där informationen kan bli förvrängd. Observation var ett bra 

metodval för denna studie då resultatet är helt baserat på vad informanterna själva delat med sig 

av för information på de olika sociala nätverken. Observation som metodval tillät jämförelse 

mellan Twitter samt Instagram. Ett antal kortare intervjuer genomfördes även för att stärka 

resultaten från observationen. Intervjuer blev inte förstahandsvalet som metod då hela studien 

skulle baserats på informanternas svar, som tyvärr skulle kunna vara helt förvrängda från 

verkligheten. Därför valdes intervjuerna att utföras enbart för att stärka observationen, för att ge 

mer tyngd i observationens resultat, se om informanternas svar stämde överrens med 

observationsresultaten. 

 

5.1 Observation 

Inom denna kvalitativa studie utfördes alltså en semi-strukturerad observation av fyra aktiva 

politiker på hemsidan Twitter samt i den mobila appen Instagram. Semi-strukturerad observation 

menar att en del av observationen är strukturerad, att vad som skall observeras är planerat i 

förväg, samt att en del är ostrukturerad, att man tar del av information som inte var planerad i 

förväg. Judith Bell redogör i sin bok Introduktion till forskningsmetodik att en ostrukturerad 

observation handlar om att forskaren vet på ett ungefär vad denne vill undersöka men har inte 

detaljerna helt klara. Detta överensstämmer med observationen som genomfördes. Det var klart 

att Twitter samt Instagram skulle observeras, det var även klart att det var politiker som skulle 

observeras. 37 Under flera dagar med jämna mellanrum observerades alltså fyra politiker på 

Twitter. Informanternas politiska aktivitet var det första som observerades. Efter att denna 

information hittats letades kopplingar mellan politikerna upp. Kopplingar där de skriver på 

liknande sätt eller skriver om liknande ämnen. Därefter letades personligt skrivande upp, tweets 

som handlar om politikernas privatliv. Efter det gjordes ytterligare kopplingar mellan politikerna, 

deras likheter samt olikheter i sitt skrivande. Slutligen utfördes observationer på alla likheter som 

gick att hitta mellan politikerna, detta vart den ostrukturerade delen av observationen. Samtidigt 

                                                
37 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 1993. 
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utfördes även observationer på Instagram under ett antal dagar med jämna mellanrum. Där 

letades det efter bilder som hade med informanternas politiska vardag att göra. Vad 

informanterna skrev om dessa bilder samt om det ledde till någon form av diskussion. Därefter 

observerades privata bilder från informanterna, för att se hur personliga de är med publiken.  

 

Något negativt med att utföra observation som forskningsmetod är att det finns risk att personen 

ifråga som utför observationen kan tolka resultatet på ett visst sätt, som en annan person kanske 

skulle ha tolkat annorlunda. Det är därför extra viktigt för forskarna i studier att komma ihåg att 

hålla en opartisk syn på observationen menar Bell. Det kan därför vara bra om man är fler än en 

person som utför observationen då risken för skevhet minskar. Med andra ord så ökar 

objektiviteten desto fler forskare som är med och utför observationen. Därför delades inga 

observationer upp inom denna forskning. Exempelvis att en av oss endast skulle observera 

Twitter medan den andra observerar Instagram. Vi observerade båda två de båda sociala 

nätverken för att få en så opartisk syn som möjligt och undvika skevhet.38 

 

Ulf Hagen menar att risken för skevhet minskar inom en strukturerad observation. Anledningen 

till detta är att forskarna då använder sig av ett observationsschema som de skapar innan 

observationen äger rum. Ett observationsschema är ett schema där information om vad som skall 

observeras redan är nedskrivet. Forskarna kryssar sedan i resultatet för observationen i schemat 

och blandar inte in egna åsikter och tankar. Detta är ytterligare ett tecken på att denna 

observation var semi-strukturerad. Ett observationsschema skapades innan observationen för den 

information som stod klar skulle observeras (se figur 1). Ytterligare ett observationsschema 

skapades sedan, denna under tiden observationen genomfördes. Detta schema består av den 

ostrukturerade delen av observationen som utfördes, och fylldes därför i vartefter något 

intressant hittades.39 
 

                                                
38 Ibid 
39 Hagen, Ulf; adjunkt, Södertörns Högskola. Etnografi och Observation, föreläsning 2012-09-13 



 17 (42) 

 
Figur 1. Vårt strukturerade observationsschema 

 
 
 

5.2 Intervju 

En semi-strukturerad intervju utfördes i ett konferensrum på Södertörns högskola med 

studierektorn för retorik. Åtta frågor ställdes under denna inspelade intervju som varade i cirka 

20 minuter. Intervjun utfördes för att få ut mer information på hur Twitter samt Instagram 

används samt bör användas från ett retoriskt perspektiv. Bell förklarar det positiva med att utföra 

intervjuer i kvalitativa studier jämfört med enkäter. Med intervjuer får forskare fram djupare svar 

från informanter eftersom de talar fritt och inte tänker igenom sina svar, som de annars gör innan 

de skrivs ner i en enkät. Detta uppmärksammades då intervjun med studierektorn utfördes. Efter 

att en fråga ställts svarade informanten med en gång utan att först tänka en längre stund. Chansen 

till följdfrågor är en möjlighet i semi-strukturerade intervjuer, frågor som forskare inte tänkt på 

när de skrivit ihop intervjufrågorna som kan leda till viktiga svar. En positiv egenskap med 

intervjuer som utförs ansikte mot ansikte är att misstolkningar av frågor minskar. Nu kunde 

frågorna förklaras av oss eftersom vi satt framför personen i fråga. Bell menar alltså att 

möjligheten för misstolkning av frågor inte är lika stor under intervjuer som i enkäter. Viktigt att 

tänka på när frågor formuleras är, ”inga ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, en fråga 
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i taget och inga värderande frågor” (Bell, s. 159. 2011)40. Precis som med observationer finns 

det risk för skevhet vid dataanalysen. Det är därför viktigt att alla som utför forskningen deltar 

vid varje intervju.41 

 

