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1. Inledning    

1.1. Bakgrund  

Sociala medier är idag en naturlig del av människors vardag vilket gör mediekällor som 

Facebook och Instagram till användbara källor för övertygelse och marknadsföring. Lena 

Carlsson diskuterar i Marknadsföring och kommunikation i sociala medier hur nutida 

kampanjstrategier fokuserar på att skapa personliga relationer mellan väljare och politiker. 

Relationen mellan dem är viktig eftersom den påverkar det politiska varumärket. Bilden 

väljarna får av sin politiker påverkar deras uppfattning och påverkar hur väl de relaterar till 

dem. Framgångsrika profiler på sociala medier lyckas skapa tillhörighet, en social gemenskap 

och en tydlig bild av sin individ vilket är viktigt när det gäller sociala medier.1 

Robert Busby skriver i Routledge Handbook of Political Marketing att individuell 

marknadsföring är viktigt för skapandet av det politiska varumärket. Det gör kampanjstrategier 

och senare marknadsföring mer effektiv eftersom kandidaternas attribut skapar associationer 

och igenkänning. Varumärket, kandidatens persona, är attribut och karaktärsdrag som 

associeras och integreras till en individ, en bild. Det bildar emotionella band mellan väljare och 

kandidaten och därför är individualitet hos politiker nödvändigt för effektiv politisk 

kommunikation.2  

Inom svensk politik är användning av sociala medier en viktig källa för 

kommunikation som svenska politiker blir mer och mer aktiva inom. Två profiler som använder 

sociala medier med dagliga uppdateringar är Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, 

och Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna.  

Busch har varit partiledare för Kristdemokraterna sedan 2015 och hon fokuserar 

sitt politiska engagemang på människors värde. Hon beskriver sig själv som partiledare, som 

har två små barn, bor i villa och rastar hundarna som alla andra. Busch menar att vi måste värna 

om den lilla gemenskapen vi kallar familj.3  

Medan Busch beskriver sig själv som partiledaren som värnar om familjen, väljer 

Sabuni ett annat perspektiv. Sabuni har varit partiledare sedan 2019 och beskriver på sin 

företrädarsida varför en femtedel av väljarna identifierar sig som liberaler. Hon skriver, att hon 

                                                           
1 Lena Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, Göteborg: Kreafon 2009, s. 71. 
2 Robert Busby, ”Selling Sarah Palin: Political marketing and the ’Walmart Mom’”, i Routledge Handbook of 

Political Marketing, Jennifer Lees-Marshment (red.), New York: Taylor & Francis Group 2011, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=958302 (2021-05-20). 
3 Kristdemokraterna, Företrädare, ”Hej, jag heter Ebba Busch och jag är partiledare för Kristdemokraterna!”, 

EBBA - Kristdemokraterna (2021-05-22).  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=958302
https://kristdemokraterna.se/om-oss/foretradare/ebba/
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vill bygga ett parti med självförtroende, och mod.4 En viktig faktor för människor är att finna 

en gemenskap som vi kan identifiera oss med. Människor vill inte betraktas som ensamma 

individer utan samhällstillhörighet och därför söker människor efter en gemenskap.5 Sociala 

medier är plattformar som präglas av socialgemenskap och därför blir det viktigt för politiker 

som Busch och Sabuni att skapa den gemenskapen och identifieringen som människor söker. 

Retorik är konsten att övertala och övertalning har olika former. Enligt Burke, innehåller all 

form av retorik identifikation. Han menar, att retorn enbart kan övertala om mottagaren kan 

identifiera sig i processen, argumenteten och stilen. Retorn kan göra argumenten attraktiva för 

att appellera till mottagaren och skapa igenkänning.6  

Studien är retoriskt intressant på grund av att Busch och Sabuni använder olika 

tillvägagångsätt för att skapa sina politiska varumärken, gemenskaper och igenkänning hos 

väljarna. Tidigare studier undersöker främst hur politiker använder sociala medier som 

exempelvis Facebook och Twitter, samt vilka strategier de brukar. Många studerar främst 

amerikansk användning av sociala medier och de undersöker deras användning på en generell 

nivå. Denna undersökning studerar svensk användning av sociala medier av två kvinnliga 

politiker. Genom att specifikt analysera Busch och Sabunis instagraminlägg kan jag visa hur 

svenska partiledare använder sociala medier, samt vilka retoriska tekniker de använder.  

Studien uppdelas i fem kapitel. Inledningsvis presenteras en kort bakgrund om 

partiledarna och varför studien är retoriskt intressant. Avsnitt två klargör tidigare forskning och 

studiens syfte samt frågeställning. Kapitel två introducerar de teoretiska utgångspunkter och 

vilken teori studien grundar sig på samt relevans, följt av kapitel tre med en metod- och 

materialdiskussion där jag klargör studiens tillvägagångsätt, begreppsanvändning och 

avgränsning av materialet. Kapitel fyra består av analysen där jag analyserar det valda 

materialet och kapitel fem sammanfattar slutdiskussionen. Där framgår studiens viktigaste 

resultat och vad jag kom fram till genom min analys. 

 

1.2. Tidigare forskning 

Tidigare studier av användningen av politiska sociala medier har ofta framhållit två 

framträdande tendenser: 1) Att sociala medier framförallt används av yngre politiker och så 

                                                           
4 Liberalerna, Våra politiker, ”Sverige, möjligheternas land”, Nyamko Sabuni – Partiledare för Liberalerna, 

Sveriges liberala parti (2021-05-22).  
5 Edward C. Appel, Language, life, literature, rhetoric and composition as dramatic action: A Burkean Primer, 

Leola: OarPress 2012, s. 28.  
6 Robert L. Heath,”Identification”, i Encyclopedia of rhetoric, Thomas O. Sloane (red.), New York: Oxford 

University Press 2001, s. 377.  

https://www.liberalerna.se/nyamko-sabuni
https://www.liberalerna.se/nyamko-sabuni


4 
 

kallade under dogs. Särskilt kommunikationskanaler som Instagram och Twitter används av 

yngre medan Facebook används mer aktivt av äldre politiker. 2) Politikernas person blir 

viktigare i sociala medier och idag använder politiker olika kommunikativa strategier för att 

skapa och etablera bilden av en intressant, kunnig eller pålitlig karaktär. Flera studier 

undersöker hur politisk kommunikation har utvecklats och förändrats de senaste åren med 

teknikens utveckling. De visar att individualisering, autentisering och fragmentering har blivit 

en ny mediavana bland politiska partier.  

Ett exempel på detta förekommer i Lars Nord och Marie Grusells ”Media and 

politics in Sweden” där det läggs fram hur media-, politik och väljarbeteenden förändras med 

digitaliseringen.7 Partier paketerar sina politiska frågor och ideologier med målet att göra dem 

åtråvärda och accepterade för potentiella väljare. Resultat från opinionsmätningar kan påverka 

deras kommunikativa strategier genom att de kan omforma deras paketeringar till vis del.8 De 

viktigaste slutsatserna är att digitaliseringen påverkar hela samhället. Nöjesmedia och 

informationskanaler kopplas ihop och skillnaden mellan privata chattar och 

samhällsdiskussioner suddas ut. Partier navigerar mellan traditionella och digitala 

kommunikationskanaler för att fånga väljare, där efterfrågan hos väljarna efterfrågar mer 

individualitet vilket påverkar kampanjerna.9  

I en annan artikel ”Sociala medier i svenska valrörelser” visar Grusell hur sociala 

medier har blivit nödvändigt i politiska kampanjer sedan valet 2010 och att forskningen kring 

sociala medier visar på en allt mer fragmentiserad publik och polariserade budskap.10 Studier 

visar också att politiker försöker blidka sina väljare och påverka relationen mellan väljare och 

politiker. Kelm visar i sin studie, att politiker som kommunicerar aktivt på sociala medier anses 

ha en bättre relation med sina väljare och att de använder sociala medier för att publicera 

information till dem. Ett viktigt resultat i studien visar att politiker försöker tillfredsställa sina 

väljare för att få gynnsamma reaktioner och öka deras synlighet. En viktig faktor i 

användningen av sociala medier är att politikers inlägg och videor delas, kommenteras och syns 

                                                           
7 Lars Nord & Marie Grusell, ”Media and politics in Sweden”, i Power, Communication, and Politics in the 

Nordic Countries, Skogerbø, E., Ihlen, Ø., Kristensen, N. N., & Nord, L. (red.), Göteborg: Nordicom, Göteborgs 

universitet 2021, s. 113-132, *Media and politics in Sweden (diva-portal.org) (2021-04-20).  
8 Nord & Grusell 2021, s. 125.  
9 Nord & Grusell 2021, s. 128.  
10 Marie Grusell, ”Sociala medier i svenska valrörelser”, i När makten står på spel – journalistik i valrörelser, 

Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), Stockholm: Institutet för mediestudier 2017, s. 207, När-makten-står-

på-spel_sammanslagen.pdf (mediestudier.se) (2021-04-20).  

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1517964/FULLTEXT01.pdf
https://mediestudier.se/wp-content/uploads/2017/09/N%C3%A4r-makten-st%C3%A5r-p%C3%A5-spel_sammanslagen.pdf
https://mediestudier.se/wp-content/uploads/2017/09/N%C3%A4r-makten-st%C3%A5r-p%C3%A5-spel_sammanslagen.pdf
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i flödena.11 Olika partier har olika väljargrupper vilket innebär att det finns olika förväntningar 

på hur politiker ska kommunicera.  

