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Abstract 
 

De senaste åren har präglats ett av sociala medier-bruk i stadigt ökande omfattning.  

Bilddelningsplattformen Instagram är ett av dessa medier. Med 150 miljoner användare* (data 

hämtad 6 september 2013), är plattformen ett av de största sociala nätverken idag.  

   I takt med sociala mediers ständiga expandering, har de flesta former av kommunikation 

kommit att påverkas. Så även den politiska kommunikationen. Ett intresse för politikers 

privatliv är emellertid inget nytt. Men med sociala medier har politiker betydligt större 

möjlighet att själva bestämma hur de medieras till allmänheten. 

   Denna studie har därför undersökt hur två framträdande svenska politiker, Veronica Palm 

(S) och Lars Ohly (V), använder sig av Instagram. Hur de konstruerar sina visuella identiteter, 

hur de försöker framställa sig. Syftet har vidare varit att diskutera de aktuella politikernas 

bruk av Instagram utifrån begrepp som varufiering och personifiering av politikern, med ett 

ytterligare teoretiskt ramverk bestående av medialisering, kändispolitik och postpolitik.  

Studien intresserade sig även för hur politikerna själva uppfattar sitt användande och hur de 

ser på mediet ifråga; vilka följder det har haft för dem, professionellt som privat. 

   Studiens metodologiska ram baserades uteslutande på Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys (CDA), och hans uppfattning om begreppen representation, identitet och 

relation, samt diskurs. Materialet har bestått av två kronologiskt linjära urval från respektive 

politikers bildflöde, vilket resulterade i 36 bilder ur Palms flöde, och 50 ur Ohlys. Bilderna 

delades in i diskursspecifika kategorier, arbete och fritid, och sedan i ytterligare analytiska 

teman.  

   Författarna har också hållit en semistrukturerad orienteringsintervju med vardera politiker, 

och gjort en liknande segmentering och analys av svaren. 

   Uppsatsen visar att Veronica Palm och Lars Ohly, med den oinskränkta makt de har över 

sina Instagram-konton, genom exkludering och tematisering, implicita och explicita 

skildringar, kan konstruera den bild av sig själva och av verkligheten som de själva önskar, 

och som gynnar dem. Det har också framgått att de aktuella politikernas syn på Instagram, är 

att det är ett lättsamt, mindre seriöst medium där man kan vara personlig och dela bilder utan 

konsekvenser. Det är inget ovärderligt politiskt instrument som vinner val, men det kan tjäna 

till att minska klyftan mellan privat och professionellt, mellan väljare och vald. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  http://instagram.com/press/ besökt 21/5-2014	  
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1. Inledning 

Veronica Palm (S) och Lars Ohly (V) är två svenska politiker och riksdagsledamöter. Palm är 

bland annat Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson och ordförande för 

Socialdemokraterna i Stockholm (Socialdemokraterna, 2014). Lars Ohly är Vänsterpartiets 

före detta partiledare. Idag är han riksdagsledamot, och hans uppdrag inbegriper bland andra 

ledamot i Kulturnämnden och i EU-nämnden. Han är också en kandidat till att bli 

Hyresgästföreningens nästa ordförande (Riksdagen, 2014). 

   Vad dessa två bland annat har gemensamt är att de är flitiga användare 

av mobilapplikationen Instagram, som är ett socialt nätverk för delning och spridning av 

bilder (Instagram, 2014). De uppdaterar dagligen sina följare med bilder från respektive 

arbetsplatser och från möten eller sammanträden, samt bilder föreställande fritidstillvaro, 

ledighet och familj. 

   Intresset för politikers privatliv är knappast ett nytt fenomen. Medierade bilder av politiker, 

främst i tv och press – traditionella medier – har länge varit ett utmärkande drag för vår 

samtid. Politiken har sedan uppkomsten av tv i ökande omfattning fått ge vika för, och 

anpassa sig till, mediernas villkor och logik. Denna process kallas medialisering, (Strömbäck 

2011:425), och har också fått som följd att samtida politiker alltmer “kändisfierats”. Därför 

har det politiska uppträdandet – då politikerna på olika sätt, med olika medel, demonstrerar 

sina presentabla yttre – fått en central roll (Ekman & Widholm, 2014:1). I samband med 

sociala mediers explosionsartade expansion de senaste åren, har användandet av dem kommit 

att färga även den samtida politiska kommunikationen (Ibid). 

    

Denna studie intresserar sig därför vid hur politiker ”uppträder” och konstruerar visuella 

identiteter på Instagram. För att undersöka detta har vi, författarna, tittat på ett urval bilder ur 

Veronica Palms och Lars Ohlys Instagram-flöden. Vidare är vi också nyfikna på hur våra 

politiker själva uppfattar sitt användande, och hur de ser på mediet: dess betydelse och 

implikationer för dem som politiker och privatpersoner, och eventuella följder som kan fås av 

att publicera bilder från sin egen vardag. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med förhandenvarande kandidatuppsats är att undersöka hur två framträdande politiker, 

Veronica Palm (S) och Lars Ohly (V), framställer sig själva på det sociala mediet Instagram, 

samt hur de konstruerar dessa visuella identiteter.  

 

Författarna ämnar också diskutera de aktuella politikernas bruk av Instagram med begrepp 

som varufiering och personifiering av politiken, samt kändispolitik, medialisering och 

postpolitik i åtanke. Det är dessa begrepp som utgör denna studies teoretiska ramverk. 

   Vi intresserar oss för hur modern politisk kommunikation och politikers identitetsskapande 

tar sig uttryck i sociala medier, samt hur politikerna själva uppfattar mediet och sitt 

användande av det. Våra frågeställningar lyder följaktligen:  

 

Hur konstruerar politikerna, Veronica Palm och Lars Ohly, sina visuella identiteter på det 

sociala mediet Instagram? 

- Vad utelämnar de? Vad tematiserar de? 

- Hur skildrar de sitt arbete respektive sin fritid? (Professions- och fritidsdiskurser) 

Hur ser de själva på Instagram, och deras begagnande av mediet? 

                                                                                                        

3. Material och avgränsningar 

3.1 Empiri 

Vår empiri utgörs dels av två kronologiskt linjära urval ur Lars Ohly och Veronica Palms 

respektive bildflöden, dels två intervjuer, en med Ohly och en med Palm.  

 

Bilderna vi tittat på är publicerade mellan datumen 25 mars och 8 april 2014. Vilka datum 

som i slutändan utsågs var egentligen inte viktigt ur ett analyshänseende; vi ska titta på 

bilderna och undersöka hur de visuella identiteterna konstrueras, och detta är en process som 

sker i alla bilder, oavsett urval. Tiden mellan dem – två veckor – begränsades å andra sidan 

med uppsatsens omfattning i åtanke.  

  Denna avgränsning resulterade i 36 bilder ur Veronica Palms Instagram-flöde och 50 ur Lars 

Ohlys.  
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Intervjun med Veronica Palm förrättades den 31 mars, och den med Ohly hölls den 3 april. 

Båda intervjuerna följde en semistrukturerad intervjuguide, och tog ungefär 20 minuter 

vardera i anspråk.  

3.2 Begreppslista 

Geotaggning – innebär att knyta en geografisk position till något. Med moderna 

mobiltelefoner som har inbyggd kamera kan en GPS automatiskt placera ut dessa koordinater 

dvs. geotagga. Även artiklar, händelser eller personer kan geotaggas. 

  

Selfie – avser ett självporträtt vanligtvis taget med en handhållen mobilkamera och i syfte att 

laddas upp på sociala medier. 

  

Hashtag (#) – är en typ av märkning som används inom sociala medier som Twitter, Facebook 

och Instagram för att sätta etikett på sitt inlägg. Det kan användas för att lyfta en fråga på 

agendan, eller i kommunikations- och marknadsföringssyfte.  

 

4. Teori  

Denna studie baseras på teorier som i stora drag vidberör relationen mellan medierna och 

politiken med utgångspunkt i Colin Crouchs diskussion om postpolitik, ett perspektiv som 

diskuterar en tendens i samhället där ökad personifiering och varufiering av politiken blivit ett 

faktum. Vidare tas medialiseringens utveckling upp: hur politiken, som en följd av 

samhälleliga förändringar där mediernas inflytande ökat, alltmer har fått anpassa sig till deras 

logik och villkor. Vi kommer även att belysa teorier kring kändispolitik.   

   I kommande avsnitt kommer även visuellt imageskapande att diskuteras – bildens makt och 

påverkan. Slutligen diskuteras sociala mediers framväxt i relation till tv-mediet. Vi kommer 

sålunda att vidröra television flyktigt, för den historiska kontextens skull, men främst belysa 

teorier kring användandet av sociala medier och identitetskapande, som nutida exempel. 

Politiker har inte längre har samma behov av att marknadsföra sig och nå ut till allmänheten 

genom de traditionella medierna. Därför kommer vi främst att tala om hur politiker 

framställer sig själva på sociala medier, som ett eventuellt komplement eller en ytterligare 

dimension till tv-mediet.  
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Då det inte bedrivits någon tidigare forskning kring ämnet som belyses har vi istället valt att 

enbart diskutera teorier som vi anser vara relevanta för denna studie. Av den anledningen 

kommer inte heller våra nedan framkomna resultat att ställas i relation till tidigare forskning.  

 

4.1 Postpolitik 

Begreppet postpolitik utgör denna uppsats yttersta teoretiska horisont. Nedan följer en 

översiktlig redogörelse för konceptet med dess implikationer, med avstamp i statsvetaren 

Colin Crouchs (2004) teorier, samt kompletterande tankar från Manuel Castells (1998). 

   Man har som medborgare fått vänja sig vid politiker som inte talar som vanliga människor, 

utan lägger fram väldisponerade och polerade uttalanden, som helt enkelt låter som 

kampanjlektyr eller partibroschyrer lyder (Crouch 2004:24). Politiker som företräder sitt parti 

som logotyper för ett varumärke snarare än representanter för en ideologi reduceras till 

“försäljare” som desperat försöker ta reda på vad ”kunderna”, dvs. medborgarna önskar, så de 

kan kränga det till dessa. Medborgarna, folket, reduceras i sin tur till passiva, manipulerade 

mottagare istället för demokratiska deltagare (Crouch 2004:21). 

   Crouch skriver vidare om medborgarnas förlust av möjlighet till handling, möjlighet att 

omsätta sina politiska bryderier och ideologier i politisk valuta. Även om politikerna själva 

egentligen tillhör offentlig sektor, blir de i det närmaste till aktörer inom den privata, eftersom 

de konstant behöver sälja in sina identiteter och oroa sig över hur de går hem hos väljarna. 

Och valen blir då spel om varumärken där det mer eller mindre inte finns någon chans för 

medborgaren att påverka (Crouch 2004:102-103). 

   Politiker har, till följd av en personifiering av politiken och dess anammande av 

marknadsföringsindustrins kommunikationsmodell (och marknadens värderingar), fått rykte 

om sig som opålitliga och oärliga. Uppvisningen och paraderandet av deras privatliv (både 

traditionella mediers intrång och det de själva delar på sociala medier) leder också till dennaa 

misstro (Crouch 2004:28). 

 

Crouch ser denna degradering av politisk kommunikation, där politisk debatt får 

lämna företräde till fullkomligt personlighetsbaserade kampanjer, som erinrande om 

diktaturer eller stater med svaga partipolitiska system (Crouch 2004:26). Ett extremt exempel 

på detta är guvernörsvalet i Kalifornien 2003, då skådespelaren Arnold Schwarzenegger 

ställde upp och drev en framgångsrik men politikmässigt innehållslös kampanj, vars enda 

egentliga behållning var Schwarzeneggers berömdhet (Crouch 2004:27). Detta är också ett 
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klassiskt exempel på kändispolitik, som vi kommer att tala mer om längre fram i detta kapitel 

av studien. 

 

Manuel Castells (1998) företräder en annan definition av postpolitik, som erinrar om Crouchs 

tankar; även hos Castells förvandlas politiken till ett medierat spektakel där ett manipulerande 

med symboler och tecken blir en strategi som alla politiska aktörer tvingas anamma för att 

vinna makt (Castells 1998). Och likt Crouch tillskriver Castells medierna stor vikt i 

sammanhanget. Medierna fungerar som politikens rum, menar han, ett rum som också sätter 

gränserna för hur politiken formas och vad den ska innehålla (Ibid). 

   Denna tendens, att politikens förutsättningar anpassas efter mediernas logik kallas för just 

medialisering, och det begreppet ska vi tala mer om i nästa del. 

 

4.2 Medialisering 

Begreppet medialisering avsåg ursprungligen en process vari en samhällelig institutions 

inflytande ökar, på bekostnad av en annan institution. Denna beskrivning kan sägas vara riktig 

än idag. Om medierna får mer makt och deras inflytande ökar, något man får förutsätta sker, 

(och det är precis vad medialisering avser i den för denna uppsats mest relevanta definitionen) 

skulle det betyda att en annan del av samhället får ge vika; nämligen politiken (Bucy & 

Holbert 2011:396). 

   Medialisering innebär alltså att mediernas logik, villkor och standarder för vad som är bra 

nyheter, även gäller i sammanhang utanför medierna. Detta får som följd att politikens sfär 

annekteras av mediernas och tvingar politikerna att anpassa sig efter medierna, att uppvisa ett 

visst beteende för att framstå på rätt sätt, så att medierna presenterar dem för allmänheten i ett 

fördelaktigt ljus (Strömbäck 2011:425).  

 

Denna samhälleliga förändring som uppstått i den politiska sfären, där medierade bilder av 

politiker också blivit vanligare, har bidragit till att de i allt större utsträckning 

“kändisfierats”, och detta begrepp kommer att förklaras ytterligare i nästa del. 

 

4.3 Kändispolitik 

Ett någorlunda högt uppsatt politiskt ämbete medför ett visst mått av makt, och även 

kändisskap. ”Kändis” syftar på personer som genom massmedier har en större närvaro på 



 10 

världens scen än resten av dess befolkning. De handlar och vi andra tittar på (Street 

2004:437). Ekman och Widholm (2014) menar att medierade bilder av kändisar är 

ett utmärkande drag för vår tid – vare sig de är skådespelare, sportstjärnor eller framstående 

politiker, så är de både förekommande, och, idag, verksamma i medierna. Ekman och 

Widholm beskriver hur samtida politik i allt större utsträckning ”kändisfierats” och att det 

utöver i nyhetsmedierna även blivit märkbart hur politikern i högre grad ”uppträder”, dvs. 

visar upp sina förtjänster och sina presentabla sidor, eller visar upp både sina professionella 

och privata identiteter i sociala medier som Twitter och Instagram (Ekman och Widholm 

2014:1). 

 

Statsvetaren John Street talar om två varianter av kändispolitiker, varav en kommer att dröjas 

vid i denna studie: den första, som han kallar CP1, som står för ”celebrity politician one”. Han 

definierar denne som en politisk kandidat med bakgrund i någon form av populärkultur. CP1 

använder detta tidigare kändisskap, må det vara popularitet eller positiva medierade bilder, 

förknippade med hen, för att försöka bli invald (Street 2004:437). I de västerländska 

demokratierna har kändispolitiker av varianten CP1 siktats i allt högre utsträckning. Street 

nämner Arnold Schwarzenegger och Clint Eastwood som exempel på politiker vars bakgrund 

inom populärkultur och underhållning använts för att uppnå politiska mål. Den andra 

varianten av kändispolitiker är CP2 och representeras av artister eller ”entertainers” som 

använder sin status samt de medier de verkar inom för att uttala sig i specifika politiska frågor 

utan att eftersträva ett politiskt ämbete eller efter att bli invald i den politiska scenen. Street 

nämner bland annat Madonna och Bruce Willis och har som exempel fallet då de tillsammans 

med flera andra etablerade artister i USA protesterade mot kriget i Irak (Street 2004:438). 

 

Ytterligare ett exempel på en kändispolitiker av varianten CP1 är Italiens numer före detta 

premiärminister Silvio Berlusconi, som också förkroppsligar politikens varufiering. Hans 

upptåg och excentriciteter, som statsvetaren Paolo Mancini dubbat ”Berlusconeries”, kan 

också ses som något slags föregångare till vissa av dagens politikers användande av sociala 

medier som Instagram.  