Utöver den ovanstående intervjun skickades fyra mail ut till politikerna som observerats i denna 

studie. Dessa politiker kunde inte träffas personligen så det var då mailintervju kom på tal. Bells 

många råd fanns i åtanke när mailet med frågorna formulerades, att mailintervjuer faktiskt liknar 

mer enkäter än en vanlig intervju. Mailet bestod därför av fem öppna men strukturerade frågor, 

allt för att få ut så mycket information som möjligt utan att överväldiga informanterna. Dessa 

frågor var väl genomtänkta då inga följdfrågor skickades ut. 

 

Då inga svar kommit efter ett antal dagar sedan frågorna skickats ut, bestämdes det att skriva till 

informaterna via Twitter för att vädja om att få svar. Det resulterade i att två informanter svarade 

på mailet. Frågorna skickades ut än en gång till de resterande två informanterna som ännu inte 

svarat, men tyvärr kom ingen respons. 

 

Den ovanstående informationen är anledningen till att intervjuerna genomfördes i denna studie. 

På detta sätt utelämnades ingen viktig information.  

 

5.3 Urval 

Informanterna för denna studie har bestått av fyra aktiva politiker mellan åldrarna 28-45 år, 

Veronica Palm (S), Henrik Ripa (M), Henrik von Sydow (M) samt Christoffer Järkeborn (M). 

Tre sitter just nu som riksdagsledamöter och en sitter som ledamot i kommunfullmäktige. Dessa 

fyra informanter valdes ut att observeras eftersom samtliga är aktiva inom både Twitter och 

Instagram, vilket var ett viktigt krav. Att informanterna är politiker valdes då de är en målgrupp 

som verkligen behöver bygga sig ett offentligt varumärke för att exempelvis få så många röster 

som möjligt i personvalen.  

 

För att uppnå en bredare förståelse för politikernas sätt att twittra har ytterligare en informant 

deltagit i denna studie. Fredrik Söderquist som jobbar som studierektor inom retorik på 

Södertörns Högskola. Med hjälp av en kort intervju med informanten har ytterligare ett 

                                                
40 Bell. Introduktion till forskningsmetodik, 1993. 
41 Ibid. 
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perspektiv för twittrandet tagits i akt, nämligen retoriken bakom det hela. Denna intervju är 

grunden i retorikdelen i uppsatsens teorikapitel. 

 

6 Resultat 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur politiker varumärkesbygger sig med hjälp av 

sociala nätverk. Fokus har legat på tre olika aspekter inom denna fråga. Hur den professionella 

retoriken rekommenderar att informanterna gör, hur informanterna anser själva att de gör samt 

vad informanterna egentligen gör. Begränsning skedde genom att endast fokusera på Twitter 

samt Instagram. Det kändes därför självklart att välja informanter som är aktiva inom båda dessa 

sociala nätverk just nu. 

6.1 Observation 

Som tidigare nämnts har observationerna på Twitter samt Instagram genomförts av oss båda två. 

Vi utgick från ett observationsschema, se bilaga 2. Ytterligare ett observationsschema skapades 

efter den ostrukturerade versionen, se bilaga 3. De observerade informanterna är Veronica Palm 

med 10,127 följare på Twitter och 195 följare på Instagram. Henrik Ripa med 201 följare på 

Twitter och 134 följare på Instagram. Henrik von Sydow med 3,287 följare på Twitter och 108 

följare på Instagram. Christoffer Järkeborn med 1,663 följare på Twitter och 267 följare på 

Instagram. 

Efter att ha observerat både Twitter och Instagram var det tydligt att Instagram används på en 

mer avslappnad nivå. Bilderna bestod av fler privata än av arbetsrelaterade motiv/stunder hos 

alla informanterna, medan inläggen på Twitter bestod av tvärtom. Bilderna på Instagram 

noterades ha en lättare ton i överlag medan många tweets upplevdes väldigt seriösa. Detta 

förekom hos samtliga informanter. Inga oklarheter förekom heller på Twitter utan alla tweets var 

väldigt direkta från informaterna, medan många bilder på Instagram förekom utan 

textbeskrivning. Utan en beskrivning är det lätt att bilder misstolkas, vilket tyvärr även hände 

under observationen med bilder från von Sydow. Bilderna föreställde olika situationer som inte 

var självklara att sätta i kontext (se bild 1 och 2). Palm samt Järkeborn var betydligt bättre på att 

beskriva sina bilder om det behövdes, men det betyder inte att det leder till diskussion angående 

bilderna. Det observerades att inga diskussioner fanns tillgängliga på Instagram hos någon av 

informanterna. På Twitter var det von Sydow som främst gav inviter för diskussioner. Han 

ställde direkta frågor till sina användare som gav dem möjligheten att fortsätta diskussionen eller 
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inte (se bild 3). Järkeborn å andra sidan bjöd inte medvilligt in till diskussion men var den 

informanten som lyckades hamna i flest diskussioner med andra användare på Twitter (se bild 4). 

