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Abstrakt: Detta är en avhandling om politiska ledare och visuell politisk kommunikation 

på Instagram. 

 

Syfte med min pro gradu-avhandling är att förstå om politikers inlägg på Instagram kan 

kategoriseras som professionella, personliga och privata eller om alla kategorier smälter 

ihop.  

 

För att besvara frågeställningen har jag i den teoretiska bakgrunden bekantat mig med 

politisk kommunikation, politiskt ledarskap och sociala mediers betydelse som verktyg i 

politikers kommunikation.  

 

Det empiriska materialet består av Instagram-inlägg från fem partiordförande. Dessa 

inlägg har jag analyserat enligt Grusell och Nords (2020) tre kategorier för politiska 

Instagram-inlägg; professionellt, personligt och privat.  

 

Resultaten visar att politiker publicerar mest sådana inlägg som kan kategoriseras som 

professionella. Partiordförandena framhävde det professionella genom att publicera bilder 

med tydligt politiska kontexter. Resultaten visar även att individen, partiordförande, är i 

centrum för den visuella politiska kommunikationen vilket kan anses vara starkt 

sammankopplat med den ökade individualiseringen av politik.  

 

Flera inlägg har element som kan anses tillhöra olika kategorier vilket delvis tyder på att 

politikers professionalitet smälter ihop med det privata. Partiordförandena framhäver även 

det privata och det personliga för att skifta uppfattningen om politiker mot ett mer 

mänskligt håll. 
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I continue to believe the Internet and social media are hugely 

powerful tools to build communities across boundaries and borders, 

but I think it’s very important for us to break down the wall where 

we think there’s a virtual world and a real world. 

 

- Former U.S. President Barack Obama
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1 Inledning 
 

Flödet på sociala medier1 är fyllda med rörande och inspirerande berättelser där de mest 

framgångsrika berättarna belönas med enorm synlighet. Med ett lyckat inlägg på sociala medier 

kan politikern få flera tusentals gilla-markeringar och kommentarer och därmed kan politiska 

budskap spridas på ett helt annat sätt än via de traditionella medierna2. Sociala medier är som 

namnet säger en social plattform där interaktion med andra aktörer är en väsentlig del av 

kommunikationen. Kommunikationen på sociala medier är mer interaktiv än på de traditionella 

medierna, vilket hämtar med sig helt nya möjligheter, men även en del utmaningar. Bennett 

(2012) förklarar att sociala medier på ett sätt gjort världen mindre då alla användare är inom 

räckhåll. Personer som fysiskt är långt borta kan upplevas nära eftersom de kan nås på bara 

några sekunder. Med hjälp av sociala medier har man alltså möjligheten att komma i kontakt 

med personer som är tusentals kilometer ifrån. Tröskeln att kontakta en annan person kan också 

anses vara lägre via sociala medier, än till exempel i en debatt på en insändarspalt i 

dagstidningen. Det råder inget tvivel om att sociala medier revolutionerat den politiska 

kommunikationen.  

 

Då vi talar om brytningspunkter idag betyder det naturligtvis inte att det förr i tiden varit stabilt. 

Många studier inom sociala medier framhäver revolutionen som den internetbaserade 

kommunikationen fört med sig (ex. Bennett, 2012). Olausson (2005) förklarar även att det kan 

vara farligt att reflektera över förändringen i samhället med ett slags mytomspunnet stabilt 

förflutet. Sociala medier kan anses ha ändrat dramatiskt den politiska kommunikationen mot ett 

håll där politiker är mer tillgängliga och synliga. Sociala medier utgör därmed en 

kommunikationsplattform där väljarna och följarna har möjligheten att kommunicera med 

politiker på en mer individuell plan (Ross, Fountaine & Comrie, 2015). På grund av denna 

revolution anser jag det intressant att studera hur politiker använder sig av sociala medier för 

att kommunicera med följare och vilken bild politiker ger av sig på sociala medier. Mer specifikt 

 
1 Begreppet sociala medier syftar på medier där användaren har möjlighet att vara interaktiv och själv 

skapa innehåll. Exempel på sociala medier är Twitter, Facebook, Tiktok och Instagram.  