   De kan också ses som uttryck för varufieringen av politik, det som Mancini menar är en 

förskjutning från de ”klassiska” politiska värderingarna som solidaritet, jämställdhet och 

välfärdsstat, polemik mellan vänster och höger, etc., till ett nytt politiskt språk bestående av 

nöjen och njutning (Mancini 2011:25). Genom sina ”Berlusconeries” talar Silvio direkt till sin 

publik, och han förespråkar den värld som hans åskådare/anhängare vill se och ha, men det 
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rör sig alltså inte om ideologier och politiska övertygelser, utom om marknadens och 

konsumtionens ideal (Mancini 2011:26). 

 

Berlusconi konstituerade omsorgsfullt sin offentliga identitet, och knöt samtidigt band med 

sina anhängare, inte olikt dagens sociala medier-landskaps förehavanden. Det här var inför 

italienska valet 2001, innan Instagram och sociala mediers intrång. Berlusconi använde sig då 

idogt av television i sitt kampanjande, vars främsta syfte var att skapa en fotogenisk bild av 

sig själv (Crouch 2004:26).  

   Ett mer lokalt exempel på kändispolitik (och varufiering) är S-politikern och ex-Robinson-

tävlanden Jan Emanuel. Hans upptåg och tatuerade, hästsvansprydda persona fick medierna 

att nappa, och gav honom stor publicitet. 1998 fick han fler personröster i Norrtälje 

kommunfullmäktige än någon annan kandidat – och han anlände till debatter och tal på en 

motorcykel med Olof Palme lackerad på tanken (Dagens ETC, 2014).  

 

Ekman och Widholm menar att politiker under senare tid börjat använda sociala medier som 

en kommunikativ plattform på vilken det delvis ges utrymme att inspirera och nätverka med 

andra aktörer, men också för att visa upp ett framgångsrikt och glamoröst privatliv (Ekman & 

Widholm 2014:1). Dessa uppträdanden bidrar till att etablera politikern som ”en person med 

goda kvaliteter”. Politikern har således, via sociala medier och i sitt imageskapande, intagit 

rollen som både producent och distributör av medierade bilder av dem själva. Genom att 

politikern själv hanterar och har makt över de sociala medier de verkar inom, exempelvis sitt 

Instagram-konto, finns möjligheten att själv bestämma över sitt “uppträdande” och hur man 

framställs, utan traditionella mediers urval och vinklingar, som annars sker (Ibid:2).   

 

4.4 Personifiering och imageskapande 

Personifiering är ett begrepp som genusforskaren Liesbet van Zoonen resonerar kring. Hon 

menar att den genomsnittlige medborgaren, som en följd av att samhället alltmer präglas av 

populärkultur, och den överexponering av medierade texter och bilder som råder, inte har tid 

eller energi att engagera sig politiskt. Därför krävs en typ av ”genväg” in i den politiska 

världen för att skapa detta engagemang. Personifiering är denna genväg som gör det lättare 

för medborgaren att direkt relatera till politik och således skapa och uppnå engagemang hos 

väljaren, menar hon (van Zoonen 2005:69). Vidare har det skett förändringar på den politiska 

scenen; individen har blivit viktigare än partiet och personlig effektivitet och handlingskraft 
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föredras före abstrakta sociala utvecklingar. Dessa nya strukturer är snarare anpassade 

efter politikern än politiken och därför har den enskilde ledaren kommit att spela en allt mer 

central roll. Och resultatet av denna utveckling, är att den samtida politiken således blivit 

personifierad (Ibid). 

  

Även Donatella Campus (2010), professor i statsvetenskap, diskuterar personifiering. Hon 

beskriver det som ett centralt begrepp i det samtida politiska klimatet. Hon menar att 

personifiering uppstod ur de förändringar som skedde i den politiska sfären under tidigt 1990-

tal, som en följd av politiska skandaler och korruption i de gamla partierna, i bland andra 

Italien och Frankrike. Partierna tog ny form, bytte namn och utseende, vilket bidrog till att 

många väljare vilseleddes, och inte längre visste vad de skulle associera med olika partier. 

Precis som van Zoonen beskriver, bidrog detta till att istället enskilda politiska aktörer blev 

betydande för väljaren (Campus 2010:221).   

  

Silvio Berlusconi och Nicolas Sarkozy är två politiker som framgångsrikt gestaltat och 

förkroppsligat personifiering i sina respektive karriärer. Genom politisk masskommunikation, 

via framförallt television, har de lyckats skapa en viss bild av sig själva och lyckats sälja in 

denna hos publiken. Campus beskriver bruket av television som en framgångshistoria för de 

politiska ledarna och mediet som deras “bäste bundsförvant”, i och med att man genom tv 

uppnår maximal exponering och sänder ut budskap direkt som tas emot av en stor masspublik 

i realtid. Sociala medier fungerar som ett komplement till tv-kampanjer, som politiker 

använder sig av för att närma sig väljare med en mer personlig approach. 

  

En annan variant av personifiering och politisk marknadsföring är “imageskapande”, vilket 

har kommit att bli en viktig strategi och betydande mekanism i flera politiska val. Enligt 

Campus bör en politiker, för att driva opinion, skapa en tilltalande bild av sig själv, etablera 

kontakt med väljare, skapa mediehändelser och vara eller bli personlig (Campus 2010:221). 

Campus menar att imageskapande har visat sig vara ett effektivt sätt för politikern att utmärka 

sig i mediebruset, sålunda synas och göra sin röst hörd hos väljaren. Att skapa en image går 

till stor del ut på att bli ett personligt varumärke, en rådande trend som också syns i svenska 

valkampanjer och Campus nämner ett antal utgångspunkter man bör se över innan processen 

sätts igång. Att främst identifiera vilken sorts image som ska förmedlas, exempelvis att utöver 

personlighet, är val av kläder, manér och kroppsspråk, en viktig del i strävan efter att vinna 

väljarens röst (Campus 2010: 221-222). Detta imageskapande är ett skeende som ofta tar sig 
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uttryck i sociala medier som Instagram där förmedling av bilder är av främsta fokus. Nedan 

kommer begreppet visuell kommunikation att beskrivas mer ingående som betonar bildens 

funktion och dess påverkan. 

  

4.5 Visuellt imageskapande 

Visuell kommunikation beskrivs som något mer än estetiska och expressiva uttryck – snarare 

ett sätt att påverka människor socialt, politiskt och kulturellt. En bild är mångfacetterad, 

innehar flera kommunikativa dimensioner och istället för att se hur tecken fungerar som inom 

semiotiken, betonar man inom visuell kommunikation bildens funktion och de känslomässiga 

och subjektiva uttryck som den sänder ut. En bild innehåller nämligen information och 

kunskap som människan strävar efter att tolka och avkoda för att kunna lyfta fram den 

visuella betydelsen (Eriksson & Göthlund 2004:20). Yvonne Eriksson, fil. dr i konstvetenskap 

och Anette Göthlund, professor på Konstfack, beskriver att synen på den visuella kulturen har 

förändrats med tiden och därmed fått ny betydelse utifrån kultur, teori, medvetande och 

representation i samband med inflytande från digital media. Begreppet visuell vändning (the 

pictorial turn) studerar bilders komplexitet i förhållande till tecken och kännetecknar vårt 

moderna samhälle och beteende. Den visuella vändningen har alltså medfört större fokus på 

bilden än på texten och med en sådan bildteori synliggörs sådant som inte syns av sig själv 

(Eriksson & Göthlund 2004:20). 

   Att försöka förstå det visuella, dess kraft och förmåga att påverka människor och beteenden 

har blivit viktigare, vilket även lett till att visuell betydelse har ökat på individnivå. Bildens 

betydelse får större plats hos människor, vi socialiserar och skapar vår identitet med hjälp av 

bilder som sedan mynnar ut i olika sociala medier, som på bloggar, Facebook och Instagram. 

Bilder som i sin tur påverkar människor, mottagare av bilderna, till att exempelvis fatta vissa 

beslut. Eriksson och Göthlund menar att detta visuella identitetskapande tenderar att öka allt 

mer i och med framväxten av sociala medier (Eriksson & Göthlund 2004:21). 

  

Instagram är den moderna kommunikationsteknologin som ger utrymme för identitets - och 

imageskapandet vilket kan bidra till en kollaps av barriären mellan det personliga och 

professionella. Det visuella är en del av vår vardag, vilket gör att människan brottas med en 

paradox – samtidigt som hen fascineras av bilden så finns det en rädsla för dess makt och 

påverkan (Eriksson & Göthlund 2004:21). Identitetskapande i sociala medier avser ett sådant 
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exempel, som kan vara ett framgångsrecept för exempelvis politiker: en plattform genom 

vilken hen kan synas och göra sig hörd i bruset och där möjlighet till självpresenterade ges. 

  

4.6 Sociala medier och nätverkslogik 

I Wheeler (2013) kan man läsa om ”image projection”, vilket avser det medierade 

förmedlandet av politikerns värderingar och kompetens, i en förening av det personliga och 

politiska. En positiv mediebild är en essentiell del av lyckat politiskt kampanjande och 

herradöme (Wheeler 2013:69). 

  

Elektroniska medier, menar Zizi Papacharissi, professor i politisk kommunikation, präglas av 

deras förmåga att utplåna eller åtminstone ombilda, barriärer mellan det privata och offentliga 

(Papacharissi 2009:206). Hon lånar från arkitekturens språk när hon målar upp en värld utan 

väggar, där flera olika platser – hus, kontor och liknande – blir en och samma plats, och de 

konsekvenser detta skulle ha för individers förväntade uppträdanden och beteenden. Internet 

skulle kunna sägas vara en sådan murlös plats, menar hon, något som är särskilt tydligt när det 

kommer till interagerande och självpresenterande på sociala medier. Det rör sig helt enkelt om 

en sammansmältning av det privata och det offentliga (Papacharissi 2009:26). 

  

 Sociala medier låter en person, privat eller offentlig, skapa en profil och med denna kontakta 

andra profiler med vilken den bildar nätverk. Lockelsen ligger i den scen där presentationen, 

medelst bilder och text, av sig själv får äga rum, och där man kan ingå i nätverk med andras 

presentationer av sig själva (Papacharissi 2010:304). Man skapar alltså en visuell gestalt, en 

digital representation av sig själv. Sociala medier kan sägas vara den bäst lämpade arenan för 

självpresentation, med tanke på den kontroll man har över sin digitala identitet och de intryck 

och signaler man vill ge och sända. Den identitet man vill framhäva varierar beroende på 

vilken ”scen” man står på (Papacharissi 2009:210). 

  

Denna online-version av en själv ingår som sagt i ett nätverk, och vikten av dessa nätverk (för 

politisk kommunikation) belyses av Klinger och Svensson som en del av en “nätverkslogik”, 

dvs. en annan uppsättning villkor och förhållanden än för traditionella medier. Sociala medier, 

exempelvis Instagram, består till stor del av just nätverk. Att kunna "nätverka” är därför en 

central kunskap i politiskt kampanjande (Klinger och Svensson 2014:13). En annan 

uppfattning inom nätverkslogik är att det är nödvändigt att vara så ihopkopplad som möjligt. 
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Det gäller följaktligen att knyta band med så många man kan, för att ge sig själv maximal 

exponering. Ytterligare en väsentlig skillnad med nätverkslogik är masspublikens frånfälle, 

och dess ersättning av en skingrad, decentraliserad mottagarmassa. Det är därför det är viktigt 

att vara kopplad till så många som möjligt. Det vittnar om popularitet (Klinger och Svensson 

2014:14)   

   Ytterligare en implikation av nätverkslogik är därför nödvändigheten att bli viral. Viral(a) 

video(r) har enkelt beskrivits som videor som tittas på många gånger och av många, och den 

här gången lånas det från epidemiologisk terminologi för att beskriva hur företeelsen (videon, 

bilden, texten) sprids från person till person (Boynton 2009:13). Klinger och Svensson skriver 

vidare att det finns ett samband mellan att uppvigla känslor och få massiv spridning, och på 

sociala medier delar man gärna positivt innehåll istället för negativt, som traditionella 

massmedier gärna ägnar sig åt (Klinger och Svensson 2014:14). 

  

4.7 Interaktivitet och relationsskapande 

Lance W. Bennett, professor i statsvetenskap, ställer sig positiv till framväxten av den tidigare 

nämnda ”personifieringseran” - där individer på egen hand profilerar sig i sociala medier, 

skapar en visuell identitet och med hjälp av digitala mediers teknologi länkas eller blir länkad 

till. Det möjliggör för individer att bli igenkänd av andra aktörer i nätverket och således växer 

och utvidgas nätverket. Ett fenomen som också har skönjts i den politiska sfären: i allt större 

utsträckning ”personifierar sig” politiker, och det kan sägas vara en form av politisk 

mobilisering, där en önskan om att professionalisera sina sympatisörer finns. Detta menar 

Bennett sker över alla sorters partier och partiledare (Bennett 2012:21). 

  

Under valår får de traditionella medierna ett uppsving, människor intresserar sig för politik i 

större utsträckning och som en given följd ökar sålunda nyhetskonsumtionen. Å andra sidan 

bidrar även ökad nyhetskonsumtion till större politiskt engagemang. Jesper Strömbäck, 

professor i medie- och kommunikationsvetenskap, benämner detta som en ”generell 

temperaturhöjning” – där politiker, massmedier, intresseorganisationer och medborgargrupper 

ökar sitt deltagande i opinionsbildningen.  

  

Däremot, hävdar Strömbäck, bör partier öka interaktivitet och relationsskapande i digitala 

medier. Med detta, menar han att partiers aktivitet i sociala medier är av stor betydelse inför 
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ett valår, och en faktor som framförallt kan bidra till ökad mobilisering av sympatisörer, dvs. 

ökat valdeltagande (Strömbäck 2013:219). 

   Det räcker alltså inte, i valrörelser, att enbart fokusera på traditionell kommunikation utan 

digitala mediers framväxt, har bidragit till att relationsskapande blivit ett viktigt moment inom 

politisk kommunikation. Relationsskapande är ett begrepp som grundar sig i forskningsfältet 

relationsteori. Begreppet avser vikten av att bygga relationer mellan organisation och 

intressent, det vill säga mellan parti och väljare och, sålunda låta dem interagera med 

varandra. Sociala medier bidrar med möjligheten till detta relationsskapande och att som 

politiker gynna relationen till sin(a) väljare, något som Strömbäck menar att politiska aktörer 

bör dra större nytta av i sitt valkampanjande (Strömbäck 2013:97). 

 

5. Metod 

Nedan följer en redogörelse för kritisk diskursanalys och de begrepp vi rör oss med: 

representation, identitet och relation, samt diskurs. Vi går också snabbt igenom hur och vad 

en semistrukturerad intervjuguide bör se ut och innehålla. Efter att dessa begrepp 

introducerats och belysts kommer en beskrivning av vår analysmodell och materialval. 

 

5.1 Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 

I analysen av våra framträdande politikers visuella identiteter utgår vi från Norman 

Faircloughs föreställningar om representation, identitet och relation i text. Enligt Fairclough 

är en bra utgångspunkt nämligen att all text (och med text åsyftas inte bara ord i följd på 

papper, utan begreppet rymmer i Faircloughs mening bilder, ljud, etc.) konstant och simultant 

representerar, samt konstituerar identiteter och relationer (Fairclough 1995:5). För att 

analysera ovanstående använder vi oss av kritisk diskursanalys (CDA), eller åtminstone CDA 

på textuell nivå, dvs. att vi studerar bilderna som text.  

  Det finns en anledning till att vi valt att använda oss av CDA, istället för exempelvis 

semiotik eller någon annan ansats då meningsförsedda tecken studeras. Anledningen är helt 

enkelt att vi studerar ett flöde, och de teman och strukturer som utgör detta flöde. Vi 

undersöker inte tecken och dess tillhörande mening, i det avseendet som semiotik lämpar sig 

för. Studien hanterar helheter och diskurser.  

 



 17 

5.1.1 Diskursbegreppet 

Diskurs kan enkelt förklaras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:7) 

  Norman Fairclough redogör även han för olika definitioner av begreppet: å ena sidan kan 

diskurs avse social handling och interaktion, hur människor interagerar i sociala situationer. 