Många studier fokuserar även på hur politiker använder sociala medier specifikt 

kring valen men inte efter valperioden. Detta är negativt eftersom studier som fokuserar på 

valperioden får resultat baserat på en speciell period där valkampanjen och de kommunikativa 

strategierna är som mest intensiva för att få nya följare. Det ger inte en representativ bild av 

partiers användning av sociala medier. Det framgår bland annat av Larsson och Kalsnes studie 

”’Of course we are on Facebook’: Use and non-use of social media among Swedish and 

Norwegian politicians” som fokuserar på svenska och norska politikers rutin användning av 

sociala medier.12  

Genom att upprätta statistik på sociala mediers historik för olika partier visar 

studien att användningen minskar efter valperioden. Daglig användning kan bestå av ett inlägg 

på Twitter eller Facebook medan under valperioden var antalet inlägg fler. Studien visar också 

att de mest aktiva politikerna som använder sociala medier kan kategoriseras som under dogs 

då de är yngre politiker med en lägre position som måste kommunicera och synas mer än de 

etablerade politikerna.13  

Flera studier får liknande resultat gällande vilka politiker som använder sociala 

medier mest. Exempel på studier är bland annat Ralph Schroeder som har skrivit boken Social 

theory after the Internet: Media, Technology and Globalization där han i kapitel tre analyserar 

och jämför Amerikas politiska användning av sociala medier med Sveriges.14 Där visar studien 

att inom svensk politik används Twitter och Facebook, som är de populäraste kanalerna, av 

media-vassa och yngre politiker. Facebook används mer än Twitter av äldre politiker medan 

yngre politiker är socialt aktiva på båda kanalerna, men mest aktiva på Twitter. Dessa digitala 

medier används av politiker som räknas som under dogs vilket tenderar att vara yngre politiker 

som försöker skapa popularitet. Det kan vara politiker som är nya bland den politiska eliten 

eller politiker som saknar starkt väljarstöd. Schroeder skriver att majoriteten som svarar på 

                                                           
11 Ole Kelm,”Why do politicians use Facebook and Twitter the way they do?”, Studies in communication and 

media 9, 2020:1, s. 28, *2192-4007-2020-1-8.pdf (nomos-elibrary.de) (2021-04-20). 
12 Anders O. Larsson & Bente Kalsnes,”’Of course we are on Facebook’: Use and non-use of social media 

among Swedish and Norwegian politicians”, i European Journal of communication (London) 29, 2014:6, s. 655, 

‘Of course we are on Facebook’: Use and non-use of social media among Swedish and Norwegian politicians 

(sagepub.com) (2021-04-20). 
13 Larsson & Kalsnes 2014, s. 664. 
14 Ralph Schroeder, “Media Systems, Digital Media and Politics”, i Social Theory after the Internet: Media, 

Technology, and Globalization, London: UCL Press 2018, s. 28-59, https://www.jstor.org/stable/j.ctt20krxdr.5 (2021-

05-1).  

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2192-4007-2020-1-8.pdf?download_full_pdf=1
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0267323114531383
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0267323114531383
https://www.jstor.org/stable/j.ctt20krxdr.5
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politikernas inlägg är oftast journalister, andra politiker eller politiskt aktiva bloggare och 

menar att svaren från väljarpubliken är mycket få.15 

Kommunikation online har vuxit under 2000-talet och blivit en del av människors 

vardag, vilket gör digitala medier som Instagram till en källa att sprida information. Stakston 

skriver om politik 2.0 vilket innebär att 2.0 för politiken bygger på en ambition att öka värdet 

genom delaktighet med medborgare. Det är en process där partier genomgår en förändring mot 

digitalisering jämfört med traditionell kommunikation som taldebatter i tv.16 Sociala nätverk är 

mötesplatser där sociala medieanvändare kan dela information och interagera med andra. 

Sociala nätverk är en kommunikationskälla där användare kan hitta likasinnade med liknande 

värderingar och ideologier som de kan kommunicera med.17 Sociala medier som exempelvis 

Facebook och Instagram kan upplevas som privata sfärer där användare skiljer mellan 

personligt, privat och transparens. Stakston skriver att det finns ingen norm vad som räknas 

som personligt och privat eftersom alla användare värderar dessa begrepp på olika sätt. Privat 

kan innebära att inte visa några bilder på sina barn medan andra anser att det är personligt och 

fint att visa sina barn på sociala medier.18  

Transparens är centralt för framgångsrik kommunikation eftersom det handlar om 

trovärdighet, att ge intryck av genomskinlighet och detta är viktigt för politiker. Transparens 

handlar om att inge trygghet genom att ge användarna insyn i till exempel politikerns liv, 

politik, handlingar med mera, och transparens handlar om ansvar. Politiker ska vara så 

genomlysta som möjligt utan att skada partiet, varumärket eller personer som berörs av det som 

distribueras.19 Sociala medieanvändare måste uppleva personlig närvaro, dialog, autenticitet 

och transparens från en politiker på sociala medier för idag vill individer ha en autentisk relation 

med politiker. Tonen och tilltalsformen ska generellt vara personlig och ska handla om att vara 

sig själv. Politiker ska vara närvarande, starta konversationer med människor som uttrycker 

åsikter, reagera på kommentarer, marknadsföra och uppmärksamma om något är på gång och 

uppmärksamma annan aktivitet på andra sociala medier.20 Genom detta kan politiker på sikt 

fånga många olika perspektiv kopplade till textanalyser av användarna som uttrycker åsikter. 

De får inblick och verklighetsanknuten förståelse av vad människor uppskattar och inte 

uppskattar i olika situationer och frågor.21 

                                                           
15 Schroeder 2018, s. 36.  
16 Brit Stakston, Politik 2.0: Bok och blogg, Göteborg: Beijbom Books AB 2010, s. 37. 
17 Stakston 2010, s. 54.  
18 Stakston 2010, s. 40.  
19 Stakston 2010, s. 40.  
20 Stakston 2010, s. 59.  
21 Stakston 2010, s. 60.  
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I James Martins Politics & Rhetoric beskrivs hur känslor används som 

retoriskstrategi inom politisk kommunikation eftersom känslor kopplar till individers 

subjektivitet. Det gör känslor produktiva i politisk retorik för känslor påverkar medborgares 

uppmärksamhet och uppfattning. Det kan forma och påverka deras trossystem och ideologiska 

uppfattningar.22 Känslor placerar subjekt i relation till omvärlden och fungerar som en faktor 

att skapa sympati, oro, fientlighet, motvilja, iver med mera.  

Strategier som fokuserar på att påverka våra subjektiva sinnen, där olika teman 

fungerar som triggers för att åberopa symboler och fantasier som påverkar det undermedvetna, 

skapar inget nytt. Strategin leder individen till en ny plats med symboler och teman som 

människor redan vet vad de ska tycka om. Strategin stimulerar känslor och deras intensitet kring 

ämnena. Det leder individen att tycka på ett specifikt sätt. Affektiva strategier handlar om att 

koordinera känslor för att uppnå att människor reagerar på önskat sätt. De handlar om 

emotionell orientering som fungerar som övertalningsmetod.23  

Affektiva strategier används i den offentliga politiska kommunikation som 

distribueras i medier. Alla medier har publika roller att ge information till användare vilket 

innebär att alla medier kan påverka människors känslor om politiker, partier, ideologier med 

mera. Politiker hamnar i en offentlig sfär och väljare har ett enhetligt objekt som media kan 

framställa ur ett positivt eller negativt perspektiv. Därför är mediers framställning av politikers 

legitimitet viktig eftersom de påverkar människors intryck.24  

Marknadsföring handlar om att vinna stöd och väljare till partiet genom 

professionella tekniker och strategier som sätts i verk i media distributionen. Marknadsföring 

riktar in sig på att skapa nära relationer till journalister, förenkla politikers kommunikationssätt 

på exempelvis Instagram, och marknadsföring strävar efter att skapa en personlig kontakt 

mellan politiker och väljare. Marknadsföringen av politiker skapar ett paket som ska stärka 

relationen mellan väljare och politiker, samtidigt som den ska skapa uppmärksamhet och skapa 

en bild av politikerns relation mellan politik, väljare och media.25 

Kön inom politik påverkar också marknadsföringen och de affektiva strategierna. 

Det finns olika strategier att använda när det gäller feminism och retorik. Politik har ansetts 

under en lång tid en manligt dominerat sfär och retorik likaså sedan antiken. Talaren var en man 

och majoriteten av alla politiker är män.26 Normer och könsideal är faktorer som påverkar de 

                                                           
22 James Martin, Politics & Rhetoric: A critical introduction, New York: Routledge 2014, s. 120.  
23 Martin 2014, s. 122.  
24 Martin 2014, s. 129.  
25 Martin 2014, s. 134. 
26 Martin 2014, s. 150.  
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kommunikativa- och retoriska strategierna, därför blir feminism viktig när det gäller att förstå 

relationen mellan kön, språk och makt. Feminism har en stor påverkningsgrad och har förändrat 

den politiska kommunikationen de senaste åren eftersom de manligt dominerade institutionerna 

är tvungna att involvera kvinnor. Feminismen förstärks i modern politisk retorisk 

kommunikation. Några strategier associerat med feminism inom politiken är inkludering 

(inclusion), omkastning (reversal) och felplacering (displacement).27  

Överblicken av forskningsfältet visar att tidigare studier fokuserar främst på 

valperioder vilket är parlamentariska tillfällen där politiska partier försöker få så många väljare 

som möjligt, där av ändrar sin rutin kommunikation. Studierna visar även att undersökningarna 

fokuserar främst på politikers strategier att skapa sitt politiska varumärke genom individualism 

och att socialt aktiva är yngre politiker som klassas som under dogs. Studierna har även 

undersökt generellt ett partis användning av sociala medier eller studerar statistisk kring deras 

användning. 

Min undersökning fokuserar därför på två kvinnliga partiledare som kan räknas 

som under dogs eftersom de är partiledare för två små partier i riksdagen och räknas som under 

dogs eftersom den politiska sfären är mansdominerat. Studien kan bidra till forskningsfältet 

genom att jag studerar specifikt kvinnliga politiker och genom det kan jag möjligen hitta 

kommunikativa strategier som tidigare studier inte har uppmärksammat.  

 

1.3. Syftesformulering  

Studien är en komparativ studie av de två svenska partiledarna Ebba Buschs och Nyamko 

Sabunis instagraminlägg. Syftet med studien är att studera vilka retoriska tekniker som används 

för att skapa identifikation och gemenskap. Det är intressant att studera eftersom sociala medier 

används som en källa till social kontakt och igenkänning. Frågeställningen är följande:  

- Vilka tekniker används för att inläggen ska skapa igenkänning och socialgemenskap?  

- Hur skildrar partiledarna sin individuella person i inläggen? Finns det återkommande 

teman i flödet?  

- Vilka skillnader finns det mellan Buschs och Sabunis inlägg och flöde?  

                                                           
27 Martin 2014, s. 154-155.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  

2.1. Burkes identifikation  

Kenneth Burke gjorde identifikation till en central teori och begrepp i den moderna retoriken. 

