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Sammanfattning 

All kommunikation, inklusive den politiska, förändras i och med de sociala mediernas 

framväxt. De erbjuder alternativa kommunikationsvägar till traditionella massmedier och 

torgmöten. I denna uppsats har de två svenska politikerna Veronica Palms (S) och Filippa 

Reinfeldts (M) relationsskapande via det visuella sociala mediet Instagram granskats. Utifrån 

teorier kring mediernas logik, medialisering, privat och offentligt, det växande förtroendet 

kring att bilder visar verkligheten samt visuell kommunikation har politikernas bildflöden 

analyserats utifrån kritisk diskursanalys (CDA) och semiotik.   

Deras två bildflöden skiljer sig delvis åt då Palm tar större delen av bilderna som 

publiceras själv, ofta närbilder på saker i sin omgivning, medan Reinfeldt istället låter sig bli 

fotograferad i halvbild. Detta medför att relationen de skapar till sina följare blir olika. Palm 

skapar en intimitet och professionalitet, Reinfeldt en personlig och social relation. 

Allt en politiker publicerar på ett socialt medium bör betraktas som politisk 

kommunikation, även de inlägg som till synes består av offentliggjort privatliv. 

 

Nyckelord 

Instagram, relationsskapande, politisk kommunikation, medialisering, CDA, semiotik, 

Veronica Palm, Filippa Reinfeldt
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1. Inledning 

Citatet i titeln är Richard Avedons, känd mode- och porträttfotograf som levde och verkade i 

USA under 1960-talet. Det är i dagens samhälle, där bild blir allt vanligare inte bara i 

vardagen utan även inom journalistik och politik, av vikt att se till det Avedon uttrycker - att 

bilder aldrig talar sanning. Det blir då intressant att undersöka politisk kommunikation via 

bild eftersom sociala medier tar allt större plats i samhälleliga och kulturella institutioner 

såväl som i människors privatliv (Lundström 1993:14). Via dessa nya medier överöses 

människor dagligen av bilder på mat, fester, barn och kattungar. Hur uttrycker sig då en 

politiker på ett socialt medium som Instagram? Politik som annars förknippas med budskap i 

ord och tal. Vi kommer här undersöka hur politisk kommunikation tar sig visuellt uttryck via 

detta sociala medium och granska två svenska politiker utifrån respektive 

Instagramanvändande. Politikerna i fråga är socialdemokraten Veronica Palm och moderaten 

Filippa Reinfeldt. Palm verkar som riksdagsledamot, är Socialdemokraternas bostadspolitiska 

talesperson samt ordförande i riksdagens civilutskott (Socialdemokraterna 2014b). Reinfeldt 

är hälso- och sjukvårdslandstingsråd och ansvarar för hälso- och sjukvårdsnämnden samt 

övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor (Moderaterna i Stockholm 2014). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka två svenska politikers relationsskapande på 

Instagram, för att få en förståelse kring hur den visuella kommunikationen via det sociala 

mediet Instagram ändrar den politiska kommunikationen. 

 

1.2 Frågeställningar 

Inför undersökningen har följande frågor ställts: Vilken relation skapas i kommunikationen 

mellan betraktaren och respektive politiker i studiens Instagramurval? På vilket sätt 

offentliggör Veronica Palm och Filippa Reinfeldt sitt privatliv i sina respektive bildflöden? På 

vilket sätt uttrycker Veronica Palm och Filippa Reinfeldt politiska ståndpunkter i sina 

Instagrambilder? Ur vems perspektiv är de publicerade bilderna tagna? Hur har Instagram 

förändrat den politiska kommunikationen? 

 

1.3  Material och avgränsningar 

Den 31 mars 2014 valdes de 40 senaste publicerade bilderna ut ur vardera politikers 

Instagramflöden. Dessa kommer analyseras på en makronivå utifrån kritisk disurksanalys och 
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4 bilder av dessa 80 bilder kommer analyseras semiotiskt på en mikronivå - 2 ur vardera 

politikers flöde. För att få en komplett översikt av ett Instagramkonto bör samtliga inlägg 

analyseras, vilket inte hade låtit sig göras i denna studie på grund av utrymmesbrist. 40 bilder 

ger ändå en representativ översikt. 

En intervju har gjorts personligen med Veronica Palm samt en mejlintervju med 

Filippa Reinfeldts pressekreterare Gustaf Stenlund, då Reinfeldt på grund av tidsbrist inte 

kunde ställa upp personligen. 

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Instagram 

Instagram är ett socialt medium i appformat, en så kallad mikroblogg anpassad för 

smartphones. Detta sociala medium skapades år 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger 

och hade i maj 2014 200 miljoner användare per månad och dagligen publiceras ca 60 

miljoner bilder. Sedan 2012 ägs appen av Facebook (Instagram 2014b). På Instagrams 

hemsida beskrivs appen på följande vis: 

 

Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through a series of pictures. Snap a photo with 

your mobile phone, then choose a filter to transform the image into a memory to keep around forever. We’re 

building Instagram to allow you to experience moments in your friends’ lives through pictures as they happen. 

We imagine a world more connected through photos (Instagram 2014a). 

 

Instagram är ett snabbt, enkelt och nära medium för att dela med sig och ta del av bilder. 

Användarna kan snabbt via ögonblicksbilder redigera och publicera väl valda delar ur sin 

vardag, samtidigt som man kan följa andra människors bildflöden för att få en inblick i deras 

liv och vardag. 

 

2.2 Instagrams medielogik 

Instagram används för att medelst mobilkamera och Instagramappen producera, publicera 

samt konsumera bilder via ett socialt nätverk. Användaren kan följa och följas av andra 

registrerade Instagrammedlemmar samt själv välja huruvida de egna bilderna ska vara synliga 

för samtliga eller enbart för de utvalda följarna. Appen (se ordlista) erbjuder enkel 

fotoredigering i form av ljusjustering samt tjugo olika färgfilter (se ordlista) som kan 
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appliceras på bilden för att ge den ett annat utseende. Bilderna sparas kronologiskt i 

användarens personliga arkiv på dennes profilsida samt i dennes följares flöden (se ordlista). 

I samband med bildpublicering ges möjlighet att ange platsen för var bilden är tagen, en så 

kallad incheckning (se ordlista), tagga (se ordlista) personer i bilden samt skriva en bildtext. 

Denna bildtext kan sedan kommenteras av följare som önskar interagera med 

konotinnehavaren. Bilder kan även “gillas” (se ordlista). 

Sociala medier, inklusive Instagram, skiljer sig från traditionella massmedier i vilka 

man är i behov av professionell kunskap för att kunna publicera och distribuera budskap och 

åsikter. Användare av Instagram både producerar och konsumerar bilder - rollen som 

producent och konsument har därav konvergerat (Klinger & Svensson 2014:7). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Forskningen kring sociala medier är ännu i sin linda. Om politisk kommunikation och 

identitetsskapande via Instagram finns ytterst lite forskat. Vissa undersökningar finns 

publicerade kring mer etablerade sociala medier så som Twitter och Facebook. Anders Olof 

Larsson och Hallvard Moe undersöker exempelvis i sin studie Studying political 

microblogging: Twitter users in the 2010 Swedish election campaign hur politiker använder 

sig av mikrobloggar för att föra fram information till följare om kampanjer (Larsson & Moe 

2011). Sociala medier erbjuder politikerna en alternativ väg att bredda sin kommunikation 

med väljarna. Politikerna upplever samtidigt att nya medier kräver nya kunskaper, vilket 

många politiker tycks ha svårigheter med (Ibid:723). 

I Sudeshna Roys (2012) vetenskapliga artikel Multiple 'Faces' of Indian Identity: A 

Comparative Critical Analysis of Identity Management on Facebook by Asian Indians Living 

in India and the US undersöks hur identiteter skapas på den sociala medieplattformen 

Facebook. Roy menar att sociala medier tillåter oss att själva definiera vilka vi är (Roy 

2012:6) och utifrån det sätt på vilket man framställer sig själv i text och bild skapar man sig 

en identitet (Ibid:9). Studien fokuserar på deltagarnas självbild och skapandet av identiteter 

samt hur de är influerade av interkulturella inställningar, teknik och andra politiska, 

ekonomiska och kulturella kontexter (Ibid:7). 

I Liesbet van Zoonens (2005) Entertaining the Citizen beskrivs hur kvinnliga politiker 

har svårare än sina manliga kollegor att kombinera sitt privata liv med sitt professionella (van 

Zoonen 2005:91). Att som kvinna tas seriöst inom politiken motarbetas enligt van Zoonen av 

kändiskkultursamhället och kändispressen, då kvinnor i allmänhet av dessa bedöms efter 
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utseende och sexualitet, snarare än profession (Ibid:95). Kvinnliga politiker anses av väljare 

möjligen kunna hantera familjerelaterade frågor, som utbildning och hälsa, men betros sämre 

gällande frågor kring exempelvis brott och straff (Ibid:96).  

 

 

3. Teoretisk ram 

I studien kommer teorier kring medielogik, medialisering, offentligt/privat och visuell 

kommunikation att stödja analysen. Teorierna är valda utifrån att Instagram är ett socialt 

medium med en egen medielogik, som tillsammans med andra medier påverkat samhället och 

den politiska kommunikationen, vilket innebär medialisering. I och med ett ökande 

användande av sociala medier och publicerandet av bilder ur vardags- och privatlivet kommer 

frågor upp kring gränsen mellan offentligt och privat, samt hur denna visuella kommunikation 

påverkar producenter och konsumenter av bilder. 

 

3.1 Medielogik 

“There is no common understanding of media logic” (Haßler et al. 2014:2). 

Teorin om medielogik grundar sig i Altheides och Snows (1979) önskan om att förstå 

mediers verkan i och påverkan på samhälle och människor (Altheide & Snow 1979:7,9). 

Människor sågs på 1970-talet, då Altheides och Snows Media Logic (1979) skrevs och 

publicerades, i allmänhet fortfarande som relativt passiva konsumenter av 

masskommunikation, blinda för mediernas påverkan (Ibid:10). Altheide och Snow menade 

det motsatta – att masskommunikation är medierad kommunikation som publiken tolkar och 

själva påverkar (Ibid). 

Medierna är ständigt närvarande i våra liv. För en full förståelse av medier i dagens 

samhälle, hur de används och vad det medför, bör de ses som kommunikation med en egen 

logik. Mediets format, hur det är utformat, bör även tas i beaktande, då en förståelse för hur 

mediet är konstruerat hjälper till i förståelsen av mediernas logik. Genom medielogiken kan 

man tolka och påverka idéer och händelser. Med andra ord, insyn i medielogiken ökar 

förståelsen för hur medierna i vår omgivning är skapta och hur de används (Altheide & Snow 

1979). Människor i västvärlden är idag så vana vid de medielogiker som finns att både 

sändare och mottagare ser sociala fenomen i medierna som sanna och normala (Altheide & 

Snow 1979:236). Människors tilltro till att medierna berättar sanningen ger därför medierna 
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makt, dvs människor lever efter de redan existerande medielogikerna utan att ifrågasätta dem. 

På så sätt upprätthålls de och förblir ”sanna” (Ibid:237). 

Medielogiken kan användas för att visa på att medierna influerar andra institutioner i 

samhället (Hjarvard 2013:17). Altheide & Snow menar att medierna är en dominant kraft efter 

vilken andra samhälleliga institutioner, såsom politik, förhåller sig (Altheide & Snow 

1979:15). Olika medier har olika medielogiker och används därför på olika sätt beroende på 

format, situation och person (Ibid:105). Att en politiker använder sig av medier för att synas 

utåt är därför inte ovanligt (Ibid:114). Med andra ord spelar medierna en stor roll för den 

politiska kommunikationen och den politiska diskursen. 

Det är idag viktigt att koppla medielogiken även till internet och sociala medier 

(Haßler et al 2014:5), då den logik som Altheide och Snow presenterade på 1970-talet inte är 

densamma nu som då (Ibid:6). Deras tankar grundar sig i tv-åldern, långt innan sociala 

mediers framväxt (Ibid:5). Medierna idag är mer dominanta och betydelsefulla än de under 

1970-talet, då man idag som individ eller företag, tack vare internet, har samma möjligheter 

som medieföretag att synas och göra sig hörda på kommunikationsplattformar (Ibid). Sättet på 

vilket vi använder medierna har därför ändrats, man har som privatperson idag samma 

möjligheter till produktion som konsumtion. Medielogiken är därför en annan (Ibid:6). 

 

3.2 Sociala mediers logik 

Ulrike Klinger och Jakob Svensson (2014:2-3) menar som Altheide och Snow (1979:103) att 

man i forskning kring politisk kommunikation bör utgå ifrån medielogiken. De tar Altheides 

och Snows tankar kring medielogik och sätter dem i relation till dagens sociala medier och 

menar att medieproduktionen har förändrats i och med de sociala medierna (Klinger & 

Svensson 2014:10). Man undersöker med hjälp av medielogiken hur medieaktörer producerar 

och processar information i ett visst medium i och med denna förändring. Inom sociala 

medier, exempelvis Facebook, Twitter och Instagram, är rollen som producent och konsument 

idag konvergerad - sammanflätad (Ibid:7) - det vill säga att man på dessa medier både kan 

konsumera andra användares inlägg och åsikter, samtidigt som man har möjlighet att 

producera och sprida sina egna. En text som publiceras på ett socialt medium passerar 

vanligtvis inte någon gatekeeper i form av en journalist eller redaktör eller någon annan som 

med professionell rätt har valt ut informationen. Texten har istället valts utifrån individens 

specifika intressen och vilken effekt eller respons hen söker i sitt nätverk. Dessutom kostar det 

betydligt mindre att använda sig av sociala medier jämfört med traditionella massmedier 
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(Ibid:8). Eftersom olika medier har olika medielogiker och format medför detta ett skiftande 

användningssätt och ett skiftande förhållningssätt till medierna (Altheide & Snow 1979:105). 

En politiker som vill synas i medier använder sig därför enklast av de sociala medierna 

(Klinger & Svensson 2014:5). Hen kan då själv producera vad som hen vill ska synas eller 

kommunicera direkt med sina följare utan att behöva vända sig till journalister som med all 

säkerhet kommer omformulera och redigera det publicerade. Meddelandet behöver inte heller 

passera partiets presstalesman; det vi ser är politikerns personliga val att representera sig själv 

(Ibid:8). Dessutom påverkar sociala medier allt mer i samhället idag och breder ut sig i allt 

större utsträckning, speciellt bland unga (Ibid:5). Detta medför att de sociala medierna är bra 

plattformar för politker att göra sig sedda och hörda på, då man når även de unga 

medborgarna. 