Det andra sättet som Fairclough definierar diskurs på, och den definition som känns mest 

centralt för förhandenvarande uppsats, är som en social konstruktion av verkligheten 

(Fairclough 1995:18). Diskurs är både konstituerande och konstituerad, det vill säga att den 

inte bara speglar sociala strukturer och processer, utan bidrar också till att konstruera dem 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:68). Vidare tjänar diskurs till att konstruera sociala 

identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Ibid:73). 

   En väsentlig uppfattning som Fairclough har om diskursbegreppet, är att en enskild diskurs 

kan skiljas från andra diskurser. Exempelvis kan man tala om en fritidsdiskurs och en 

professionsdiskurs. 

 

5.1.2 Representation 

Som tidigare nämnt utgörs den textuella analysen av tre begrepp, vilka utgör två processer 

som Fairclough menar alltid pågår i en text. Ett av dessa begrepp är representation. I den 

representationella analysen ligger fokus på hur exempelvis händelser, situationer, relationer 

och människor etc. representeras i en text. Vidare beskriver Fairclough texter som en version 

av verkligheten snarare än att den “speglar av verkligheten” (Fairclough 1995:103), vilket 

således innebär att analys av representationsprocesser i texten handlar om vilka val som 

gjorts, vad som inkluderats eller exkluderats, vad som är implicit eller lämnats explicit, vad 

som är tematiserat eller icke-tematiserat (Fairclough 1995:104). 

 

5.1.3 Identitet och relation 

Konstruktion av identitet och relation är enligt Fairclough den andra processen som, jämte 

representation, alltid pågår i en text. Vid analys av text och för att undersöka denna 

konstruktion av identitet och sociala relationer, menar Fairclough att man bör titta på de 

aktörer som texten rymmer, dvs. interaktionen mellan “reportern” (skaparen av texten), 

“publiken” (mottagaren av texten) och andra deltagare; vem eller vilka som styr texten och 

vem som i texten framträder mest eller hur parter och motparter konstrueras. Fairclough talar 
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om identitet och relation som oskiljaktiga och menar att reporterns identitet konstrueras 

utifrån relationen till publiken och hur den relationen i sin tur har konstruerats (Fairclough 

1995:125). I en text skulle man kunna säga att reportern styr läsaren på så vis att hen låter viss 

information föregå annan information, vilket i sin tur bidrar till konstruktion av läsarens 

identitet. 

5.2 Semistrukturerad intervjuguide  

Intervjumetoden som används i denna studie är av det kvalitativa slaget. En intervjuguide bör 

innehålla centrala och för den aktuella studiens hypoteser relevanta frågor, som täcker de 

viktigaste områdena. Inledningsvis bör intervjuaren inleda med mer lättsamma frågor som 

ligger i periferin i relation till de mer “känsloladdade” frågorna. Detta för att få informanten 

att känna sig mer bekväm och avslappnad. Frågorna bör därför i början vara av mer generell 

art för att sakteligen fokuseras alltmer mot de mest centrala temana i studien (Dalen 2007:31). 

Inför utarbetandet av frågorna till intervjuguiden är det viktigt att vara grundlig eftersom 

informantens svar småningom kommer att användas som material. Därför kan det vara av vikt 

att ställa frågor på ett sådant sätt att informanten kan berätta fritt, exempelvis kan frågor där 

man ber personen att beskriva något ofta ge goda resultat (Dalen 2007:32-33).  

 

5.3 Material och avgränsning 

Vårt visuella analysmaterial utgörs av två kronologiskt linjära urval mellan datumen 25 mars 

och 8 april 2014. Vilka datum som i slutändan utsågs är egentligen inte av relevans, men tiden 

mellan dem, två veckor, begränsades med uppsatsens omfattning i åtanke. Denna avgränsning 

resulterade i 36 bilder ur Veronica Palms Instagram-flöde och 50 ur Lars Ohlys. Att det blev 

14 fler bilder ur Ohlys flöde bedömde vi inte heller som relevant för studien. Det innebär att 

Lars Ohly oftare publicerar bilder, men uppläggningsfrekvens är inte en kategori som denna 

studie bekymrar sig för. 

   Vi delade in vår empiri, dvs. de två bildflödena, i kategorier och analytiska teman: arbete 

och fritid heter kategorierna som återfinns i båda flödena, medan de analytiska temana skiljer 

sig mellan Palm och Ohly. 

 

Sedan vi bestämt oss för, och fått ja från, våra två politiker, utarbetade vi fram en 

semistrukturerad intervjuguide inför de så kallade orienteringsintervjuerna vi skulle göra. 
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Frågorna vi ställde rörde politikerns syn på sitt Instagram-bruk, syn på sociala mediers roll 

och betydelse för dem som politiker, samt hur de vill framstå på Instagram, och hur de går till 

väga för att framstå just så. Hur de skapar sina visuella identiteter, helt enkelt. Vi frågade 

också om eventuella konsekvenser deras publicerande hade fått, samt om deras kändisskap 

medförde andra riktlinjer och villkor för publicering, eller ifall de kände att de kunde lägga 

upp vad de ville.  

5.4 Översikt 

För att underlätta för läsaren följer här nedan två tabeller som överskådligt visar hur bilderna 

ur respektive politikers urval är kategoriserade och numrerade.  

 

5.4.1 Veronica Palm 

 

Analytiskt 
tema 

 
Beskrivning 

 
Bildnumrering 

 

Kategori 

 
 

Samman-
träden och 

uppträdanden 

Bilder föreställande Veronica 
Palm i mötessammanhang – i 
vilka hon medverkar, eller 
”uppträder” i. Bilder av henne 
och kollegor, kongresser och 
sammankomster eller när hon 
leder diverse utskott. 

 
 
Bilderna 1, 2, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 23, 25, 
29, 31, 32, 33, 35 samt 36 ingår.  
Totalt 17 bilder. 
 

Arbete 

 
 

 
Politiska motiv 

Bilder med explicit politiska 
budskap eller som pryds av 
politiska slagord. Bilderna 
påminner mer än några andra 
bilder av ”klassisk” politisk 
kommunikation, exempelvis tv-
kampanjer eller valaffischer. 

 
 
Bilderna 6, 8, 13, 24 samt 28 ingår.  
Totalt 5 bilder. 
 

Arbete 

 
 

Politisk turné 

Veronica Palms politiska resor i 
Sverige, och bilder från de möten 
hon har runtom i landet. Politisk 
turné har mycket gemensamt med 
nivån Sammanträden och 
uppträdanden. 

 
 
Bilderna 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 samt 34 
ingår.  
Totalt 9 bilder. 
 

Arbete 

 
 

Fritid 

Bilder som skildrar Palms lediga 
privatliv samlas här. Bilderna är 
så pass knappa i antal, nio 
stycken, och därför anser vi att 
ytterligare kategorisering skulle 
vara överflödig. 

 
Bilderna 3, 4, 7, 10, 14, 16, 17, 18 samt 22 
ingår.  
Totalt 9 bilder. 
 

Fritid 
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5.4.2 Lars Ohly 

 

Analytiskt 
tema 

Beskrivning Bildnumrering Kategori 

 
Möten och 

sammanträden 

Lars Ohly rapporterar från möten, 
stämmor och andra politiska 
sammankomster ibland. Bilderna 
är främst av människosamlingar 
och föredrag.  

 
Bilderna 1, 6, 10, 11, 12, 27 samt 32 ingår. 
Totalt 7 bilder. 
 

Arbete 

 
 

 
SEKO Sjöfolk 

100 år 

Lars Ohlys Göteborgsvisit, då 
han dokumenterar 100-årsfirandet 
av den fackliga organisationen 
Sjöfolket, och avbildas på scen 
med sångerskan Sanna Carlstedt, 
har vi valt att kategorisera under 
arbete, även om bilderna tycks 
föreställa festligheter och sådant 
som hör ledighet till. 

 
 
 
Bilderna 34, 35, 36, 37, 38 samt 39 ingår. 
Totalt 6 bilder.  
 

Arbete 

 
 

Metabilder – 
omvandlade 

politiska motiv 
 

Ohly har en fäbless för att 
fotografera av dagstidningar. 
Några av dessa bär politiska 
budskap eller meddelanden vilka 
han håller med om, och några är 
DIF-relaterade.  

 
 
Bilderna 7, 21, 22, 30 samt 50 ingår.  
Totalt 5 bilder. 
 
 

Fritid 

 
 
 

Sport 

Ohly är ett inbitet djurgårds-fan 
och rapporterar gärna från de 
sportsammanhang han befinner 
sig i som fotbolls – eller 
hockeymatcher. Bilderna 
föreställer jublande publik, 
folkmassor på läktare och 
tidningsnotiser om DIFs 
framgångar och vinster. De 
skildrar även supportervåldet som 
skedde i mars 2014. 

 
 
Bilderna 4, 5, 7, 9, 18, 19, 20, 44, 49 samt 50 
ingår.  
Totalt 10 bilder.  
 
 

Fritid 

 
Teater och 

musik 

Bilder som skildrar kulturella 
sammanhang, två teaterbesök 
samt två konsertbesök. 

 
Bilderna 8, 24, 42, samt 46 ingår.  
Totalt 4 bilder. 

Fritid 

 
 

Umgänge 
(familj, vänner 

och djur) 

Bilder föreställande Ohlys sociala 
liv, dvs. hans umgänge bestående 
familj och vänner samt husdjur. 
Exempelvis restaurangbesök 
tillsammans med vänner på tapas-
restaurang, ett uppdukat 
frukostbord eller tågfärd med en 
före detta kollega.  

 
 
Bilderna 16, 17, 29, 40, 41, 43 samt 45 ingår. 
Totalt 7 bilder. 
 
 

Fritid 

 
 

Motiv och 
landskap 

Bilder av motiv och landskap.  
Det är exempelvis solnedgång i 
Stockholm, kallbadhuset i 
Hornstull eller motiv från resan i 
Göteborg. 

 
Bilderna 2, 3, 13, 14, 15, 31, 33, 47 samt 48 
ingår. Totalt 9 bilder. 

Fritid 
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5.5 Analysmodell  

5.5.1 Textuell analys av bildmaterial 

Vi har utifrån vårt bildmaterial identifierat två diskurser, Arbete och Fritid, som vi vidare 

delat in i ytterligare analytiska teman, till exempel “Sammanträden och uppträdanden” eller 

“Umgänge (familj, vänner och djur)”. När dessa teman fastställts har vi i tur och ordning tittat 

på de bilder som ingår under vardera tema och analyserat dem textuellt, utifrån Faircloughs 

analys, dvs. tittat på vilka representationella val som gjorts samt vilka identiteter och 

relationer som konstrueras. Exempelvis hur möten representeras eller hur politikerns identitet 

konstrueras i relation till det.  I analysen har vi även tittat på hur Veronica Palm respektive 

Lars Ohly framställer sig själva genom sina bilder. Om de ofta förekommer i bild, om bilden 

är ett självporträtt, en så kallad selfie, eller om någon annan betts att ta bilden – och hur detta 

på så vis bidrar till konstruktion av visuella identiteter. Vi har också tagit hänsyn till hur eller 

om, deras respektive följares identiteter konstrueras samt hur relationen dem emellan, dvs. 

mellan politikern och följaren, tar sig uttryck. Till vilken publik politikerna genom sina bilder 

talar – om det t.ex. är potentiella väljare eller familj och vänner. Fokus har också legat på 

representation av händelser, t.ex. hur Palm skildrar sin resa i Sverige, vilka platser hon 

besöker eller hur hon färdas. Enligt Faircloughs metod för textuell analys har vi också tittat på 

vad som exkluderats eller inkluderats i bilderna, samt vad som uttryckts explicit eller lämnats 

implicit. 

  

Under analysens gång har vi dröjt kvar vid några bilder under vardera tema, som fått agera 

exempel och därmed har de beskrivits mer ingående. Vid analys av bilderna har vi även tagit 

hänsyn till de bildtexter som nästan samtliga bilder vi tittat på är försedda med. Vi ser dessa 

som ett komplement till bilderna – en textuell analys av både bilder och bildtext har alltså 

genomförts. 

  

5.5.2 Analys av orienteringsintervju 

Intervjuerna utgör ett mycket viktigt komplement till den textuella analysen av bilderna. 

Studiens främsta frågeställning och, dess huvudsakliga syfte, är att undersöka hur politikerna 

konstruerar sina identiteter. Följaktligen är bildflödena den mest centrala empirin. Men 

intervjuerna är viktigt sekundärmaterial, som vi använt oss av för att kunna svara på vår andra 

frågeställning.  
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Vi delade in de svar vi fick av Veronica Palm och Lars Ohly i olika analytiska teman: Syfte 

med Instagram-användandet, Strategi och intention, Syn på sitt eget användande, samt Syn på 

Instagram som ett socialt medium. Under varje analytiskt tema har vi återgett de svar vi fick, 

för att få en tydligare bild av exempelvis hur Palm ser på sitt eget instagrammande. Det som 

följer är med andra ord i huvudsak tematiserade återgivningar av intervjuerna, men viss 

läsning mellan raderna har gjorts. De teman vi fick fram uppstod redan vid skrivandet av 

intervjuguiden, dvs. att frågorna själva ingick i olika kategorier.  

6. Analys 

6.1 Analys av orienteringsintervju: Veronica Palm 

I orienteringsintervjun framkom det att Palm ser Instagram som en kommunikationsväg 

genom vilken hon känner att hon kan ge en komplett bild av sig som politiker. Det är därför 

av intresse att försöka ta reda på, utifrån de fyra etablerade temana, hur hon ämnar framstå 

genom den sociala medieplattformen samt hennes syn på den.   

 

6.1.1 Syfte med Instagram-användandet 

Veronica Palm hävdar att hennes syfte med Instagram-användandet är att ge en fullare bild av 

henne själv som person, alltså att man ska få en mer komplett bild av henne, i förhoppningen 

att denna ska ge bredare förståelse för “de beslut [hon] fattar, de val hon gör,”. Hon menar att 

hon använder Instagram som en egen kommunikationsväg för att snabbt förmedla 

ögonblicksbilder och att det på så sätt blir lättare att visa “backstagebilder” av politikerrollen. 

Palm säger också att hon försöker “mixa” bilderna i sitt flöde, det vill säga inte enbart 

publicera bilder från exempelvis möten eller paneler utan blanda dem med bilder som visar 

när hon går mellan dessa sammanträden, för att göra flödet mer spännande och intressant.  

 

Palm vill få reaktioner av sina följare och kommentarer på sina bilder. Hon vill uppdatera 

människor om hur hennes vardag ser ut, informera sina följare om att hon exempelvis reser 

runt i Sverige på möten och kongresser och visa vilka hon träffar på vägen. Hon menar att 

detta breddar bilden av henne som politiker samt ökar förståelsen för det hon gör i sitt yrke, 

eftersom “att vara politiker är inte så jäkla lätt, utan man gör det för att man faktiskt vill att 

det, att det är ett bra sätt att göra världen bättre”. 
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6.1.2 Strategi och intention 

Palm vill också skildra sin fritid på Instagram genom att exempelvis publicera bilder då hon 

dricker frukostkaffe på balkongen eller utför hemsysslor och på så sätt visar “att även 

politiker tvättar i tvättstugan ibland ...”. Hon skulle däremot aldrig publicera bilder då “[hon] 

själv är ful... lägger inte upp frukostbilder på mig själv liksom” (alltså bilder där Palm själv 

förekommer i bild) med motiveringen att de “alltid finns kvar”.  Palm vill med andra framstå i 

bra dager, genom sina bilder vill hon verka trevlig och vanlig, samtidigt som en person som 

jobbar väldigt mycket men är engagerad. Hon poängterar att även om hon i sin yrkesroll är 

fördelad till vissa sakpolitiska områden (bostadspolitik), så vill hon ändå att det ska synas att 

det finns ett grundengagemang och att hon också brinner för andra frågor. Bilderna som Palm 

publicerar i sitt flöde skildrar till stor del miljöer relaterade till hennes yrkesroll som politiker 

vilket hon förklarar med att hon vill fotografera politiska miljöer från ett annat perspektiv; 

“Riksdagens kammare ifrån min plats…” och “fikarummet i riksdagen snarare än stora 

Bankhallen” med andra ord miljöer som hon ofta vistas i och som är en del av hennes vardag.  