Burke började studera hur individer använde symboler för att hantera mänskliga relationer och 

han applicerade ett sociologiskperspektiv på retoriken vilket var nytt eftersom tidigare retoriker 

fokuserade på den retoriska argumentationen. Istället för att studera hur människor kan övertyga 

genom identifiering och motiv. Burkes retorik fokuserade på ordens attraktion och deras 

förmåga att skapa intresse genom identifikation. Det är genom språket som människor sätter 

ord på sina åsikter och ord fungerar som symboler som påverkar vad människor ser. Ord formar 

hur människor agerar mot varandra i verkligheten och, enligt Burke, använder människor språk 

som ett medel att kunna agera med varandra snarare än som ett medel för att övertyga.28  

Identifikation tillåter människor att dela perspektiv och tankar vilket behövs för 

att de ska kunna samarbeta och tävla mot varandra. Enligt Burke, används retorik som ett 

verktyg för att individer ska identifiera sig själva som lika eller olika från varandra. Människor 

kan associera och agera med dem som de identifierar sig med, och ta avstånd från dem som de 

inte finner likheter hos. Heath beskriver retorik som en identitetstävling där människor 

sammanförs eller separeras.29 

 

A poem bridges individual experiences by focusing attention on similarities of experience and 

shared knowledge. A poem does not merely convey feeling but gives the reader the opportunity 

to identify with the author as they share feelings in a cathartic release. Burke called this poetic 

experience the ”dancing of an attitude.”30 

 

Burke menar att alla individer är unika och separerade från andra individer. Dock genom våra 

upplevelser och kunskaper gör att vi kan identifiera oss med andras känslor. Vi lever i ett 

naturligt främlingskap eftersom vi är unika med unika sinnen, men genom identifikation kan vi 

dela med oss av våra känslor, kunskaper och upplevelser. Det minskar våra känslor av 

främlingskap. Burke insåg att vi använder retorik för att uppvisa likheter och olikheter emellan 

oss och att människor har ett behov att associera sig som lika eller olika. Begäret efter 

gemenskap ger individer ett syfte att identifiera sig med och ger möjligheten att se deras 

                                                           
28 Heath 2001, s. 375.  
29 Heath 2001, s. 375.  
30 Heath 2001, s. 375. 
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identitet reflekterad i samhället. Burke menar även att det är nödvändigt att människor är olika 

för annars skulle retorik inte ha sitt syfte att övertala till en enighet.31   

Människor längtar efter att känna tillhörighet till andra individer och institutioner 

för att känna gemenskap. Identifikation utvecklar därför kollektiva identiteter som människor 

leds in i och formar relationer. Ett exempel på en kollektiv identitet är yrkeskvinnan, 

fotbollsmamman, hockeypappan mer flera. Identifikation kan skildras som individers materiella 

och mentala spegling av sig själv i grupperingar. En individs reflektion i den sociala spegeln.32  

Människor söker hela tiden en högre form av identifikation. Ett exempel är att män identifierar 

sig med män för att de delar kunskaper unikt till deras kön, och kvinnor gör samma sak. Genom 

det kan de finna en högre form av identifikation och bygga symboliska broar mellan könen 

vilket minskar främlingskapet. Det handlar om att finna attityder, koncept, idéer och bilder som 

gör att vi finner likheter. Individer är alltid unika men vi kan identifiera oss genom liknande 

erfarenheter med andra individer. Nyckelämnen som biologi, geografi, religion, utbildning med 

mera, skapar identifiering som leder till en gemenskap. Den delade kunskapen leder till en 

kollektiv sammanhållning men människor kan också separeras från varandra på grund av 

språket och symboler. Språk och symboler kan ha olika symboliska och associativa betydelser 

vilket kan skapa olikheter mellan individer.33  

Retorikens syfte är övertalning och alla närmande mot övertalning måste kopplas 

till identifikation. En retors argument och stil kan bara övertala dem som identifierar sig med 

argumenten och stilen. Det innebär att alla former av kommunikation innehåller en lägre eller 

högre grad av identifikation som påverkar människans subjektiva sinne och identitet.34  

 

2.2. Busby om kandidaters marknadsföring  

Busby skriver att marknadsföring av politiker påverkas av opinionssiffror och medias 

porträttering av kandidater. Individuell marknadsföring av kandidater och marknadsföring av 

deras varumärke handlar om att väljare ska associera dem med särskilda och konsekventa 

attribut och karaktärsdrag. Det är nödvändigt för effektiv marknadsföring. Kandidaterna ska 

uppvisa autenticitet och uppvisa sitt politiska varumärke konsekvent utan större förändringar.35 

För effektiv marknadsföring bör kandidaterna uppvisa en autentisk individualitet 

och målgruppsfokuserad marknadsföring är viktigt för framgångsrik marknadsföring. I 

                                                           
31 Heath 2001, s. 375-376.  
32 Heath 2001, s. 376.  
33 Heath 2001, s. 377.  
34 Heath 2001, s. 377.  
35 Busby 2011, s. 218-219. 
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Clintons presidentval röstade väljarna efter den emotionella, sociala och rationella bilden och 

budskapet de associerade Clinton med, skriver Busby. Målgruppsfokuserad marknadsföring är 

mer effektiv på grund av att budskapet blir mer meningsfullt för mottagaren. Mottagaren kan 

se bortom enkla budskap och faktorer som geografisk identifikation, associationer till särskilda 

beteende för särskilda grupper eller klasser, anknytningar till livsstils val och värderingar 

påverkar väljare.36  

Nutida kampanjer utarbetas detaljerat för att fånga specifika målgrupper och 

politiska figurer skapas som komplement till partiet. Ett parti kan associeras med en person och 

det kan vara partiledaren. Partiledaren blir ett varumärke och väljarna måste associera dem med 

positiva bilder av ledarskap, samhällsvärderingar, och väljarna måste bli inspirerade till att 

försöka uppnå ett bättre liv. Den individuella marknadsföringen kan skapa relationer och band 

genom att språket kan stärka emotionella och känslomässiga associationer.37 

 

3. Metod, urval och valda begrepp  

3.1. Metod och ramverk  

Denna undersökning består av en närläsning av Buschs och Sabunis instagraminlägg för att 

studera vilka eventuella likheter/skillnader det finns i deras inlägg, och studera vilka retoriska 

tekniker de använder utifrån ett identifikationsperspektiv.  

Metoden för studien inspireras av Russmanns och Svenssons ramverk i ”Studying 

Organizations on Instagram” där de presenterar ett metodiskt ramverk hur man kan analysera 

Instagram inlägg.38 Partier kan använda olika perspektiv i deras inlägg och ramverket ger flera 

nyckelpunkter att utgå ifrån. Några av dessa nyckelpunkter är exempelvis privatisering, 

personifiering, mobilisering, användning av kändisskap, kampanjreferenser, interaktivitet med 

flera. I min analys kommer jag analysera teman i inläggen som familj, kändisskap, barnateman, 

hur de använder exempelvis miljöpolitik, psykisk ohälsa med mera. Begreppen som jag 

kommer använda presenteras i senare avsnitt.  

Instagraminlägg använder visuella och textbaserade kommunikationsformer och 

inläggen kan innehålla bilder, text och ljudkällor. Analysen kommer fokusera på texten och 

bilden i inläggen. Bilder hjälper publiken att föreställa sig budskapet och sammanhanget 

                                                           
36 Busby 2011, s. 219-220.  
37 Busby 2011, s. 219.  
38 Uta Russmann & Jacob Svensson,”Studying Organizations on Instagram”, Information 58, 2016:7, 2016, 

https://www.researchgate.net/publication/309320027_Studying_Organizations_on_Instagram (2021-5-20).  

https://www.researchgate.net/publication/309320027_Studying_Organizations_on_Instagram
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snabbare vilket skapar mening och leder till interaktion. Likaså texten till inlägget. Texten kan 

skapa meningen i bilden som gör att vi förstår budskapet och sammanhanget.39  

Jag kommer även utgå ifrån Roland Barthes denotation och konnotations begrepp 

för att analysera inläggen med inspiration av Russmann och Svenssons ramverk som ger 

nyckelpunkter att utgå ifrån. Definitionen av Barthes begrepp finns i avsnittet ”Begrepp”.  

Anledningen till att jag utgår från Barthes, och Russmann och Svensson utifrån ett 

metodperspektiv är för att med Barthes begrepp kan jag undersöka bildens och textens 

symboliska och bokstavliga budskap. Det kan klargöra vilka retoriska tekniker partiledarna 

använder och hur de använder teknikerna. En undersökning av bildens och textens 

sammanbildade budskap kan visa faktorer som skapar identifikation och kan potentiellt visa 

retoriska tekniker för hur partiledarna använder dem i inläggen.  

 

3.2 Urval och avgränsningar  

Materialet för denna undersökning bestod av Ebba Buschs och Nyamko Sabunis 

instagraminlägg från deras officiella partiledarprofiler på Instagram. I analysen undersöktes 

fyra inlägg av Busch och fem inlägg av Sabuni. Urvalet baserades på hur långa inläggen var 

och hur beskrivande texten var. Vissa inlägg var kortare med explicita budskap och inte så 

beskrivande, medan andra inlägg var längre med implicita budskap och mycket beskrivande. 

Jag avgränsade mig till att studera ett par inlägg som var relevanta för studien eftersom Busch 

hade vid studiens tillfälle ettusen femhundratjugo inlägg och Sabuni hade etthundrasextio. För 

att inläggen skulle ingå i studien var de tvungna formulera åsikter, tankar eller reaktioner om 

politik, familj, samhällsevent, uppvisa vardagslivet med mera. Inläggen var även skrivna utifrån 

ett jag-perspektiv och inläggen bestod av informellt skriftspråk som de fick från blogg-, chatt 

och sms-språkbruket eller formellt skriftspråk.  

En avgränsning för studien var att inläggen publicerades 2020-02-10 eller 

tidigare. Jag valde den tidpunkten för att undvika inlägg påverkade av COVID-pandemin och 

Buschs husaffär som potentiellt hade påverkat hennes kommunikationsstrategier. Under våren 

2020 utbröt COVID-19 pandemin och orsakade många dödsfall.40 Det var en faktor som 

möjligen ändrade deras kommunikativa strategier till att fokusera på pandemin och hur 

samhället påverkades. En annan orsak var att media fokuserade på Buschs ”Husaffär” under 

2020. Det handlade om att Busch hamnade i rättslig tvist om ett husköp. Avtalet undertecknades 

                                                           
39 Russmann & Svensson 2016, s. 3.  
40 Folkhälsomyndigheten, Utbrott: Covid-19, ”Om viruset och sjukdomen” 2021-03-12, Om viruset och 

sjukdomen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) (2021-05-22).  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/
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med säljaren men säljaren meddelade att han ångrade sig. Resultatet blev en rättstvist som inte 

blev avgjord under flera månader.41 

Av dessa två anledningar valde jag att studera inlägg från 2020-02-10 och 

tidigare. Studiens syfte var att undersöka vilka retoriska tekniker som användes för att skapa 

igenkänning och gemenskap i deras vardags kommunikation. Därför ville jag inte att resultatet 

skulle påverkas av husaffären och pandemin.  

Jag avgränsade mig till att enbart studera partiledarnas inlägg på Instagram. Det 

finns många olika varianter av sociala medier som exempel TikTok, Facebook, Twitter med 

flera, och partiledarna är aktiva på fler medier än Instagram. Jag avgränsade studien till att 

enbart studera Instagram inlägg för att få ett mer specifikt resultat. Jag väljer även att fokusera 

studien på två kvinnliga partiledare för att undvika könsskillnader och generalisering.  