 

2 I denna avhandling använder jag begreppet traditionella medier då jag syftar på tv, radio samt 

dagstidningar, både i tryckt och webbformat.  
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är jag intresserad av att se hur dessa kommer i uttryck på Instagram där inlägg består av både 

bild och skriven text.  

 

Det bör även lyftas fram redan här i början att jag själv kan anses vara en politiker. Jag är invald 

i stadsfullmäktige i Raseborg och besitter även andra politiska förtroendeuppdrag. Under 

kommunalvalet år 2021 byggde jag själv upp en politisk profil på Instagram för att nå ut till 

potentiella väljare. Fältet jag studerar är därmed bekant för mig vilket kan anses vara en fördel, 

men det för också med sig en del utmaningar. I kapitel två diskuterar jag mer grundligt hur min 

roll som politiker eventuellt kan påverka olika skeden av studien, vilka fördelarna är att jag 

känner till fältet och vilka utmaningar jag eventuellt kan stöta på. 

 

 

1.1 Politiker på sociala medier 
 

Varför är det då intressant att studera politiker på sociala medier? Medier har alltid spelat en 

stor roll i den politiska kommunikationen. Det är media som i stor utsträckning påverkar vad vi 

ser som viktigt och aktuellt genom den information de förmedlar (Chen & Meindl, 1991). De 

traditionella medierna påverkar samhällsdiskussionen och de kan till exempel lyfta fram sådant 

som publicerats på sociala medier för att skapa samhällelig debatt. Man kunde alltså 

argumentera för att traditionella medier drar nytta av politikers aktivitet på sociala medier.  

 

Finlands statsminister Sanna Marin använder sig aktivt av sociala medier, i synnerhet 

Instagram, och detta har uppmärksammats av de traditionella medierna. Marins inlägg har 

skapat stora samhälleliga debatter där diskussionsklimatet ibland kan anses vara mycket 

osakligt. Marin publicerade den 24.10.2021 en story3 på sitt Instagram-konto där hon poserar i 

en bild med riksdagsledamot Ilmari Nurminen och låten Boomeri av den finska artisten 

Benjamin Peltonen är länkad. Denna story väckte stor diskussion och avsikterna med inlägget 

har analyserats av både traditionella medier och andra personer på sociala medier, inte minst 

andra riksdagsledamöter. Marin anses ha kritiserat de äldre generationerna, medan Marin själv 

menar att hon uppskattar vad de äldre generationerna gjort för vårt samhälle (Huhtanen, 

24.10.2021). Marin säger själv i en intervju med Yle att det ibland känns som att hennes blotta 

existens är en provokation för vissa personer. Hon fortsätter att förklara att hon inte avsiktligt.  

 
3 Instagram stories. Begreppet story syftar till ett inlägg på Instagram som syns i 24 timmar.  



  Anna Oksanen 

 

3 

försöker provocera utan hon strävar efter att leva så som man brukar i hennes ålder. Marin 

beskriver även att hon försöker forma om bilden av statsministerinstitutionen (Huhtanen, 

24.10.2021). Detta gör hon bland annat via Instagram.  

 

Exemplet ovan med statsminister Marin bevisar hur ett inlägg på sociala medier kan styra 

diskussionen i samhället. Sociala medier erbjuder därmed en plattform för politiker att uttrycka 

sig och nå ut till en stor publik vilket kan gynna politikern i det långa loppet, då förtroendet ska 

mätas i form av val. Sociala medier spelar alltså en stor roll i dagens politiska kommunikation 

och kan till och med anses vara nödvändiga resurser för politikerna (Herkman, 2011).  