 

6.1.3 Syn på sitt eget användande 

Palm säger att hon inte upplever att hon förväntas hålla igång ett flöde på Instagram. Men hon 

hävdar ändå att hon ibland stött på svårigheter att underhålla det under vissa perioder och 

nämner exempelvis en semestervecka då det blev lite skralt med händelser att dokumentera – 

en bild av cykeln på väg ner till stranden fick då visualisera hennes sysselsättning. Hon har 

också känt sig nödgad att ta bort bilder hon lagt upp, på grund av att de “inte var någon succé” 

och att de störde flödet.  

 

Vidare hävdar Palm att hon [nog] ämnar vara väldigt politisk i sitt Instagram, men hon menar 

också att allt är politik, och att hennes instagrammande kan vara ett sätt att ställning till “det 

jag ser runt omkring mig”. Hon säger också att hon i egenskap av politiker kan ta ansvar och 

“få människor att förstå att allt är politik”. Hon menar att hennes arbete och fritid tenderar att 

flyta ihop, och att hennes instagrammande reflekterar detta: det finns inga direkta skillnader 

mellan hennes arbets- och fritidsbilder, hävdar hon. Hon menar att bilderna som skildrar 

hennes vardag egentligen är mer “seriösa”, och att hon kan tillåta sig att vara “oseriös” på 

arbetstid.  
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6.1.4 Syn på Instagram som ett socialt medium 

Palm säger att man “nog kan vara en jättebra politiker utan att ha Instagram”, men fortfar att 

det bidrar med ytterligare en dimension, att det kan bidra till att sluta klyftan, som hon säger, 

mellan väljare och vald. Vidare säger hon att bilderna “alltid finns kvar”, det vill säga att de är 

ett arkiv, en bildbank, samtidigt som ett flöde. Därför bör vissa riktlinjer angående vad man 

lägger upp och inte lägger upp finnas, menar hon. Emellertid hävdar hon att det inte existerar 

några formella direktiv, alltså inga av Socialdemokraterna stiftade förhållningssätt som man 

ska förhålla sig till. 

 

Vidare menar Palm att, medan folk kan vara elaka på Twitter, så är Instagram roligt. Hon 

liknar det vid en feel good-film, ett forum för “goodwill”, som hon kallar det. Positiva besked 

och budskap, med andra ord. Därför säger hon också att hon “försöker vara snäll” på 

Instagram, på andra sociala medium kan man vara “lite mer taskig”. För om “Twitter är som 

aktuellt”, säger hon, “så är ju Instagram mer som morgsonsoffan liksom”.  

 

6.2 Textuell analys: Veronica Palm 

Palms bildflöde präglas framförallt av bilder som föreställer hennes arbetsplats, vilket bland 

annat positionerar henne som en hårt arbetande och ambitiös person. Följande beskrivningar 

och analys har gjorts utifrån fyra analytiska teman, varav tre av dem utgör arbetsdiskursen 

och ett av dem fritidsdiskursen.   

 

6.2.1 Sammanträden och uppträdanden 

Precis som många andra framträdande personer är också politiker nödgade att uppträda på ett 

visst sätt, upprätthålla en viss identitet. Bilderna som går under detta analytiska tema, 

sammanträden och uppträdanden, består av ett flöde bilder på Instagram som föreställer 

uppslutningar av olika slag, kongresser eller politiska sammankomster. Bilderna skildras på 

relativt skilda sätt, några mer professionella, andra mer personliga. I en bild talar Veronica 

Palm exempelvis inför en folkskara på Norrmalmstorg om Ukrainas rätt att välja väg i 

konflikten med Ryssland. I en annan ligger hon nerbäddad i SJ:s lakan på väg till Norrland i 
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sovkupé. Den ena bilden är av mer professionell uppträdande karaktär och visualiserar Palm i 

yrkesrollen, medan den andra är mer av den intima sortens och en s.k. “selfie” (Bild 20 & 32). 

 

Det är Veronica Palm som intar rollen som “reporter” i sammanhanget, dvs. Faircloughs term 

för textens upphovsman (Fairclough 1995:125) med anledning av att det är hon som har 

makten över sitt Instagram-konto och således bestämmer samt väljer ut vilka bilder som ska 

publiceras eller inte. Genom detta urval publicerade bilder konstruerar hon således sin egen 

visuella identitet och Palm är parallellt sitt ämbete och en “vanlig person”. Fairclough nämner 

som exempel nyhetsuppläsare och reportrars ansatser att vara förmedlare av information, 

underhållare, och “vanliga personer” på samma gång (Fairclough 1995:127). Palm kan sägas 

göra liknande försök. Hon konstruerar sin identitet som professionell, en flitig individ som är 

villig att arbeta mycket. Tonläget i bildtexterna håller hon lättsamt men aldrig oseriöst. Som 

följare blir man välkomnad in till en vardag som utspelar sig på Palms arbetsplats, dock under 

något kontrollerade former – inte vad som helst publiceras. I flera av bilderna som går under 

detta analytiska tema visualiseras politiska situationer och enbart personer med en politisk 

eller åtminstone yrkesmässig koppling representeras (Bild 15, 25, 29, 31 & 36). Således 

lämnas familj och vänner utanför denna diskurs, och detsamma gäller sittande regering dvs. 

representanter ur högerblocket eller personer med andra politiska värderingar än Palm själv 

exkluderas.  

 

I bildmaterialet är det tydligt att Palm vill framstå som en ambitiös politiker. Därför har hon 

ofta den mest aktiva och centrala rollen i de visuella sammanhangen. I en bild leder hon ett 

sammanträde för Civilutskottet, i en annan håller hon i distriktskongressen i Bohuslän (Bild 

15 & 31). Vidare är hon den som blir lyssnad till, blir fotograferad och hon intar hela tiden 

rollen som uppträdaren eller föreläsaren på scenen som publiken blickar upp mot. Trots det att 

Palm ständigt har den mest centrala rollen i bilderna så kan vi se att hon lägger sig på samma 

nivå som sina följare, hon ger en inblick i hennes vardag, och låter dem följa med in 

backstage, bakom kulisserna från den politiska scenen. Genom att på så vis bygga en relation 

med följarna, konstruerar hon även dem att få förståelse för henne politiska processer och 

beslut, genom att rapportera och förmedla från hennes perspektiv, från hennes arbetsplats, 

från hennes plats i riksdagen. 

 



 26 

6.2.2 Politiska motiv 

En bild föreställer ett finger i färd med att trycka ner nej-knappen vid votering (implicit 

förstår man att fingret och handen tillhör Veronica Palm eftersom bilden är tagen vid hennes 

riksdagsplats, som namnskylten tydligt visar). Handlingen att rösta nej framställs med 

bildtexten i åtanke (“Vardagsbilder 5/5: Röstar nej.”) som just vardag för Palm. Till skillnad 

från tre andra bilder som utgör detta tema är dock sittande regering inte explicit gestaltad, 

utan bilden fokuserar på själva handlingen, att just rösta nej (Bild 13). 

   I dessa tre bilder, som består av grafiskt framställt material snarare än fotografier, är 

sittande regering dvs. Alliansen och högerblocket, gestaltad och tematiserad. Det är bara i de 

här tre bilderna ur Palms flöde som regeringen tillåts ta visuell eller textuell form, och de 

representeras då som skyldiga till misskötsel av Sverige och politiken, inom olika områden. 

En av dessa bilder är lånad från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU. 

#knäckebrödslinjen är en kampanj som motsätter sig vinster i välfärden, genom att göra sig 

lustig över incidenten på Hälsans förskola*(Bild 6). En annan bild föreställer en artikel i 

Aftonbladet som Palm har laddat upp och kommenterat “Nej. Skattesänkningar, privatisering 

och mer betyg är inte svaret. Skolan behöver bra lärare som får mer tid”. Bilden i artikeln 

föreställer Alliansens partiledare och texten handlar om högerblockets skolpolitik som Palm 

ställer sig oppositionell till. Hon har omvandlat en befintlig medietext efter egna syften (Bild 

8). 

   En tredje bild är en del av socialdemokraternas kampanj #bytpolitik som uppmanar till att 

stärka välfärden och skapa fler jobb till Stockholms ungdomar. Texten i bilden inleds med 

“Ungdomsarbetslösheten i Stockholm har fördubblats sedan 2008.”, ett budskap som explicit 

kritiserar Alliansens arbete med ungdomsarbetslösheten sedan 2008 då de bildade regering 

(Bild 28). 

   I detta analytiska tema konstrueras Veronica som förmedlare av retoriskt strömlinjeformad 

information, påminnande om de polerade utsagor och slagord som Crouch belyser i avnittet 

om postpolitik. “Så här ligger det till”, tycks hon säga, och hennes följare konstrueras som 

publik eller mottagare, som dessutom förutsätts besitta viss insikt i samtida politiska 

förhållanden och händelser. Denna publik antas också ha samma eller liknande politiska 

värderingar, och konstrueras som potentiella väljare. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* http://knackebrodslinjen.se/ besökt 8/4-2014 
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6.2.3 Politisk turné 

Detta tema utgörs av bilder tagna mellan tredje och sjätte april, från Palms “tjänsteresa” i 

Sverige, hennes besök på distriktskongresser runtom i landet. Här finns också bilder på 

människor hon mött och platser hon varit på. När bilderna tolkas i relation till varandra, samt 

med bildtexternas hjälp, är det tydligt att hon är på resande fot. 

 

Bilderna kan (i vanlig ordning) inte ses som en avbild av verkligheten, utan representationella 

val har gjorts i frågan om vilka platser som publicerats: bilden av Möllevångstorget i Malmö, 

och den på Göteborgs hamn från Göta älvbron, är båda implicit politiskt laddade. Detta 

eftersom de föreställer platser med en politisk koppling: Möllevångstorget är en välkänd och 

etablerad manifestationsplats, och Göteborgs hamn har en tradition av vänsterpolitiska 

fackliga organisationer (Bild 26 & 30). 

   De andra två bilderna låter oss förstå att Palm reser med järnväg. Inga andra typer av 

färdmedel dokumenteras. En av dem föreställer Skåneslätten sedd genom tågfönstret och 

Palms profil, och i en annan ser vi Palm ligga nedbäddad i en sovkupé på väg mot Norrland 

med SJ-loggan väl synlig. Bildtexten hävdar att tågresande är “ett mer civiliserat sätt att 

färdas”. Resande med tåg premieras med andra ord uttryckligen, och eftersom inga andra 

färdmedel representeras, leds man att anta att Palm endast rest med tåg, som såklart är mer 

miljövänligt (Bild 27 & 32). 

 

6.2.4 Fritid 

Palm är mer restriktiv kring vad hon lägger upp från sin fritid, vilket också det mer knappa 

antalet bilder – i förhållande till arbeteskategorin – vittnar om. Från de bilder som hon faktiskt 

har publicerat är det underförstått att Palm har familj. Genom fyra glas juice på ett 

frukostbord, eller en bild utanför Vår Teater i Högdalen försedd med texten “Äldsta dottern 

har uppspel. Bra start på helgen!” impliceras barnens närvaro, fastän de aldrig explicit visas i 

bild. En bild visar ett kylskåp med innehåll, och etablerar på så sätt även den implicit en 

familj. 

 

Inte heller Palm är med i bilderna, men de flesta av dem indikerar på att hon har familj och att 

hon på sin fritid främst har rollen som mamma (Bild 3, 7 & 16). Två bilder är tagna på 

tunnelbanan, och de representerar båda två något slags fritid innan och efter jobbet – restid till 

och från. En av dessa låter oss, tack vare bildtexten, förstå att Palm varit på ett sent 
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kvällsmöte, och den andras bildtext förmedlar att morgonen varit stressig och att ingen tid 

funnits till att sminka sig. Fritiden blir lidande eftersom att Palm arbetar sådana långa dagar, 

är den implicita meningen. Hennes nyvakna och osminkade tillstånd väljer hon att skildra 

medelst en öppen sminkväska på tunnelbanesätet, snarare än en porträttbild av sin egen 

uppenbarelse i nämnda tillstånd (Bild 14 & 22). 

   En bild, som föreställer en iPad med Netflix som laddar, har arbetet (“dagens värv”) explicit 

omnämnt i sin bildtext. Bildens syfte är att låta tittaren fastslå att lugna stunder är sällsynta 

(Bild 10). I ytterligare en bild befinner sig Palm, enligt geotaggen, på Teater Rival där 

föreställningen Statsminister av Özz Nüjen visas. Bilden föreställer en skärm på scenen, 

förstås av den övriga teaterpublikens kollektiva bakhuvuden synlighet. Skärmen visar i sin tur 

en bild av Carl Bildt och en annan internationell politiker vid varsitt podium. Bildtexten “Till 

den här bilden och till “Svarta duvor och vissna liljor” på högsta volym i salongen väntar vi 

på Statsminister @ozznujen”, som bland annat hänvisar till den kontroversiella låten av 

Kartellen (en svensk hiphop-grupp). Bilden och dess text i kombination blir explicit ett 

politiskt ställningstagande även fast Palm befinner sig utanför arbetet (Bild 18).     

   Palm visar sina följare att hennes lediga tid troligtvis ser likadan ut som deras, med bröd 

som ska bakas, mat som ska inhandlas och döttrars teateruppspel som ska besökas. Således 

menar vi, att Palm konstruerar sin identitet som vanlig, som vilken annan person som helst. 

Hårt arbetande om dagarna, och mån om familjen och barnen om kvällarna och helgerna. 

 

6.3 Analys av orienteringsintervju: Lars Ohly 

Lars Ohly understryker i orienteringsintervjun att han ämnar framstå som en person bredvid 

sin politikerroll och genom att publicera bilder från, framförallt, fritiden, strävar han efter att 

etablera sig själv som personen Lars Ohly, snarare än politikern.   

  

6.3.1 Syfte med Instagram-användandet 

I intervjun hävdar Lars Ohly att han från början skapade ett Instagram-konto för att kunna 

titta på sina nära och käras bilder, samt lägga upp egna bilder för dessa. Han hävdar att det 

inte var han som “publik person” som började använda plattformen utan snarare han som 

privatperson. Han hade med andra ord sitt kändisskap i åtanke, och var medveten om 

skillnaden mellan produktionsförhållandena (vad som förväntas/inte förväntas och vad man 

kan och inte kan lägga upp) för en offentlig person och en icke-offentlig sådan. 
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Ohly understryker vikten av att visa att heltidspolitiker och andra i maktpositioner inte skiljer 

sig från [andra], och hävdar att han vill visa hur hans liv till stor del består av fotboll, film, 

teater, barn och kärlek, saker som han menar inte förknippas med hans politikerroll. Han vill 

inte bli för oskiljaktigt förknippad med sitt uppdrag, vilket är varför han också lägger upp 

bilder från sin fritid och vardag. Ohly vill framstå som en person, en människa bredvid sin 

politikerroll. “Man är inte sitt uppdrag. Man är nånting, man är en mänska”, säger han. 

Samtidigt påstår han att han inte vill att folk ska avfölja honom, det är viktigt för honom att 

folk fortsätter titta på hans bilder. Det är med andra ord viktigt att vara och förbli 

underhållande. Men frågan är om det är privatpersonen eller politikern som vill bli fortsatt 

följd. Om det har att göra med en “vanlig” önskan att vara populär och bli omtyckt, eller om 

det handlar om att visa upp ett presentabelt offentligt yttre, för väljarnas skull. 

  

6.3.2 Strategi och intention 

Ohly menar att han inte har en strategi när det kommer till vad han publicerar på Instagram. 

Han säger att han lägger upp “det mesta han tycker är kul”, eller det han vill berätta eller för 

att visa vart han befinner sig. På frågan om hur uttryckligen politisk Ohly brukar bli i sitt 

fotograferande eller instagrammande svarar han att inte heller där finns det något särskild 

strategi han följer. Han menar att eftersom han är politiskt aktiv, och kommer att “ta ställning 

så länge [han] andas”, kommer politiken alltid vara en del av hans liv, vilket han säger syns i 

de sociala medier som han verkar inom. Ohly menar att detta dock blir mer tydligt på Twitter 

– där större möjligheter att dela artiklar, uppmärksamma frågor eller skriva politiska 

kommentarer ges. “Instagram är mer vardag, mindre politik, även om min vardag också är 

politik”. 