 

3.3. Begrepp  

Följande begrepp är centrala för studiens analys.  

Privat/privatperson  

Det finns stora gradskillnader vad som räknas som privat. Vår definition av vad som räknas 

som privat kan variera beroende på våra sociala värderingar och våra värderingar när det gäller 

det digitala. För vissa kan en bild av ens barn vara för privat att dela på Instagram, medan andra 

anser att det är personligt och fint.42 I den här studien används privat och privatperson som 

motsats ord till offentlig och offentligperson. Privatperson innebär en person i icke officiella 

sammanhang som exempelvis i hemmet, med barnen, umgås med sin umgängeskrets.43 

 

Transparens  

Transparens innebär att en politiker skapar ett intryck av att visa sitt liv så öppet som möjligt 

från sitt arbetsliv och privatliv. Det är centralt för framgångsrik kommunikation på grund av att 

transparens skapar trovärdighet och inger trygghet för att politikerna skapar en illusion av 

genomskinlighet. Politikern ska vara så genomlyst utan att skada partiet, varumärket eller 

personer som berörs av det som distribueras.44 

 

                                                           
41 Martin Ahlquist, ”En partiledare hamnar i en rättslig tvist om ett hus. När och hur blir det en sak för 

journalistiken?”, Svenska Dagbladet 2021-02-26, Därför skriver SvD om Ebba Buschs husaffärer | Martin 

Ahlquist | SvD (2021-05-22).  
42 Stakson 2010, s. 39.  
43 ”Privatperson”, Nationalencyklopedin, http://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/privatperson (2021-05-19). 
44 Stakston 2010, s. 40.  

https://www.svd.se/varfor-skriver-svd-om-ebba-buschs-husaffarer
https://www.svd.se/varfor-skriver-svd-om-ebba-buschs-husaffarer
http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/privatperson
http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/privatperson
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Identifikation 

Identifikation är en social process där individer försöker identifiera sig själva med andra som 

liknar dem. Identifikation innebär att individer kan associera sig med andras känslor, 

upplevelser eller kunskaper. Antingen finner individer likheter med andra på grund av deras 

upplevelser och sociala identitet eller så tar de avstånd. En människa kan associera och 

identifiera sig med känslor och identifiera sig genom biologi, geografi, ålder, klass, etnicitet 

med mera.  

 

Denotation och Konnotation  

För att beskriva en bilds budskap beskriver Barthes bildenskodifieringen med begreppen 

denotation och konnotation. Denotation är symbolers bokstavliga och uppenbara mening, 

exempelvis ett äpple. Konnotation beskriver den symboliska bilden vilket beskriver det 

implicita, symboliska och associativa budskapet bakom bilden, exempelvis äpplet kan 

associeras med Adam och Eva.45  

Genom begreppen denotation och konnotation kan vi potentiellt förstå bildens 

symboliska budskap och ge djupare kunskap om hur bilden kopplas till inläggets textliga 

budskap. En bild kan medföra tre olika budskap: 1) ett språkligt meddelande, 2) ett kodat, 

ikoniskt meddelande och 3) ett icke-kodat, ikoniskt meddelande.46 De tre meddelandena kan 

klargöra hur ideologiskt laddad en bild kan vara och även samspela med den skrivna texten. De 

ikoniska meddelandena samspelar med varandra och genom en bildanalys med denotation och 

konnotation kan vi kartlägga bildens och textens kodifiering. Denotation är bildens okodade 

ikoniska meddelande och konnotation är bildens kodade ikoniska meddelande.47 

 Begreppen kan även appliceras på inläggets text. Ord är denotativa när orden 

enbart representerar objektet de namnger. Exempelvis ”olja” representerar ett mörkt material 

som utvinns från marken. Ord blir konnotativa när de blir associerade mellan objekt och idéer. 

Exempelvis ”röd” kan betyda fara eller förförelse och bli associerad med kulturella betydelser.48 

Ordens denotation och konnotation leder to explicita eller implicita associationer som bygger 

på kulturella normer och identiteter.  

 

                                                           
45 Roland Barthes, Bildens retorik, (övers)., Kurt Aspelin, Stockholm: Bokförlaget Faethon 2016, s. 37-40. 
46 Barthes 2016, s. 36.  
47 Patrik Mehrens, ”Visuell retorik”, i Retorisk Kritik: teori och metod i retorisk analys, (2. uppl.), Fischer, O., 

Mehrens, P., & Viklund, J., (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 324-325. 
48 Martin 2014, s. 73.  
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4. Analys  

4.1. Busch – Personlig, moderlig & partiledare  

Som jag har skrivit i teorin, söker människor hela tiden efter att identifiera sig med sin omvärld. 

Identifikation kan skildras som människors materiella och mentala spegling av sig själv, en 

reflektion i den sociala spegeln. Det är viktigt att känna till när det gäller att skapa ett varumärke, 

en bild i media. Människor måste 

kunna relatera till varumärket eller 

reflektionen. Förutom själva partiet 

blir partiledarens individualitet 

viktig på grund av att de ses som 

individuella varumärken i modern 

politik. Som Busby skriver är 

politiker viktiga varumärken 

eftersom de skapar positiva 

associationer av ledarskap, 

samhällsvärderingar och inspirerar 

till visionen av ”ett bättre liv”.49 Det 

blir viktigt ur ett 

marknadsföringsperspektiv att hitta 

attityder, koncept, idéer och associationer som resulterar i att vi finner likheter. Alla människor 

är unika men vi kan identifiera oss genom liknande erfarenheter med andra individer. Språket 

skapar även associationer som leder till identifikation och påverkar människors känslor. Ord 

som exempelvis ”mammor” och ”pappor” istället för ”föräldrar” påverkar individers känslor 

och gör att vi kan relatera.  

På Buschs profil återkommer teman kontinuerligt i hennes inläggsflöde med 

varierande budskap och estetik. Ett återkommande tema är barn- och familjelivet och Busch 

lägger upp inlägg med sina barn, sin familj och sig själv. Inlägget denoterar en bild med Busch 

som håller sin dotter, klädd i finklänningar med stranden i bakgrunden.50 Busch håller ögonen 

stängda samtidigt som hon håller dottern intill sig och ansiktet är fridfullt. Bilden skapar 

gestalten av den kärleksfulla modern vilket ger bilden en mening. Människor kan relatera till 

                                                           
49 Busby 2011, s. 219.  
50 Ebba Busch, [@buschebba], Instagram, 1/2 2020, 

https://www.instagram.com/p/B8CYIyEnyp6/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-13). 

Figur 1. Ebba Busch med dotter. Källa: [@buschebba] 2020. 

https://www.instagram.com/p/B8CYIyEnyp6/?utm_source=ig_web_copy_link
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bilden baserat på vad de föreställer sig vilket kopplar till identifikation. Människors 

föreställningar grundar sig i kulturella normer och värderingar som finns i samhället, och en 

politikers mål är att framställa sig som ett gott exempel på hur vi följer samhällets värderingar. 

Den bokstavliga bilden förbereder och underlättar konnotationen eftersom den denoterade 

bilden innehåller symboler som vi känner till.51  

Bilden på Busch med dottern kan fånga väljarnas intresse eftersom bilden skapar 

en välkänd association. Vuxna, unga vuxna, barn och pensionärer kan relatera till bilden. 

Pensionärer kan minnas tiden med sina egna barn och de kramade dem. Unga vuxna kan minnas 

sina föräldrar från barndomen när de kramade dem på det sättet. Även barn kan relatera till 

bilden eftersom de vet hur deras föräldrar kramar dem. Den bokstavliga bilden som framställer 

objekten som är Busch och barnet skapar identifikation eftersom det är något människor känner 

igen. Enligt Burke identifierar individer sig med känslor eller händelser som liknar sina egna. 

Alla individer är unika men vi kan relatera till händelser som liknar våra egna erfarenheter för 

att finna en gemenskap. Bilden framställer en kärleksfull mor som håller sin dotter medan 

dottern tittar på stranden/havet i bakgrunden.  

Scenen grundar sig på kulturella föreställningar och myter om hur moderskärlek 

och kärlek till sina barn föreställs, baserat på våra värderingar och vår kultur. Politiker använder 

kända bilder eftersom vi reagerar på faktorer vi känner till. Faktorer som människor har en åsikt 

och värdering kring. Bilden skildrar Busch som en moderlig kvinna som älskar sin dotter och 

ger meddelandet att hon är moderlig. Det bildar tillsammans ett meddelande moderlighet och 

moderskärlek, vilket skapar associationer till trygghet och stabilitet. I politik kan moderlighet 

ses som en positiv egenskap eftersom individer röstar på politiker som de tror kan vara 

gynnsamma för samhället och indirekt dem själva. Det inkluderar deras barn eftersom politiker 

påverkar samhällets framtid och exempelvis skolans utveckling. Genom att Busch uppvisar 

moderskärlek kan väljare få känslan av en insyn gällande hennes värderingar om exempel 

skola-, barn- och familjepolitik. Väljare kan uppfatta henne som en stabilpolitiker som värnar 

om barnen och familjen.  

Texten beskriver även Buschs tankar och känslor när hon fick sin dotter. I den 

denoterade texten lyckönskar Busch sin dotter att hon ska få många, trygga och fyllda år med 

kärlek, och att hon kommer fortsätta bära henne. Ord är denotativa när de beskriver objektet i 

fråga och texten beskriver Buschs känslor om dottern och hennes önskningar för framtiden. 

Busch skriver hur livet blev komplett när hon fick sin dotter och att hon dominerades av 

                                                           
51 Barthes 2016, s. 47-48.  
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känslomässigt kaos. Texten skildrar hur Busch hade konversationer med dottern när hon var 

bebis och att Busch omedvetet väntade på att hon skulle kliva in i hennes liv. Busch beskriver 

hur hon egentligen hela tiden väntade på sin dotter vilket appellerar till moderskapskänslor. Ord 

blir konnoterade när människor skapar associationer mellan objekt och idéer. Konnotationer 

grundar sig i kulturella föreställningar och normer som kan associeras med symboler eller 

symboliska tecken. Den konnoterade texten skapar associationer till födelsedagar vilket kan 

tolkas till åldrande och utveckling, känslor av väntan, längtan och glädje. En födelsedag är en 

händelse alla människor kan relatera till eftersom alla människor har födelsedagar, firat 

födelsedagar och sett födelsedagar. Det är ett återkommande teman ur ett kulturellt perspektiv 

i filmer, serier, böcker och spel vilket gör att de flesta individer har en relation och association 

till textens händelse.  