 

3.3 Nätverksmedielogik 

Varje medium har alltså sin egen medielogik och format, beroende på var och hur och av vem 

mediet används (Altheide & Snow 1979:105). Här nedan kommer för tydlighetens skull några 

olika logiker att identifieras. 

Den så kallade nätverksmedielogiken används för att få en förståelse kring hur olika sociala 

medieplattformar interagerar med politik och politisk kommunikation (Klinger & Svensson 

2014:4). Ett nätverk består av länkar som kopplar ihop olika noder (knutpunkter) med 

varandra och får information att flöda enkelt och snabbt mellan dessa. Denna 

sammankoppling sker inte bara mellan olika maskiner, utan ses även mellan maskin och 

människa – som en länk mellan teknik och samhälle. Nätverken ökar och influerar allt större 

delar av vår vardag (Ibid:5). Detta syns bland annat i politikers kommunikation till väljare. 

Idag använder de sig i allt större utsträckning av sociala medier i denna kommunikation och 

får på så sätt en slags direktkontakt med folket, då de, som nämndes ovan, har möjlighet att 

publicera vad de själva vill utan att behöva gå via exempelvis journalister (Ibid:7). Därför kan 

man se till nätverksmedielogiken vid förståelsen av detta mänskliga sammankopplande över 

sociala medier (Ibid:5). 

Nätverksmedierna skiljer sig i produktion från de mer traditionella massmedierna, då 

den sistnämna baseras på professionell produktion av innehållet, medan nätverksmedierna är 

baserad på amatörmässig produktion (Klinger & Svensson 2014:7). I förståelsen kring denna 

produktionsskillnad kan man ta hjälp av produktionslogiken (Ibid:6). Trots skillnaderna i 

produktionen mellan nätverksmedier och massmedier sker idag en sammankoppling dem 
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emellan, där professionella mediedistributörer använder sig av det som produceras på 

nätverksmedier och lyfter fram det i massmedierna, exempelvis när inlägg på Twitter lyfts 

fram som stöd för nyheter i tidningar. Produktionen skiljer sig alltså mellan olika medier, 

vilket i sin tur påverkar hur dessa medier används (Ibid:6-7), med hjälp av produktionslogiken 

kan man få en förståelse för hur detta går till. 

Även distributionen av nyheter och information skiljer sig mellan sociala 

nätverksmedier och massmedier, eftersom meddelanden i sociala medier går direkt från 

avsändare till mottagare. Detta förstås med hjälp av distributionslogiken. Mottagarna är färre 

än för ett massmedium, så avsändaren når betydligt färre människor, men de som nås är valda 

av avsändaren eller har själva valt att följa just den här personens inlägg på grund av 

exempelvis delade intressen (Klinger & Svensson 2014:8-9). Politiker som vill nå följare via 

sociala medier behöver därför lägga ner en hel del arbete för att därigenom nå ut till så många 

som möjligt med sina och partiets meddelande. De måste etablera och upprätthålla så många 

kontakter och relationer som möjligt för att på så sätt få så mycket uppmärksamhet som 

möjligt (Ibid:13). 

 

3.4 Medialisering 

Mediering innebär kommunikation via ett medium (Hjarvard 2013:19) och där valet av 

medium kan påverka såväl avsändaren, mottagaren som meddelandet i fråga, men påverkar 

inte samhället (Ibid:32). Det mesta som människor i allmänhet känner till kring politik har de 

fått reda på genom massmedier snarare än genom egna erfarenheter. Till skillnad från 

medierad politik betecknar medialisering en dynamisk process i vilken medierad 

kommunikation formar samhället (Strömbäck 2011:424), en process genom vilken ett 

samhälles kärnverksamheter – exempelvis politik, religion och utbildning – blir påverkade 

och beroende av medier (Hjarvard 2012:30). Medierna har ökat sitt inflytande i samhället och 

påverkat politiska aktörers beteende (Strömbäck 2011:424). 

Medialisering handlar om mediers roll i sociala och kulturella förändringasprocesser 

(Hjarvard 2012:32) och att digitaliseringen resulterar i att hela samhället och vår kultur blir 

medierat (Hepp, Hjarvard & Lundby 2010:224) och är något som influerar moderna 

samhällen i allt högre grad (Hjarvard 2012:30). Politiken är medialiserad i och med att 

mediernas politiska inflytande har ökat (Strömbäck 2011:423). Strömbäck (2011) menar att 

det råder brist på systematiskt empirisk forskning kring politikens medialisering trots att 

varken mediering eller medialisering inom politiken är något nytt (Ibid:423-424). 
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Den politiska medialiseringen kan delas upp i fyra olika dimensioner (Strömbäck 2011:425), 

där den första dimensionen handlar om i vilken utsträckning medier utgör den viktigaste 

informationskällan och kommunikationskanalen; den andra dimensionen handlar om 

mediernas oberoende av andra sociala och politiska institutioner; den tredje om till vilken 

grad medieinnehåll är styrt av medielogik eller politisk logik och den fjärde dimensionen 

handlar om politiska aktörer och i vilken utsträckning de styrs av medielogik eller politisk 

logik. Dessa fyra dimensioner hänger samman, som faser, där de första två bidrar till den 

tredje och fjärde, vilket innebär att när medier har blivit den viktigaste informationskällan och 

kommunikationskanalen mellan politiker och allmänhet har den första fasen av medialisering 

inträtt (Ibid). Den andra fasen sker när medierna blivit allt mer oberoende av politiska 

institutioner och aktörer och dess bevakning och rapportering kring politik formas av 

mediernas egna behov, bedömning om nyhetsvärde och logik, vilket leder till att politiska 

aktörer och institutioner anammar samt anpassar sig till dessa (Ibid). Strömbäck (2011) menar 

att medialisering ska betraktas som en dynamisk process där frågan inte är huruvida medierna 

har ökat sitt inflytande utan i vilken utsträckning politiken blivit medialiserad genom de fyra 

dimensionerna (Ibid:426). 

Strömbäck (2011) menar samtidigt att medierna och de politiska aktörerna står i 

ömsesidigt beroende av varandra i och med att politiska aktörer behöver medier för att nå en 

masspublik och medieaktörer är beroende av de politiska aktörerna för att få information som 

kan bli till nyheter (Strömbäck 2011:426). Det är oklart hur det förhåller sig - trots att det är 

stor skillnad i fråga om medialisering - huruvida politiska aktörer når inflytande över medier i 

och med att de anpassat sig till medielogiken eller om de når inflytande på grund av att 

medierna är underordnade politiken. Om politiska aktörers beteende påverkas av medierna på 

grund av att medierna faktiskt har inflytande eller för att de förväntas ha inflytande är mindre 

viktigt ur ett medialiseringsperspektiv (Ibid:426-427). I sin studie kommer Strömbäck (2011) 

fram till att politiken tveklöst är medialiserad och att nutida politik inte kan existera utanför 

medierna och inte kan förstås utan att mediernas nyhetsbevakning tas i beaktande likväl som 

att politiker anpassar sitt beteende för att uppnå positiv rapportering i medierna (Ibid:435). 

 

3.5 Privat/offentligt 

Skillnaden mellan privat och offentligt är svårgripbar, kulturellt formad och föränderlig 

utifrån en historisk kontext (Papacharissi 2010:25). Det offentliga är det som inte längre är 

privat och kan delas i en gemensamhet och betraktas som något som är för 'allas bästa' 



13 
 

(Ibid:26). Det privata är något som inte blir offentligt och bevaras som 'privatägt'; det som kan 

betraktas som personligt eller 'inom familjen' och kan kallas 'inofficiellt' samt det som berör 

handlingar och konsekvenser kring den egna personen. Weintraub använder sig av de två 

kriterierna 'synlighet' och 'kollektivitet' och menar då att det privata till skillnad från det 

offentliga är vad som är fördolt eller undangömt i jämförelse med vad som är öppet, blottlagt 

eller tillgängligt och vad som är individuellt eller bara angår en individ, kontra vad som är 

kollektivt eller påverkar en samling individers intressen (Ibid:27). 

I en digital tidsålder blir det privata offentligt och det offentliga privat (Papacharissi 

2010:162). När ett fotografi från exempelvis en privat middag publiceras på ett socialt 

medium, blir det synligt och tillgängligt för allmänheten samtidigt som bilden i fråga ägs av 

ett vinstdrivande företag som Instagram/Facebook. 

 

3.6 Verkligheten i bilder 

Vi lever i en visuell kultur i vilken man skapar sig både makt och identiteter via bilder 

(Lundstöm 1993:12). Därför har forskare inom visuell kultur intresserat sig för vad som 

representeras i bilder samt förhållandet mellan makt och seende (Eriksson & Göthlund 

2012:22). 

I dagens digitala samhälle blir det allt lättare att sprida bilder. Människor kommer via 

sociala medier ständigt i kontakt med visuellt material, material som fortfarande av många ses 

som sanna och direkta avbilder av verkligheten. Det som syns avbildat i ett fotografi 

ifrågasätts ofta inte, istället betraktas bilden som en kopia av en händelse (Lundström 

1993:14) - det visuella materialet betraktas som äkta (Altheide & Snow 1979:111). Att bilder 

ses på detta sätt, som direkta avbildningar av verkligheten, kan därför medföra en makt för 

bildskaparen. Mark W. Wartofsky menar: de ”sanningar” som visas blir sanningar för den 

som betraktar bilden (Wartofsky 1993:31-32). Wartofsky verkade inom filosofin och 

kunskapsteorin i New York och sammanfattade denna verklighetssyn i något han kallade för 

“näthinneidén”, en teori om det mänskliga seendet där man likställer ögat med kameran och 

det fysiska seendet med bilder (Ibid:40). Kameran fungerar som ett slags tillfälligt öga för 

vissa, igenom vilket de ser den verklighet de tror är sann. På så sätt får man lätt en uppfattning 

om att det som kameran återger är det verkliga (Ibid:31-32), att fotografiet är som ett slags 

fönster ut mot det verkliga livet, ett autentiskt dokument (Edling 1989:166). I denna åsikt tar 

konstvetaren Marta Edling sitt avstamp i artikeln ’Ljuger kameran?’. Hon menar att denna 

autencitetsidé är ett blåögt sätt att se på fotografiet då kameran reagerar på ljus, inte objekt. 
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Därför kan ett fotografi aldrig berätta sanningen om en situation. Ett foto är därav inte 

autentiskt (Ibid.). Vad fotografiet visar är endast en vinkling av verkligheten (Edling 

1989:168). 

 

3.7 Visuell kommunikation 

Visuella tecken i form av bilder anses sällan ha samma tyngd som förmedlare av kunskap och 

information som skrivna ord. Bilder betraktats snarare som bärare av känslomässiga eller 

subjektiva uttryck, när de i högsta grad kan ha samma kommunikativa egenskaper som ord. 

Bilder fungerar inte bara som estetiska eller expressiva uttryck, utan bär även sociala, 

politiska och kulturella betydelser (Eriksson & Göthlund 2012:18-19). 

I och med den tekniska utvecklingen inom medieområdet sedan den senare delen av 

1900-talet har det visuella fått en allt större betydelse i vår kultur och för människors identitet. 

Därför har forskare inom visuell kultur intresserat sig för vad som representeras i bilder samt 

förhållandet mellan makt och seende (Eriksson & Göthlund 2012:21-22). 

Hur en bild läses och tolkas är mindre förutsägbart än hur skrivna ord läses. En 

mening bestående av ord läses efter strikta regler, medan en bild kan avläsas på flera olika 

sätt; även om det i allmänhet sker enligt samma mönster som man läser en skriven text. Våra 

erfarenheter, föreställningar och kulturella konventioner avgör hur vi läser och vad vi läser in 

i en bild; vad färgerna och kompositionen säger oss eller vad en avbildad människas 

ansiktsuttryck eller kläder betyder för oss. Människor som befinner sig i samma kontext läser 

i allmänhet en bild på ungefär samma vis (Eriksson & Göthlund 2012:22-23). 

 

3.8 Sammanfattning 

Teorierna kring medielogik och medialisering kommer appliceras på studeiens bildurval för 

att undersöka hur de sociala medierna förändrat den politiska kommunikationen. Papachrissis 

toeri kring privat i förhållande till offentligt kommer synliggöra huruvida politikerna i fråga 

offentliggör delar ur sina privatliv. De teorier som berör tron på att fotografier är direkta 

avbilder av verkligheten samt visuell kommunikation kommer appliceras på studiens 

bildurval för att skapa förståelse för att de bilder som publiceras är politisk kommunikation 

och inte enbart uttryck för estetik. Bilderna är väl utvalda av respektive politiker för att bygga 

olika relationer till sina följare, de är inga direkta avbilder av verkligheten. 
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4. Metod 

Materialet kommer analyseras utifrån Norman Faircloughs (1995) tredimensionella 

diskursanalysmodell (CDA) samt semiotiskt utifrån Roland Barthes (1977) och Arthur Asa 

Bergers (1991) analysmodeller. Samtliga bilder i urvalet kommer analyseras på en makronivå 

för att urskilja vilka dimensioner som återkommer i bilderna. Vi kommer här få en 

helhetsöverblick av vilka slags bilder som ingår i politikernas vardera urval, för att sedan 

kategorisera in dem under olika dimensioner och kategorier. Vi delar in bilderna i 

dimensioner för att på så sätt se i vilken grad politikern visar upp sig eller sin omgivning, det 

vill säga vi kommer se vems öga och vilket perspektiv vi följer - om det är politikerns i fråga 

eller om politikern låter sig bli betraktad. Kategoriseringen kommer även visa på vilket eller 

vilka sätt politkern uttrycker politiska ståndpunkter i bilderna, samt huruvida politikerna låter 

Instagramföljarna ta del av sina privatliv. Bergers semiotiska modell för TV- och filmbilder 

kommer appliceras på Instagrambilderna och användas för att studera vilken relation 

betraktaren får till personer i bilderna, i denna studie kommer detta göras på de bilder där 

kontoinnehavaren, det vill säga Veronica Palm och Filippa Reinfeldt själva figurerar i bilden. 