Dessa diskussioner urartade emellanåt och tappade tonfallet av att vara en politisk diskussion till 

att vara vilken dispyt som helst istället.  

 

Bild 1 och 2. Här ser vi två bilder från von Sydows Instagram utan beskrivning. Som nämnts 
ovan uppstår förvirring då motivation för bilderna saknas. Bildkälla: Instagram; 

henrikvonsydow. Hämtad: 2012-12-21 

 

Bild 3. von Sydow bjuder in till diskussion. 
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Bild 4. Järkborn (M) i diskussion med söderpolitik (S). 

Något intressant som upptäcktes under observationen var politikernas sätt att kritisera. Det mest 

intressanta var att de kritiserade andra partiers politik. I detta fall kritiserade Veronica Palm som 

själv är Socialdemokrat, regeringen, som leds av Moderaterna, vid ett antal tillfällen (se bild 5). 

Henrik von Sydow, moderat, kritiserade Socialdemokraternas förslag om att halvera RUT-

avdraget samt deras förslag för höjd restaurangmoms (se bild 6). Christoffer Järkeborn, även han 

moderat, följer informanternas spår med de kritiska tweetsen. Järkeborn kritiserar idén om att ett 

förstatligat järnvägsunderhåll skulle bidra till förbättrat underhåll (se bild 7).  

 

Bild 5. Kritik mot regeringen. 
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Bild 6. Kritik mot Socialdemokraterna. 

 

Bild 7. Kritiserar de borgliga partierna.42 

Observationen visade även resultat för att informanterna har vissa ämnesområden som ligger 

dem närmre om hjärtat än andra. Palm visar sig vara en stark feminist, flera av hennes tweets 

samt bilder på Instagram tar upp detta ämne. Hennes sätt att uttrycka sin feminism förekommer 

ofta i olika grader, vissa tweets handlar om hur många kvinnor som dör varje år under illegal 

abort (se bild 8) medan någon bild på Instagram kan föreställa en reklambild på en rosa 

snowracer som inte har samma funktioner som den gröna (se bild 9). Budskapet kan även ligga 

lite dolt i vissa tweets, till exempel ett där Palm förklarar att det är pappan i familjen som stryker 

barnens lucianattlinnen (se bild 10). Ett ämne som tas upp extra mycket av von Sydow är RUT-

avdraget. Han lyfter ämnet i sina tweets, beskriver hur bra det, vilka positiva förändringar det lett 

till (se bild 11). Samtidigt försvarar von Sydow ämnet i sina tweets från påhopp från andra 

partier, som nämnts i stycket innan. Anti-rökning är ämnet riksdagsledamoten Ripa då och då 

väljer att fokusera på. Vid upprepade tillfällen väljer politikern att ta upp detta ämne på Twitter 

genom att retweeta andras inlägg om ämnet (se bild 12). 

 

Bild 8. Palm skriver med en seriös ton om feminism. 

                                                
42 http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2012/06/07/lofven-vill-likt-juholt-och-sd-aterforstatliga-
jarnvagsunderhallet/ 
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Bild 9. Palm fortsätter skriva om feminism. Bildkälla: Instagram; palmveronica. Hämtad: 2012-
12-21 

 

Bild 10. Palm skriver om ombytta könsroller i hemmet. 
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Bild 11. von Sydow twittrar om RUT. 

 

Bild 12. Ripa retweetar information om anti-rökning. 

Under observationens gång upptäcktes det att två av informanterna gärna visar att de blandar 

sina yrkesroller med sina privata roller. Palm tweetar nämligen vid ett tillfälle att hon sitter i 

riksdagens kammare och nattar sina tvillingar via SMS (se bild 13). Järkeborn är den andra 

informanten som visar denna typ blandning av jobb och privatliv. Han tweetar att han sitter 

hemma en söndag och jobbar. Senare under dagen skriver han att han tar en paus från jobbandet 

för att skotta balkongen (se bild 14), en passande bild publiceras samtidigt på Instagram dock 

utan att nämna jobbet (se bild 15). Det är även dessa två informanter som publicerar flest 

ickearbetsrelaterade tweets. von Sydow publicerar inte alls några privata tweets på Twitter utan 

håller sig till det yrkesmässiga. Ripa håller sig också mest till de arbetsrelaterade ämnena på 

Twitter. 

 

Bild 13. Palm, politiker och mamma. 

 

Bild 14. Det var jobba Järkeborn gjorde innan han skottade på balkongen. 
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Bild 15. Järkeborn la upp en bild på Instagram när han skottar balkongen, att han tagit paus 
från jobbet nämns dock inte. Bildkälla: Instagram; jarkeborn. Hämtad: 2012-12-21 

Ett kännetecken för Ripas aktivitet på Twitter observerades vara att han väldigt ofta skriver vad 

han gör samt vart han är (se bild 16). Han gör det möjligt för sina följare att följa med honom i 

vardagen som aktiv politiker. Detta är ett beteende de andra politikerna även följer men det 

förekommer inte lika ofta hos dem som hos Ripa. Ripa är även den ende av informanterna som 

inte twittrar dagligen och som för en envägskommunikation på Twitter. Det betyder att Ripa inte 

ger några offentliga svarar alls till andra användare utan fungerar som en envägskanal för 

information. De andra informanterna twittrar väldigt frekvent, ibland flera gånger under en och 

samma dag. De svarar även på andra användare väldigt ofta (se bild 17). 
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Bild 16. Ripa beskriver var han är samt vad han gör. 