Ord valen i inlägget påverkar även väljarnas identifikation eftersom de kan 

relatera till textens budskap. Bilden har kulturella associationer som kopplas till samhällets 

föreställning av den kärleksfulla modern och ord som ”kärlek”, ”trygghet”, ”äntligen” med 

flera, skapar positiva associationer som individer kan relatera till utifrån egna erfarenheter. Ord 

har positiva och negativa betydelser och kan antyda till olika saker. I kombination skapar 

ordvalen och bilden en uppmuntrande bild som relaterar till kärlek, trygghet och stabilitet vilket 

är faktorer som väljare strävar efter.  

Busch inlägg kan påverka en större målgrupp än exempelvis föräldrar eftersom 

det existerar identifieringsfaktorer som alla åldersgrupper kan relatera till. Inlägget fokuserar 

associationerna till kärlek, födelsedagen, längtan efter barn, känslorna innan/efter barnet och 

beskriver hur Busch kände när hon fick sin dotter. En händelse många mödrar kan relatera till 

och inlägget skapar associationer till hur föräldrar kan känna. Inlägget använder bland annat 

föräldrakänslor och barn som känslomässiga associationsfaktor för att skapa bilden av Busch 

som moderlig, kärleksfull och autentisk. Inlägget skildrar ur ett personligt perspektiv Buschs 

egna tankar och känslor. Hon ger uttryck för vad väljare kan uppfatta som en privatsida.  

Tillsammans bildar det associationerna av partiledaren som värnar om 

familjelivet och barnen. Texten är formulerad på ett personligt sätt för att ge väljare en ”inblick” 

i hennes privatliv och privata känslor. Det kan skapa ett personligt band mellan dem och Busch.  

Familjen och barnen är ett återkommande tema bland Busch inlägg och hon visar upp 

familjeaktiviteter, myskvällar, gos med barnen och hunden, semesterbilder med flera. Buschs 

flöde har en variation mellan politiska inlägg och familjelivet. Bilderna och texterna skapar 

kontrast mellan politik och familjeliv.  
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Ett annat exempel på 

privatpersonen Busch är föreställningen av den 

”mathandlande mamman”. Bilden visar Busch, 

klädd i vardagskläder med rufsigt hår, en röd 

kundkorg och en brödlimpa i handen samtidigt 

som hon tar en selfie.52 

Individuell marknadsföring av 

partiledare skildrar dem som individer i sitt parti 

och skapar ett varumärke av dem själva, både 

som privata- och offentligpersoner. Det är viktigt 

att de skapar positiva föreställningar och att de 

skildrar sina förmågor som ledare, sina 

värderingar och hur de är goda förebilder. 

Språket kan skapa personliga band genom att 

språket kan skapa sociala och emotionella 

associationer, vilket är positivt för partiet och 

politikern. Politikern måste skapa en identitet 

och skapa en identitet väljarna kan associera med.53 

Inlägget denoterar en lördagshälsning och bilden återskapar den symboliska 

bilden av ”vardagsmamman” som handlar i mataffären en lördag. Det är en vanlig föreställning 

för många människor och Busch uppvisar en vanlig hushållssyssla med symboler klassiska för 

vårt samhälle. Den röda Ica-korgen och brödet är två symboler som väcker associationer till 

mataffären, en mataffär människor har varit i och handlat. Mathandlade är en vanlig 

vardagssyssla för människor och det skapar identifikation eftersom alla utför handlingen. Det 

innebär att människor har en uppfattning och föreställning vad det innebär.  

Aktiviteter som exempelvis handla, ta barn till dagis, tanka bilen med flera, är 

handlingar en bred grupp människor kan relatera till. Anledningen är att det är vanliga 

samhällssysslor som människor enkelt relaterar till på grund av egna erfarenheter. En mindre 

grupp individer kan relatera till modegala men alla kan relatera till mathandlande.  

Genom att Busch visar upp sig med rufsigt hår, vardagskläder och en korg med 

mat skapar det en kontrast till hennes arbete som politiker. Henne politiska identitet återskapas 

                                                           
52 Ebba Busch, [@buschebba], Instagram, 18/1 2020, 

https://www.instagram.com/p/B7daEivHQHr/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-13).  
53 Busby 2011, s. 219.  

Figur 2. Ebba Busch i mataffären. Källa:[@buschebba] 

2020. 

https://www.instagram.com/p/B7daEivHQHr/?utm_source=ig_web_copy_link
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som elegant och stilfull. Kläderna skiljer sig från hennes kostymer som kan associeras med 

hennes arbetsliv. Det ger människor ett intryck av att hon visar sitt privatliv och Busch vill 

skapa bilden att hon är som alla andra utanför arbetslivet.  

Den denoterade texten beskriver stressen med jobb och familj. Busch har avklarat 

jobbsamtal och håret är hennes vittne om fredagskvällen samt glittret. Texten och bilden bildar 

tillsammans det symboliska budskapet av vardagslivet. Det konnoterade meddelandet skapar 

associationer till att jobbet följer med vuxna hem och appellerar till familjemamma med 

beskrivningen ”Och lite glitter på armen”.  

Baserat på våra uppfattningar och kultur får vi associationer till bilden. 

Föreställningen av vardagsmamman ger intryck av det hektiska livet med jobb och familj, men 

uppmanar till en positiv bild eftersom Busch som ler glatt trots stressen. Det skapar positiva 

associationer av henne som privatperson genom att hon kan ta hand om familjen. Hon uppvisar 

aktivt umgänge med barnen och genom att hon handlar, samtidigt som hon jobbar och tar 

jobbsamtal. I svenska samhället kombinerar många människor arbetslivet med familjelivet. En 

bredd skara väljare kan troligen identifiera sig i meddelandet. Budskapet och temat kan tolkas 

som engagemang och livspusslet. Människor är engagerade i sitt arbete, samtidigt som de är 

aktivt engagerade i sina familjer. Det gäller unga vuxna som kombinerar karriär med familjetid, 

vuxna med sina egna familjer och arbeten. Många kan relatera till hur exempelvis deras 

föräldrar arbetade och tog hand om familjen. Dock är arbete och familjeliv en kombination och 

människor måste kombinera båda delarna för att tiden ska räcka.  

Busch försöker inge en trygghet till väljarna att hennes värderingar är att värna 

om familjen och barnen. Busch vill skapa positiva associationer till hennes ledarroll och 

appellerar till bilden av den moderna mamman. Hon vill ge intrycket av att hon klär sig som 

väljarna vilket återskapar Busch som den vanliga vardagsmamman. Det kan ge effekten att 

människor känner sig bekväma med Busch som individ. De kan relatera till hennes klädsmak 

och värderingar, vilket gör att de kan identifiera sig med henne som privatperson.  

Till skillnad från de privata inläggen klär Busch sig i kostym med klara, 

färggranna och tydliga färger i elegant stil. Busch skildras i sin signaturlook vilket generellt 

skildras som sminkad med läppstift och mascara, med axellångt vårdat hår. I ett inlägg som 

handlar om ”Women Entrepreneurship day” är Busch klädd i en mörkblå kostym med svart 
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blus.54 Hon är sminkad med rött läppstift och hennes frisyr är vårdad, jämfört med det rufsiga 

håret från vardagsmammainlägget.  

Bilden skildrar Busch i ett officiellt sammanhang. Bilden symboliserar den 

välklädda politikern som väljare 

förväntar sig utifrån de kulturella 

associationerna av hur en politiker 

ska se ut. Utifrån mediabilden är 

politikerna välklädda, allvarliga och 

sakliga. De uppvisar särskilda 

karaktärsdrag som människor 

associerar dem med.  

Texten denoterar 

Busch som hedersambassadör för 

”Women Entrepreneurship day”. Det 

bokstavliga meddelandet är att 

främja kvinnors entreprenörskap och 

öka andelen kvinnor i ledande 

positioner i samhället. Busch berättar 

vad organisationens syfte är och berättar hur hennes position i organisationen har utvecklats. 

Året innan höll hon tal på konferensen och Busch berättar hur det var att se en hel sal med 

yrkeskvinnor med tunga ansvarsområden. Hon avslutar inlägget att det går att kombinera 

familjelivet och arbetslivet för kvinnor och avslutar med meningen: ”Det är så härligt att se när 

kvinnor möts, lyfter varandra och 

arbetar mot samma mål.”55  

Feminism i politiska sammanhang är en effektiv strategi som påverkar 

marknadsföringen av politiker och påverkar väljare. I modern politisk retorik används kvinnors 

exkludering, felplacering och omkastning i samhället för förstärka politikerns värderingar och 

associera dem med feminism.56 Den konnoterade texten lyfter Buschs budskap att kvinnan kan 

vara en stark arbetande yrkeskvinna med mycket ansvar som kan kombinera både familjelivet 

och karriären. Budskapet följer samhällets värderingar som porträtteras i mediekanaler som 

                                                           
54 Ebba Busch, [@buschebba], Instagram, 17/11 2019, https://www.instagram.com/p/B4-

RUXDlYpk/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-13).  
55 Ebba Busch, [@buschebba], Instagram, 17/11 2019, https://www.instagram.com/p/B4-

RUXDlYpk/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-13).   
56 Martin 2014, s. 154-155.  

 

Figur 3. Figur 2. Ebba på Women Entrepreneurship day. Källa: 

[@buschebba]. 2019. 

https://www.instagram.com/p/B4-RUXDlYpk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4-RUXDlYpk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4-RUXDlYpk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4-RUXDlYpk/?utm_source=ig_web_copy_link
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nyheter och tidningar. Kvinnor ska kunna arbeta och ha familjeliv. Under de senaste 

decennierna argumenterar samhället för kvinnors roll i yrkeslivet och det har det blivit en 

normalitet att kvinnor ska ha rätten att arbeta och skaffa barn, utan att ge upp antingen barnens 

uppväxt eller arbetslivet. Texten associerar till kvinnors kamp i samhället och kvinnors 

gemenskap. Den uppmuntrar till att kvinnor ska stödja varandra och stödjer sig i nutida 

värderingar i vårt samhälle.  

Burke skriver att människor söker starkare identifikation som grundar sig på 

naturliga orsaker som exempelvis, kvinnor söker kontakt med kvinnor eftersom de delar 

kunskap som män inte har eller kan skaffa. Exempelvis, bara kvinnor kan föda barn och dela 

samma kunskap om den erfarenheten. Genom att Busch fokuserar på det positiva budskapet om 

att kvinnor möts och lyfter varandra, skapas igenkänning av kvinnors begär att söka gemenskap 

bland kvinnor. Det är ett begär som delas av alla kvinnor.  