   Ohly nämner också att man i hans flöde “ser väldigt tydligt ifall jag är ledig eller inte på 

bilderna”, alltså vilka bilder som representerar fritid respektive arbete. Däremot finns det inte 

en uttalad strategi för vad som publiceras, “det kan vara att jag är ute på jobb, men ser något 

som inte har ett dugg med jobb att göra, så tycker jag att det är ballt, så tar jag en bild och 

lägger ut den.” eller vice versa. Detta förklarar han vidare med att gränserna mellan arbete 

och fritid flyter ihop, eftersom han tänker och lever politik. 
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6.3.3 Syn på sitt eget användande 

Ohly eftersträvar uttryckligen att framställa sig själv som vanlig, “en som alla andra”, och gör 

bland annat en jämförelse med Carl Bildt, som då får representera det “ovanliga”. Han vill 

“bygga förtroende för att politiker kan vara som jag och inte behöver vara som Carl Bildt”. 

Han rollsätter sig själv som alternativet för hur en politiker kan vara istället för att vara som 

Carl Bildt. 

  

Vidare tar han också uttalat avstånd från politiker som en egen “klass”, som han uttrycker det, 

och vill med sina bilder på Instagram visa hur “vanlig” han själv är. Följaktligen ser Ohly sig 

själv som “vanlig”, något som understöds av den uttryckliga dikotomi han upprättar, där Carl 

Bildt representerar den ena ytterligheten, och han själv den andra. Bildt tillhör 

politikerklassen, Ohly tillhör folket, menar han, och det är det han vill visa genom sina bilder. 

Han hävdar själv att fritidsbilderna är viktigare, åtminstone för att som han säger “bryta lite 

fördomar” om politiker. Ohly upplever också, påstår han, att bilder från “riksdagsledamotens 

vardag” går hem väl hos publiken. Ohly menar vidare att han inte vill förställa sig, det vill 

säga, inte vara någon annan än den han är eller konstruera en bild av att han är någon annan 

än den han är. 

  

6.3.4 Syn på Instagram som ett socialt medium 

Lars Ohly hävdar att han tror att Instagram kan tjäna till att “riva en del murar”, och “sänka en 

del trösklar”, bidra till ökad insikt i vad en politiker gör om dagarna. Det avgör inga val, säger 

han, men tror att det kan skapa en långsiktig relation mellan politiker och väljare. Ohly gör 

sitt bästa för att ge intrycket av att han inte har någon strategi när det kommer till 

publicerandet av bilder, att han är urskillningslös och spontan, och egentligen bara lägger upp 

det som han tycker är kul och ”ballt”. 

  

Han menar att det inte finns någon censur, att en vänsterpartist aldrig skulle acceptera en 

sådan, och vidare att han som offentlig person – kändis – inte känner av några restriktioner. 

Att han kan publicera samma innehåll som en icke-känd person. Han menar med andra ord att 

produktionsförhållandena inte skulle skilja sig för en celeber person och en okänd, någon han 

tidigare antytt att det visst gör. 

   Emellertid är han medveten om att ”Instagram och Twitter är inte personliga instrument 

[…] även om man kan vara personlig på dom. Det är liksom inte privat”. Han skiljer således 
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på personlig och privat. Eftersom han har en så kallad öppen profil, vilket innebär att vem 

som helst kan se hans bilder (motsatsen är stängd profil, då man manuellt ger folk tillträde), 

råder ändå vissa riktlinjer om vad som går att publicera. Ohly publicerade vid ett tillfälle en 

”gym-selfie” försedd med bildtext om att nu (efter att ha tränat) kunna äta en semla med gott 

samvete. När denna bild fick upprörda (enligt Ohly missförstådda) och argsinta kommentarer, 

vars upphovsmän tolkade bilden med dess text som att man skulle behöva förtjäna att få äta 

semlor, tog han bort kommentarerna. Ohly blev uppriktigt förvånad över att ett sådant 

oskyldigt, lättsamt medium som Instagram kan ge upphov till sådana negativa konsekvenser. 
  

6.4 Textuell analys: Lars Ohly 

Av bilderna i Ohlys flöde tillhör majoriteten fritidsdiskursen. Fler analytiska teman har därför 

utkristalliserats i denna kategori. Ohly syns sällan i bild, utan är snarare en skildrande reporter 

som låter andra personer eller händelser i omgivningen agera motiv.  

  

6.4.1 Möten och sammanträden 

Lars Ohly har en någorlunda passiv roll i de möten han medverkar i. Han är betraktaren, 

personen bakom kameran, som dokumenterar de platser han befinner sig på och rapporterar 

de händelser som utspelar sig. Sålunda visar Ohly aldrig om eller vad han bidrar till i mötena 

utan rapporterar snarare andra personers insatser, som exempelvis i en bild föreställande en 

man i färd med att rösta, som är försedd med texten “Jacob Johnsson tryckte rätt i voteringen 

idag” (Bild 27). Vi tolkar detta som att det inte finns någon strävan från hans sida att visa upp 

sig själv för att på så vis konstruera sin identitet utan snarare att han genom de sammanträden 

och möten han deltar i och de platser han befinner på låter den konstrueras. Vidare är personer 

som istället representeras i bild Ohlys vänner eller bekanta eller åtminstone personer som han 

delar värderingar med. De flesta mötena utspelar sig på organisationer inom folkbildning och 

i kultursektorn, vilka får sägas underförstått vara vänsterpolitiska. Det är tämligen småskaliga 

möten och sammanträden som han gästar, möten i behov av uppmärksamhet och publicitet, 

men de behandlar ämnen som är viktiga för honom. 

   Implicit finns Ohlys närvaro ständigt med i bilderna, det är underförstått att det är han själv 

som befinner sig på plats och knäpper av bilderna. Genom hans kameralins får man, som 

följare av hans Instagram-konto, ta del av vad som sker i hans omgivning. 
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En bild som bryter mot detta flugan på väggen-mönster är den som är tagen på inspelningen 

av poddradion Pennypodden. Det är också den bild som är mest av ett “uppträdande”. I denna 

bild låter även bildtexten oss få veta att det är om bostadspolitik Ohly blivit inbjuden till att 

prata om, vilket kan tyckas intressant eftersom vi, som tidigare nämnt, vet att han kandiderar 

till ordförandeposten för Hyresgästföreningen. Därmed gör han ett val, att “visa upp sig själv” 

när han sammanträder i en poddradio som avhandlar ett ämne som är viktigt för honom, inte 

minst i sin framtida karriär (Bild 32). 

  

Sammantaget är Ohly mer av en åskådare. Han visar inte vad han bidrar med, utan andras 

insatser. En av bilderna, som föreställer Ohly med två politiker från S och MP, skildrar 

honom närmast som ett fan som träffat två idoler – det finns en ödmjukhet i bilden (Bild 12). 

  

6.4.2 SEKO Sjöfolk 100 år 

Bilderna som utgör detta tema är precis som dess titel alluderar till tagna i Göteborg på 

den fackliga organisationen Sjöfolkets 100-årsfest. Vi valde att placera dessa bilder i 

kategorin Arbete, eftersom Ohlys Göteborgsvisit är en resa han gör i egenskap av 

vänsterpartist. Tillställningen framställs som en fest med uppträdanden och andra 

scenföreteelser, som föreläsningar och tal. Ingen alkoholförtäring förekommer (eller 

dokumenteras åtminstone inte), och inte heller några gäster eller andra människor än de som 

ses stå på scen. 

  

På motivnivå skildras något så egentligen apolitiskt som en jubileumsfest. Några av bilderna 

föreställer, exempelvis, endast personer på scen och ett skivomslag (Bild 34, 35 & 37). Men 

sammantaget utkristalliserar sig ett sammanhang som kan ses som vänsterpolitiskt, 

huvudsakligen på grund av den bild (som är sex bilder i en), som föreställer Sjöfolket-

relaterade motiv (Bild 36). Det underförstådda blir att Ohly tycker att en facklig organisation 

med vänsterövertygelsers 100-årsjubileum är något att fira, eller åtminstone att en sådan 

organisation i frågas firande är något han gärna gästar. 

   I en bild befinner sig Ohly uppe på SEKO-scenen bredvid sångerskan Sanna Carlstedt. 

Bildtexten meddelar att han blev “tagen upp på scen”. Underförstått blir i och med detta, att 

Ohly är något slags hedersgäst, en celeber gestalt bland övriga besökare. Det är den enda 

bilden bland dessa där Ohly själv är med, och följaktligen är den inte tagen av honom själv. 

Den får sägas vara ett slags cameo, ett uppträdande. Det är den enda av bilderna där Ohly 
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frångår flugan på väggen-rollen, och ser till att hamna på bild själv. Men i övrigt är han 

återigen reportern, förmedlare av visuell information om vad som sker under detta firande 

(Bild 39). 

  

Han konstruerar sin publik (det vill säga hans följare) som invigda vänner och bekanta 

eftersom det han dokumenterar i det här fallet är tämligen esoteriskt och inte speciellt 

allmängiltigt. Ohlys visuella tilltal är kamratligt, som om han för sina vänner eller familjs 

räkning fotograferar en tillställning av intresse för dem. Men bilderna förutsätter en viss 

bildning om fackliga väsen i Göteborg, vilket Ohlys följare då konstrueras som i besittning 

av. 

  

6.4.3 Metabilder – omvandlade politiska motiv 

Av dessa avfotograferade artiklar är det endast en av dem – bilden på Malin Ullgrens krönika 

– där den ursprungliga texten är direkt explicit kritisk mot högern (Bild 21). De andra 

omvandlas till kritiska i och med Ohlys inramning och kommenterande bildtexter.  Den bild 

som avbildar Mia Tottmars artikel om friskolors ägarskap hos riskkapitalister, pryds av Ohlys 

lätt hånfulla “Socialdemokratiskt haveri”. En bild föreställer en bild på Annie Lööf i en artikel 

som handlar om hennes förslag att låta aktiebolag kosta 1 krona vid uppstart. Via sarkasm 

framhäver Ohly tydligt sitt politiska ställningstagande i frågan, vilken är att han uppenbart 

inte delar hennes åsikt (Bild 22 & 30). 

  

De övriga två bilderna har sportmotiv: en föreställer en fotograferad löpsedel, och den andra 

en notis. Båda är författade av Mats Wennerholm, och besjunger Djurgårdens hejaklacks 

insatser. Bildtexterna låter en förstå att Ohly håller med Wennerholm (mer om dessa nedan). 

  

6.4.4 Sport 

Lars Ohly är en bekänd Djurgården-supporter och fotbollsfan. Flera av hans bilder föreställer 

folkmassor på läktare, jublande spelare och publik, samt fotograferade tidningsnotiser. En 

föreställer blomster i DIFs färger (Bild 44). Tre av tio bilder behandlar det dödsfall som följde 

supportervåldet den 30e mars 2014. Dessa tre bilder skildrar stöttande reaktioner, gester och 

symboler. En bild avbildar helgedomen vid Stadion, som består av matchtröjor och halsdukar 

upphängda på gallret kring arenan. Matchtröjor från olika lag visar att händelsen är en tragedi 
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som drabbar hela fotbollskulturen och inte bara ett enskilt lag (Bild 19). Ohlys identitet blir 

dokumenterare av reaktionerna, förmedlare av allmänna kondoleanser, och bildtext låter en 

veta att han även ska kommentera händelsen och dess omkringliggande kontext i tv. 

  

En annan bild föreställer en fullsatt läktarsida. I och med hashtaggen “djurgårdsfamiljen” 

representeras supportrarna som befolkar läktaren som djurgårdare, och med tanke på 

banderollen de bär med devisen “Vila i frid, Stefan”, samt hashtaggen etableras dock ett vi 

och dem, som om sorgen lite mer tillhör en viss grupp supportrar (Bild 20). I samband med 

detta etableras också Ohlys identitet som djurgårdare, och hans följare konstrueras till 

detsamma. Sett till de tre bilderna som helhet däremot, så representeras det inträffade som en 

beklaglig incident, och Ohly håller sig i de andra två bilderna neutral i sammanhanget. Han 

dokumenterar sorgen och stödet, och beklagar explicit händelsen. 

  

Övriga bilder i detta analytiska tema föreställer dels fotograferade fotbollskrönikor och dels 

bilder där firande av matchvinst pågår på rinken efter en hockeymatch. Bilderna föreställande 

krönikor undertecknade ovan nämnda sportkrönikör Mats Wennerholm, som hyllar 

djurgårdsklacken är av tydlig positiv klang. Dessa bilder pryder Ohly med bildtexter som ”Så 

sant.” och “Mats Wennerholm hyllar Sveriges bästa klack. Det gör han rätt i.” (Bild 7, 49 & 

50). Han konstruerar således sin identitet som en sportintresserad och engagemang som 

brinner för fotbollen och sitt lag DIF i synnerhet. 

   Bilderna förmedlar endast positiva budskap och framgångar för DIF, både vad gäller fotboll 

och hockey, inga negativa besked som matchförluster ges. Istället låter Ohly bilderna 

förkroppsliga sin egen vinstglädje – föreställande jublande publik på rinken efter en vinst. 

  

På denna analytiska nivå är politikern Lars Ohly nästan fullständigt utplånad. Endast den bild 

på matchtröjorna på Stadions staket anspelar, genom bildtexten, på hans kändisskap eller roll 

som samhällsfigur. I övrigt är Ohly endast ett inbitet fan, med vad det innebär. 

  

6.4.5 Teater och musik 

Under detta analytiska tema ryms fyra bilder, samtliga relaterade till kulturella sammanhang 

som Ohly deltar i eller betraktar. En bild är tagen bland publiken på Uppsala stadsteater, där 

föreställningen ”Hela folkets järnväg” ska börja. Bildtexten informerar endast om var Ohly 

befinner sig, inte vad för aktivitet som ska pågå: den informationen bidrar texten på skärmen i 
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bilden med. Likt Özz Nüjens “Stadsministern”, som Veronica Palm dokumenterade sitt besök 

på, är ”Hela folkets järnväg” en svart komedi om Sveriges nuvarande statsskick. Bilden bär 

med andra ord på politisk laddning, den enda på denna nivå om vilket det kan sägas (Bild 42). 

Men man måste inte vara ledamot eller högt uppsatt vänsterpartist för att gå och se en 

regeringskritisk pjäs. Ohly har valt att dokumentera sitt besök så att hans följare kan bevittna 

det, men att vältra sig i oppositionell kultur är inte förbehållet politiker, utan vem som helst 

får naturligtvis gå på teater. Därför känns Ohlys identitet inte mer politisk än någon av de 

andra besökarna, som syns i bilden. Underförstått är ändå att Ohly lämnat Stockholm för att 

gå på föreställningen i fråga, vilket kan sägas vittna om ett visst kulturintresse. Det antagandet 

styrks av den bild Ohly valt att symbolisera, hans besök på Stockholms stadsteater, några 

dagar senare. Bilden, föreställande Vanna Rosenberg och Peter Jöback i Sweeney Todd, är 

inte tagen av Ohly själv, men han har ändå besvärat sig att ladda upp den (Bild 46). 

  

I en annan bild, också tagen ur publiken, ska Matteuspassionen (i Stockholm) snart börja, som 

bildtexten avslöjar för oss. Precis som i tre andra bilder, väljer Ohly att dokumentera 

händelsen innan föreställningen i fråga, äger rum och sätter igång (Bild 8). Han gör på så vis 

sina följare medvetna om vad han sysselsätter sig med, matar dem med information om vart 

han befinner sig, oftast genom bildtexten. Ett exempel på detta är bilden som föreställer 

stuckatur i taket och genom text upplyses följaren om att det är på Södra Teatern i Stockholm 

som Ohly befinner sig och att det stundar för Steve Forbert live, utan bildtext hade detta 

aldrig förståtts. Bildtexten blir därför ett viktigt komplement för Ohly för att inga 

missförstånd ska ske (Bild 24). 