Den kritiska diskursanalysen kommer användas för att sätta bilderna i en social och diskursiv 

kontext. Sedan kommer fyra bilder, två ur vardera Instagramkonto, analyseras semiotiskt på 

en mikronivå för att få en mer detaljerad kunskap om bildurvalet i allmänhet och dessa fyra 

bilder i synnerhet. Urvalet kommer att bestå av två bilder som representerar politikerns 

bildflöde. Även i mikroanalysen kommer Bergers analysmodell användas för att få en 

förståelse kring vad för slags relation som skapas mellan betraktare och politikern i fråga. 

 

4.1  Kritisk diskursanalys (CDA) 

En diskurs är meningsskapandet i en text och på vilket sätt den ingår i olika strukturer och 

institutioner i samhället (Berglez 2010:266-267). Diskursen definieras även utifrån 

språkbruket inom en viss institution eller social praktik (Winther-Jørgensen & Phillips 

2000:57). Text behöver inte innebära det skrivna ordet, utan kan även bestå av det talade 

språket eller visuellt material (Fairclough 1995:59). Vid kritisk diskursanalys fokuseras inte 

enbart på textinnehållet utan även på vilket sätt texten förhåller sig till samhället och vad som 

möjligen döljs eller motverkas i texten samt vilka kulturella, politiska eller ekonomiska 

förutsättningar producenten och konsumenten av texten har (Berglez 2010:267). Vid 

läsningen av en text påverkas tolkningen av läsarens förförståelse, erfarenheter och kontext. 

Vid en analys ser man också till vilka intressen och bakgrunder som kan styra eller påverka 
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texten utifrån producentens håll (Ibid:273). Idén med den kritiska diskursanalysen är att 

belysa de maktordningar som finns i samhället och sträva efter att utmana dessa (Winther-

Jørgensen & Phillips 2000:69). 

Kritisk diskursanalys (CDA) är en metod som enligt oss är lämplig när politisk 

kommunikation ska studeras, då ideologi och maktbalans fokuseras inom CDA:n (Berglez 

2010:266). Analysen utgår ifrån Norman Faircloughs (1995) tredimensionella modell som 

analyserar bildernas textuella egenskaper, dess diskursiva praktik samt dess sociala praktik 

och hur dessa tre dimensioner ser ut var för sig samt hur de förhåller sig till varandra. 

Diskursen medlar mellan texten och den sociala praktiken. Den diskursiva praktiken innebär 

produktions- och konsumtionsförhållandena av texten medan den sociala praktiken för in 

texten och diskursen i en större social och kulturell kontext (Fairclough 1995:57-59). 

När den diskursiva praktiken analyseras ser man till hur bilderna är producerade, hur 

de används och hur de oftast tolkas. Här är det viktigt att vara medveten om att bilden inte är 

någon direkt avbild av verkligheten men en produkt präglad av hur den är producerad, av vem 

och var den konsumeras (Fairclough 1995:203-204). 

Vid analys av den sociala praktiken sätts bilden i en större kontext, som vilka vidare 

sociokulturella skeenden och tillstånd bilderna är en del av och där man ser till sociala 

förhållanden utifrån kunskap, makt samt ideologier (Fairclough 1995:204). 

 

4.2 Semiotik 

Semiotik är en kommunikationsmodell som fokuserar på tecknet och relationerna mellan 

tecken, koder och kultur. Det finns flera inriktningar inom semiotik där de två grundarna är 

Ferdinand de Saussure och C. S. Peirce. I analysen kommer teorier av Saussures efterföljare 

Arthur Asa Berger och Roland Barthes appliceras på materialet. Saussure var lingvist och 

ansåg att tecken hade två inneboende betydelser, det betecknande vilket innebär tecknets 

fysiska existens och det betecknade vilket anger mental föreställning (Fiske 1990:61-62). 

Berger överförde Saussures kommunikationsmodell till kameravinklar och rörelser i 

TV-bilder. Kamerans avstånd till objektet och komposition av fotografiet anger relationen till 

densamma. Modellen kan i viss mån även användas på stillbilder, vilket här kommer göras i 

analysen. Det Saussure benämner betecknande kallar Berger närbild (close-up), halvbild 

(medium shot), avståndsbild (long shot) och helkroppsbild (full shot). Dessa uttrycks 

motsvarighet till Saussures betecknade blir i Bergers modell intimitet (intimacy), personlig 
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relation (personal relationship), avstånd (context/scope/public distance), social relation 

(social relationship) (Berger 1991:26). (Våra översättningar). 

Bilder som räknas som närbilder är de där kontoinnehavaren porträtteras från axlar 

och uppåt. Nästan ingen bakgrund syns, utan större delen av bilden tas upp av 

kontoinnehavaren själv. Dessa bilder ger enligt Berger ett uttryck för intimitet. De bilder som 

betraktas som halvbilder visar kontoinnehavaren från midjan och uppåt och uttrycker en 

personlig relation mellan betraktare och den porträtterade. Helbilderna består av bilder där 

kontoinnehavaren är avbildad från topp till tå. Högt upp i bilden är hennes huvud, fötterna 

längt ner i bilden. Även dessa bilder är komponerade utifrån att det är konotinnehavaren som 

ska vara i fokus, nästan ingen bakgrund finns med. Dessa bilder ger en känsla av social 

relation mellan kontoinnehavaren och den som betraktar henne. Den sista slags bilden kallas 

avstånd och uttrycker just just det - avstånd. Kontoinnehavaren är närvarande i bild, men på 

långt håll och ofta inte i fokus. Mycket omgivning finns med i dessa bilder (Berger 1991:26). 

Roland Barthes slog samman Peirces och Saussures olika syn på semiotik och kom 

med två nya begrepp: denotation och konnotation. Denotationen står för tecknets betydelse 

utan koder, utan djupare kulturell innerbörd. Konnotationen uppstår då tecknet möter läsaren 

och tolkas utifrån kulturella förförståelser, värderingar och samhälleliga aspekter, med andra 

ord får bilden olika mening beroende på vem som tolkar den och var den tolkas (Fiske 

1990:117-118). Barthes ser att exempelvis ett fotografi har två budskap: en betydelse utan kod 

och en betydelse med kod (Barthes 1977:17-19). Genom detta sätt att tolka bilder får man 

fram en naturlig (denotativ) och en kulturell (konnotativ) förståelse. Då den denotativa nivån 

endast ser till den okodade bilden, den direkta avbildningen, läggs inget fokus vid närmare 

granskning av eventuella manipulationer. För att få en djupare förståelse till det visuella 

materialets innebörd och varför det skapats läggs den konnotativa nivån till i analysen 

(Barthes 1977:20-22). 

 

4.3 Material & urval 

Till denna studie har två svenska Instagramanvändande politiker valts: socialdemokraten 

Veronica Palm och moderaten Filippa Reinfeldt. Valet av politiker har gjorts för att dessa två 

är aktiva Instagramanvändare som publicerar bilder dagligen. Båda politikernas bilder 

kommer analyseras och eventuella likheter och olikheter dem emellan urskiljas. Ur 

politikernas flöden har 40 bilder ur vardera Instagramkonto valts, där det sista inlägget gjorts 

den 31 mars 2014 och därefter har de 40 senaste inläggen valts ut kronologiskt bakåt i tiden. I 
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och med att de båda publicerar bilder med olika intervall är respektive politikers tidsspann 

olika långa. Filippa Reinfeldts bilder är publicerade under 13 dagar: 19 mars till och med 31 

mars 2014 medan Veronica Palms bilder är publicerade 9 mars - 31 mars 2014, det vill säga 

23 dagar. De två politikerna i studien kommer dels benämnas vid namn, dels som 

kontoinnehavare. Begreppet kontoinnehavare kommer även användas när ett Instagramkontos 

innehavare benämns mer generellt. 

Antalet bilder ur vardera politikers Instagramflöden är en rimlig mängd för denna 

studies tidsram och urvalet har gjorts för att kunna genomföra en makroanalys där ett lika 

stort antal bilder ur vardera politikers flöde ingår. De båda är högt uppsatta inom sina 

respektive partier och de har valts ut just på grund av detta för att de är offentliga personer i 

högre grad än mindre namnkunniga politiker. 

Texten kommer granskas och kategoriseras – i detta fall 80 Instagrambilder på makronivå. 

Utav dessa kommer 4 granskas på mikronivå. Textanalysen ser till hur bilderna är utformade 

och varför, samt hur den visuella kompositionen ser ut. Här studeras även vilka relationer, 

identiteter och representationer som kan avläsas i texten (Fairclough 1995:202). 

Kategoriseringen som gjorts i makroanalysen har delats in i fem olika kategorier. Fyra 

ser till vems blick det är man följer i bilderna och benämns fotograferad, fotograf, selfie och 

skärmdump. De två kategorierna fotograferad och fotograf kommer visa i vilken utsträckning 

kontoinnehavaren själv syns i sina bilder och därigenom om hennes följare ser henne eller det 

som hon ser och återger i sina bilder. Selfien kategoriseras separat då kontoinnehavaren i 

dessa bilder både är fotograf och fotograferad. Skärmdump kommer kategoriseras för sig då 

de består av en avfotograferad/kopierad internetsida. Kategorierna har valts utifrån den 

diskursiva praktiken, då de definierar produktionsprocessen och fotograferandet och vem som 

hållit i kameran. Genom dessa kategoriseringar kommer därför synliggöras vems ögon och 

perspektiv åskådaren/bildkonsumenten erbjuds - att betrakta politikern som en publik på håll 

eller se saker ur politikerns synvinkel (Wartofsky 1993:40).  

Den sista kategorin innefattar de bilder där politikern själv finns porträtterad och ser 

till hur bilderna fotograferats och vilken relation som skapas till den porträtterade. Att valet 

faller på dessa bilder beror på att det är Veronica Palms och Filippa Reinfeldts relation till 

betraktaren som vi vill analysera i denna studie. Kategorin benämns avstånd i bilder och utgår 

ifrån Bergers (1991) semiotiska analysmodell. Modellen består av fyra olika bildkategorier: 

närbild, halvbild, helbild och avståndsbild. Beroende på vem det är som har fotograferat, hur 

bilden är fotograferad och på vilket avstånd politikern kan betraktas i bilderna blir relationen 

till politikern olika. Beroende på om bildkonsumenten bjuds in att som en publik betrakta 
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politikern i fråga eller följa med bakom kulisserna och se det som politikern ser i 

fotoögonblicket, tar sig politikern olika identiteter och skapar olika relationer till sina följare. 

På makronivå har två olika dimensioner kunnat urskiljas bland bilderna. Den första 

dimensionen delar in bilderna efter var de är tagna - under arbete eller under fritid. Den andra 

dimensionen tittar till huruvida bilden uttrycker explicita, implicita eller avsaknad av politiska 

uttryck.  

Explicit, implicit och avsaknad av politik har valts utifrån den sociala praktiken för att 

urskilja i vilken utsträckning och på vilket sätt politikern i fråga uttrycker sin politik i sina 

Instagraminlägg. Då politikernas Instagramkonton står i deras egna namn och de i och med 

sin profession är offentliga personer med ett offentligt uppdrag som förtroendevalda inom 

sina respektive partier är det intressant hur den politiska kommunikationen uttrycks via ett 

socialt medium som Instagram. Definitionen av huruvida bilderna uttrycker politiskt 

ställningstagande explicit har gjorts på lite olika vis i och med att de två politikerna i studien 

uttrycker sig på olika sätt i sina bilder och bildtexter. I analysen nedan framgår vilka kriterier 

som avgjort hur tolkningen av de explicit politiska ståndpunkterna i respektive 

Instagramkonto gjorts. Gemensamma konsekvenser i tolkningen av både Palms och 

Reinfeldts implicit politiska bilder är att den bygger på förförståelse och kontext. Vetskapen 

kring politikerns partitillhörighet och förtroendeuppdrag påverkar tolkningen och förståelsen 

för bilderna. De bilder som hamnar under avsaknad av politik består av de bilder som inte 

innefattar några explicita eller implicita politiska ståndpunkter, då de inte innehåller några av 

ovan eller nedan nämnda kriterier för politiska uttryck. 

Dimensionen arbete/fritid har valts utifrån att dessa begrepp fungerar som alternativ 

inom teorin kring privat och offentligt, i och med att det privata till skillnad från det offentliga 

enligt Papacharissis (2010) teori, är det som inte syns - alltså det som inte publiceras på 

Instagram. Distinktionen mellan arbete och fritid görs för att bilder tagna på fritiden är bilder 

ur privatlivet tills de publiceras på ett socialt medium och arbete/fritid-kategoriseringen 

synliggör då vilka av bilderna som är offentliggjorda privatbilder.De bilder som inom denna 

dimension representerar arbete består av bilder där bildtext, incheckning eller omgivning 

påvisar att bilden är tagen i en arbetsrelaterad situation. Bilderna som kategoriserats under 

fritid är de bilder som är tagna i privata situationer. Ett offentliggörande av det privata ger en 

bredare bild av kontoinnehavarens identitet, då både arbete och fritid synliggörs i 

Instagrambilderna. 
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På mikronivå kommer fyra bilder ur bildurvalet analyseras semiotiskt, två bilder ur 

vardera politikers bildflöde. De fyra bilderna är representativa för det övriga urvalet, vilket 

kommer beskrivas i analyserna nedan. 

 

Bildtexterna är inkluderade i vårt empiriska material då bild och bildtext hör ihop. Fokus i 

analysen ligger dock på bilderna och bildtexterna hjälper enbart till med förståelsen av bilden; 

den förtydligar bildens innehåll och förankrar den (Barthes 1964, Fiske 1990:149). Att beakta 

bildtexterna i analysen besparar oss från onödiga spekulationer i bildtolkningen, men 

bildtexterna kommer inte analyseras separat. Analysen kommer inte att inkludera bildernas 

eventuella “likes” eller kommentarer på grund av utrymmesbrist. Även om interaktion mellan 

producent och konsument är möjlig och förekommer i Instagrams diskursiva praktik (se 

kapitel 4.1 om kritisk diskursanalys), kommer sådan inte tas med i analysen även om den i 

vissa fall skulle kunna komma att förklara eller förtydliga en bild. 

För att få full översikt och insikt i en Instagramanvändares bildflöde skulle samtliga inlägg på 

kontot behöva ingå i analysmaterialet, vilket tidsramen för denna studie inte tillåter. 