Busch lyfter det positiva när kvinnor engagerar sig och stöttar varandra. Alla 

kvinnor arbetar mot samma mål. I inlägget använder Busch feminism som strategi för att fånga 

kvinnliga väljare. Hon kan tolkas försöka få kvinnor att relatera och identifiera sig med 

organisationen men även med Busch själv. Busch porträtteras som en yrkeskvinna och 

familjemamma. Den bilden kan kopplas och förhöjas med inlägg som handlar om feminism. 

Associationerna skapar bilden av Busch som yrkeskvinnan med stort ansvar. Samtidigt som 

hon tar hand om sin familj vilket stödjer den nuvarande normen i samhället. Busch framstår 

som någon med gott omdöme vilket stödjer marknadsföringsstrategin. En politiker ska föregå 

med gott exempel på samhällets vision och ambition vilket Busch vill ge intryck av att hon 

följer och gör.  

Kvinnor ska kunna ha karriär och familjeliv samtidigt och inte exkluderas från 

politiken och arbetslivet. Genom att många kvinnor idag arbetar samtidigt som de har familj 

och barn kan de relatera till Busch som kvinna. Busch har barn och ansvarsfullt arbete och 

inläggen ger en personlig inblick i hennes privatliv som arbetskvinna och familjemor. Detta 

skapar autenticitet i Buschs persona och skapar ett personligt band mellan henne och andra 

kvinnliga väljare. Faktorer som barn, arbete och feminism är gemensamma faktorer många kan 

identifiera sig med och relatera till. Busch demonstrerar sina värderingar om att kvinnor ska 

arbeta och ha familj. Dessa värderingar får stöd eftersom hon aktivt ger intryck av att den 

visionen fungerar. Detta kan ses som ett livsstilval och det är viktigt i politisk kommunikation 



22 
 

att politiker uppvisar sin livsstil. Genom det kan väljare identifiera sig och det påverkar deras 

uppfattning om politikern.57 

I Buschs Instagramflöde varierar inläggen av privata inlägg från hennes privatliv 

och av hennes arbetsliv som politiker. Hon laddar upp inlägg som handlar om riksdagen, 

Kristdemokraternas politik och ideologi, klimatpolitik, regeringsbildningen med flera. Inläggen 

denoterar bilden av Busch klädd i starka färger, främst i kostym med välordnat hår med 

dominant kroppsposition, exempelvis armarna i kors. I ett inlägg uttrycker texten bokstavligt 

Buschs tacksamhet till väljarna samtidigt som Busch uppmanar fler att gå med i KD.58  

Texten denoterar att 

människor kan läsa det långa inlägget på 

Facebook eftersom Facebook ger 

möjligheten till längre texter än 

Instagram, men texten uttrycker samma 

budskap. Busch skriver att folket kan 

protestera mot Löfvens, Lööf och 

Björklunds ”svikna löften” i EU-valet, 

och skildrar att om folket väljer KD i 

stället är det ett slag i magen från folket 

eftersom de svek svenska folket. Busch 

skriver till alla aktiva medlemmar att 

väljarna är deras och att nya väljare ska 

gå med i partiet och stödja deras sociala medier.  

Bilden indikerar att inlägget handlar om Busch politik på grund av bildens estetik och hon 

uppvisar sin politiska profil genom att hennes klädstil i politiken är strikt, elegant och 

välordnad, till skillnad från hennes privata inlägg.  

Buschs politiska figur gestaltas genom en signaturstil som finns i alla politiska 

inlägg. Inläggets text fokuserar på partipolitiken. Personliga inlägg skildrar mer privata känslor, 

åsikter, tankar och skildraringar. Politiska- och partiinlägg fokuserar på partiet, ideologin och 

varför väljarna ska välja KD. Inläggen är kampanjinlägg som använder antingen explicita eller 

implicita kampanjreferenser.  

                                                           
57 Busby 2011, s. 219.  
58 Ebba Busch, [@buschebba], Instagram, 23/5 2019, 

https://www.instagram.com/p/Bx0OHw7H_Is/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-20).  

Figur 4. Ebba mobiliserar till röstande. Källa: [@buschebba]. 2019. 

https://www.instagram.com/p/Bx0OHw7H_Is/?utm_source=ig_web_copy_link
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I Busch inlägg, både politiska och privata, vänder hon sig mot en bred publik. 

Utifrån inläggen finns det faktorer och teman som gör att flera åldersgrupper och människor 

kan relatera till inläggen. De politiska inläggen fokuserar på Busch politiska person för att inge 

trygghet, en ledare, skildrar hennes politik och värderingar. Medan Busch privata inlägg 

skildrar hennes privatperson och människor får intryck av det Busch vill skildra som hennes 

privatliv. Inläggen innehåller meddelanden och associationer som en bred grupp väljare kan 

identifiera sig med. Oavsett om det gäller yngre vuxna eller pensionärer kan väljare finnas 

identifieringsfaktorer i Buschs inlägg.  

 

4.2. Sabuni – Den allvarsamma partiledaren 

Som vi såg i avsnittet om tidigare forskning är en central del i moderna kampanjstrategier att 

skapa en personlig relation mellan politikern och väljarna. Kontakten mellan politikern och 

väljaren är en viktig faktor för det politiska varumärket. En skillnad mellan framgångsrika 

profiler och mindre framgångsrika profiler är tillhörigheten, den sociala gemenskapen, syftet 

med exempelvis inlägg och tydligt formulerade värderingar.59 Det är viktiga egenskaper för att 

skapa ett starkt stöd. Väljare måste känna tillhörigheten och den sociala gemenskapen. 

Samtidigt som syftet är tydligt och de kan relatera 

till värderingarna. Starka politiker har en stark 

identitet som skiljer dem från andra. De uttrycker 

personlighet på ett konsekvent sätt. De är personliga 

regelbundet i varje sammanhang, varje symbol, 

varje inlägg och sociala medier är bra källor för 

politiska kampanjer eftersom de skapar spridning 

mellan väljare och spridning mellan 

mediekanaler.60  

               Sabuni har ett konsekvent politisk flöde 

och hennes perspektiv fokuserar på politiken och 

partiet. Ett inlägg handlar om hur hon har visionen 

att Sverige 2030 inte ska ha några utsatta områden.61 

Bilden föreställer Sabuni med en man, klädd i en blå 

                                                           
59 Carlsson 2009, s. 71. 
60 Carlsson 2009, s. 71f.  
61 Nyamko Sabuni, [@nyamkosabuni], Instagram, 10/2 2020, 

https://www.instagram.com/p/B8ZZrayJaYv/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-20). 

Figur 5. Sabuni om utsatthet. Källa: 

[@nyamkosabuni] 2020. 

https://www.instagram.com/p/B8ZZrayJaYv/?utm_source=ig_web_copy_link
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jacka med ett leende på läpparna. Bakgrunden skildrar ett centrum och bredvid henne står en 

äldre kvinna med ett leende på läpparna. Bilden skildrar Sabunis vision och optimism för målet 

medan hon lyssnar till mannen. Bilden skapar associationer till optimism och glädje genom att 

Sabuni ler med den äldre kvinnan. Föreställningen skapar associationer till gemenskap mellan 

unga och gamla, oavsett etniciteter vilket symboliskt speglar Sabunis vision. Den denotativa 

texten uttrycker att hon har visionen och det är ett högt mål men tillsammans kan ”vi” lyckas 

genom att möta människor i våra områden. Associationerna väljarna kan få kopplas till 

gemenskap genom ord om ”vi”. Textens symboliska betydelse skildras i bilden. Meddelandet 

kan ses som att gemenskap och interaktion är nyckel till att uppnå målet. Sabuni uppmuntrar 

till mänsklig interaktion och samhällsgemenskap vilket kan ses som lösningen till utsattheten.  

Inlägget använder ett personligt språk, dock utan känsloskildringar som Busch 

använder i sina inlägg, och fokuserar på ”vi” som gemenskap. Busch och Sabuni är båda 

personliga i sina inlägg men i olika grader. Busch uttrycker stark personlig närvaro medan 

Sabuni uttrycker en mer subtil närvaro. Den subtila närvaron kan skildras som att hon skriver i 

personlig form men undviker känslor skildringar som Busch använder i sina privata inlägg. 

Texten inleder med ett jag-perspektiv och byter till ett vi-perspektiv för att skapa en 

socialgemenskap. Ord kan skapa en känsla av gemenskap genom att ord skapar associationer. 

Vi förknippar ord med känslor och kulturella föreställningar som får oss att föreställa vissa 

värderingar, fantasier och betydelser. Genom föreställningarna kan vi relatera till våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper vilket ger effekten att ord skapar konnotationer som väljare relaterar 

till inlägget.  

Ett annat inlägg handlar också 

om utsatta områden. I bilden går Sabuni 

med två poliser, klädda i polisuniformer och 

hon har ett allvarligt uttryck på ansiktet.62 I 

bilden lyssnar hon på polisen som pratar 

och Sabuni är klädd i en mörkblå jacka samt 

svarta byxor. Bilden visar Sabuni i Norrby 

tillsammans med två poliser som arbetar i 

området. Hon lyssnar när de berättar om 

arbetet.  

                                                           
62 Nyamko Sabuni, [@nyamkosabuni], Instagram, 5/2 2020, 

https://www.instagram.com/p/B8MmW4YpSHC/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-20). 

Figur 6. Sabuni i Norrby. Källa: [@nyamkosabuni] 2020. 

https://www.instagram.com/p/B8MmW4YpSHC/?utm_source=ig_web_copy_link
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Den denoterade texten beskriver vad bilden handlar om. Sabuni skriver att hon 

besökte Norrby, ett utsatt område utanför Borås, och berättar om polisernas arbete. Hon 

berömmer poliserna och skriver ”Hoppfullt att få möta goda krafter som arbetar för att vända 

utvecklingen!”63  

Den konnoterade texten kan visa på att Sabuni har mött goda krafter som arbetar 

mot problem i samhället. Det är ett återkommande tema i Sabunis flöde. Utsatta områden och 

kriminalitet återkommer. Det är ett tema som människor kan relatera till eftersom människan 

strävar efter trygghet. Några av människans huvudmål är säkerhet, gemenskap, aktning och 

självförverkligande. Det är faktorer som påverkar oss och som ger oss gemensamma nämnare. 