 

Bild 17. Ett exempel på att Järkeborn svarar sina följare. 

Språket informanterna använder sig av varierar en hel del. Det går från väldigt formellt hos vissa 

till ett mer avslappnat språk, till tweets med stavfel. Alla informanterna skriver formellt vid 

något tillfälle. Tweets med stavfel har observerats hos informanterna Palm och Ripa (se bild 18), 

Palm har även observerats använda sig av smiley gubbar i sina tweets. 

 
Bild 18. Palm skriver grammatiskt fel och Ripa har stavfel.  

 

von Sydow är den ende informanten som retweetar inlägg med positiv respons om sig själv (se 

bild 19). Alla informanterna retweetar andra användares politiska åsikter, som de antagligen 

håller med om.  

 

 
Bild 19. von Sydow retweetar inlägg om sig själv. 
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Informanterna länkar även till längre artiklar och texter via sina twitterkonton. Detta förekommer 

å andra sidan inte heller regelbundet. Dessa texter eller artiklar handlar för det mesta om 

politikerna själva, exempelvis egna blogginlägg eller artiklar om dem (se bild 20). 

 

Bild 20. von Sydow länkar till en artikel som handlar om honom. 

De arbetsrelaterade bilderna som upptäckts på Palms Instagram består till stor del av samma 

utbud som förekommer på hennes Twitter. Ripa har publicerat två varianter av bilder som 

säkerligen kan förklaras som arbetsrelaterade. De första är tagna inne på hans kontor (se bild 21), 

de andra tagna utifrån på riksdagen, förutom dem fanns det inga andra säkra arbetsrelaterade 

bilder. von Sydow har flera bilder tagna inne i riksdagen samt några från möten i New York (se 

bild 22). Järkeborn publicerar gärna bilder med drinkar men till skillnad från von Sydow 

förekommer förklarande texter som klargör att detta är julfest på jobbet (se bild 23). 

   

Bild 21. Taget inne på Ripas kontor. Bildkälla: Instagram; henrik_ripa. Hämtad: 2012-12-21 
Bild 22. Taget inne i FN-byggnaden, NYC. Bildkälla: Instagram; henrikvonsydow. Hämtad: 

2012-12-21 Bild 23. Järkeborn tar kort på julfesten. Bildkälla: Instagram; jarkeborn. Hämtad: 
2012-12-21 
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Palm är däremot väldigt duktig på att skriva vad bilderna föreställer. När det gällde henne 

uppstod det inga oklarheter under observationens gång. Slutligen, som nämnts ovan så beskriver 

även Järkeborn sina bilder för andra användare, och minskar på så sätt risken för förvirring. 

6.2 Mailintervju med politiker 

Frågorna skickades till alla fyra politiker som observerats men vi fick endast svar från två av 

dem.  Båda respondenterna är riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, för olika partier - hädanefter 

kallade A och B. 

 

Det finns en antydan till strategi hos politikerna, då både A och B nämnde att de försöker skilja 

på vad de delar i olika medier. A försöker dela sina åsikter via Twitter, och mer vad denne gör 

via Instagram, även om A själv skriver att det inte är så noga. B hade slutat använda Instagram 

när vi hade fått svaret så B jämför med Facebook och menar att tanken är att dela jobbrelaterade 

saker på Twitter och privata saker på Facebook.  

 

För A betyder Twitter att skapa dialog, få information samt ge sin bild av saker, A säger även att 

det är roligt med Twitter. A menar alltså att Twitter har mycket goda möjligheter för att 

kommunicera med följare. A fortsätter att Instagram tyvärr inte känns lika interaktivt så idag 

används Instagram för att snygga till bilder som sedan läggs upp på Twitter. B ser Twitter 

däremot som en kanal för envägskommunikation då denne oftast inte hinner svara sina följare. 

 

B tog upp det begränsade lilla utrymmet som en nackdel hos Twitter (140 tecken), men menar 

även att mediet har för dålig bildhantering. Både A och B nämnde tiden som en begränsning, att 

de inte hinner med att svara följare eller uppdatera så ofta som de skulle vilja. B säger att det blir 

när denne får lite tid över eller när det är något viktigt denne vill ta upp. A twittrar snabbt i 

farten, nämner att det ibland blir för snabbt som kan leda till ett stavfel här och där, men att det 

inte borde ge någon kris i karriären. A menade också att det var viktigt att kunna hantera 

tekniken själv, så man inte ”hamnar i klorna på någon IT-man på kansliet för att kunna 

kommunicera med medborgare och väljaren”.  

 

6.3 Intervju med studierektorn inom retorik; Fredrik Söderquist 

Fredrik Söderquist, studierektor i retorik på Södertörns Högskola, intervjuades av uppsatsens 

författare den 10 december 2012. Söderquist har ett stort intresse för politik och följer själv flera 
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politiker via sociala medier. Under intervjun pratades det om ett antal saker, men här kommer det 

viktigaste att lyftas fram. För att se vilka frågor som ställdes, se bilaga 1. 

 

Söderquist tog bland annat upp att sociala medier kan vara en viktig del i demokratin eftersom 

det ger politiker en chans att snabbt reagera på olika saker och att finnas mer tillgängliga för 

medborgarna, vilket leder till att det kan ha en stor roll för opinionsbildningen. Söderquist menar 

dock också att man inte ska överdriva betydelsen av sociala medier utan att man ska se det för 

vad det är, ett medel tillsammans med andra demokratiska uttrycksformer. 