Materialet har istället begränsats till 2 x 40 bilder för att synliggöra likheter och olikheter 

mellan två olika politikers kommunikation via Instagram. 

 

5. Intervjuer 

För att få en djupare förstålse för hur och av vem de två politikernas Instagramkonton sköts 

har två intervjuer genomförts.  

 

5.1 Intervju med Veronica Palm 

En intervju gjordes med Veronica Palm (S) i april 2014. Hon berättade att hon använder 

Instagram för att hon tycker att det är roligt och för att det är ett bra sätt att beskriva sin 

vardag. Hon menade att det är så mycket mer att vara politiker än bara möten och vill ge 

väljarna någon form av mervärde genom att visa bilder från bakom kulisserna, bilder som inte 

publiceras i TV och tidningar. Palm berättar vidare att det är hon själv som har full kontroll 

över Instagramkontot för att kunna hantera tekniken själv samt göra snabba och personliga 

bilder. 

Partiet uppmuntrar sina representanter att använda sociala medier. Diskussioner pågår 

kring etik i användandet. Palm anser att Instagram fungerar som en offentlig plats att möta 

och kommunicera med människor, ett forum som passar en upptagen politiker lika bra eller 
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bättre än en traditionell mötesplats som ett torg. Medveten om att bilderna bevaras är hon 

noga med vad hon väljer att lägga ut och justerar stavfel eller tar bort bilder hon ogillat för att 

undvika att utsätta sig för onödig kritik. 

Palm menar att Instagram är ett snällare socialt medium jämfört med Facebook och 

Twitter, där hon också är aktiv genom egna konton. På Instagram kan hon visa mer än att bara 

uttrycka politiska åsikter, ge en hel bild av vad politiken innebär, att det är ett liv. Hon 

beskriver att hon är mån om att inläggen ska vara av olika karaktär och varierar vilken typ av 

bilder hon publicerar. (Se transkription av hela intervjun i bilaga 6) 

 

5.2 Intervju med Gustaf Stenlund (presskontakt åt Filippa Reinfeldt) 

Då vi inte fick intervjua Filippa Reinfeldt själv gjordes en e-postintervju angående policy för 

sociala medier med hennes pressekreterare Gustaf Stenlund den 3 mars 2014. Han menade att 

Filippa Reinfeldts konto är privat, att det är hon som ansvarar för kontot och “att Instagram 

har en policy om vad som publiceras” och att han var “tämligen säker på att Filippa Reinfeldts 

instagrammande håller sin inom den policyn”. Vi fick alltså inget tydligt svar på huruvida 

moderaterna har någon policy för användandet av sociala medier, men kan utifrån Stenlunds 

svar ana att någon sådan inte finns, i alla fall inte för två studenter vid JMK. (Se bilaga 6). 

 

6. Resultatredovisning 

I analysen av bilderna ingår en viss förförståelse som påverkar tolkningen. Materialet i 

studien har valts utifrån att Veronica Palm och Filippa Reinfeldt är politiker i Sverige och att 

de representerar två riksdagspartier. Detta påverkar analysen av bilderna, särskilt i 

kategoriseringen av explicit politik då deras partitillhörighet och dessa partiers symboler 

analyseras. 

Bilderna i analysmaterialet består till störst del av bilder från politikernas arbetsliv - 

möten, intervjuer, besök på skolor och arbetsplatser, resor till eller från arbetsrelaterade 

uppdrag. Även bilder tagna på fritiden finns i de båda politikernas Instagramflöden - måltider, 

en skidresa, en shoppingtur bland annat. För att få syn på vilken/vilka relationer och 

representationer som Veronica Palm och Filippa Reinfeldt skapar och förmedlar genom sina 

Instagrambilder, samt på vilka sätt de uttrycker politiska ståndpunkter kommer kategorier och 

dimensioner på makronivå skiljas ut inom den diskursiva och sociala praktiken. På mikronivå 

kommer två bilder ur vardera politikers bildflöde analyseras semiotiskt. 
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6.1 Veronica Palm - Makroanalys 

Kategorisering 

I Veronica Palms bildurval finns sammanlagt 11 bilder där hon är fotograferad, 20 bilder där 

hon är fotograf, 7 selfies samt 2 skärmdumpar. 

På fotograferad-bilderna syns Palm när hon talar inför en publik på Norrmalmstorg i 

Stockholm. Hon leder på en bild Civilutskottets sammanträde. Hon poserar framför en 

fotograf, gör radiointervju, öppnar Socialdemokraternas 125års-seminarium, är på väg att få 

en kram av sin partiledare Stefan Löfvén på en scen framför publik, fikar på partiexpeditionen 

med kollegor, sitter i TV-studio, talar inför elever i klassrum, besöker SSU Stockholm och 

talar på konferens. Samtliga bilder där Veronica Palm är fotograferad är tagna i 

jobbrelaterade situationer. Veronica Palm ser inte in i kameran i någon av fotograferad-

bilderna. Hon har fullt fokus på den uppgift hon utför vid fotoögonblicket vilket sätter 

betrakteren i en publiksituation - vi ser henne, men hon ser inte oss. 

Palm har själv hållit i kameran i 27 av de 40 bilderna, vilket innebär att hon då lånar 

följarna sin egen blick och visuellt berättar om sin tillvaro ur eget perspektiv. De bilder som 

Palm själv har fotograferat visar få människor, de människor som finns med i bilderna syns 

på håll. På en syns SSU-medlemmar och en annan några kollegor från Socialdemokraterna på 

en flotte. De enda bilder där andra personer är med i närbild är Palms selfies och då är det 

kollegor. Palms barn är med på två av bilderna, deras händer respektive ryggar syns. I urvalet 

finns bilder i form av en laddande surfplatta, ett öppet kyskåp med dess innehåll, en kundvagn 

på Coop och barnhänder på en restaurang. Vi ser ett frukostbord, Palms hand i färd med att 

rösta nej i plenisalen samt bilder på mötesdagordningar. På en av bilderna har palm en “vifta-

på-tårna-paus” där vi ser hennes stumpbyxeklädda fötter och de högklackade skorna bredvid. 

En bild visar är öppen sminkväska på ett tunnelbanesäte. Av dessa 27 bilder som Palm själv 

fotograferat är 7 selfies. Dessa bilder består av 2 där hon fotograferat sig själv med kollegor, 

båda under arbete i Riksdagen. Resterande selfies porträtterar enbart Palm själv. Hon är 

framför LO-borgen i Stockholm, på en snötäckt gågata i Jämtland, promenderandes på 

Götgatan i Stockholm funderandes över Prideparaden, i sminkloge innan en intervju med 

Aftonbladet och på ett föreningsmöte. 

2 bilder ur Veronica Palms bildurval är skärmdumpar, det vill säga bilder som varken 

hon eller någon annan tagit med en kamera. Den ena bilden föreställer en tidningsartikel från 

en tidnings hemsida. Titeln på artikeln lyder: ”Nya utspelet: Betyg – från årskurs fyra”. Över 

artikeln har någon kommenterat: ”Nej. Skattesänkningar, privatiseringar och mer betyg är inte 
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svaret. Skolan behöver bra lärare som får mer tid.” Den andra bilden är en skärmdump från 

SSU:s hemsida föreställande hashtaggen #KNÄCKEBRÖDSLINJEN och texten ”2011-2012 

gjorde Hälsans förskola en vinst på 8 miljoner kronor. Det motsvarar: 114 ton leverpastej”. 

Båda ifrågasätter och ställer sig kritiska till Alliansens utbildningspolitik. 

I de bilder där Palm själv är porträtterad finns 11 avståndsbilder och 8 närbilder, samt 

1 halvbild. Palms närbilder består av 6 selfies, en bild på hennes hand och en på hennes fötter 

utan skor. Samtliga är tagna av Palm själv och enbart en är tagen under fritid. I kategorin 

avståndsbilder är samtliga tagna under arbete. Dessa bilder visar när Palm talar på scen, när 

hon sitter som ordförande i Civilutskottet och sittandes i möte. Halvbilden på Palm är en selfie 

tagen i spegelen i sminklogen innan en intervju med Aftonbladet. 

 

Två dimensioner 

Explicita/implicita/avsaknad av politiska uttryck 

Veronica Palms explicit politiska bilder består av bilder där hon i form av logotyper eller 

bildtext uttrycker politisk ståndpunkt. 23 bilder av 40 innehåller explicit politiska uttryck. 13 

av dessa 23 innehåller någon form av symbol kopplad till en socialdemokratisk organisation 

vilket därför kopplas till politiska ståndpunkter. I de explicit politiska bilder som inte 

innehåller någon socialdemokratisk logotyp uttrycks de politiska åsikterna i bildtexterna. I en 

av bilderna (bild 1) talar Palm inför en grupp människor. Bildtexten – “Talar för Ukrainas rätt 

att välja väg och mot den ryska aggressionen.” – tolkas som ett explicit politiskt 

ställningstagande i och med den svåra politiska situation som råder i Ukraina våren 2014. Bild 

8 är tagen på Sveriges riksdag vilket gör bilden explicit politisk. Bildtexten lyder 

“Vardagsbilder 5/5: Röstar nej” och förstärker denna explicitet då det ses som en tydlig 

politisk aktivitet att rösta nej i Sveriges riksdag. I bild 12 skriver Palm “Solen värmer över 

Götgatan. Om man blundar kan man minnas sommarens varmaste dag och Prideparaden just 

här”. Detta, att gå i Prideparaden, indikerar en politisk ståndpunkt kring allas lika värde och 

rätt att vara vilka de vill. En av de största politiska frågorna i Sverige idag är frågan om 

skattesänkningar. I bild 13 tar Palm ställning i frågan. Bildtexten lyder “Nej. 

Skattesänkningar, privatiseringar och mer betyg är inte svaret. Skolan behöver bra lärare som 

får mer tid”. Bilden blir explicit politisk då Palm ställer sig kritisk till regeringens politik. Att 

Veronica Palm tar en bild (bild 21) på en bok som heter VÄRLDENS KRIS– vänsterns 

lösningar antyder att vänstern ska lösa världens kris, och tolkas här som ett explicit politiskt 

uttryck i och med att Veronica Palm representerar Socialdemokratisk politik. I bild 36 har 

Palm i sin bildtext skrivit hashtaggen #bytpolitik. I och med denna hashtag blir det politiska 
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budskapet explicit. Bild 39 har en bildtext som lyder “Det här med regeringens Stockholms- 

och framtidsfientlighet, inte inte [sic] bra”. Denna bild föreställer en tidningsartikel om 

Alliansens politik, vilken hon i och med bildtexten ställer sig emot. 

Båda de skärmdumpar som ingår i Palms bildurval är explicit politiska, då de 

innehåller Socialdemokratiska logotyper och uttrycker en negativ inställning till regeringens 

utbildningspolitik. 

 

Ur Veronica Palms bildflöde har 5 bilder med implicita politiska uttryck urskilts. Bilderna 

hamnar under denna kategori då de visar ett politiskt ställningstagande utan att öppet uttrycka 

det. Bild 5 föreställer en flagga från ungdomsverksamheten Vår teater. Bilden hamnar under 

kategorin implicit politiskt uttryck då Vår teater sen starten på 1940-talet erbjuder 

kulturverksamhet för alla barn oavsett social bakgrund. Detta kan ses som ett uttryck för 

implicit politik eftersom Veronica Palm representerar Socialdemokraterna som sedan starten 

kämpat för allas lika rätt i samhället (Socialdemokraterna 2014). Bild 7 visar Palms öppna 

sminkväska på ett tunnelbanesäte. Stockholms tunnelbanas sätestyg skymtar under väskan. 

Texten lyder: ”En sån morgon. En måla-ögonen-på-tunnelbana-morgon.”. Att som politiker ta 

tunnelbanan till jobbet visar politiska ståndpunkter kring både ekonomi och miljö, då 

kommunaltrafiken är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig. Även Palm själv 

understryker detta i intervjun och menar att det är högst politiskt för en politiker att åka 

tunnelbana (se Bilaga 6).  

I en av de implicit politiska bilderna (bild 34) ser vi två barn sitta framför en dator på 

kontoinnehavarens arbetsplats (vilket vi förstår via bildtexten). På väggen hänger en tallrik 

med porträtt av Olof Palme (före detta Socialdemokratisk partiledare och statsminister), vilket 

i sig är en högst politisk signal. Men då det huvudsakliga motivet i bilden är barnen framför 

datorn, betraktar vi bilden som ett implicit uttryck för politisk åsikt. Bild 35 är en selfie 

framför LO-borgen i Stockholm. LO-borgen rymmer huvudkontoret för Landsorganisationen 

i Sverige, som har sina rötter i den svenska arbetarrättsrörelsen (LO 2014). Eftersom 

Socialdemokraterna grundar sig i arbetarrättsrörelsen (Socialdemokraterna 2014) dras därför 

kopplingar från LO till Socialdemokraterna. Bilden blir därav implicit politisk. Bild 6 visar 

Veronica Palm sittande i Riksdagen ledandes Civilutskottet. Bilden i sig uttrycker inget 

politiskt ställningstagande då Civilutskottet består av politiker från samtliga riksdagspartier, 

men i och med att vi utifrån vår förförståese vet att Palm är socialdemokrat blir bilden implicit 

politisk. 
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I Veronica Palms bildflöde finns som beskrivits ovan 28 bilder med något politiskt budskap - 

explicit eller implicit, vilket innebär att 12 bilder i bildflödet är i avsaknad av politiskt uttryck. 

Bild 2 är tagen inifrån Stockholms stadshus och den uttrycker inget tydligt politiskt budskap i 

sig. Inte heller bildtexten säger något som kan tolkas som politisk ståndpunkt utifrån Veronica 

Palm. Även om besöket i Stockholms stadshus sannolikt är arbetsrelaterat, så säger bilden och 

bildtexten enbart att byggnaden och utsikten därifrån är vacker. Stockholms stad styrs från 

Stockholms stadshus, vilket förvisso kan tyckas vara politiskt, men i och med att vi utifrån vår 

förförståelse vet att Veronica Palm är politiker på riksnivå och inte på något vis uttrycker att 

hon vill ägna sig åt politik på kommunal nivå räknas bilden in under avsaknad av politiskt 

uttryck. Bilder från resturangbesök med barnen, från teaterbesök, en bild på en laddande 

surfplatta, en kundvagn på Coop och bilder på frukostbord och kylskåpsinnehåll räknas även 

in under avsaknad av politiska uttryck då varken bild eller bildtext antyder något politiska 

ställningstagande. På bild 9 blir Palm fotograferad i Riksdagen. Palm menar att “politik är 

allvarliga grejer”, men det är inget implicit eller explicit poltiskt ställningstagande, trots att 

bilden är incheckad på Sveriges riksdag. Inte heller bild 33, där Palm visar att hon tagit av sig 

skorna i Riksdagen uttrycker någon slags politisk ståndpunkt. 