Säkerhet är en naturlig del i människans liv eftersom människor vill leva i säkra områden utan 

faror. Människor har ett behov att finna en gemenskap som vi blir en del av, annars saknar vi 

samhällstillhörighet. Vart vi bor, vilka områden, vilket jobb eller akademiskutbildning vi har 

påverkar vår ställning och status i samhället. Självförverkligande handlar om människans 

strävan att uppnå sina behov och önskningar.64 

Sabuni appellerar till människors behov av trygghet i samhället. Hon visar upp 

poliserna som arbetar mot samhällsproblem, och hennes 

vision är att utsatta områden ska försvinna. Inläggen 

fokuserar på människors identifiering när det gäller 

värderingen om trygghet och ett tryggt samhälle. Det är 

ett ämne troligen majoriteten av väljarna delar och 

strävan efter trygghet och gemenskap används som 

identifieringsämne. Texten och bilden vänder sig mot 

människans grundvärdering vilket visar att Sabuni vill, 

precis som väljarna, att samhället ska vara tryggt. Detta 

uppvisar hennes värderingar och att hennes vision är ett 

gott samhälle. Tillsammans bildar texten och bilden 

associationerna till säkerhet och ledarskap. Sabuni 

skildrar sig som ledaren som ska leda väljarna mot en 

bättre framtid.  

                                                           
63 Nyamko Sabuni, [@nyamkosabuni], Instagram, 5/2 2020, 

https://www.instagram.com/p/B8MmW4YpSHC/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-20).  
64 Appel 2012, s. 28.  

Figur 7. Sabuni på Återvinningsgalan. Källa: 

[@nyamkosabuni] 2020. 

https://www.instagram.com/p/B8MmW4YpSHC/?utm_source=ig_web_copy_link
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Inlägget i figur 7 beskriver Sabuni att hon hade äran att dela ut pris till ”Årets 

cirkulera initiativ” på Återvinningsgalan.65 Bilden denoterar Sabuni som delar ut priset till 

prisdeltagarna på galan tillsammans med andra deltagande. Hon är klädd i svart medan hon ler 

och skakar hand med en kvinna. Den bokstavliga bilden avbildar tillställningen som Sabuni är 

en del av. Det är en festligtillställning. Det kan tolkas av kläderna, prisutdelningen med mera, 

vilket leder till kulturella föreställningar av firande. 

Texten skildrar hennes aktivitet på galan och budskapet kan tolkas som att Sabuni 

värnar om miljöpolitik. Återvinning kopplas till miljöpolitiken och är omdiskuterat ämne som 

diskuteras i media vilket skapar gemenskap genom aktivt engagemang. Det gör att människor 

som har kommit i kontakt med någon form av exempelvis återvinning eller påverkats av 

miljöpolitik kan identifiera sig med budskapet. Människor har en relation till ämnet vilket 

innebär att de har någon form av åsikt eller värdering.  

Användningen av ett tema som används flitigt i media kan ses som en strategi för 

att påverka människors identifieringsprocess. Olika teman fungerar som aktiveringssignaler 

som påverkar människors undermedvetna och leder 

individen till en åsikt eller värdering. Det gör att 

människor reagerar positivt eller negativt beroende på 

deras värdering och intryck av tidigare meddelanden.66 

Återvinning kan tolkas leda människor mot positiva 

känslor eftersom vi hjälper naturen och skapar ett hållbart 

samhälle, vilket kan ses som ett gemensamt mål bland 

väljarna. Sabunis engagemang i bilden och autenticiteten 

i hennes värderingar rörande återvinning och miljö är 

viktigt. Hon visar legitimitet och autenticitet eftersom 

hon aktivt deltar i galan och aktivt visar gemenskapen att 

det är viktigt. Det kan verka som övertalning bland 

väljare som anser att klimatpolitik är viktigt. Hon 

använder ett tema alla människor kan relatera till mer 

eller mindre. Temat ”klimat” är ett återkommande tema i 

Sabunis flöde. 67 

                                                           
65 Nyamko Sabuni, [@nyamkosabuni], Instagram, 30/1 2020, 

https://www.instagram.com/p/B79OgBEp6rl/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-20). 
66 Martin 2014, s. 122.  
67 Nyamko Sabuni, [@nyamkosabuni], Instagram, 25/8 2019, 

https://www.instagram.com/p/B1lGXtFJCMz/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-20). 

Figur 8. Klimat turnén. Källa: 

[@nyamkosabuni] 2019. 

https://www.instagram.com/p/B79OgBEp6rl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B1lGXtFJCMz/?utm_source=ig_web_copy_link
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Bilden visar Sabuni i en gul tröja med en bygghjälm. På bilden har hon en allvarlig 

kroppshållning och ett allvarligt ansiktsuttryck, samtidigt som hon lyssnar på en annan person. 

Bilden kan visa Sabuni som den allvarsamma ledaren. Hon tar sitt arbete på allvar och kopplar 

till föreställningar som väljare har av en politisk ledare. Hon lyssnar och skildras som 

auktoritativ. Politiska ledare ska uppvisa på ett konsekvent sätt karaktärsdrag och Sabuni ger 

intryck av sitt engagemang inom politiken. Kroppshållningen och blicken tyder på allvar och 

det kan kopplas till associationer om ledarfigurer.  

Den denoterade texten beskriver hur hon inleder klimat turnén. Texten använder 

ett ”jag”-perspektiv och skapar en mer personlig ton i meddelandet. I inlägget beskriver Sabuni 

hur jakten på innovativa lösningar för tidens klimatutmaningar fortsätter. Det kan ses som att 

Sabuni söker lösningar för att lösa samhällets problem. Inlägget kan framstå som 

kampanjpolitisk eftersom inlägget handlar om klimat turnén som var en aktiv kampanj i landet 

och inlägget använder även hashtags vilket inte är en regelbunden aktivitet. Hashtagen kan ses 

som en förhöjande faktor för partiet och kampanjen. Inlägget fokuserar på klimatpolitiken som 

partiet har och följer temat klimat. Det är ett tema väljare kan identifiera sig med eftersom media 

distribuerar ämnet dagligen i alla mediekanaler och väljare kan relatera till ämnet eftersom de 

har värderingar och åsikter.  

Utifrån inläggen koncentreras Sabunis flöde på politiska inlägg, mer än Sabunis 

privatperson. Hennes profil framställer hennes varumärke 

som en allvarsam politisk person som fokuserar på partiets 

politik. Profilen riktar meddelandena på hennes visioner 

gällande partiets frågor som utsatthet, klimat med mera.  

Inläggens språk använder ett ”jag”-

perspektiv och personligt språk, men skildrar inte hennes 

personliga känslor eller tankar. Utan fokuserar på en 

politisk och kampanjfokuserad ton. Även inlägg där 

Sabuni kan skildras som mer personlig behålls samma 

tonalitet vilket skapar en kontinuerlig estetik i hennes stil 

och språk. När Sabuni blev partiledare laddades ett tack-

inlägg på hennes Instagram. 68   

                                                           
68 Nyamko Sabuni, [@nyamkosabuni], Instagram, 29/6 2019, 

https://www.instagram.com/p/BzS_5ErIM0I/?utm_source=ig_web_copy_link (2021-05-20). 

Figur 9. @eriksimander. Förtroendevald. Källa: 

[@nyamkosabuni] 2019. 

https://www.instagram.com/p/BzS_5ErIM0I/?utm_source=ig_web_copy_link
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Bilden denoterar Sabuni, klädd i vit med handen på hjärtat med en blå bakgrund 

samtidigt som hon håller i vita blommor. Sabuni ler och bilden föreställer hennes glädje över 

att ha blivit partiledare. Handen på hjärtat kan skildra hennes uppriktighet och visa hennes sätt 

att tacka vilket är en tecken symbol som betyder tack. Den denoterade texten uttrycker hennes 

glädje att få förtroendet att leda partiet. Sabuni tackar medlemmarna och skriver att de har tagit 

emot henne med värme på hennes partiledarturné. Sabuni uttrycker stor ära att få utföra partiets 

arbete med alla Liberaler och att hon ska förbereda sig infor Almedalsvecka. Hon avslutar med 

ett hjärta vilket kan tolkas symbolisera hennes kärlek till väljarna.  

Texten är ett personlig tack-inlägg till partiet och väljarna som valde henne som 

partiledare. Sabuni uttrycker sin tacksamhet och beskriver att hon är ivrigt att börja sitt arbete, 

men Sabuni skriver inte om sina personliga känslor eller metaforer till skillnad från Busch. 

Texten kan skapa identifiering för väljare som ville se Sabuni som partiledare. Väljarna kan 

känna igen sig genom att de aktivt valde Sabuni som ledare. De kan identifiera sig genom att 

vid ett tidigare skedde blev de mobiliserade att rösta vem som skulle bli deras partiledare. De 

blev uppmuntrade genom partiet, kandidater och genom mediekanaler att välja och göra ett 

val.69 Därför kan tack-inlägget fungera som ett inlägg för att skapa identifikation. Genom att 

väljarna valde Sabuni kan de identifiera sig i mobiliseringen som påverkade dem vid ett tidigare 

tillfälle. Det uppmuntrar till den politiska gemenskapen och tyder på att flera individer delar 

samma värderingar. Sabuni tackar dem för deras värme och stöd vilket är en viktig faktor som 

anspelar på deras känslor. De kan känna glädje och behag att hon är glad och är tacksam för 

deras stöd.  

Inläggen från Sabuni tyder på en partifokuserad strategi. Sabuni använder partiets 

politik som identifikationsfaktor eftersom väljarna kan relatera genom deras värderingar, 

åsikter och sociala person. Sabuni skapar genom sina inlägg sitt politiska varumärke som avstår 

att visa personliga inlägg, utan fokuserar på sin politik och politiska vision. Sabunis inlägg tyder 

på att hennes målgrupp är mindre eftersom hon fokuserar på partipolitik. Hon använder 

specifika teman och fokuserar majoriteten av inläggen på Liberalernas politik. Det tyder på att 

hon vänder budskapen till den interna målgruppen.  

 

4.3. Skillnader mellan Busch och Sabuni  

Busch och Sabuni har två olika Instagramprofiler och skapar två olika politiska varumärken. 

Transparens är centralt för framgångsrik kommunikation eftersom det handlar om trovärdighet 

                                                           
69 Russmann & Svensson 2016, s. 5.  
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och det är viktigt för politiker. Transparens handlar om att inge trygghet genom att ge insyn till 

användarna om exempelvis politikerns liv, politik, handlingar med mera, och transparens 

handlar om ansvar. Politikern ska vara så genomlyst som möjligt utan att skada partiet, 

varumärket eller personer som berörs av det som distribueras.70 Användare av sociala medier 

måste tro att de upplever en personlig närvaro, dialog, autenticitet och transparens från en 

politiker för att individer skall kunna tro att de har en autentisk relation med politiker. Tonen 

och tilltalsformen ska generellt vara personlig och ska handla om att vara sig själv. Politiker 

ska vara närvarande, starta konversationer med människor som uttrycker åsikter, reagera på 

kommentarer, marknadsföra och uppmärksamma om något är på gång och uppmärksamma 

annan aktivitet på andra sociala medier.71 

Busch uppvisar en stark personlig närvaro genom att hon visar inlägg av sina barn, 

sitt familjeliv, sitt kvinnliga engagemang genom att delta i ”Women Entrepreneurship day”. 