  

Söderquist menar att Twitter är ett bra sätt för politiker att åstadkomma det ovanstående, men att 

det inte är ett forum som lämpar sig bra för längre diskussioner och resonemang eftersom det är 

ett sådant kort format och begränsar en bra dialog - "Det blir lite snuttifierat, lite lösryckt och att 

det kanske just blir på bekostnad av längre resonemang"43 

 

Ur en retorisk synvinkel så pratade Söderquist om vikten av att länka vidare till längre 

resonemang eller debattartiklar, speciellt när det gäller Twitter på grund av det lilla utrymmet att 

uttrycka sig - Men det begränsade utrymmet blir en fördel i vissa aspekter; "Det ställer ett krav, 

egentligen att man är retorisk - att man är konkret, att man har gjort en bra analys av mottagaren 

och man anpassar sig till det. Så på så sätt i den bästa av världar så kan ju Twitter faktiskt 

framkalla en slags eftertanke hos politikerna, att de blir mer kärnfulla." 44 

 

När det gäller Instagram så poängterar Söderquist fördelen med att använda bilder; "Rent 

retoriskt så säger man ju ibland att en bild säger mer än tusen ord, och då kan man ju naturligtvis 

om man använder bilder på ett skickligt sätt, så kan man framkalla starkare känslor. Alltså det 

finns mycket mer av medskapande - den som tittar kan lägga in sina tolkningar - så man kan ju 

koncentrera ett budskap i en bild" 45. Söderquist fortsätter; "En nackdel är ju förstås att allting 

som kan ge upphov till många tolkningar, så är det ju svårt att ha kontroll över hur folk väljer att 

tolka någonting". 46 

 

                                                
43 Söderquist, Fredrik. Studierektor i retorik, Södertörns högskola. Intervju 2012-12-10. 
44 Söderquist. Intervju 2012-12-10. 
45 Ibid 
46 Ibid 
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Kontroll var något Söderquist nämnde flera gånger, han menar att det är viktigt att som politiker 

ha koll på att det de delar via sociala medier stämmer överens med deras ”huvudbild”, det vill 

säga det vad just den politikern står för och vad dess verklighetsbild är, och att de tänker på vilka 

tolkningsramar det delade innehållet kommer att få. Har man inte kontroll över detta, menar 

Söderquist, är det lättare att för feltolkningar och att det delade innehållet dyker upp i fel 

sammanhang.  

 

Söderquist nämnde Carl Bildt som en av de bästa politikerna på Twitter eftersom han är väldigt 

aktiv och uppdaterar ofta, även om det mest är envägskommunikation från hans sida. Söderquist 

spekulerar i om det kan vara en generationsfråga om man använder Twitter som 

envägskommunikation eller tvåvägskommunikation, han tror att det är fler yngre politiker som 

svarar sina följare. 

7 Analys 

Teorikapitlet i denna uppsats består av Montoya och Vandeheys teorier om personligt 

varumärkesbyggande, Gripsruds teorier om identitet, Lindqvist och Söderlinds teorier om 

informationssökande via internet samt Söderquist teorier om retorik i samband med sociala 

medier. Dessa teorier samt den tidigare forskningen har tagits i beaktande när den insamlade 

datan analyserats. I denna del kommer alltså datan att ställas i relation till teorierna och den 

tidigare forskningen för att försöka besvara uppsatsens forskningsfrågor. Analysen består också 

av triangulering, vilket betyder att den insamlade datan har ställs mot varandra. 

 

Som observationen påvisar så används inte Twitter och Instagram på ett enhälligt sätt hos de 

politiker vi undersökt – utan det finns skillnader. Däremot finns det gemensamma nämnare att 

hitta. Nedan kommer en redogörelse för olika teman vi hittat i vår studie kopplat till teori och 

tidigare forskning. 

 

7.1 Personligt varumärke 

Montoya och Vandehey redogör för vilka uppfattningar om en själv ett personligt varumärke bör 

framkalla hos sin publik. Ett av dessa exempel handlar om att människor bör uppfatta personen i 

fråga som överlägsen, att personen är bäst på det han eller hon gör, att vara sedd som en ledare i 

sitt område. I observationen upptäcktes tecken på att politikerna vill visa just detta för sina 

följare, då 3 av 4 observerade politiker uttryckligen kritiserar andra partiers politik, vilket kan 
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tolkas som överlägsenhet – att de vet bäst. 

 

Söderquist pratade i intervjun om begreppet ”framing”, att politiker bör använda sociala medier 

på ett sätt som stämmer överens med deras verklighetsbild, och vad de står för. Även Montoya 

och Vandehey menar att ens personliga varumärke ska baseras på den man är på riktigt. Att Palm 

återkommande skriver med en feministisk underton, att Ripa retweetar vid flera tillfällen om 

anti-rökning och att von Sydow twittrar mycket om RUT-avdraget är bevis på detta och man 

märker snabbt att dessa frågor är centrala och viktiga för dem. 

 

7.2 Persona 

Gripsruds teori om att människors identiteter egentligen består av, vad han kallar, lapptäcken av 

flera identiteter (persona) går att urskilja väldigt tydligt av politikernas användande av Twitter 

och Instagram. På Twitter är det ofta deras persona som politiker som man får se, och på 

Instagram deras privata persona. Det mer intressanta är dock när de visar båda persona i samma 

tweet eller instagram-bild. Ett exempel är Palms tweet om att hon sitter på jobbet men samtidigt 

nattar sina barn via SMS, detta visar på att även om Palm sitter och jobbar så kan hon inte strunta 

i sina barn, för det ingår inte i hennes personlighet (dessutom vill hon visa det också, vilket 

gynnar hennes varumärke). Gripsrud pratar nämligen om att även om man kan välja att ha olika 

identiteter (persona) beroende på situation så kan man inte välja att ha olika personligheter, 

Palms tweet är ett exempel på det. 