 

Arbete/fritid 

I Veronica Palms bildurval hittas sammanlagt 32 bilder tagna under arbete och 8 bilder tagna 

under fritid. De bilder som representerar arbete omfattar bilder på kollegor, bilder tagna på 

vägen mellan möten och på arbetsplatser. Här finns bilder på dagordningar, partikollegor, 

bilder innan och efter olika intervjuer och vi ser Palms hand när hon ‘röstar nej’ i riksdagen. 

Hon talar inför publik, leder Civilutskottet, blir intervjuad och dricker kaffe på morgonmöten. 

Här finns även bilder på tidningsrubriker med politiskt innehåll. 

De bilder som representerar fritid omfattar bilder som inte innehåller arbetsrelaterade motiv. 

Detta antas då inget i varken bilderna eller bildtexterna indikerar att de är tagna under 

arbetstid. Dessa bilder består av barnhänder på restaurang, bilder innan barnens teateruppspel, 

en laddande surfplatta, ett frukostbord och ett öppet kylskåp. Dessa bilder hamnar under fritid 

då inget går att direkt koppla till Palms jobb som politiker. 
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6.2 Veronica Palm - Mikroanalys 

De två bilder ur Veronica Palms bildurval som kommer analyseras på mikronivå är Bild 1 och 

Bild 26. Bild 1 är en avståndsbild där hon i arbetssituation talar inför publik. Denna bild är 

representativ för de bilder som är fotograferade på Veronica Palm under arbete. Bild 26 har 

valts då hon i den är fotograf och fotograferar sig själv. Hennes bildflöde består till störst del 

av bilder där hon själv har fotograferat, flera av dem är selfie-bilder. Därför har denna bild 

valts att analyseras. Bilderna är varandras ytterligheter - den ena är en närbild och den andra 

en avståndsbild. 

 

Fotograferad - bild 1 

Denotativ nivå 

På bilden står en kvinna framför en grupp människor och pratar i mikrofon. I handen håller 

hon en bunt med papper. Hon står utomhus framför en rad med träd, en bil och en husfasad. 

På grund av incheckningen och bildtexten vet vi att kvinnan står på Norrmalmstorg och att 

hon “Talar för Ukrainas rätt att välja väg och mot den ryska aggressionen.” I förgrunden ser vi 

bakhuvudet på fem personer. Kvinnan som talar är centrerad i bild och fotograferad i helfigur. 

Bilden är en avståndsbild. 

 

Konnotativ nivå 

Vi vet att det är Veronica Palm själv som står och pratar på torget eftersom det i vår 

förförståelse ingår att vi vet hur hon ser ut. Vi vet även att det torg hon står på är beläget i 

Stockholms city, då Palm själv lever och verkar i Stockholm. Fotografiet är en avståndsbild, 

då Palm är belägen i bildens bakgrund. Detta indikerar ett avstånd till henne, hon syns, men är 

inte i fokus. Hon är del av bilden, men en del av många. Att hon är centrerad i bilden gör att 

det är på henne blicken faller på. Denna centrering medför även att man som betraktare förstår 

att det är henne människorna i förgrunden är där för att lyssna på. Att personerna i förgrunden 

är del av bilden medför en slags popularitet, det vill säga Palm har publik som lyssnar på 

henne, som är intresserade av det hon har att säga. Hade bilden endast porträtterat Palm ensam 

på scen hade tolkningen inte blivit densamma. 

På bilden utför Palm klassisk politisk kommunikation då hon står på torget och talar till 

folket. Denna kommunikation var innan radio, tv och sociala medier det mest effektiva sättet 

att få sina åsikter spridda - det var på torget folk samlades, det var därför där man kunder göra 

sig hörd (se bilaga 6). Palm nämner själv i den intervju som gjorts med henne hur man idag 
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istället till störst del använder sig av sociala medier för att nå ut med sina åsikter. Bilden blir 

därmed en meta-bild - man ser henne tala på torget vilket innebär klassisk politisk 

kommunikation, men man ser henne göra det genom Instagram - nutida politisk 

kommunikation. När man förr endast kunde tala till dem som tagit sig till torget, hamnar 

torget nu i och med smartphones i människors händer, blir lättillgängligt och nära, var de än 

befinner sig och närhelst de har tid att ta del av budskapet. Den klassiska politiska 

kommunikationen medialiseras i och med att torganförandet publiceras på ett socialt medium. 

 

Selfie - bild 26 

Denotativ nivå 

Bilden visar ett långt bord i perspektiv. Längs bordets ena sida sitter nio personer. I 

förgrunden figurerar en medelålders vit kvinna vars halva ansikte är ur bild. Hennes blick är 

riktad rakt in i kameran. De andra personerna i bilden är alla omedvetna om att bilden tas. De 

som sitter närmast – två medelålders vita män – tittar ner i en mobiltelefon. Resterande 

människor riktar blicken åt olika håll. I bildens högersida står mikrofoner på små stativ 

utställda och på bordet ligger högar med papper. Bakom de sittande människorna är en vägg 

med fönster och gardiner. På grund av bildtexten och incheckningen förstår vi att 

människorna i bilden är oppositionella politiker som samlats på Riksdagen för möte: 

“(S)kuggregeringen samlas för tisdagsmöte. På dagordningen: Ge Sverige är [sic] bättre 

framtid!”. Bilden är dels en närbild och dels en halvbild. 

 

Konnotativ nivå 

Det är Veronica Palm själv som håller i kameran då bilden är en selfie. Med andra ord är det 

hennes ansiktshalva som syns i förgrunden. Utifrån vår förförståelse vet vi att den person som 

figurerar bredvid Veronica Palm är Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén. Eftersom 

bilden är en selfie får man känslan av att se in bakom kulisserna på Riksdagen. Bilden blir 

därför som en inbjudan från Palms sida. Vi får möjlighet att se politik som man tidigare inte i 

samma utsträckning fått se politik - Socialdemokraternas partiledare i ett till synes privat 

ögonblick - om än i en arbetssituation. Mötet har ännu inte inletts. Vi ges en intim relation 

med Veronica Palm i och med att vi har hennes ansikte i närbild (Berger 1991:26). Denna 

intimitet i förhållande till bakom-kulissen-känslan gör att man som åskådare bjuds in och ges 

känslan av att själv sitta vid bordet precis intill henne och delta i mötet. 
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6.3 Filippa Reinfeldt – Mikroanalys 

Kategorisering 

I Filippa Reinfeldts bildurval finns sammanlagt 24 bilder där hon är fotograferad, 10 bilder 

där hon själv är fotograf, 2 selfies samt 4 skärmdumpar. De bilder där Reinfeldt är 

fotograferad består av bilder från skidsemestern, bilder tillsammans med kollegor runt om i 

Sverige och poserandes med en ung artist. I urvalet finns bilder på Reinfeldt utanför olika 

landstingsbyggnader och fikandes med kollegor/vänner i Täby. En bild är tagen tillsammans 

med piloterna på morgonflyget till Östersund, en annan på tjänsteresa med tåg. Reinfeldt 

poserar bredvid Norges hälse- og omsorgsminister och hälsar på socialminister Göran 

Hägglund (Kd). I flertalet bilder blir Reinfeldt intervjuad, både för TV, lokaltidning och över 

telefon. Tala i telefon är något man i flera bilder ser Reinfeldt göra. I en bild ser vi Filippa på 

morgonpromenaden. Bildernas betraktare blir en publik som ser på Reinfeldt i arbete och på 

fritiden. Hon är medveten om att hon blir fotograferad i och med att hon i flertalet bilder 

poserar och tittar in i kameran. 

I de 12 bilder Reinfeldt själv har fotograferat syns vänner på middag och på skidresa, 

ministrar som talar inför publik, en våffla, en blåbärspaj, en sockerkaka, en kollega och en 

bokhylla som fungerar som “Bokakut” på Danderyds sjukhus. Reinfeldt har även fotograferat 

sin son som uppvaktas i sängen på födelsedagen. 2 av dessa bilder är selfies. Den ena 

tillsammans med kollegor, den andra visar Reinfeldt på promenad i skogen. Bilderna som 

Filippa Reinfeldt själv fotograferat och då inklusive selfie-bilderna ger en inblick i det 

Reinfeldt själv ser. Vi får följa med henne in bakom kulisserna på arbetet samt följa med på 

semestern i fjällen. 

Bland de 4 skärmdumparna i urvalet innehåller 3 en bild på Filippa Reinfeldt, 

samtliga tagna från tidningars webupplagor. Den sista skärmdumpen består av en tweet som 

är negativ till oppositionens politik. 

Filippa Reinfeldt har i sitt bildurval 4 närbilder, 15 halvbilder, 2 helbilder och 9 

avståndsbilder, vilket innebär att hon till större del skapar en personlig relation och en 

avståndsrelation som inkluderar miljö och kontext än vad hon skapar en intim eller social 

relation med sina följare (Berger 1991:26). Närbilderna består av en bild tagen i skidbacken 

och en bild är från en skärmdumpad tidningsartikel. De två resterande är selfies, en från 

Reinfeldts morgonpromenad och en tillsammans med kollegor. Halvbilderna visar Reinfeldt 

bland kollegor, pratandes i telefon, sittandes i intervjuer, med vänner och kollegor under 

måltider, med kändisar bakom kullisserna på TV-inspelningar samt på tjänsteresa. De två 
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helbilderna är tagna när Reinfeldt är i rörelse. Den ena är tagen under en morgonpomenad, 

den andra på väg nedför trapporna utanför Karolinska sjukhuset i Solna. Avståndsbilderna 

låter betraktaren se Filippa Reinfeldt i skidbacken, i intervjuer, poserandes bredvid kollegor, 

knackandes dörr i Karlstad och skakandes Göran Hägglunds hand. Samtliga kategorier 

innehåller både bilder från arbete och fritid. 

 

Två dimensioner 

Explicita/Implicita/avsaknad av politika uttryck 

I Filippa Reinfeldts bilder har 23 av 40 någon form av explicit politiskt uttryck. Dessa 

definieras utifrån synliga partisymboler i bild, hashtaggar och taggningar i bildtext som tydligt 

hänvisar till Moderaterna eller Reinfeldts uppdrag som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms 

läns landsting. En bild innehåller Moderaternas partisymbol, i två bilder syns moderata 

ministrar som talar inför publik. I övriga explicit politiska bilder är det taggningar och 

hashtaggar i bildtexterna som gör dem explicita. Tydliga taggningar är @nyamoderaterna, 

@moderaternasthlm och @mufswe. Hashtaggarna Reinfeldt använder hänvisar till de 

politiska frågor hon arbetar med, exempelvis vård, hälsa, allians, ‘jobbgervälfärd’, tillväxt, 

‘läramer’, sll (Stockholms läns landsting), sjukhus, vårdförbundet, ‘dethandlaromjobben’ eller 

moderata symboler som ‘m’, eller en emoji (se ordlista) i form av ett blått hjärta, vilket 

betraktas som moderat symbol här då Moderaterna och högerpolitik kopplas ihop med färgen 

blå. 

I Reinfeldts bildurval finns inte någon bild som innehåller implicit politiskt uttryck. De 

bilder som räknas som politiska innehåller partisymboler, hashtaggar eller taggar som kan 

kopplas till Reinfeldts politik. I och med att hon är så frekvent i sitt hashtaggande och taggade 

med politiska budskap blir de bildtexter utan sådana tydliga i avsaknad av politiskt uttryck. 

Bilder i avsaknad av politiska uttryck är 16 till antalet och visar Reinfeldt på 

morgonpromenad, Reinfeldt med vänner på skidsemester och bild på födelsedagsuppvaktning 

av son. I bild 14 är Reinfeldt porträtterad med piloterna på ett plan som tar henne till 

jobbuppdrag i Östersund. Bilden är tagen under arbete, men uttrycker inga politiska åsikter 

varken i bild eller bildtext. Även bild 21 och bild 39 är tagna under arbetstid, men utan att 

uttrycka något politiskt ställningstagande. I båda bilderna talar Reinfeldt i telefon. Andra 

bilder i avsaknad av politiska uttryck visar ett bord med blåbärspaj hos vännerna i Sollentuna, 

middagsgäster och Reinfeldt poserandes med en svensk artist. 
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Arbete/fritid 

Filippa Reinfeldts bildurval består av 30 arbetsbilder och 10 fritidsbilder. Bilderna som 

kategoriserats under arbete föreställer kollegor under middag, en bokhylla på Danderyds 

sjukhus, “Sveriges Justitieminister - Bea - Beatrice Ask (M)” och Sveriges 

arbetsmarknadsminister som håller föredrag. En av bilderna föreställer en bit våffla under ett 

möte med Moderaterna i Karlstad medan en annan visar en sockerkaka under ett möte med 

Vårdguiden. De bilder som är tagna under arbete består även av bilder på Reinfeldt pratandes 

i telefon, poserande med kollegor och framför landstingsbyggnader. Vi ser henne bredvid 

Norges Hälse- og omsorgsminister, vid lunchbordet med Läkarföreningen i Östersund, på 

tjänsteresa, på scen, på möten och i intervjuer. En bild visar Rienfeldt poserandes med en ung 

artist bakom kulisserna på Aftonbladets Partiprogrammet. 

Bland de bilder som kategoriseras under fritid ser vi Reinfeldts son i sängen, Reinfeldt med 

vänner i svenska fjällen samt ätandes blåbärspaj hos @miaieolovsson i Sollentuna. Två bilder 

är tagna under en morgonpromenad. 