  

Bilderna i detta tema låter Ohly framställas som en lagom kulturellt intresserad och engagerad 

person, med ett någorlunda “vanligt” kulturintresse – vi kan dock konstatera att sportintresset 

tar större plats i hans liv, åtminstone sett till den verklignhet hans Instagram skildrar, eftersom 

sportrelaterade bilder förekommer i högre grad. 

  

Sammanfattningsvis är Ohly i vanlig ordning implicit närvarande i dessa bilder, då man i 

nästan varje bild och genom bildtext förstår att han är en del av publiken. Bilden som 

föreställer föreställningen Sweeney Todd, betygssätter han, men i övrigt låter han neutrala 

kommentarer komplettera varje bild. Vidare finns det ingen tydlig politisk koppling till de 

bilder som ingår i detta tema (undantagvis ”Hela Sveriges Järnväg”) vilket bidrar till att Ohlys 

framställs som en vanlig person, med liknande kulturella intressen som vem som helst. 
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6.4.6 Umgänge (familj, vänner och djur) 

Ohly fotograferar gärna sina nära och kära.  Bilderna i detta tema skildrar Ohlys umgänge 

med vänner och familj, såväl i som utanför hemmets sfär. Ohly framställs som en aktiv person 

som värdesätter sitt sociala umgänge. Bilderna skildrar bland annat en minnesceremoni för 

Stefan Palm. Bilden föreställer en Stellan iklädd en palmmönstrad skjorta, för att hedra den 

bortgångna vännen (Bild 41). I en annan bild syns tågmästare Göran Hallin i närbild, före 

detta kollega till Ohlys (Ohly var tidigare tågmästare på SJ innan sin karriär som partiledare 

för Vänsterpartiet) och bildtexten säger oss att det är mot Uppsala de är på väg, utifrån detta 

förstås det att de befinner sig på samma tåg för en utflyktsfärd till Stockholms grannstad (Bild 

40). Ohlys närvaro är implicit, genom bildtext manifesteras hans närvaro, återigen tar han 

rollen som reportern, med hjälp av kameran dokumenterar han sin sysselsättning, sitt 

sammanhang och sin omgivning. Det finns dock ingenting i bilden som säger oss ifall detta 

var ett avtalat möte dem emellan, eller en ren slump att de hamnade i samma vagn, på samma 

tåg mot Uppsala. Inte heller informeras vi om fler personer är med i sällskapet eller huruvida 

detta är en yrkesrelaterad, politisk resa eller ren fritidssysselsättning. 

  

Ett annat sammanhang föreställer ett restaurangbesök, närmre bestämt på en tapas-restaurang, 

vilket förstås genom bildtexten Tapas’. Ohly är i ett sällskap på sex personer, samlade runt ett 

restaurangbord. Genom ett glas öl manifesteras närmast kameran Ohlys närvaro implicit och 

övriga deltagare i bild verkar inte notera att de agerar föremål för fotografi. Ingen tittar in mot 

kameran utan sällskapets fokus ligger snarare på middagen och samtal dem emellan.  Även 

Ohlys sambo, som etablerats i tidigare bilder, skymtas i bakgrunden (Bild 45). 

  

Ofta förekommer bilder som avbildar Ohlys hem och dess invånare. Man tillåts förstå att de 

Ohly delar hem med är hans sambo samt två hundar och en katt, eftersom det är dessa som 

representeras explicit i dessa bilder. Ohlys egen närvaro förstås implicit. Han förstås som 

fotografen. En bild föreställer en lugn helgstund, med tända ljus och söndagsbilagor på 

vardagsrumsbordet. Bilden är avfolkad, men Ohlys sambos närvaro manifesteras implicit 

genom det avtagna armbandsuret och det påbörjade eftermiddagsfikat, medan åtminstone en 

katts närvaro förstås genom kattställningen som syns i bakgrunden (Bild 43). Bilderna av 

djuren, med sin naturligt inbyggda kelighet, bidrar till att Ohlys hemtillvaro känns “mysig”. 

Tillsammans med sina bildtexter (”Fyra favoriter” och ”Två som gillar varandra”) och 
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motiven, som föreställer sambo och djur, förmedlar bilderna varm gemytlighet (Bild 17 & 

29). Det finns inga bilder på andra rum än vardagsrummet, eller andra möbler än soffan med 

filtar och kuddar, och det belamrade vardagsrumsbordet. Kattleksaker, och annan inredning 

får följa med i bilden vilket kan tyda på att Ohly inte har något behov av att hålla sig privat 

och blir därmed mer personlig. 

 

6.4.7 Motiv och landskap   
Dessa bilder föreställer diverse spontanfotograferade motiv eller föremål som kommer i 

Ohlys väg och som han har valt att ta en bild av. Bilderna är bland annat från 

kvällspromenader i Stockholm: kallbadhuset i Hornstull (Bild 15), Stadshuset och Söder 

Mälarstrand i solnedgång (Bild 2 & 3) samt andra Stockholmsmotiv, som exempelvis 

Storkyrkan i Gamla Stan (Bild 14). Temat består även av bilder från Ohlys resa i Göteborg 

där han fotograferat motiv som fallit honom i smaken, som en svampliknande figur intill 

Göteborgs kanal (Bild 31), eller en gatuskylt som informerar om att gatan Ohly spatserar på är 

Djurgårdsgatan med bildtexten “Man känner sig hemma överallt. Även i Göteborg” (Bild 

33) och visar även här sitt engagemang för DIF. Dessa bilder är prov på det Ohly menar i 

intervjun, att han urskillningslöst fotograferar och lägger upp det han finner ”ballt”.  

 

 

7. Slutdiskussion och sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka två framträdande politikers, Veronica Palms 

och Lars Ohlys, användande av det sociala mediet Instagram för att konstruera visuella 

identiteter. Vi har också ämnat diskutera i vilken utsträckning detta användande visar på 

tendenser till begrepp som varufiering och personifiering av politik, kändispolitik och 

imageskapande. 

Vi ville också se hur politikerna själva ställer sig till mediet, till dess möjligheter och 

begränsningar, samt dess implikationer för deras politiska förfaranden. Vi tittade även på hur 

de ställer sig till den nätverkslogik som råder, detta senaste steg i den medialisering av 

politiken som skett sedan television började ha sådan inverkan. 
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7.1 Veronica Palm 

I intervjun hävdar Veronica Palm att hon vill använda sig av Instagram för att ge hennes 

följare en fullständig bild av vem hon är som person, så att de i förlängningen ska få förståelse 

för de beslut hon fattar som politiker. Hon har förtroende, får sägas, för Instagram att kunna 

skapa den bild hon vill ge av henne själv både som offentlig och privat person. På Palm låter 

det som att det är en exakt avbild av verkligheten och sig själv som hon visar i sitt bildflöde. 

Men naturligtvis kan inte ett bildflöde, bestående av ett urval publicerade bilder (ett urval som 

dessutom gjorts av kontots innehavare) spegla en sann verklighet, utan mycket utesluts och 

därför kan vi konstatera att en verklighet snarare konstrueras än speglas. Precis som Palms 

visuella identitet.  

Under intervjun nämner Palm själv detta, att hon aldrig skulle publicera en bild där hon 

exempelvis framställs i dålig dager eller liknande. Palm menar att hon snarare vill framstå 

som ambitiös, där en stor del av hennes liv består av arbete, och att hon, vid sidan av sitt 

huvuduppdrag (bostadspolitik), också intresserar sig för många andra frågor. Hon vill visa att 

hon har ett grundengagemang och är mångfacetterad. Under studiens gång har det visat sig att 

imageskapande, som både Campus och Eriksson & Göthlund vidberör, pågår ständigt och är 

av stor vikt för personer som vill synas i mediebruset. Det här blir också tydligt i de bilder 

Palm publicerar – sett till hennes Instagramflöde, verkar det som om Palms liv består till 

väldigt stor del, nästan enkom, av vad som får definieras som professionsdiskurs. 

I vårt utvalda bildmaterial skönjer vi även andra representationella val, till exempel hur hon 

endast låter politiskt anknutna människor porträtteras. Således ges inga familjemedlemmar 

eller vänner, eller företrädare för andra politiska åsikter utrymme i bildflödet (förutom då 

Alliansen nämns och skuldbeläggs i de explicit politiska bilderna Palm publicerat). Det är 

alltså politiska och professionella sammanhang som ges företräde i bildflödet, före bilder från 

fritidsdiskursen. 

Parallellt med detta är Palm också benägen att visa upp sina värderingar implicit, genom att 

skildra hur hon lever sitt liv. När man ser Palms bilder, med ”vardagliga” motiv från 

tunnelbanan, förorter, kundvagnar och Netflix, är det lätt att fastslå att hon inte är någon 

exceptionell personlighet, utan en “vanlig” människa (intervjun bekräftar en önskan att 

framstå just så) vid sidan av hennes riksdagsledamot-existens. Hon framstår som en gemen 

söderortsbo, en mamma till döttrar en och sporadisk teaterbesökare – gestalter som är 

gynnsamma för en ledamot i Socialdemokraterna.  Här känns van Zoonens teorier kring 
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personifiering igen – följaren (van Zoonens “medborgare”) bjuds in att delta i politikerns 

vardag, och Instagram är ett sådant medium som fungerar som den “genväg” van Zoonen talar 

om, in i politiken, som gör att följaren enklare ska kunna relatera till politiken som förs och 

kunna engagera sig. Detta bidrar även till att barriärerna mellan det privata och offentliga 

ombildas eller utplånas, vilket är en egenskap som Papacharissi tillskriver sociala medier. 

Vi kan med andra ord fastslå att Palm har en strategi med sitt instagrammande, att det inte rör 

sig om godtyckligt, spontant uppladdande av “ögonblicksbilder”, som hon själv menar att 

Instagram erbjuder möjligheten att ta och sprida. Hon använder trots allt Instagram i egenskap 

av politiker: Veronica Palm är i första hand ett varumärke i det här avseendet. Av den 

anledningen skulle Palm aldrig “missköta” sitt bildflöde, utan givetvis upprätthåller hon en 

professionell och presentabel bild av sig själv. Men som hon själv säger, kan man på 

Instagram vara mer lättsam och röra sig med ett personligt visuellt tilltal.   

Mediet ses på sin höjd som ytterligare en dimension, kapabelt till att sänka trösklar, riva 

murar och sluta klyftor, men inte som något som avgör val, som ett för politiker oumbärligt 

verktyg. Det handlar om att vinna förtroende och bygga relationer – att kunna nätverka är en 

grundläggande förutsättning när nätverkslogik råder (Klinger och Svensson 2014:13) – och 

det är något som Instagram kan tjäna till att göra.  

Vi har märkt, och tagit hänsyn till i analysen, att Palm (och Ohly, för den delen), försett 

samtliga bilder med bildtext. Detta menar vi vittnar om en bristande tilltro till, om inte 

Instagram, så åtminstone till bilders förmåga att pålitligt förmedla ett budskap, sans text. Det 

finns en ängslighet för att bli missförstådd, eller att bilden i fråga inte tolkas på tänkt sätt. 

Bildtexterna minimerar tolkningsramarna, och styr mottagarens sätt eller möjligheter att tolka 

bilden. 

7.2 Lars Ohly 

Det blev tydligt att Ohly gärna inte identifierar sig med andra svenska politiker, som han 

menar ibland kan framstå som en egen klass, något han är en stark motståndare till. Han låter 

Carl Bildt agera exempel för denna egna klass, och menar att han med Instagram vill visa att 

politiker kan vara mer som honom (Ohly).  

Ohly vill i det närmaste avsäga sig politikerrollen i sina bilder. De bilder som skildrar hans liv 

som politiker, bilder från möten, sammanträden och debatter, är i klar minoritet jämfört med 
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de bilder som utgör fritidsdiskursen, det vill säga de bilder som visar när Ohly exempelvis går 

på teater eller fotboll. Och när de väl föreställer någon form av politisk aktivitet, är Ohly själv 

nästan alltid frånvarande ur bild.  

Vidare säger Ohly att han inte vill förställa sig, dvs. konstruera sin identitet som någon annan 

än den han är. Men i och med att Instagram är ett socialt medium där utvalda bilder utgör 

flödet, sker ändå en identitetsskapande. Som Fairclough säger, kan ingen direkt avspegling av 

verkligheten ske genom text (bilder). Således inte heller på Instagram, utan eftersom det sker 

en urvalsprocess innan publicering, är det en version av verkligheten som representeras, inte 

nödvändigtvis verkligheten. Med andra ord, är Ohlys ”enkla” svar, som han uttrycker det i 

intervjun, i själva verket inte enkelt alls. En förställning sker alltid på Instagram.   

Ohly hävdar att han inte har någon strategi med sitt instagrammande, och efter att ha studerat 

hans bildflöde, är vi benägna att tro honom. Han vill visa att hans liv till stor del består av 

sport, teater och umgänge med nära och kära, och hans urval av bilder reflekterar denna 

önskan. I början var hans Instagram till för att visa bilder för hans släkt och vänner, och i viss 

mån fortsätter han på samma sätt idag, det är bara att hans publik ökat avsevärt i antal. För 

Ohly kommer således inte en upprättad strategi till användning. Oavsett om bilderna som 

publiceras är av politiska motiv, av vänner och familj eller kulturella aktiviteter, förblir Lars 

Ohly Lars Ohly, Vänsterpartiets tidigare partiledare. Det är bara någon enstaka bild, 

exempelvis den på inspelningen av poddradion Pennypodden, som i sig självt vittnar om 

någon politisk agenda. 

Ohly uppvisar inte alla symptom på att vara en regelrätt celebrity politician one (CP1). Men 

han påminner om Streets term i det att han ändå vill använda sitt kändisskap för att påverka 

opinionen kring honom, och främja hans ändamål. Ohly hävdar emellertid att han inte 

upplever några restriktioner i och med hans kändisskap. Han kan publicera precis lika mycket 

och urskillningslöst som en “vanlig” person. Han säger att han strävar efter att bli igenkänd 

för annat än sin partiledarroll och gör sitt bästa för att bryta det. Med hjälp av Instagram 

försöker han således konstruera en identitet som framställer honom snarare som personen 

Lars Ohly än politikern. Han har med andra ord tilltro till Instagrams förmåga att vara den 

kanal som kan visa att han trots sin roll som ledamot är en “vanlig” människa. Genom 

Instagram har han som ägare av kontot, möjlighet att (i viss utsträckning) styra hur han 

framställs, för att i förlängningen påverka den medierade bilden av honom. 
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7.3 Avslutande kommentar  

En av de bidragande anledningarna till att politisk kommunikation och visuella identiteter på 

sociala medier som ämne tilltalade oss, är dess färskhet som företeelse, och följaktligen som 

forskningsområde. Men en kandidatuppsats, med sin begränsade tillåtna teckenmängd, räcker 

dessvärre inte till att göra ett uttömmande kartläggning av fenomenet, utan kan bara vara ett 

led av flera. Men det är författarnas mening att ämnet förtjänar fortsatt 

forskningsuppmärksamhet.  
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9. Bilagor 
	  

9.1 Intervjuguide 
 

När började du använda Instagram?  

Varför började du använda Instagram?  

Har du något speciellt syfte med ditt instagrammande? Isåfall vad?  

Vad väljer du att publicera för bilder? Varför då?  

Vad skulle du aldrig lägga upp? Varför inte?  

Hur viktigt tycker och tror du att det är med Instagram för en politiker? Varför tror du att det 

är så?  

Har du som politiker några speciella riktlinjer eller förhållningssätt i ditt instagrammande? 

Finns det en censur? En “screening”process?  

Kan du som offentlig person publicera vad du vill? Utveckla. Hur vill du framstå på 

Instagram?  

Vi har märkt att du, och politiker i allmänhet, gärna publicerar bilder av positiv karaktär, är 

det ett medvetet val?  

Undviker du att publicera “negativt” material, förmedla “negativa” budskap på Instagram? 

Vilka skillnader finns mellan ditt arbetstids- och fritidsinstagrammande? 

Fotograferar du hellre ditt arbetsliv än din fritid eller vice versa? 