 

Ett annat exempel på att visa flera persona samtidigt är Järkeborns tweet om att han ska ta en 

paus från jobbet för att skotta sin balkong med en kastrull, som han twittrade en söndag. Här kan 

man fråga sig varför han egentligen skrev att han skulle ta en paus från jobbet, när huvudsakliga 

syftet av tweeten var att berätta att han skulle gå ut och skotta på balkongen med en kastrull. Är 

det ett sätt för Järkeborn att visa sig annorlunda, som Montoya och Vandehey menar var det 

viktigaste för ett personligt varumärke, och stärka sitt varumärke och sin identitet som aktiv och 

hårt arbetande politiker som tillochmed jobbar på en söndag? 
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7.3 Jämförelse Twitter vs. Instagram 

Ripas sätt att använda Twitter och Instagram bestod av nästan bara korta envägs-kommunikativa 

tweets om var han är någonstans och varför han är där, och Instagram bestod till största del bara 

av bilder på olika miljöer och en text som beskriver vart fotot är taget men ingenting om vad han 

gör där. Att få följa med honom under dagen och se vart hans yrkesroll för honom kan absolut 

vara spännande, speciellt då de handlar mycket om att han är ute och träffar svenska folket 

genom bland annat studiebesök i skolor. Men Montoya och Vandehey menar att ett starkt 

personligt varumärke är baserat till stor del vem man är, inte bara vad man gör, och vad man har 

för olika kännetecken som till exempel personlighet, kompetens, yrke, livsstil och vänner. 

Förutom ett antal retweets om anti-rökning finns det inga direkta åsikter att skilja ut, inte heller 

någonting som kan tyda på hur han är som person eller vad han har för livsstil på varken Twitter 

eller Instagram. Detta resulterar i att hans personliga varumärke förmodligen inte är särskilt 

starkt, vilket också visar sig genom hans mycket lägre antal följare på Twitter än resterade tre 

observerade politiker. Instagram är svårt att säga något om i denna aspekt då inga hade speciellt 

många följare där, vilket kan bero på att det är så nytt jämfört med Twitter. 

 

Informanterna i mailintervjun nämnde båda två att de delar olika saker beroende på vilket 

medium det är. Twitter var det mediet som åsikter och jobbrelaterade saker användes mest för 

enligt informanterna, och Instagram användes för att visa personlighet och vardagsliv, vilket 

också upptäcktes under observationen. A nämnde att denne använder Instagram mest för att 

snygga till bilder till Twitter, fast under observationen upptäcktes det att långt ifrån alla bilder 

som A la upp på Instagram hamnade på Twitter. Anledningen till denna uppdelning mellan 

medierna kan ha att göra med det som Söderquist pratade om, att bilder kan ge upphov till 

misstolkningar mycket lättare än bara text. Att dela jobb- och åsiktsrelaterade bilder på 

Instagram kan därför vara riskfyllt i ett personligt varumärkesperspektiv, eftersom 

misstolkningar kan ge en fel och negativ bild av personen. En annan anledning kan vara som A 

nämnde, att Instagram inte känns lika interaktivt som Twitter. 

 

All diskussion med väljarna skedde nämligen uteslutande på Twitter vilket dels kan bero på just 

att det som delas via Instagram, som ovan nämnt, inte väcker diskussion. Utöver anledningen 

nämnd ovan att det kan vara mer riskfyllt att använda bilder och istället ser på funktionerna de 

olika medierna har, så finns det vissa intressanta skillnader som också kan säga en del om den 

distinkta skillnaden mellan hur Twitter och Instagram används. Ett exempel är att när man 
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publicerar länkar så blir den klickbar på Twitter men inte på Instagram. Ett annat är att 

kommunikationen på Instagram alltid är fäst till en bild, så för att fortsätta diskussionen behöver 

man således hela tiden gå in på den bilden. Instagram har inte heller någon funktion som liknar 

retweet-funktionen som Twitter har, däremot har den en funktion som gör det möjligt att dela 

bilder från Instagram på sin Twitter. Alla dessa skillnader är tydliga exempel på att Twitter har 

bättre möjligheter för interaktion vilket kan vara en anledning till denna distinkta uppdelning. 

Detta behöver inte vara något negativt - eftersom personlighet och livsstil har lika mycket med 

ett personligt varumärke att göra som yrket har, enligt Montoya och Vandehey, kan det därför 

vara bra att de finns medier som uppmuntrar till ett sådant användande också, istället för att alla 

medier ska göra ”allt”. Det lönar ju sig dessutom, enligt Warnick och Heineman, för politiker att 

visa personliga aspekter av sitt liv för att publiken ska identifiera sig med dem, och på så sätt 

lättare bli övertalade till att rösta på dem. Problemet blir dock att man inte får hela bilden av 

politikern om man bara följer denne via ett medium, vilket kan bli på bekostnad av deras 

personliga varumärke.  