 

6.4 Filippa Reinfeldt - Mikroanalys 

De två bilder som kommer analyseras på mikronivå ur Filippa Reinfeldts bildurval är Bild 17 

och Bild 31.  Bild 31 kommer analyseras då Reinfeldts bildurval består av flertalet bilder där 

någon annan har fotograferat henne när hon är i rörelse och jobbar. På bilden ler Reinfeldt, 

vilket även det är ett signum i det bildurvalet. Bild 17 är en närbild, vilket återkommer i 

bildurvalet, därför kommer denna bild analyseras på mikronivå. Valet av denna bild görs även 

då antalet matbilder på Instagram ständigt ökar (DN 2013; CNN iReport 2013; Daily Mail 

2013). 

 

Fotograferad - bild 31 

Denotativ nivå 

Bilden visar en medelålders vit kvinna bärandes en lång kamelfärgad kappa. Kvinnan går 

nedför en trappa utanför en byggnad. Utifrån bildtexten förstår vi att denna byggnad är 

Karolinska sjukhuset i Solna: “Lämnar Karolinska sjukhuset i Solna. Just färdig med 

eftermiddagens möte med samverkansnämnden för Stockholm och Gotland. #sjukvård 

#samverkan #ks”. Kvinnan har händerna i fickorna och ler direkt in i kameran. Bilden är en 

helbild. 

 



31 
 

Konnotativ nivå 

Filippa Reinfeldt är en kvinna på språng. Bilden är en ögonblicksbild då Filippa promenerar 

från ett uppdrag mot nästa. Samtidigt ser hon ut att posera framför kameran, trots att hon är i 

rörelse. Vi förstår att hon har jobbat då hon är sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns 

landsting och går ut från ett sjukhus. 

Då Filippa i den kamelfärgade kappan är centrerad i bild dras fokus mot de tecken som 

rör Reinfeldts utseende: leendet, de högklackade stövletterna, det utsläppta håret och 

handväskan som är kastad över axeln. Tecknen i bilden blir en uppvisning av något som inte 

har med politik att göra. Reinfeldt framställer sig själv som en glad karriärkvinna i eleganta 

kläder, med betydelsefulla uppdrag inom Stockholms läns landsting och Gotland. Bilden i sig 

är inte politisk, men bildtexten hänvisar till Reinfeldts politiska uppdrag inom sjukvården. 

Reinfeldt är fotograferad i helbild vilket ger betraktaren en roll som åskådare med en 

social relation till den avbildade. Hela Reinfeldt presenteras, men betraktaren kommer henne 

inte nära. Man får betrakta på håll, men ges inte någon personlig relation till henne. 

 

Fotograf - bild 17 

Denotativ nivå 

Bilden är en närbild på en bit av en våffla. Den är delvis täckt av vispad grädde och röd sylt 

och ligger på en assiett med rosa och blå blommor i mönstret. Bilden är oskarp. Bildtexten 

lyder: “Jag han [sic] träffa och prata med medlemmar hos moderaterna i Karlstad idag också - 

och bjöds på våffla @nyamoderaterna # <3” (blått hjärta). Det enda bilden visar är våfflan på 

assietten och det svarta underlag vilket assietten står på. 

 

Konnotativ nivå   

Bilden föreställer en halvt uppäten våffla med sylt och grädde publicerad på Våffeldagen den 

25 mars. Våfflan är en svensk traditionell maträtt, Våffeldagen en folklig svensk tradition 

(Nordiska museet 2014). Publiceringen av denna bild visar att Reinfeldt håller sig till de 

svenska traditionerna och förmedlar därigenom det svenska, vardagliga och hemtrevliga. 

Filippa Reinfeldt representerar Moderaterna i sitt instagramflöde (se intervju bilaga 6). Detta 

innebär att den våffla som läggs upp i Reinfeldts bildflöde även kan kopplas till Moderaterna. 

Eftersom våfflan anses folklig, anses Reinfeldt folklig och därigenom även Moderaterna. 

Att lägga upp bilder förställandes mat på Instagram blir allt vanligare, så pass vanligt att det 

nu benämns foodstagramming (DN 2013; CNN iReport 2013; Daily Mail 2013). Filippa 

Reinfeldt följer den växande trenden då hon lägger upp bilden på våfflan, vilket därför 
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indikerar att hon är en Instagrammare bland andra Instagrammare. Hon följer 

Instagramnormen och blir vardaglig och folklig. 

 

 

7. Sammanfattning 

Kategorisering 

Av Palms arbets-bilder har hon fotograferat fler än hon blivit fotograferad. Hon låter således 

följarna se saker ur hennes eget perspektiv i större utsträckning än låter sig bli iakttagen. De 

arbets-bilder där Palm är fotograferad är uteslutande avstånds-bilder där betraktaren får ta del 

av miljön och Palms kontext. De arbets-bilder hon fotograferat i vilka vi ser människor består 

av halv- och avstånds-bilder, medan de utan människor i bild är närbilder. Bland Filippa 

Reinfeldts arbets-bilder syns hon i bild oftare än hon tar bilder - hennes fotograferad-bilder är 

därför fler till antalet än hennes fotograf-bilder. De bilder någon annan tagit på henne består 

till störst del av halvbilder där Reinfeldt tittar in i kameran och ler. Antalet närbilder tagna på 

saker i sin omgivning är få till antalet och föreställer till störst del mat och kakor. 

Palm ger oss via sitt bildflöde en intim och nära relation, samt en helhetlig bild av den miljö 

och kontext hon vistas i. Reinfeldt å andra sidan, i och med hennes vana att publicera halv- 

och helbilder på framförallt sig sjäv, förmedlar en personlig och social relation till sina följare 

(Berger 1991:26). 

 

Två dimensioner 

Explicit/implicit/avsaknad av politiska uttryck 

Lite mer än hälften av urvalet av Palms och Reinfeldts bilder uttrycker politiska ståndpunkter 

explicit. Bland Palms bilder finns 5 bilder med vad vi tolkat som implicit politiska utttryck, 

inga sådana finns bland Reinfeldts bilder. Antalet bilder som tydligt förmedlar politiska 

ståndpunkter överväger således. 

  

Arbete/fritid 

Både Veronica Palm och Filippa Reinfeldt publicerar fler bilder tagna i arbetsrelaterade 

situationer än från sin fritid. Ungefär en fjärdedel av respektive bildurval består av bilder 

tagna under fritid. Dessa fritids-bilder visar att Palm väljer att ta närbilder på saker i sin 

omgivning, vilket ger betraktaren intima glimtar (Berger 1991:26) ur Palms därmed 

offentliggjorda privatliv  (Papacharissi 2010:26). Endast två fritids-bilder visar människor, 
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varav en är en selfie, den andra en bild på Palms barns händer. Samtliga bilder Reinfeldt 

publicerat från sin fritid innehåller människor i bild, på Reinfeldt själv och/eller hennes familj 

och vänner. 

 

8. Slutsatser och diskussion 

Vi lever i en visuell kultur i vilken man skapar sig både makt och identiteter via bilder 

(Lundstöm 1993:12). Politikern Palm skapar sig en identitet som är både intim och 

professionell. Politikern Reinfeldt å sin sida skapar sig en identitet som offentlig person som 

är medveten om att hon är iakttagen. Hon blir fotad av andra i halvbild och ler in i kameran. 

Det är ett uppvisande som kan liknas vid en kändis. Forskare inom visuell kultur har 

intresserat sig för vad som representeras i bilder samt förhållandet mellan makt och seende 

(Eriksson & Göthlund 2012:22). När politiker som redan besitter makt använder sig av 

visuellt material för att marknadsföra sig själva, gör de sig själva mer synliga och befäster på 

så sätt sina maktpositioner. I och med Instagrams stora användarantal (Instagram 2014) 

medför användandet en stor möjlighet för politiker att nå väljare, framförallt bland unga 

människor då nyttjandet av sociala medier växer kraftigt bland just denna målgrupp (Klinger 

& Svensson 2014:5). Detta befäster politikernas makt ytterligare. Produktion och konsumtion 

av text via Instagram medverkar även till en medialisering av politisk kommunikation i och 

med att den påverkar och förändrar användarnas sätt att kommunicera och hur politiska 

budskap sprids (Hjarvard 2012:30). Instagrams medielogik möjliggör för politiska aktörer att 

själva välja vilka budskap i ord och bild de vill kommunicera till allmänheten på ett sätt som 

traditionella medier inte erbjudit (Strömbäck 2011:424). Deras kommunicerande är inte längre 

beroende av journalister och massmedier för att publicera och distribuera sina politiska åsikter 

och budskap (Klinger & Svensson 2014:7). Enligt Larssons och Moes (2011) undersökning 

finner många politiker det svårt att hantera nya sociala medier, vilket inte gäller för 

politikerna i denna studie (Larsson & Moe 2011:723). Instagram blir en 

marknadsföringsplattform där politikerna har möjlighet att visuellt kommunicera sin politik 

utifrån den vinkel de vill. Veronica Palm och Filippa Reinfeldt har inte någon som granskar 

deras bilder innan och efter publicering (Bilaga 6). De har fritt spelrum att via sina 

Instagramkonton definiera den identitet de vill förmedla till sina följare, precis som Roy 

(2012) också menar i sin undersökning kring identitetsskapande på Facebook (Roy 2012:6,9). 

Vad som publiceras är helt upp till dem. I och med att dessa två politiker representerar sina 

respektive partier, betyder detta att deras Instagramflöden gör detsamma. Ett exempel på detta 
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är den våffla som Filippa Reinfeldt publicerade på våffeldagen. Denna bild kan tolkas som ett 

sätt för den moderata Reinfeldt att förmedla att hon äter våfflor precis som alla andra på 

våffeldagen. Bilden blir folklig och därmed även Moderaterna då Reinfeldt representerar dem. 

Människor kommer via de sociala medierna ständigt i kontakt med visuellt material 

(Lundström 1993:14) och Instagram medverkar till detta intag av bild med tanke på appens 

användarantal och dagliga antal publicerade bilder (Instagram 2014). Välkomponerade, 

konstnärliga foton blandas med bilder på dagens lunch, träningsskorna innan springturen och 

kaffet på balkongen. Via appen blir vardagslivet visuellt. De bilder som tidigare inte hade 

visats utanför den närmsta kretsen, bilder som troligtvis inte ens hade hamnat i fotoalbumet 

publiceras nu för en hel värld att se. Det vardagliga blir speciellt och det privata offentligt. 

Utifrån det bildmaterial som granskats kan urskiljas ett tydligt överflöd av just dessa 

vardagliga bakom-kulisserna-bilder, där politikerna visar sitt vardagliga arbetsliv, 

arbetssitutioner som tidigare inte kunnat visas på samma sätt. Vi får se Filippa Reinfeldt på 

tåget till nästa jobb klagandes över kaffe, Palm tar selfies med Socialdemokraternas 

partiledare innan möten och i sminklogen innan en intervju. Följarna får en inblick i 

politikernas vardagsliv, de blir vanliga, som vem som helst. Politikerna i studien använder sig 

av Instagram på det sätt som uppmuntras av appens distributörer - fota det som händer nu och 

publicera direkt (Instagram 2014). Ge följarna en inblick i det liv som ingen annan annars ser. 

Om det som är privat definieras som något som är undangömt eller fördolt till skillnad 

från det som är synligt eller kollektivt (Papacharissi 2010:27), så är det vi ser i bilderna på 

Instagram att betrakta som offentliggjort privatliv. Palms bilder från fritiden är närbilder på 

saker i hennes omgivning, inga människor syns där utom möjligen barnens händer eller Palm 

själv i en selfie. Reinfeldts fritids-bilder är alla befolkade av henne själv och hennes vänner 

och familj. Palm lånar oss sina ögon och ger oss intima inblickar i sitt liv. Reinfeldt låter oss 

betrakta henne när hon tillsammans med andra gör saker på fritiden. 

Relationen Palm skapar till sina följare är både intim och professionell. I och med 

hennes närbilder låter hon oss komma nära, se det hon ser. Vi får komma med in på 

tisdagsmötet och sitta bredvid henne och Stefan Löfvén, vi får se henne i plenissalen och vara 

med när hon röstar nej. När vi ser Veronica Palm nära är det hennes eget val, det är hon som 

håller i kameran. Alla de bilder där någon annan tagit bild på Palm är avståndsbilder och visar 

henne i en offentlig situation - på en scen, i en talarstol, i intervju, hos fotograf. De är alla 

situationer där hon samtidigt är bevakad av andra medier. Instagram förlänger den 

kommunikationen. Resterande bilder ser vi utifrån hennes perspektiv, vare sig det är bilder 
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från arbetsliv eller fritid. Hon visar oss sin syn på den aktiva politikerns värld, vi blir inbjudna 

att se väl valda detaljer, en blick in bakom kulisserna. 

I de bilder där Filippa Reinfeldt själv är med ser vi henne främst i halvbild och på 

avstånd. Det innebär att den relation följarna får till Reinfeldt är personlig och kontextuell 

men inte intim (Berger 1991:26). Hon ler gärna i bild och tittar in i kameran, poserar och visar 

upp sig. Vi ser en politiker på visst avstånd i privata situationer - födelsedagsfruktost i sängen 

och promenad en lördagsmorgon - men vi kommer henne aldrig nära. 

 

I och med att Instagram är ett socialt medium finns möjligheten för politiker att göra sig sedda 

och hörda på egna premisser. De tar makten i visualiserandet av den egna personen. Filippa 

Reinfeldt spelar i detta maktskapande på den traditionella synen man som väljare har på 

kvinnliga politiker (van Zoonen 2005:95), då hon publicerar bilder där hon poserar och ler in i 

kameran. I hennes bilder läggs fokus på utseende och leende snarare än de politiska frågor 

hon står för. Det sker i bilden en uppvisning av något som inte har med politik att göra (van 

Zoonen 2005:95). Det är i hashtaggar och taggar som de politiska åsikterna syns, snarare än i 

bilderna. Veronica Palms bilder visar en politiker i arbete som gör sig synlig via Instagram 

och bjuder in följarna att betrakta hennes värld. Den politiska tillhörigheten syns ofta i bild 

medelst socialdemokratiska logotyper och hon själv syns i selfies eller i olika arbetsmiljöer. 

Om bilderna betraktas ur den sociala praktiken är de alla delar i Palms och Reinfeldts 

politiska kommunikation, oavsett motiv eller bildtext. Syftet med politikernas 

Instagramanvändande är att synliggöra sig själva och därmed sin politik (Larsson & Moe 

2011:723). Det kräver att politikerna tillgodogör sig kunskaper i användandet av dessa nya 

medier som ger dem fler och alternativa  kommunikationsvägar (Ibid.). 