Finns det några sådana medvetna val?  

Finns det något du undviker att publicera? Vad skulle du aldrig publicera? Vilka miljöer 

skulle du säga att du främst fotograferar? Varför?  

Känns det viktigt att dokumentera vissa händelser och företeelser, arbetsmässigt som 

fritidsmässigt?  
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Vilka situationer får dig att gärna vilja ta upp kameran och dokumentera? Hur uttryckligen 

politisk brukar/kan/vill du bli i ditt fotograferande?  

Finns det bilder du ångrat att du lagt upp? Som fått konsekvenser, vilka då isåfall? Har du 

behövt, eller valt att radera bilder någon gång?  

I vilken utsträckning upplever du att du förväntas instagramma, av följare/partimedlemmar?  

 

9.2 Transkribering av intervju med Veronica Palm, 2014-03-31 
 
0:10 
Felix: När började du använda Instagram? Hur länge? 
 
VERONICA: Ett och ett halvt, två år. Alltså jag började egentligen använda 
det som ett redigeringsprogram till, alltså Facebook och Twitter, eh, och 
fattade inte och har inte (skrattar) riktigt än förstått hur man gör, alltså hur 
man jobbar upp följare, liksom, utan jag började som ett redigeringsprogam, 
så två år kanske. 
 
0:33 
Felix: Öh, varför började du? 
 
VERONICA: Öh, jamen det, dels, det började som sagt som 
redigeringsprogram, men jag började använda som ett eget flöde, eller som 
en egen kommunikationsväg, så var det nog för att det är så, amen just att det 
är snabbt och ögonblicksbilder, och det är väldigt, det blir väldigt lätt, alltså det 
blir så mycket lättare att göra backstagebilder, liksom backstagebilden av 
politikerrollen, eh, och Facebook är ju mycket mer statiskt och Twitter är 
mycket mer, politiskt, så det är liksom, ah… 
 
1:06 
Lova: Eh, har du något speciellt syfte eller mål med ditt 
instagrammande, och i så fall, vad är det? 
 
VERONICA: Amen det är nog det, alltså backstagebild och att ge, alltså ge… 
alltså Twitter är ganska mycket mot, öh, media och andra kommunikatörer 
och andra politiska debatt, Facebook är väldigt mycket, liksom bara stärka 
partimedlemmar och peppande sådär (skrattar), men det är att ge en annan, 
alltså inte en annan bild men den fulla bilden av vad man gör som politiker, 
liksom vad, att man är en hel människa och att man har, och att min, som 
också förstår, alltså i förlängningen förståelse för de beslut jag fattar och de 
val jag gör, bottnar ju i vem jag är, och får man en st-bredare bild av vem jag 
är så förstår man det lättare. 
 
2:49 
Felix: Öh, vad väljer du, det här är en stor fråga, vad väljer du att 
publicera för bilder? Enligt dig, vad skulle du liksom... 
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VERONICA: (Skrattar) Bilder där jag framstår i bra dager (skrattar), alltså det 
är ju, öh, jag fun-, jag har scrollat igenom ibland, eh, så här vad är det som, 
vad är det jag inte visa-, dels visar jag ju, jag visar inte, jag visar mina barn 
men jag visar aldrig ansiktet på dem, eller liksom, jag visar mijöer där vi är 
med liksom, och där de är med… eh, och det är ju ett väldigt, alltså jag, jag 
hemlighåller inte mina barn, och jag har liksom de är med på möten ibland 
och de har blivit fotograferade någon gång när de har råkat hamna förbi 
någon journalist eller så, men jag vill inte själv lägga ut dem liksom, så det är 
på så sätt ett medvetet val. Ehm, väljer att göra… alltså jag försöker att mixa 
ganska mycket, alltså eh, om jag tycker att det har varit för mycket, även om 
alltså det kan jag ju vara en vecka när man bara är liksom sitter i paneler och, 
så, så försöker jag ändå liksom spränga in någon sån här, går mellan möten 
eller (skrattar) sådär, så att det blir, alltså så att flödet och är intressant, alltså 
att det inte bara är liksom bilder utan att flödet ska bli spännande 
 
4:03 
Felix: Nu märker man, alltså med reservation för upprepningar… 
(Veronica): Ja, absolut (skrattar), men eftersom att det är en eh, struktusemistrukturerad, eh, 
intervju så måste vi ställa frågorna (Veronica: Ahh, okej) men nästa fråga är, vad skulle du 
aldrig lägga upp? 
 
VERONICA: Ah, ansikt-, barnansiktena, inte heller så här, jag skulle inte 
lägga upp nakenbilder på mig själv, såklart, men också, alltså eftersom det 
är… men ja, jag vill ju visa liksom en vardag också, dricker frukostkaffe på 
balkongen, men jag vill ju inte, alltså, det, det som man, har man en gång lagt 
upp någonting så finns det alltid kvar, eh, så jag vill inte lägga upp, så jag vill 
inte lägga upp bilder där jag själv är ful, (skrattar) till exempel, som så här 
morgon, alltså jag lägger inte upp frukostbilder på mig själv liksom. Eh, just för 
att de alltid finns kvar. Jag tror också, amen saker som är för liksom… i 
somras hade jag lite så, problem, amen så här vad ska man göra nu när man 
är ledig en hel vecka, äh, måste ändå liksom, f- underhålla flödet lite (skrattar) 
så då var det så här, men bild på cykeln när jag cyklade till stranden, och en 
bild, men lite lagom ändå… 
 
5:15 
Lova: Öh, hur viktigt tycker och tror du det är med Instagram för en 
politiker? 
 
VERONICA: Alltså jag tror gott man kan vara en jättebra politiker utan att ha 
Instagram så det är inte liksom, men det är en dimension till, eh och jag tror 
det kanske inte är så viktigt för mig som politiker men jag tror att det är viktigt 
för politiken att man, eh, att några av oss, tar ansvar (skrattar) och också visar 
liksom, mer, eh, ja. 
 
Felix: Mer, hurdå? 
 
VERONICA: Amen, vad man gör liksom, eh, att även politiker tvättar i 
tvättstugan ibland och sådär. Jag tror inte att det liksom gör att jag får något 
så här extra personkryss eller att jag, alltså, men däremot- politik-, i ett läge 
när klyftor mellan politiker och, alltså väljare och valda åtminstone sägs öka 
liksom… så är det ju ett sätt att sluta klyftan igen, när man inte har det där… 
öh, amen att man träffar sin politiker i Konsumkön liksom, så kan man se dem 
på Instagram. 
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6:17 
Lova: Öh, har du som politiker några speciella riktlinjer eller förhållningssätt i 
ditt instagrammande… finns det någon censur eller… eller så? 
 
VERONICA: Jaa… det tror jag, alltså jag försöker att vara snäll (skrattar), 
alltså det är dels det här med barnen och mig själv och så men sen, sen är 
jag också ehm, alltså Twitter kan man vara lite mer taskig, alltså ändå så här 
skulle aldrig säga någonting jag inte kunde säga i ansiktet till någon, men 
Instagram är lite mer, alltså om Twitter är som Aktuellt… så är ju Instagram 
mer som morgonsoffan liksom, det är så här lite trevligare. 
 
Lova: Men kan du publicera vad som helst eller finns det då vissa 
förhållningssätt som du måste ändå hålla dig till? 
 
VERONICA: Nej, inte formella. Det gör det inte. Alltså det är inte, inga sådana 
här, ja, eh, alltså jo, ja, nej, inte annat än alltså, ja men jag kan, jag har till 
exempel några gånger fotograferat inne när vi har VU-sammanträden… äh… 
men dom protokollen, alltså dagordningarna är hemliga och protokollen är 
hemliga i 25 år så det är ju klart att jag inte kan skriva, aah, ”dessutom pratar 
vi om de här”, eller fotografera dagordningen eller handlingarna. 
 
7:43 
Felix: Eh, men i vilken utsträckning upplever du att du förväntas 
instagramma, att hålla igång ett flöde, regelbundet uppdatera? Och till 
exempel vore det märkligt, eller det kan du också avgöra av dina följare 
eller kollegor, vore det märkligt om ingen dokumenterade ett möte på 
Cephalus till exempel? 
 
VERONICA: Näääe, oftast så är det ju möten som är de svåraste, alltså, 
nääe, jag tror inte, alltså, nej jag upplever nog inte att det förväntas och jag 
tror inte att jag skulle, alltså, Twitter kan ju vara så där ibland, ba perioder, ba 
fruktansvärt tråkigt och folk är elaka och så, men, men, jag tycker att 
Instagram är roligt. För jag har liksom aldrig upplevt att det är någon som, ah 
men det vore konstigt om jag inte, däremot så är det ju, aah, mötessituationer 
är ju dom som är svårast för då riskerar man ju att bara fotografera för att man 
sitter och har tråkigt och så blir det så här en bild på en talarstol. Och det 
gläder ju ingen (skrattar). 
 
8:47 
Lova: Hur känner du att du vill framstå på Instagram? 
 
VERONICA: Som trevlig, eh, vanlig, eh, jobbar jättemycket, eh, alltså att det 
syns att jag gör en massa andra saker men att jag jobbar väldigt mycket. 
Engagerad och inte, alltså jag jobb…, vi är ju fördelade i liksom sakpolitiska 
områden och jag jobbar ju nu med bostadspolitik, men att det också syns att 
jag brinner för andra frågor, alltså att det inte är liksom, ah men att det finns 
ett liksom grundengagemang. 
9:26 
Felix: Vi har märkt att både du och politiker i allmänhet på Instagram, eh, 
tenderar att publicera bilder av, liksom positiv karaktär. 
VERONICA: Mm, självklart! (Skrattar) 
 
Felix: Eh, hur är dina tankar kring det, undviker man att publicera 
någonting negativt och uttrycka ilska, ska det vara så, är Instagram till 
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för... 
 
VERONICA: Aaah, men alltså, lite goodwill. Ah, men det tror jag att det är. 
Det tror jag att det är. Ehm, alltså ja. Och det blir, det tycker jag är lite trevligt, 
alltså det är så mycket annat i politiken som är liksom, man ska tala om vad 
den andra gör dåligt...Men det är liksom, goodwill, liksom, ah, feel good-film 
liksom. 
 
10:21 
Lova: Vad skulle du säga finns för skillnader mellan ditt arbets - och 
fritidsinstagrammande? Eller finns det några skillnader? 
 
VERONICA: Näeej, jag tror inte det finns några skillnader faktiskt. Eh, dels för 
att det flyter ihop väldigt mycket, alltså, ah men, både arbete och fritid flyter 
ihop väldigt mycket. Eh, så att det finns inga skillnader (skrattar) i verkligheten 
heller. Å att det kanske snarare är så att, om jag är, om jag har ett behov av 
att göra seriösa bilder på helgerna och kan liksom tillåta mig vara mer oseriös 
på vardagarna, så för att kompensera ledigheten liksom. 
 
11:11 
Felix: Fotograferar du hellre ditt arbetsliv än din fritid? Men det kanske 
är svårt att svara på… 
 
VERONICA: Neej, det flyter som sagt ihop och jag brukar beskriva det som 
att det är ungefär hälften av riksdagsledamotskapet är ju att vara 
riksdagsledamot. Att tänka och fundera på människor, vara partiaktiv, läsa 
handlingar, så.. 
 
11:45 
Lova: Eh, ja, nu kommer vi till finns det något du undviker att publicera, 
men den har vi fått svar på redan. Ehm, ja vilka situationer och miljöer 
skulle du främst säga att du fotograferar? 
 
VERONICA: Ehm, aah… alltså, politiska miljöer från ett annat perspektiv. 
Riksdagens kammare ifrån min plats till exempel. Mitt skrivbord, ja alltså 
politiska miljöer, fikarummet i riksdagen snarare än stora bankhallen. Och 
miljöer som jag vistas ofta i, det där tog ett tag innan jag, liksom, insåg att en 
stor del av min vardag är ju att vänta, alltså stå på en tunnelbaneperrong och 
åka tunnelbana. (skrattar) och att liksom, vardags, eller inte vardagsmiljöer, 
utan miljöer som jag vistas mycket i och då är det ju tunnelbana, gå, ah, inte 
så mycket hemma. 
 
13:00 
Felix: Hur uttryckligen politisk kan och vill du vara i ditt 
instagrammande? 
 
VERONICA: Jag vill nog vara väldigt politisk, men på det där liksom, sättet att 
allt är politik. När tunnelbanan kommer försent är det också politik, men då är 
det snarare medborgerliga frustrationer över att stå och frysa och vänta igen 
och inte, såhär, därför borde landstingsrådet tillskjuta extraresurser till, utan 
en, alltså, ta ställning till det jag ser runt omkring mig på ett, alltså göra det till 
politik och det tror jag är någonting som är, alltså där det kan, vara fostrande, 
det kanske är fel uttryck, men som politiker kan ta ett ansvar för att utveckla 
och få människor att förstå att allting är politik, så är det just det i den där 
vardags… Man kan inte bara gå omkring och gnälla på att ungarna inte lär sig 
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något i skolan eller att tunnelbanan är sen eller vad det nu är för någonting. 
 
14:14 
Lova: Eh, finns det något du ångrat att du lagt upp? Som fått 
konsekvenser? Eller har du behövt radera bilder någon gång, valt eller 
behövt radera? 
 
VERONICA: Jag har raderat några gånger, men då har det varit mer såhär, 
det där var ju ingen succé, störde i flödet eller blev liksom. Ingen som jag har, 
alltså lagt upp, nej inte som jag kan komma på iallafall. 
 
Felix: Så det är inga konsekvenser heller? Någon backlash liksom? 
 
VERONICA: Neej, det tror jag inte..nej. 
 
14:52 
Felix: Ah, slutligen då, vad vill du ha för reaktioner, helt enkelt, av dina 
bilder? 
 
VERONICA: Ehm, kommentarer, alltså att folk bryr sig, att man är där och så. 
Det gör ju att, jaa… egentligen... gud vilken svår, det var en jättesvår fråga, 
(skrattar). Jag tror att nej men jag vill väl ha reaktioner att… ja men att man 
förstår vardagen, alltså, men dels såhär på varje bild såna korta, att någon 
bryr sig att man inte bara ropar i skogen. Eh, och sen också dom här, alltså 
när man möter människor, eh, om jag ska ut nu i torsdag, fredag, lördag, 
söndag och åka runt i halva Sverige och jobba på olika möten och träffa 
människor för det är så här årsmöten, och få människor som såhär (citerar) 
aah, men jag såg att du gjorde det här och vad kul att ni håller på 
med...alltså..(slutar citera) att det, det breddar bilden återigen liksom, ehm och 
få en förståelse för att vara politiker är inte så jäkla lätt, utan man gör det för 
att man faktiskt vill att det, att det är ett bra sätt att göra världen bättre. 
Felix: Det var det vi hade. 
 
VERONICA: Ah, men gud vad bra, då kan jag sitta här och läsa svensk 
damtidning också! (skrattar) perfekt! 
	  
	  

9.3 Transkribering av intervju med Lars Ohly, 2014-04-03 
 
00:11 
Felix: Öh, första frågan lyder, när började du använda Instagram? 
 
LARS: Tjugohundratolv. Eh, för lite drygt två år sedan, om ja minns rätt. Ja 
började twittra ett halvår tidigare, sen började ja ta bilder och lägga ut, öh, 
någon gång där februari mars tjugohundratolv skulle ja tro. 
 
Felix: Öh, och varför började du använda Instagram? 
 
LARS: Därför att andra använde Instagram, och då gick ja in och började kolla 
på dom, och då skapade ja ett eget konto sådär, såatte, det var ju folk i min 
närhet… vänner, barn (skrattar) å sådär, så från början var det väldigt, då var 
det inte så mycket ja som publik person utan då var det liksom att det var ju 
kompisar och familj, som man ville titta på, och som man ville lägga ut bilder 
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för. 
 
Lova: Har du något speciellt syfte med ditt instagrammande och i så fall 
vad? 
 