Busch skildrar sig som arbetskvinnan. Hon arbetar inom politiken samtidigt som hon är en aktiv 

tvåbarnsmor som handlar, har fredagsmys, pysslar och tar arbetssamtal. Busch ger intryck av 

att vara transparant vilket är en fördel. Det skapar personlig närvaro och kontakt mellan Busch 

och hennes väljare. Tonen i Buschs inlägg präglas av personliga tankar, skildringar och känslor 

vilket skapar en stark kontakt till Busch som individ. Hon ger människor en inblick i vad hon 

vill att väljarna ska veta hon känner, vad hon tänker. Det skapar identifikation genom att 

människor kan relatera till hennes känslor. Ett exempel är när Busch beskriver sina känslor när 

dottern fyllde tre år. Busch beskriver vad hon kände och känslan att hon egentligen visste att 

hon alltid skulle komma. Det anspelar på känslor föräldrar och främst mödrar känner.  

Hon använder känslor som kopplar till individers subjektivitet och får människor 

att identifiera sig genom känslor. Känslor fungerar som en faktor att skapa sympati, oro, 

fientlighet, motvilja, iver med mera och påverkar människors uppfattning. De kan påverka och 

övertala dem till att ändra eller stärka deras värderingar, uppfattningar och ideologi.72 Känslor 

kan tolkas som en faktor som skapar identifikation och det använder Busch kontinuerligt i sin 

inläggstext och bilder. 

Sabuni använder en mer distanserad strategi när det gäller transparensen rörande 

hennes privatperson. Sabunis inlägg uppvisar en mer politikfokuserad profil jämfört med Busch 

som blandar privata inlägg och politik fokuserade inlägg. Sabuni delar inte privata inlägg av sin 

familj, privatliv, privata tankar och känslor.  

                                                           
70 Stakston 2010, s. 40.  
71 Stakston 2010, s. 59.  
72 Martin 2014, s. 120.  
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Sabunis inlägg ligger i linje med partiets politik och ideologiska grund vilket 

uppmuntrar partiets redan aktiva följare. Busby kallar detta säljorienterad strategi. Det innebär 

att partiet fokuserar på att sälja in en produkt först till sina aktiva väljare, innan de fortsätter att 

sälja in produkten till utomstående väljare.73 De försöker mobilisera väljarna att engagera sig, 

acceptera ideologier och det kan tolkas att partiet vill fokusera på att de interna väljarna ska 

acceptera henne. Sabuni är relativt ny i Liberalerna och behöver skapa ett starkt stöd hos de 

väljare som redan stödjer Liberalerna. På ett sätt måste hon bevisa sina färdigheter som 

politiker, partiledare och hennes politiska vision. Hon måste etablera sitt politiska varumärke.  

Busch har varit partiledare för KD sedan 2015 medan Sabuni blev partiledare 

2019 vilket skapar tidsskillnader mellan de två kvinnliga politikerna. Sabunis inlägg fokuserar 

på partiets politik och Sabunis vision för Sverige. Exempelvis skriver hon explicit om sin vision 

om utsatta områden i Sverige. Busch uppvisar sin politik och politiska vision men skildrar sina 

känslor i dessa inlägg också. Sabuni skildrar inga privata känslor eller tankar i sina inlägg och 

använder formellt språk, medan Busch blandar informellt, personligt språk och formellt, 

partipolitiskt språk.  

Sabuni publicerar inte privata inlägg eller personlig tankar i sitt flöde och uppvisar 

ingen transparens. Sabuni fokuserar på att skapa en politisk bild baserat på partiets politik men 

undviker att skildra sin privatperson, till skillnad från Busch. Tonen och tilltalsformen är 

striktare och Sabuni avleder inlägget från att handla om henne till att handla om partiet, väljarna 

eller politiken. Busch försöker engagera väljarna eller mobilisera människor att uttrycka sina 

åsikter vilket är en fördel för partiet och partiledaren. Det ger en inblick till människors 

ståndpunkt i olika ämnen. Sabuni undviker detta och fokuserar på uppmuntran, exempelvis som 

polisens arbete mot utsattheten i områden.  

Sabuni anspelar inte på känslorstrategier som kan påverka människors subjektiva 

sinnen. Olika teman och symboler fungerar som element för att påverka vårt undermedvetna 

och inge trygghet. Det fungerar eftersom det är värderingar människor känner igen.74 Eftersom 

Sabuni inte är transparent när det gäller sin privatperson skildrar hon inte sina känslor och 

personliga tankar, som kan väcka sympatier bland väljarna.  

Emotionell orientering fungerar som övertalningsmetod eftersom det handlar om 

att påverka människor till att reagera på önskvärt sätt. Busch använder känslorstrategier och 

teman som stora delar av målgrupperna kan associera till, exempelvis familjen. Busch lyckas 

                                                           
73 Busby 2011, s. 143.  
74 Martin 2014, s. 122. 



31 
 

med detta genom att hon ger intryck av transparens och uppvisar en stor del av sitt arbetsliv och 

privatliv på sin profil.  

Sabuni uppvisar inte sitt privatliv. En orsak till olikheterna i Busch och Sabunis 

flöden kan bero på målgruppen som de försöker nå ut till. Genom flödet skapar Busch en 

personlig relation och skildrar sin privatindivid. Hon har varit partiledare sedan sex år och har 

ett stabilt stöd från sina väljare. Det ger henne möjligheten att skapa ett starkare band genom 

transparens. Buschs politiska vision är etablerad efter många år och på ett sätt har hon blivit 

erkänd som ledare för partiet. Busch behöver inte fokusera på att inläggen ska handla om hennes 

politiska vision. Sabuni är relativt ny som partiledare vilket innebär att hon måste etablera sin 

politiska person. Sabuni fokuserar på vision och politik, hennes ståndpunkt i klimatpolitiken 

och politiska engagemang. Sabuni fokuserar på att bevisa sig som partiledare istället för att 

uppvisa sin privatperson. Det kan tolkas som att hon måste bevisa sin legitimitet hos partiet och 

väljarna för att inte tappa det interna stödet. Medan Busch har bevisat sin politiska legitimitet 

och kan fokusera på att bygga en personlig relation mellan henne och väljare.  

Skillnaderna mellan Busch och Sabuni kan tolkas som två olika retoriska och 

kommunikativa strategier med två olika målgrupper som ska övertygas. Busch kan fokusera på 

att bygga upp en bild av sin privatperson och bilda personliga relationer till väljarna. Medan 

Sabuni måste fokusera på att skapa legitimitet för sin politiska ledarroll och fokusera på att 

skapa en politisk relation till sina interna väljare.  

 

5. Slutdiskussion 

Burke skriver att alla individer är unika. A är inte B, men A kan finna likheter i B. Människor 

strävar efter gemenskap eftersom vi inte vill vara isolerade. Det gör att vi letar efter likheter hos 

andra. Individer har erfarenheter, värderingar och kunskaper och genom att vi kan uppleva 

liknande saker, och känslor, kan vi identifiera oss med varandra. Vi kan känna igen oss i känslor 

och erfarenheter. Det gör att vi bygger symboliska broar som bildar förståelse och 

samhörigheter till andra individer.  

Busch och Sabuni vänder sig till två olika publiker med sin kommunikation på 

Instagram. Busch riktar sina inlägg mot en breddare publik och försöker nå fler målgrupper. 

Flödet är mångsidigt gällande teman och ger intryck av Busch som privatperson, vilket är en 

viktig strategi när det gäller att skapa band med väljarna. Genom att skapa ett intryck av 

privatpersonen Busch framställs Busch inte enbart som en politiker, utan även som kvinna, mor 

och återskapar bilden av vardagsmamman. Ur ett marknadsföring perspektiv handlar det om att 
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skapa en konsekvent bild till väljarna för att därefter skapa en personlig relation. Genom att 

förenkla politikers kommunikationssätt kan de skapa en privatperson som framstår som folklig. 

Användningen av kulturella myter och föreställningar som är i linje med våra värderingar, kan 

resultera i att människor relaterar till partiledarna. Användningen av ord, uttryck, i kombination 

till bilden är en viktig faktor för att skapa känslor och bilda konnotationer. Texten och bilden 

bildar tillsammans de ideal som finns i vårt samhälle och skapar föreställningen vi har om 

moderskärlek, politiker, ledarskap med mera.  

Marknadsföringen av politiker handlar om att skapa en bild som ska stärka 

relationen mellan väljare och politiker.75 Busch vill ge intrycket av transparens rörande sin 

privatperson och politik genom att aktivt variera mellan politik och familjeliv. Busch uttrycker 

privata känslor och uttrycker sig målande. Då använder hon ord som skapar associationer. Även 

bilderna på henne med exempelvis hennes dotter gör att många människor, unga som gamla, 

kan relatera till bilden och känslorna. Den skapar ideal som är i linje med våra associationer 

som präglas av kulturella föreställningar och värderingar. Buschs inlägg innehåller flera 

identifikationsfaktorer som fler målgrupper kan identifiera sig. Det kan ses som Buschs strategi 

att locka fler väljare till partiet.  

Sabunis inlägg är mer partipoliska och hon fokuserar på en intern grupp väljare. 

Sabuni fokuserar på att visa sin politiska vision, mål och skildra sig som en aktiv och engagerad 

partiledare som tar arbetet på allvar. Anledningen till Busch och Sabunis målgruppsorientering 

kan bero på deras olika faser i deras politik. Busch har varit partiledare längre än Sabuni vilket 

gör att hon inte behöver demonstrera sin legitimitet och autenticitet som politiker. Busch kan 

fokusera på att skildra sin privatperson för att skapa och ge intryck av en personlig relation till 

väljarna. Väljarna kan känna igen sig i Busch och identifiera sig med Busch som individ på 

grund av likheter. Sabuni blev partiledare relativt nyligen vilket gör att hon måste bevisa sin 

politiska legitimitet. Hon bör visa för sina väljare att hon är en stark ledare för partiet och skildra 

hennes visioner. Inläggen fokuserar på partipolitik och visioner vilket kan tolkas som att 

inläggen skapar igenkänning för en partipolitisk målgrupp.  

För vidare forskning inom området skulle ett intressant perspektiv vara att studera 

flera faktorer som kan potentiellt påverka politikers kommunikation. Intressanta infallsvinklar 

är att studera deras retoriska strategier utifrån ett genusperspektiv eller ifrån en feministisk 

infallsvinkel. Genom det kan vi studera mer djupgående vilka faktorer som påverkar deras val 

av strategier, och studera hur mycket människor identifierar sig med dem. 

                                                           
75 Martin 2014, s. 134. 
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