 

I och med att Veronica Palm och Filippa Reinfeldt är professionella politiker som 

representerar två av Sveriges riksdagspartier som kommunicerar via Instagram under eget 

namn, kan alla inlägg de gör där betraktas som politisk kommunikation. Urvalet som 

analyserats i denna studie består till större del av uttalade politiska ståndpunkter, men även 

bilder på ett kylskåpsinnehåll och en födelsedagsuppvaktning blir en del av den politiska 

kommunikationen när de publiceras av en etablerad politiker. 

Bilder betraktas ofta som direkta avbildningar av verkligheten (Lundström 1993:14) 

och får på så sätt en slags äkthetsstämpel; ett förtroende om att vara äkta, icke-manipulerade 

och sanna (Altheide & Snow 1979:111). Dessa ”verkligheter” och ”sanningar” som visas i 

bilden blir därför sanningar för den som betraktar bilden (Wartofsky 1993:31-32). 
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Instagrambilderna är viktiga i den politiska kommunikationen och erbjuder en möjlighet för 

politikerna att nå ut till fler människor. Som nämndes ovan skapas makt i visualiserandet av 

den egna personen. Om bilderna som politikerna publicerar sedan betraktas som sanna 

avbilder av verkligheten förstärks deras maktutövande och maktposition ytterligare. Det som 

folket betraktar “blir” verkligt, det som politikerna publicerar ses som sanning. Palm 

förmedlar en intim och inbjudande relation till sina följare vilket gör att vårt förtroende för 

henne stärks. Reinfeldt får vi iaktta på avstånd, se vad hon gör och hur hon ser ut när hon gör 

det. Hon ler och visar upp sig på ett vis som enligt van Zoonen (2005) inte bygger ett 

förtroende för den professionella politikern då det utförs efter klassiskt kvinnligt manér (van 

Zoonen 2005:95). Varför hon visar upp sig på detta sätt kan beror på att hon inte vågar ta 

risken att avvika från hur kvinnor traditionellt porträtteras i bild. Reinfeldt håller sig till den 

klassiska mallen, kliver inte utanför gränserna, utan tar den roll som ges till henne av 

samhället. Palm å andra sidan avviker från mallen genom att lägga vikt i sina bilder på den 

politik hon står för snarare än vad hon har på sig och vilken mat hon äter. Vad vi ser är endast 

olika vinklingar av verkligheten, vinklingar väl utvalda av två svenska politiker. Vi ser ingen 

sanning, heller ingen verklighet. Vad vi betraktar är ett maktutövande och två väl stöpta 

politiska identiteter. “All photos are accurate. None of them is the truth.” 
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9. Ordlista 

App 

En app, eller applikation som det egentligen heter, är ett litet mobildatorprogram man laddar 

ner och instalerar på sin smartphone. Denna tjänst utökar smatphonens kompetenser och 

användningsområden. Exempel på olika appar är Instagram, Twitter, spel och 

redigeringsprogam för bilder. 

 

Emoji 

Symboler i form av exempelvis hjärtan, djur, handgester eller runda ansikten med olika 

känslouttryck som kan användas istället för ord i skrivandet av ett sms, e-postmeddelande 

eller i ett inlägg på ett socialt medium. 

 

Flöde 

Det som publicerats senast bland de egna kontakterna inom ett socialt medium, samlat på 

samma sida att titta sig igenom. 

 

Frontkamera 

De flesta smartphoes idag har två mobilkameror. Den ena är lokaliserad på mobilens baksida 

och fungerar som en vanlig kamera. Den andra är lokaliserad på mobilens framsida. Genom 

denna kan man fotografera sig själv samtidigt som man ser det man fotograferar. Man kan 

alltså vända på kameraperspektivet så att displayen blir som en spegel. Denna kamera kallas 

för frontkamera och används oftast för att ta en så kallad selfie (se definition nedan). 

 

Färgfilter 

Ett klick på en ikon ändrar färg och ljus i en bild inför publicering på ett socialt medium. 

 

Gatekeeper 

En gatekeeper granskar information innan publicering. 

 

Hashtagg 

En hashtagg är ett ord skrivet efter en #, exempelvis #Allians. Då detta görs skapas en länk - 

ordet ifråga blir ett sökord. Trycker man på ordet kommer man i Instagrams fall till bilder som 

också blivit “märkta” med samma hashtagg. 
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Incheckning 

Det finns en GPS i smartphones som, om påslagen, känner av var du befinner dig. En så 

kallad incheckning (eller geotaggning som det också kallas) betyder att man, i Instagrams fall, 

anger vilken plats man befinner sig på när bilden publiceras via denna GPS. Ett exempel på 

detta ur vårt bildmaterial är “incheckning Riksdagen” 

 

Likes 

(även benämnt gilla). Då man genom att klicka på en symbol format som exempelvis ett 

hjärta eller en hand som gör tummen-upp meddelar att man gillar ett inlägg på ett socialt 

medium. 

 

Selfie 

En selfie är en bild tagen på sig själv. Dessa bilder är oftast tagna med mobilens frontkamera 

(se definition ovan). Då bilden är tagen av motivet själv (det vill säga fotografen fotograferar 

sig själv) innebär det att kameran endast når så långt dess arm når. Detta medför att i princip 

alla selfies är porträtt. 

 

Skärmdump 

En avfotograferad internetsida eller smartphoneskärm. 

 

Tagg 

En tagg är ett användarnamn skrivet efter ett @, exempelvis @moderaternasthlm. Det skapas 

då en länk till den användare som taggats. Taggen fungerar inte över olika medier, utan den 

man taggar måste själv vara aktiv inom samma medie för att länken ska skapas. 

Den som taggas blir “märkt” i den bild taggen skrivits 

 

Tweet 

Ett inlägg, bestående av maximalt 140 tecken, som gjorts på mikrobloggen Twitter. 
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BILAGA 5 – SAMMANSTÄLLNING MAKROANALYS 

Veronica Palm – Makroanalys 

Fotograferad 

11 bilder (bild 1, 6, 9, 10, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 36) 

Fotograf 

20 bilder (bild 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 40) 

Selfie 

7 bilder (bild 12, 19, 25, 26, 30, 35, 37) 

Skärmdump 

2 bilder (bild 13, 15) 

 

Explicit politiskt uttryck 

20 bilder (bild 1, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 40) 

innehåller något slags explicit politiskt uttryck. 13 av de Explicita bilderna (bild 15, 16, 19, 

20, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 38, 40) har kategoriserats under detta tema utifrån kriterierna 

logotyper och symboler kopplade till politikerns parti i fråga. Där ingår Socialdemokraternas 

partisymbol (rosen), ‘S’ i bild eller bildtext, SSU-logotypen och Unga örnars logotyp i bilden 

och/eller i bildtexten. Även incheckningar (se ordlista) kopplade till Socialdemokraterna 

placeras i denna kategori. Resterande bilder (bild 1, 8, 12, 13, 21, 36, 39) uttrycker politiska 

åsikter i bildtexterna eller i incheckning. Nedan kommer beskrivning på vilket sätt dessa kan 

betraktas som uttryckande Explicita politiska ståndpunkter. 

 

Implicit politiskt uttryck 

4 bilder (bild 5, 7, 34, 35) 

 

Avstånd i bild 

Närbild 

8 bilder (bild 8, 12, 19, 22, 30, 35, 37, 33) 

Halvbild 

1 bild (bild 25) 
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Helbild 

0 bilder 

Avstånd 

11 bilder (bild 1, 6, 9, 10, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 36) 

 

Filippa Reinfeldt – Makroanalys 

Fotograferad 

24 bilder (bild 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 

39) 

Fotograf 

10 bilder (bild 5, 7, 8, 9, 17, 19, 30, 35, 36, 40) 

Selfie 

2 bilder (bild 22, 29) 

Skärmdump 

4 bilder (bild 10, 15, 24, 25) 

 

Explicit politiskt uttryck 

23 bilder (bild 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 

40) De bilder vi anser uttrycka explicita politiska åsikter innehåller Moderaternas partisymbol 

eller landstingslogotyp i bild, eller hashtaggar som #Allians, #m, #vårldval #sjukvård, 

#vårdförbundet, samt taggar till exempel @nyamoderaterna och @moderaternasthlm. 

Den enda bild utan bildtext bland de 23 explicit politiskt uttryckta bildernasom inte innehåller 

hashtaggar är bild nummer 10. Denna bild föreställer en skärmdump från en webbupplaga av 

Östersundsposten. Den innehåller ett fotografi på Filippa Reinfeldt och texten ”Hon vill stärka 

patientens rättigheter”. 

 

Implicit politiskt uttryck 

0 Bilder. Filippa Reinfeldts bilder innehåller inte implicita uttryck för politik. Den politik hon 

visar upp visar hon öppet. 

 

Avstånd i bild 

Närbild 

4 bilder (bild 6, 10, 22, 29) 
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Halvbild 

15 bilder (bild 1, 4, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 37, 39) 

Helbild 

2 bilder (bild 23, 31) 

Avstånd 

9 bilder (bild 2, 3, 12, 15, 20, 27, 33, 34, 38) 

 

 

BILAGA 6 – TRANSKRIPTIONER 

Intervju med Veronica Palm (VP) 9 april 2014 

Siri Blom och Anna Åberg (SA) 

 

SA: Eftersom du använder Instagram, varför gör du det? 

VP: Eh... (skratt) ja, för det första så tror jag att… jag gör det för att jag tycker att det 

är roligt. Alltså jag hade nog aldrig, jag hade alltså ja, hade nog inte kunnat göra det 

om jag inte tyckte det var kul själv. Alltså, då hade man nog försökt lite och sen skitit, 

jag försökte blogga ett tag och har liksom plikttroget gjort det lite till och från, men 

tycker inte att det är kul. Alltså ibland kan jag sakna det, liksom, det här med att få 

skriva lite mer än 140 tecken, så (skratt) och som inte är debattartikel. Men, men, äh 

men ja, det funkar inte liksom, så jag gör det för att det är kul och jag gör det för att 

det är ett bra sätt att visa eh, min vardag. Utvalda delar såklart, men ändå alltså att, 

att vara politiker är så mycket mer än bara möten liksom. Eh, och för att visa, alltså 

ge väljarna någon form av mervärde, alltså lite backstage eh, så. Inte försö.., alltså 

jag försöker att inte fotografera en bild på mig i talarstol, utan snarare en bild bakifrån 

he he så, alltså mer liksom det som man inte ser i teve och tidningar av politiker. 

SA: Och det är du som har störst ansvar för kontot då alltså? Det är ditt privata, 

eller? 

VP: Det är bara jag som gör. Det är liksom, alltså jag, och det är också en del i det 

där. Jag tror… alltså… när jag började blogga så hade jag nån sån, då skulle de göra 

nån jättesnygg sida åt mig så… men då var jag tvungen att posta till nån annan som 

sen skulle lägga upp det. Eh… och då kände jag direkt att det föll… alltså för då kan 

jag inte vara inne och snabbt kommentera. Så jag sköter de tre kanaler; Instagram, 

Twitter och Facebook själv. Jag ber ju om hjälp att bli, att fotografera och snor ju bra 

idéer och så där (skratt) men, men jag vill kunna hanterna tekniken själv, just för att 

liksom, jamen för att kunna göra dom där snabba och personliga bilderna liksom. 

SA: Så det är ingen som granskar bilderna heller utan det…? 

VP: Det är jag. 

SA: Är det nåt som uttryckligen uppmuntras? 

VP: Ja. 

SA: Att använda sociala medier? 
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VP: Det gör det. 

SA: Det gör det? 

VP: Ja, och sen så har vi ju haft diskussioner till och från om man ska ha liksom 

jamen, utbildningar och… etik eh program och så där. Och jag… ja, det är ju en 

pågående diskussion liksom (skratt) det... Men jag tror… jag tillhör dom som tycker 

att det är (harkling) alltså som, som politiker så har man ju alla tider liksom mött 

väljare på olika sätt. Och jag är politiskt aktiv i Stockholm på tvåtusentalet eh, och jag 

har (skratt) jättemycket annat i mitt, alltså när jag är hemma vill jag vara med mina 

barn, liksom. Eh, och då är det här ett annat sätt än att liksom hänga på torget 

utanför Konsum eller eh… ja, det är ett annat sätt att möta väljare. Och det har ju 

politiker gjort i alla tider, eh och om man tänker så; att det här är ett sätt där jag möter 

människor där... och dessutom alltid finns kvar, ja då har man nog en självsanering 

som är rätt... grov (skratt) innan man… 

SA: Ja, tänker du som att det är som ett offentligt rum? 

VP: Ja, det gör jag. Och har ibland… alltså jag har inte plockat bort saker så där 

liksom, men, men ibland liksom åh, det där vart inte så snyggt eller om jag stavat fel 

till nånting så ba, åh shit, ja, får man göra om liksom, för att, just för att det finns kvar, 

för att det är en, en offentlighet i det. 

SA: Har det hänt att du har raderat saker till och med eller? 

VP: Jaa, fast jag kan inte komma på att jag raderat nåt, liksom av politiska skäl eller 

av liksom integritetsskäl utan mer för att det blev fult eller felstavat eller… Och att det 

är ju också är en politisk… är man kvinna och socialdemokrat och jag har ju ingen 

utbildning; jag är ju barnskötare i botten, så har man ju alltid en hoper av människor 

som förutsätter att man är dum i huvet och egentligen inte borde ha makt (skratt). 

Och då, om man då stavar fel så ger man ju bara dom vatten på sin kvarn liksom. 

Ska såna styra landet som inte ens en gång kan stava. Så. 

SA: Så det är många som har åsikter om bilderna då eller? 

VP: Absolut, ja det är det. Inte, alltså Instagram är mycket snällare än Twitter. Twitter 

är stenhårt. Men Instagram är mycket snällare. 

SA: Har du olika förhållanden till olika sociala medier? 