LARS: Ah, det kan man nog säga för att, som offentlig person så finns det 
väldigt mycket fördomar och ja tycker det är viktigt att visa att en 
heltidspolitiker eller andra mänskor i maktpositioner inte skiljer sig så mycket 
från andra, eller vi skiljer oss lika mycket som alla andra från varandra, och att 
det faktiskt inte är så att när man går in i en position så måste man sluta vara 
människa, äh, utan att det går att kombinera alldeles utmärkt, och ja är väldigt 
stark motståndare till den där synen på politiker som, ja dels politik som ett 
yrke, men också på politiker som någon sorts egen klass liksom, som har mer 
gemensamt sinsemellan än vad dom har med folk i övrigt. Ja har väldigt lite 
gemensamt med många politiker, framförallt… för att vi tycker väldigt olika 
många gånger, men också många gånger för att ja tycker att dom lever ett liv 
ja inte vill leva, och då kan det vara viktigt med olika kanaler, att visa att mitt 
liv är i väldigt stor utsträckning fotboll, teater, film, eh, kärlek, barn, lek, eh, så 
allt det där som hör livet till som inte direkt förknippas med min politikerroll. 
 
02:26 
Lova: Vad väljer du att publicera för bilder och… varför då? 
 
LARS: Ah, ja har ingen strategi (skrattar), ja publicerar det mesta som ja tycker 
är kul. Just nu blev ja utmanad, det är en sån dära pyramidspel som går 
omkring på Instagram, att man ska publicera fem vardagsbilder på rad, och så 
utmana varandra sådär, och så blev ja utmanad av en tjej i Gnesta som ja 
känner, och då la ja ut idag, när ja stod på tunnelbanan. Den bilden hade ja ju 
inte tagit om ja inte hade haft den här utmaningen att publicera vardagsbilder. 
Såatte, det finns ingen direkt strategi, mest det ja tycker är kul, men det kan 
också vara vad ja vill berätta. Öh, igår så var ja på konsert, med Steve 
Forbert, som var jävligt bra, tyvärr blev bilderna på honom så usla, så dom 
ville ja inte publicera, men ja la ut en från Södra teatern, från taket, bara för att 
visa var ja var, liksom sådär, såatte ibland är det så där, det kanske inte var 
så mycket (ohörbart) – fast den var rätt fin ändå, men var inte för (ohörbart) 
men det var mest för att visa var ja var, och vad ja gjorde. 
 
03:30 
Felix: Vad skulle du aldrig… publicera? 
 
LARS: (Skrattar) Ja, det är en bild som redan blivit publicerad (skrattar), som ja 
aldrig igen kommer publicera kan ja säga. Ja sätter på mig läsglasögonen 
innan ja kollar (skrattar) och skickar iväg (skrattar). 
 
Felix: Hur viktigt tycker och tror du att det är med Instagram? För en 
politiker idag. 
 
LARS: Ja tror sammantaget så tror ja att eh, både Twitter och Instagram kan 
riva en del murar och sänka en del trösklar, så att det känns mer lättillgängligt 
att få inblick i vad vi sysslar med å sådär, och ja lägger upp rätt mycket från 
olika politiska möten och föredrag och debatter och sånt där också, såatte, 
det är också ett sätt, dels å visa vad ja gör och dels försöka få politiskt 
intresse, och ja kombinerar ju Twitter med Instagram eh, såatte, ibland lägger 
ja även ut Instagrambilder på Twitter. Men oftast är det så att ja lägger 
Twitterbilderna för sig, och så ja har ja lite mer text och länkar på Twitter 
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sådär. Ja tror att det betyder en del ja tror att det kan vara bra, ja tror inte att 
det avgör några val, ja tror mer att det handlar mer om ett långsiktigt arbete 
att bygga förtroende för att politiker kan vara som ja (skratt) och inte behöver 
vara som Carl Bildt (skratt). 
 
05:02 
Lova: Men, har du som politiker några speciella riktlinjer 
förhållningssätt, i ditt instagrammande? 
 
LARS: Inte från nån annan. Eh, i Vänsterpartiet har vi inte något sånt. 
 
Felix: Ni har ingen lathund för… 
 
LARS: Nej, det finns inget sånt, det skulle väl iförsig inte vara nåt fel om man 
hade sånt. Men det skulle vara fel om man liksom försökte bestämma vad 
folk… 
 
Lova: Det finns ingen censur? 
 
LARS: Definitivt inte, det skulle, det skulle aldrig en vänsterpartist acceptera. 
Men visst skulle man kunna någon sorts lathund om att eh, så här göru. Å, 
liksom, hur gör man fler, och vad är intressant å lägga ut, och sånt där. Tips å 
råd. Öh, det skulle ja kunna skriva för... men det finns inget sånt, såatte… och 
själv lägger ja ju inte ut sånt… ja är ju dessutom så att ja tycker det är kul att 
fotografera. Så, ibland är ja ju jävligt nöjd med bilder som ja lägger ut som 
bara är snygga liksom, å, såatte, så ja kan inte säga att det är helt 
genomtänkt vad ja lägger ut. Väldigt mycket spontant, sådär. 
 
06:10 
Lova: Men känner du att du som offentlig person kan publicera vad du 
vill? 
 
LARS: Ah, det känner ja. Förutom vissa… bilder, som väcker uppmärksamhet, 
eh nej, ja känner inte att ja har några restriktioner, ja känner inte att om ja inte 
var känd så skulle ja kunna publicera andra bilder, så känner ja inte. 
 
06:29 
Felix: Hur vill du framstå på Instagram? Väldigt öppen, stor fråga. 
 
LARS: Jaaa, den, eh, det enkla svaret är att inte förställa sig. Inte försöka vara 
nån annan än den ja e. Inte ge bilden av att ja är någon annan. Att ja faktiskt, 
livet. Livet är ju konstigt, knäppt, innefattar massa olika ibland motsatta 
tendenser såatte, eh, och att faktiskt spegla det. Sen kan det bli för mycket, ja 
kan märka det att ja tänker så här, ja har inte haft väldigt många hund- å kattbilder 
nu? (Skrattar) också, dom betyder ju mycket, dom är en viktig del av 
mitt liv, då kan ja tänka såhär, nu får ja lägga lite självcensur på hund- å kattbilderna 
på en vecka, två. Såatte, för att ja tänker det själv, ja har följt flera 
konton, och faktiskt avföljt en del just därför att ja tycker att det är samma 
sorts bilder hela tiden, och den här bilden har ja sett 30, 40, 50 gånger och då 
börjar ja blir trött. Och då är det liksom, då liksom, då brukar ja börja avfölja 
folk för ja tycker det ger ingenting. Eh, eller ifall det bara är tråkiga bilder, det 
kan ju också vara ett skäl… och vill ju inte att folk ska avfölja mig. Alltså, hur 
publicerar ja bilder att dom blir intresserade av att fortsätta följa mig och 
fortsätta se bilderna, eh, och det har ja lyckats rätt bra med för ja har ganska 
många följare och ganska många å det fylls på hela tiden, såatte det är en bit 
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över fyra och ett halvt nu. Det är rätt mycket på Instagram. Och kul. Eh, och 
sen så tycker min fru att ja jagar lite för mycket likes ibland, öh. 
Sexhundrasexti likes hade ja som mest på en det tyckte ja var skitballt 
(skrattar). 
 
08:20 
Felix: Vi har märkt att du och politiker i allmänhet på Instagram gärna 
publicerar bilder av positiv, karaktär. Eh, du ger inte så många negativa, 
besked, och så, har du några tankar det? 
 
LARS: Det är sant förstås, ah. Ja har rensat Facebook. Så ja har tagit bort alla 
som ja inte har någon förbindelse med, i början så godkände ja nästa alla 
jävla vänförfrågan sådär, sen började ja sluta med det, och sen har ja på 
sistone börjat rensa. Ja har fortfarande tusen vänner på Facebook, det är för 
många men liksom det gör ja faktiskt där är mer personlig. Trots att ja vet att 
det är ett öppet medium och trots att ja vet att det kan hamna var som helst, 
så sprids det inte lika rapidsnabbt som Twitter till tjufem tusen liksom. Lite 
grann känner ja att ja litar mer på Facebook. Eh, därför att alla, ja har bättre 
koll på vilka… så där kan ja nog vara lite mera… om inte negativ, så lite 
eftertänksam, sorgesam sådär… eh, medan däremot, alltså till exempel när 
våran katt dog, eh, då var det ju inte på Instagram och Twitter, kommenterade 
det på något sätt, utan gjorde ja på Facebook, och det ah, och det känns 
bättre. Och sen finns det ju särskilda grupper på Facebook, som är ännu mer 
intima, ja har en för min familj, där kan man ju lägga ut väldigt liksom öppna 
meddelanden sådär… öh, såatte, och ett för kompisgänget, så man är på 
olika sätt på olika forum. 
 
10:02 
Lova: Eh, ser du någon skillnad mellan ditt, arbetsinstagrammande och 
ditt fritidsinstagrammande? 
 
LARS: Nej, egentligen inte det är en, jo alltså det klart att… man ser väldigt 
tydligt ifall ja är ledig eller inte på bilderna, men det är inte så att ja tänker så 
här, nu lägger ja, utan eh, det kan vara att ja är ute på jobb, men ser något 
som inte har ett dugg med jobb att göra, så tycker ja att det är ballt, så tar ja 
en bild och lägger ut den. Eller så kan det vara att, eh, att ja faktiskt på fritiden 
hittar något som har med politik att göra, så det, det finns, det liksom dom där 
gränserna, sen är det också det att ja har ju ett uppdrag där gränserna flyter 
ihop liksom, såatte, ja tänker ju och lever ju politik, ehh, mycket större del än 
vad ja är här. 
 
10:51 
Lova: Men, skulle du säga att du hellre fotograferar ditt arbetsliv än din 
fritid, eller vice versa? Finns det några såna medvetna val? 
 
LARS: Å ena sidan om ja vill uppnå det här som ja säger om att bryta lite 
fördomar om politiker, lite mer vanlig såhär, då är ju fritidsbilderna viktigare, 
em, å andra sidan har ja märkt att många tycker det är kul att se från 
riksdagsledamotens vardag, så atte, se från möten i EU-nämnden, det är rätt 
många som tycker att det är kul, liksom. Se vad vi gör, därför att så är det ju, 
att ganska många har inte någon bra bild av vad en riksdagsledamot gör, 
alltså, hur fyller vi vår tid. Satte, så det där blev, det där blev ett svar som var 
varken eller, eller både och. Ja är, um, ja kan ju säga så här. Ja vill inte bli så 
förknippad med mitt uppdrag att det blir det viktigaste, när man tänker på mig. 
Eh, så är, det har ja inte lyckats med, det är så, det är ju fortfarande så fort 
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man blir känd för något blir man igenkänd just för det, så, så kommer folk ihåg 
mig som, det var han partiledare, det kommer alltid å vara så. Men ja gör mitt 
bästa för att försöka bryta det. Man är inte sitt uppdrag. Man är nånting, man 
är en mänska. 
 
12:29 
Lova: Em, ja, finns det något du undviker att publicera, det är en liten 
upprepning, en följdfråga. 
 
LARS: Ja, det är ju såklart, em, å också, förutom nakenbilder så kan man ju 
undvika att publicera lite för sötsliskiga kärleksbilder på sig själv och sin 
sambo (skrattar), det är, alltså, det finns personliga saker, så är det, eh, å, å, 
och Instagram och Twitter är inte personliga instrument får man väl säga… 
även om man kan vara personlig på dom. Det är liksom inte privat. 
 
13:08 
Felix: Vilka miljöer skulle du säga du främst fotograferar? 
 
LARS: (Paus) Alltså, eh, ja fotograferar ju nästan alltid, var ja än är. Eh, i 
lördags var vi på tjugoårsjubilet för Vårdinge By folkhögskola i Sörmland, å då 
la ja ut en sån där, eh a en film stillbilder liksom, eh, så, ja fotograferar där ja 
e. Då blir det ju mycket, det blir en hel del från möten så ja är på här, jobbet 
och sånt men det blir också mycket från torpet i Sörmland. Såatte, då beror 
på var ja e, åker ja på semester så kommer ja å publicera bilder därifrån 
också. 
 
13:55 
Felix: Känns det viktigt att dokumentera vissa händelser, och 
företeelser, arbetsmässigt som fritidsmässigt? Viktigare, snarare. 
 
LARS: Nej, egentligen så, då är ja nog mer inne på Twitter, Twitter är mer ett 
verktyg, där tänker ja efter mer, Instagram är mer spontant, de e liksom, ja ser 
ett bra objekt, så fotar ja det och lägger ut det. Eh, så de e, de är egentligen 
mer tanke bakom Twitter än Instagram. Instagram e, det räcker med att man 
ser en vinkel som är lite häftig, och en av dem ja följer på Instagram, som ja 
tycker är helt suverän, det är Nina Ramsby, bara konstnärliga bilder, jättefina 
bilder, men hon tar ju inte, hon tar ju inga liksom såna här vanliga bilder 
(skrattar) som ja gör, men ibland så lyckas ju ja ta nån sån där konstärlig bild 
också, det är helt nöjd med, såatte, men… eh, hon har ett, hon har en tanke 
bakom alla sina bilder, tror sällan hon gör som ja. “Åh, det här ljuset står ju 
kul, det, klick”, det tror ja inte hon gör. 
 
15:15 
Lova: Hur uttryckligen politisk brukar eller vill du vara i ditt fotograferande? 
 
LARS: Äh, ja, egentligen är det inte heller där nån strategi, det är så här att ja e 
politiskt aktiv och kommer alltså att va, kommer å liksom, så länge ja kan 
andas kommer ja ta ställning, då är de ju självklart för mig att mitt liv i stor 
utsträckning e politik. Men återigen, det blir tydligare på Twitter, där ja hela 
tiden länkar till artiklar som ja tycker att folk ska läsa eller uppmärksammar 
frågor som ja tycker håller på att glömmas bort eller skriver politiska 
kommentarer sådär, medan Instagram är mer vardag, mindre politik, eh, eh, 
även om min vardag också är politik. Så att det finns en skillnad, det gör det. 
 
16:08 
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Felix: Sista frågan då. Eh, hm, också lite av en upprepning. Finns det bilder du ångrar att du 
lagt upp? Som fått konsekvenser? Eh, och har du 
behövt eller valt att radera bilder någon gång? 
 
LARS: Förutom den här uppenbara då, så fanns det en bild… eh, där ja tog, ja 
tog en selfie på gymmet, och så skrev ja nånting såhär, eh, “ja, sen kan man 
med gott samvete käka en semla” (Lova: Ja, vi har sett den), ja så fick ja 
massor med såna här kommentarer, som eh, ja eh, ja tog inte bort bilden men 
ja tog bort kommentarerna, som var sådär… otroligt, eh, alltså, missförstod 
fullständigt, att ja menade att man måste förtjäna att få äta, och att det var 
skuldbeläggande på, framförallt tjejer, som måste se ut på ett speciellt sätt, 
och inte får äta om dom inte tränar å sådär va, och ja tyckte att det var, lite 
obehagligt, alltså det blev nästan hatiska en del inlägg, och blev väldigt sådär, 
och då funderade ja på att ta bort bilden, eh, men det gjorde ja inte utan tog 
bort kommentarerna sen lugnade det sig, eh efter ett tag, men den var, den 
var jobbig, därför det var verkligen inge, alltså eh, ja har svårt att se hur man 
kan tolka min bild, min kommentar så, ja, och dra det så långt… eh, och 
särskilt på det sätt, som det upplevdes. Annars är det väldigt sällsynt att ja får 
negativa kommentarer så… förutom den där bilden förra sommaren då, men, 
då blev det ju, den är ju fortfarande en eh, eh, grej liksom, ja åkte till Åland 
med mina kompisar på, i en förening här, söndag måndag, då skämta dom 
om dom på Ålandsbåten, på scen liksom. Jättekul (skrattar), sånt får man väl 
leva med. 
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9.4 Bildmaterial: Veronica Palm, 2014-03-25 – 2014-04-08 

 
 
 



 57 

 

	  
	  
	  
	  



 58 

	  
	  
	  
	  
	  



 59 

	  
	  
	  
	  
	  



 60 

	  
	  
	  
	  
 



 61 

 

 

 



 62 

9.5 Bildmaterial: Lars Ohly, 2014-03-25 – 2014-04-08  
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