8 Slutsats 

Sociala medier är idag större än någonsin och är därför ett utmärkt sätt för politiker att 

kommunicera med folket på. Det intressanta är dock vilka sociala medier som används samt hur 

de används av olika politiker. Med hjälp av dessa frågeställningar har denna studie försökt ta 

reda på just det; Hur används Twitter och Instagram inom politiken idag? Finns det 

skillnader mellan medierna? och Finns det tecken att urskilja som tyder på personligt 

varumärkesbyggande och/eller identitetskapande? Och i så fall vilka?  

 

Som studien visar finns det tecken på personligt varumärkesbyggande och identitetskapande hos 

de observerade politikerna, men det är svårt att dra några handfasta slutsatser om att motiven 

bakom det publicerade innehållet alltid handlar om att stärka sitt personliga varumärke eller sin 

identitet. Något som däremot noterades genom både observation samt mailintervju är att Twitter 

är det mer seriösa sociala nätverket av de två studien bygger på. En teori på det är just 

funktionerna som nämns i kapitlet ovan. Twitter är ett medium som öppnar upp för diskussion 

eller som ger enkelriktad information på ett snabbt och enkelt sätt. Med Twitter kan länkar samt 

bilder även delas medan Instagram är mer begränsad. 
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10 Bilagor 

10.1 Intervjufrågor till Fredrik Söderquist 
 

- Hur uppfattar du sociala mediers roll i politiken idag? 
 

- Vilka möjligheter/begränsningar tror du att Twitter och Instagram kan ge i en demokrati? 
 

- Hur bör politiker, enligt dig, använda Twitter ur ett retoriskt perspektiv? 
 

- Vad tror du finns för retoriska fördelar och nackdelar med Twitter? (140 tecken, retweet etc) 
 

- Vad tror du finns för retoriska fördelar och nackdelar med Instagram (att ha ett tillhörande foto 
till sin text - ofta taget med sin egen mobil)? 

 
- Följer du själv några politiker via något socialt nätverk? Tycker du att dem “håller måttet” ur en 

retorisk synvinkel? 
 

- Har du någon gång sett någon politiker twittra något som du tyckte var speciellt bra? kanske i 
samband med någon större politisk händelse? Från vem i så fall? (Eller en politiker som du 
tycker behärskar Twitter väldigt bra överlag ur ett retoriskt perspektiv) 

 
- Om en politiker bad dig om råd, hur skulle du då rekommendera att man använder 

instagram/twitter? 
 

10.2 Fredrik Söderquists svar, (nyckelord) 
 

1. Viktigt för unga politiker 
2. Får inte överdriva i krissammanhang, saker blir inte långlivade, mediestormar drar snabbt förbi. 

Små kommunikationer är twitter bra för. Begränsning till vad man kan ta upp, inte långa saker. 
3. Bra att länka till andra sidor där de kan ta upp längre artiklar om ett ämne. Twittra flitigt, mycket 

och kort eller länka till längre artiklar.  
4. Fördel, man måste tänka igenom vad man säger, kärnpunkten, konkret, framkalla en eftertanke 

hos politiker. Kort att uttrycka sig, tänka på att komma till saken. 
5. En bild säger mer än 1000 ord, starkare känslor, koncentrera ett budskap i bild. Nackdel, kan 

uppge till många tolkningar, hur folket väljer att tolka bilden. 
6. Tycker att man borde twittra mer, kommentera mer, vara mer aktiv. 
7. Ta fram kärnpunkter i långa tråkiga möten, debatter. Yngre svarar mer, går in i debatter, 

generationsskillnad. 
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10.3 Observationsschema 1 

 Veronica Palm Henrik Ripa Henrik von 

Sydow 

Christoffer 

Järkeborn 

Twitter     

Privata inlägg* Det förekommer, 

men inte lika 

mycket som på 

Insta. Mer politik 

än på Insta. 

Förekom mest 

under sommaren, 

annars dök bara 

något enstaka upp. 

Konstigt att helt 

plötsligt höra 

överdrivet mkt 

privat under 

sommaren. 

Inte så mkt mest 

om fotboll. 

Det förekommer 

ja. Men insta har 

betydligt mer.  

Arbets- 

relaterade inlägg 

Ja, många. Skriver 

mkt egna åsikter. 

Som är relevanta 

inom politiken, 

folk kommenterar 

gärna på det. Inte 

rädd att hacka på 

regeringen.  

 

Mycket, nästan 

enbart 

arbetsrelaterade 

tweets. Det här 

gör jag, inte så 

mkt åsikter. 

Någon enstaka 

åsikt. Får ingen 

bild av honom.  

Mest 

arbetsrelaterde. 

Mycket vad han 

gör vad som 

händer. Inte så 

mkt egna åsikter. 

Väldigt mycket 

jobb, mer än insta. 

Privata bilder* Förekommer 

ibland 

Nej, inga privata 

bilder 

Nej En del privata 

bilder 

förekommer, som 

även kan hittas på 

insta. 
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 Veronica Palm Henrik Ripa Henrik von 

Sydow 

Christoffer 

Järkeborn 

Arbets- 

relaterade bilder 

Ja, både länkat 

från insta samt 

twitter pics. 

 

Ja, alla bilder som 

förekommer är 

arbets-relaterade. 

Många. 

En bild på en 

tidnings-framsida. 

Ja, ganska många 

bilder. 

Instagram     

Privata bilder* Många privata 

bilder som inte 

finns att hitta på  

twitter. Mer privat 

än arbete. 

Ser ut som privata 

bilder. Klargör 

inte om det är 

privat eller ej. 