VP: Ja och jag tror att jag också, jag är nog, jag är nog  också snällare (skratt) på 

Instagram, alltså att det är mer en… Alltså bilder är ju så tacksamt för att ge… alltså 

det säjer ju så mycket mer eh... Och eh… ibland använder jag det lika, men då är det 

nog mer när man liksom… alltså fotograferar en artikel eller… alltså för att ja, för att 

synliggöra liksom, en politisk text, men annars så… Jag har ett… jag tänker ungefär 

så här att på… på Facebook så ska jag ge eh, alltså visa vad jag gör och genom det 

vad jag tycker. Alltså nu är jag på manifestation mot ockupationen av Gaza eh… då 

är ju det  ett ganska tydligt politiskt ställningstagande också (skratt)... men det är vad 

jag gör som är det viktiga. På Twitter är det väldigt mycket tycker, alltså väldigt 

mycket politiska kommentarer och försöka vara snärtig. Lagom sarkastisk utan att 

kunna bli liksom, ja, åthutad av nättroll. Och Instagram är en ännu snällare variant av 

Facebook, alltså mer av vad jag gör och... mer… eh… alltså försöka ge hela bilden 

av vad politiken är. Och det går ju fortare också. Facebook tycker jag är liksom en 
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postning om dan eller varannan dag är liksom lagom för att... Men Instagram finns 

det en poäng med att det liksom... att man kan se att... 

SA: Det blir ett flöde liksom? 

VP: Ja, precis. Ba gör det här på morgonen och gör det här på eftermiddagen och att 

det bry… och att det ofta... gillar att det bryter… att visa att liksom… eh… men att 

vara politiker är… sen är jag mycket (skratt) så, och det är ingenting man bara är 

liksom mellan åtta och sexton utan det… utan att liksom… utan att vara… (suck) 

beskäftig och liksom ja, jag är jätteduktig som jobbar jättemycket och är på massor 

med viktiga möten utan mer liksom… (skratt) det här är ett liv, så. 

SA: Så det är den bilden du försöker visa upp? 

VP: Ja. Alltså hela livet, liksom. 

SA: Tänker du flödesmässigt också? 

VP: Ja. 

SA: På dina egna inlägg? 

VP: Jag försök… jag tittar ibland igenom dom… och så ser jag så här, nu har jag inte, 

nu har jag inte haft några bilder där jag har varit med på rätt länge, då är det dags att 

ha en sån (skratt) nu är det… nu har jag bara haft möten på, eller bilder på möten, nu 

är det dags att ha liksom snygg naturbild från tunnelbanan, eller alltså… så. 

SA: Lägger du tid på filter och formulera bildtext? 

VP: Ja. Ibland kommer ju texten först, liksom, alltså det man vill säga. Idag till 

exempel så när man presenterar budgeten eh, så är det så här, jamen då har jag ju 

bestämt, då har jag ju en tanke från början (skratt) om att idag tänker jag att alla tre 

flödena ska på olika sätt säga: Äntligen lägger Anders Borg sin sista budget, nästa 

gång, alltså, så… Ja, det är liksom utgångsläget (skratt) och då får man leta liksom 

bilder som passar till det. 

SA: Okej, då har du redan planen? 

VP: Ja. Så då är det politiska budskapet klart. Och när det är… och några såna då 

och då… eh… Filter… ja… inte… alltså... lite grann… alltså… men rätt… jag har nog 

alltid filter, men ganska mycket så här standard… 

SA: Inga extraappar som du använder då? 

VP: Nä… (skratt) 

SA: Finns det någon policy som Socialdemokraterna håller sig till angående sociala 

medier? 

VP: Jag tror… alltså jag gissar att det finns en för dom som är anställda, eh… alltså 

som jobbar på kanslierna och så där, som ju handlar om hur man förhåller sig till sin 

arbetsgivare och hur man förhåller sig till oss som är förtroendevalda. Men det ska 

jag ärligt säga att det vet jag inte. Jag tror, jag tror inte att vi har nån, men det ska jag 

inte svära på, men jag tror inte vi har nån skriven liksom, det här ska du göra och 

tänk på det här och gör det här. Men däremot så pratar vi mycket om det, eh, om... 

jamen att man ska kunna bete sig, det jag pratade om förut att… det här med att 

liksom, det du ska kunna säga till nån när du står utanför en valstuga, ska du också 

kunna säga, alltså… eller… det du skri… det du gör på sociala medier ska hålla 

också i verkligheten eh… du ska kunna se folk i ögonen liksom. Och att bete sig som 

folk, att tänka på att man alltid kan bli missuppfattad, att ironi gör sig sällan bra i korta 
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textmeddelanden (skratt) och att vi är på väg in i valrörelse, då blir det hårt, då blir 

liksom, då blir allting hårt granskat. 

SA: Känner du en skillnad då? 

VP: Ja, det tror jag. Eller ja, det gör jag. Och det är också, det är framförallt Twitter i 

och för sig, där det är… alldeles uppenbart. Och det är säkert så att vi också har det, 

men att på moderatkansliet så har dom en tre, fyra, åtta, jag har ingen aning, 

människor som har i uppdrag att liksom följa ledande socialdemokratiska företrädare 

och liksom replikera, alltså göra mig irriterad… jag gissar att vi också har såna, som 

följer moderata företrädare (skratt), som gör... som ju bara handlar om att få mig i 

gungning liksom… så det är ju liksom… och det är ju ett sånt där spel som sker 

under eh, under radarn. Och det gör man inte med partiledarna utan då är det såna 

som mig; människor som är offentliga, men som inte är liksom toppoffentliga… 

SA: Försöker de provocera fram grodor också, kanske? 

VP: Ja, det tror jag nog. Så här, hur menar du då? Vad då? Varför säger ni så där, 

och…  Egentligen tyck… alltså… eh… ja. Men åter igen inte Instagram. Lite grann 

ibland, men det är en mycket trevligare och mycket… eh… jag vet inte, jag gillar 

egentligen inte att, men alltså… ett femininare liksom sätt, förhållningssätt alltså mer 

av att vara trevlig, att alltså, att det är vackert… eh... att man har vackra bilder (skratt) 

att man försöker liksom… eh… ja… och att politiken kommer in liksom, för det är klart 

att det är politik att jag åker tunnelbana… det är liksom... så… allt är ju det (skratt). 

SA: Vad tror du det beror på då - att dom granskar Instagram mindre? 

VP: Kanske inte… det är ju inte lika… det är ju inte lika hårt…alltså det är ju inte lika 

hårt politiskt liksom, utan det är ju mer bilder, och det är ju också… som politiker så 

vill ju jag... alltså det är klart att det är viktigt att vara snärtig och rapp i debatter mot 

motståndare. Men det är ju bara den lilla delen, det är ju inte det som gör att folk 

liksom väljer politiskt ställningstagande, utan det gör man ju för att man vill… man har 

en… jamen man röstar ju inte på den som är snärtigast i debatter utan på den som 

har bäst visioner om framtiden… eh… och den man litar på också kan genomföra 

dom här sakerna... eh… och det… då är ju bilderna av mig som politiker och av den 

politiska vardagen viktiga… Och just att ge liksom den här, bilden av att det är… det 

låter ju så fånigt, men att vi är liksom vanliga människor (skratt), som gör… jag gjorde 

en… jamen så här, istället för… jag har gjort två instagramuppdateringar från våra 

verkställande utskottsmöten, och dom är ju hemliga… eh, dom är på sjunde 

våningen, i ett slutet rum med såna här säkerhetsglas utanför (skratt), protokollen är 

hemliga i tjugofem år, dagordningen är hemlig, alltså det… där ska man verkligen, 

där ska den yttersta socialdemokratiska ledningen kunna prata om vad som helst. 

Det är liksom… nånstans måste det ske (skratt) och då är det demokratiskt, alltså 

hade man inte haft det forumet så hade det skett nån annanstans men inte 

demokratiskt valt. Eh… och då hade jag, det här brottades jag med liksom så här… 

hur ska jag kunna, hur jag jag kunna ändå ge liksom bilden av att det som händer här 

inne är inte, det är inte det mäktiga VU som med… utan… då har jag gjort en bild 

som är på Stefan Löfvén och Karl-Petter Thorvaldsson som sitter bredvid varandra 

och eh… småfnissar och dricker kaffe precis innan vi ska börja… Och så 

fotograferade jag dom (skratt) och så frågade jag om jag får lägga upp det så klart 
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och sa nu ba skärp er killar, nu måste vi dra igång mötet, klockan är nio eh… Och 

den, den typen av bilder tror jag är alltså… det här är ett mäktigt utskott och vi har för 

avsikt att ta över regeringsmakten och Stefan tänker bli statsminister, men man 

dricker också kaffe på mötena (skratt). Att ge liksom den där andra bilden, det tror jag 

är viktigt. 

SA: Vad tror du det ger följarna på Instagram? 

VP: Jamen att man får lite inblick bakom liksom, det… och jag tror att det är viktigt. 

Jag tror att det, alltså… det, det är inte det som förändrar politiken, men det är 

liksom… alltså människor vill, vill kunna… jag tillhör ju dom som är aktiv motståndare 

mot personvalskampanjer (skratt), jag tycker att det är liksom, man ska rösta på en 

idé, inte en person men, men dom personer som företräder idén måste ju vara 

synliga och mänskliga och intressanta och liksom… om man ska kunna identifiera sig 

med dom. Och en Stefan Löfvén som sitter och småfnissar och dricker kaffe innan 

han öppnar mötet... är nog minst lika viktig att se den bilden än som en som är riktigt 

bra i en debatt mot statsministern. 

SA: Vi pratade ju tidigare om Socialdemokraternas policy. Har du själv nån policy när 

det kommer till bilder? Vad väljer du att inte lägga upp och vad väljer du att lägga upp 

och så där? 

VP: Barnen lägger jag inte upp. Eh, alltså, jag har inget sånt förbud mot att mina barn 

blir fotograferade men jag… eh… jag tycker det känns lite klet och lite exponerande 

liksom så jag… eh… men jag lägger upp bilder när jag gör saker med barnen, alltså 

deras händer när vi äter, eller bakifrån när vi går nånstans eller så, så att man ändå 

liksom får min bild… alltså ur mina ögon (skratt) att jag är med, men inte deras 

ansikten och så. Och det kan man ju som förälder ibland ba, åh jag har ju så 

underbara barn, dom vill jag ju visa upp för hela världen, men det har jag liksom 

försökt att… Jag… äh, det är nog det enda som jag liksom så här medvetet, sen har 

jag väl, men det är väl så här bara helt normala spärrar att jag aldrig fotograferar när 

jag dricker alkohol… jag tjuvröker ibland, det skulle jag aldrig fotografera (skratt). Så, 

men det känns inte som nån liksom, det är inga regler, det är bara sunt förnuft 

liksom. 

SA: Om du fotograferar nån människa som du inte känner, tänker du på det också? 

VP: Jaa… jag gör nog inte det. Jag skulle nog aldrig kunna bli liksom riktig fotograf, 

jag är lite för feg, alltså fotograferar alltid för långt, man får zooma liksom för att se 

det där som liksom är, så… När man försöker smygfota. Jag vet att jag tog en bild på 

en tiggare på Drottninggatan, kan det ha varit, det är nog nästan ett år sen, när det 

fortfarande var liksom… det är ju helt hemskt, men när det fortfarande var så att man 

reagerade när man såg tiggare på Drottninggatan… ehm… och då… han sitter där 

fortfarande, han som sitter på knä… och… dels så tog jag den ganska långt ifrån och 

låtsades att jag tog på nåt annat så här (visar med gest och skrattar) och sen... så… 

distade jag honom, eller vad heter det, alltså gjorde den suddig, så att han inte, man 

såg inte vem det var, men man såg ändå att det var eh... och hade nån sån ba det 

här är inte, den här stan, så här vill inte jag att min stad ska se ut, eller nåt, liksom 

ba… så här ska inte människor behöva leva i min stad. Eh… men det är nog den 

enda som jag känner, som jag liksom, där jag vägde liksom… är det… men valde att 
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sudda den, för det var en väldigt bra bild av liksom hur Stockholm hade utvecklats 

och det var när det fortfarande liksom, jamen det har ju gått ganska fort, den… 

(Intervjun avslutas) 

 

 

Intervju med Gustaf Stenlund – pressansvarig för Filippa Reinfeldt (M) 

Intervju genomförd över mail 12 april 2014 

gustaf.stenlund@politik.sll.se 

 

Skickat 3 mars 2014 kl 10:22 från blomsiri@gmail.com 

 

Hej Gustaf! 

 

Vi har nu formulerat några frågor angående Filippas användande av Instagram som 

vi skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara. 

 

* Vem har det yttersta ansvaret för vederbörandes Instagramkonto? 

 

* Granskas kontot av någon i partiet? 

 

* Förekommer det att redan publicerade inlägg raderas? Av vilken anledning har det i 

så fall skett? 

 

* Finns en policy att hålla sig till när det gäller kommunikation via sociala medier? 

Och finns det någon skillnad när det kommer till publicerande av ord eller bild? 

 

* Finns restriktioner kring vad som får publiceras på Instagram? Exempelvis 

varumärken? Privatpersoner? Barn? 

 

* Det förekommer ofta i Filippas bildflöde taggar som @nyamoderaterna och 

@moderaternasthlm. Finns det riktlinjer/uppmaning/uppmuntran för hashtaggar och 

taggningar som Filippa förhåller sig till? Om så är fallet, kan du ge några exempel? 

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

Siri Blom & Anna Åberg 
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Svar från Gustaf Stenlund 3 mars 2014 kl 11:08 (skickat till 

blomsiri@gmail.com) 

 

Hej Siri och Anna, 

 

Det är ett privat konto där hon själv lägger upp bilder, så jag antar att hon har ansvar 

för sitt konto som jag har ansvar för mitt eget konto.  Granskas gör nog kontot av 

journalister men det följs säkerligen av många partivänner. Jag vet inte heller om hon 

vid något tillfälle har tagit bort en bild, det har säkert skett men anledning vet jag inte 

eftersom det är ett privat konto.   

Jag förställer mig att Instagram har en policy om vad som publiceras, men jag är 

tämligen säker på att Filippa Reinfeldts instagrammande håller sig inom den policyn. 

Jag kan inte svara på om någon har uppmanat henne att tagga eller hashtagga men 

jag föreställer mig att hon har sett andra göra så och tagit efter. Så tänker jag själv 

om mitt eget instagrammande åtminstone. 

Ursäkta lite svepande svar men eftersom det är ett privat konto blir lätt antaganden 

från min sida. Hoppas att ni kan använda något av det i alla fall. 

 

Gustaf Stenlund 

Presschef (M) i SLL 

070 737 45 05 

 

 

 

 