Hittas inte på 

Twitter. Mer 

personlig här än 

på twitter. Fokus 

verkar ligga på att 

ta fina men 

ointressanta 

bilder.  

Inte som man 

uppfattar dem. 

Kan lika gärna 

vara jobb. Tagna i 

New york bl.a. I 

bar utan 

förklaring, fest? 

Många äta mat 

bilder, privat? 

Jobblunch? 

Väldigt privat, 

delar med sig 

väldigt mkt av sitt 

liv. Som 

vemsomhelst. 

Skansen, 

barnvakt. Visar 

fritidsintressen, 

klättring, hund. 

Arbets- 

relaterade bilder 

Många som finns 

att hitta på twitter 

En bild på 

sittkontor och en 

bild på riksdagen 

utifrån. 

Många tagna i 

bl.a. Riksdagen, i 

New york. 

Handlar om fika 

eller drinkar till 

julfest. En bild i 

riksdagen. Lite 

annat jobb-

relaterat också. 

Känns som en 

vanlig människa 

med ovanlig yrke. 

Andra verkligen 

som politiker. 
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10.4 Observationsschema 2 

 Veronica Palm Henrik Ripa Henrik von 

Sydow 

Christoffer 

Järkeborn 

Twitter     

Retweets 

 
 

 En del, mest 

andra påståenden 

som han 

antagligen håller 

med om, på det 

sättet visar vad 

han tycker. 

Ja väldigt mkt. 

Någon som skrivit 

bra om honom eller 

någon som skriver 

något han 

antagligen håller 

med om. 

Väldigt mycket. 

Andras åsikter som 

vi antar att han 

håller med om. 

Uppmuntrar till 

diskussion 

Folk svarar på 

hennes åsikter, d 

svarar hon 

tillbaka. Skriver 

inte frågor till 

folket. 

Uppmuntrar inte 

till diskussion, 

enkelriktad 

information, 

svarar inte heller 

på andra 

Skriver inte 

mycket åsikter 

men när han gör 

det frågar han 

sina följare vad 

de tycker. 

Diskuterar 

väldigt mycket, 

låter nästan som 

bråk. 

Länkar till 

längre artiklar 

Förekommer 

ibland 

Länkar knappt 

till längre texter 

eller artiklar. En 

eller två på två 

månader. 

Knappt några 

alls. Händer inte 

regelbundet men 

har hänt. 

Ja det händer. 

Inte märkvärt 

mycket men det 

finns där. 

Svarar följare Är väldigt duktig 

på att svara sina 

följare 

Svarar inte på 

någon, vi kan ju 

inte heller se hur 

många som 

skriver till 

honom. 

Svara väldigt 

mycket på andra 

människor. 

Svarar väldigt 

mycket till andra.  

Instagram     
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 Veronica Palm Henrik Ripa Henrik von 

Sydow 

Christoffer 

Järkeborn 

Beskrivning av 

bilder 

På nästan alla, 

tror det var en 

som inte hade 

beskrivning. 

Motverkar 

feltolkningar. 

Många bilder 

utan beskrivning. 

Kan misstolkas 

av folket, ser ut 

som väldigt mkt 

semester. 

Vissa, finns 

många bilder 

som inte har text 

där det är oklart 

vad han gör, kan 

leda till 

missuppfattning 

Beskrivning av 

alla bilder i 

princip. 
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10.5 Mailintervjuer med politiker 
Frågor: 

1. Vad betyder Twitter och Instagram för dig? 

2. Delar du med dig av olika information på de två olika sociala nätverken? Gör du det medvetet? 

3. Hur ser du på möjligheten att kommunicera med dina följare på Twitter och Instagram? 

4. Vad är begränsningen med Twitter och Instagram? 

5. Under vilka omständigheter Twittrar eller Instagrammar du? (Ex. Snabbt i farten, i lugn och ro när du 

har tid att tänka igenom vad du vill lägga ut) 

Svar: 

A 

1. Twitter: Får information, Dialog, Ge min bild av saker och roligt. Instagram: Bara för att snygga till 

bilder att twittra upp än så länge... 

2. Nja. Tanken är det. Min huvudtes är att Twitter ska handla om vad jag tycker och FB o instagram om 

vad jag gör, men jag varken vill eller kan vara helt stringent. 

3. Twitter mkt god. Instagram är jag inte så bekväm med ännu, men det känns inte lika interaktivt som 

FB. 

4. Tid, alltså jag är min begränsning. Jag är också noga med att göra allt själv och kunna tekniken så jag 

inte hamnar i klorna på någon it-man på kansliet för att kunna kommunicera med medborgare och 

väljaren. 

5. Snabbt. Ibland för snabbt. Accepterar att jag inte är perfekt och att ett stavfel då och då inte borde ge 

kris i min karriär. 

B 

1. Har huvudsakligen kört facebook. På senare tid använder jag även twitter. provade Instagram men 

slutade när de nya villkoren kom att de kan sälja ens bilder till t.ex. reklam. Blev inte bättre senaste 

veckan när de inte stoppar barnporr som läggs ut på den. Så aldrig mer Instagram.  
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2. På facebook är mer privata inlägg. På twitter mer kopplat till jobb och politik Men twitter läggs 

automatiskt upp på facebook.  

3. Dålig på att svara för att jag inte hinner med. mest envägskommunikation.  

4. Twitter är för få tecken och för dåligt med bilder. Facebook är bättre på alla sätt.  

5. Gör det när jag har lite tid över. Eller något väldigt viktigt jag vill få ut.

 