 

I en undersökning uträttad av Yle inför kommunalvalet våren 2021, konstaterar 43% av 

finländarna att de anser att politikernas agerande och synlighet på sociala medier påverkar 

beslutet av vem man kommer att rösta på i det kommande kommunalvalet (Niemonen, 

31.1.2021). Även politikerna själv ser sociala medier som ett viktigt verktyg inför val. Iiris 

Suomela från de Gröna förklarar att hon använder några timmar per dag på sociala medier. Hon 

beskriver att det är viktigt med interaktion med följarna och att man genom att interagera med 

följare på sociala medier kan sänka tröskeln till deltagande i politiken (Niemonen, 31.1.2021). 

Det bör dock påpekas att vi haft en pandemi då denna undersökning utförts, vilket har gjort det 

omöjligt för kandidater att göra kampanj ute på fältet och därmed har en stor del av 

kampanjarbetet förflyttats till sociala medier. Sociala mediers betydelse för kommunalvalet 

2021 kan därmed antas vara större än för de tidigare valen som ordnats under normala 

omständigheter.  

 

Riksdagsledamot Sara-Sofia Sirén (samlingspartiet) säger i en intervju med Helsingin Sanomat 

att hon anser att sociala medier har fört med sig många goda saker, bland annat att politiker är 

mer åtkomliga och att man kan dela med sig av information i realtid (Keski-Heikkilä, 

25.7.2021). I samma artikel konstaterar riksdagsledamot Bella Forsgrén (de Gröna) att hon tror 

att man inte kan vara en under 30-årig politiker i dagens läge utan att använda sociala medier. 

Erkki Tuomioja (Socialdemokraterna) anser däremot att sociala medier har förgiftat den 

politiska atmosfären och sänkt kvaliteten på debattkulturen.  

 

Sanna-Maria Laaksonen, forskare inom kommunikation, förklarar att sociala medier inte är 

designade för att fungera som plattform för demokratisk, samhällelig diskussion (mtv uutiset, 

27.1.2021). Laaksonen förklarar ytterligare att diskussionen ofta styrs mot att handla om 
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individer istället för fenomen. Jari Tervo (6.6.2021) skriver i sin kolumn i Helsingin Sanomat 

att politiker inte har makten över teman som medborgarna diskuterar innan val. Han skriver att 

ingen kunde förutspå att medierna skulle skriva om hur statsminister Sanna Marins frukost 

finansieras. Tervo förklarar vidare att politikernas strävan efter att styra diskussionen mot de 

frågor som politiker fattar beslut om, de frågor som kan anses väsentliga, ofta misslyckas och 

diskussionen styrs istället mot frågor som media och medborgarna anser mer intressanta. Trots 

att denna kolumn presenterar endast en individs åsikt, så bevisar antalet skriverier om 

finansieringen av statsministerns frukost att det Tervo påstår kan stämma.  

 

 

1.2 Syfte 
 

I denna studie är jag intresserad av att se hur politiker använder sig av sociala medier för att 

kommunicera med följare och vilken bild politiker ger av sig på sociala medier. Syfte med min 

pro gradu-avhandling är att förstå om politikers inlägg på Instagram kan kategoriseras som 

professionella, personliga och privata eller om alla kategorier smälter ihop. Politisk 

kommunikation är ett rätt så utforskat ämne, men studier om visuell politisk kommunikation på 

sociala medier finns det fortfarande knappt om. Mer specifikt är jag intresserad av hurdana 

inlägg regeringspartiernas partiordförande publicerar på sina Instagram-konton. Jag är också 

intresserad av hur partiordföranden använder Instagram som verktyg i byggandet av den 

personliga profilen. För att svara på detta har jag utöver syftet formulerat forskningsfrågan; 

Instagram används som ett redskap för att skapa en personlig profil, men är partiledarnas 

profiler personliga? 

 

Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på hur politiker använder sig av olika medier, men 

Lalancette och Raynauld (2019) förklarar att det behövs mer forskning kring visuell politisk 

kommunikation på sociala medier. Lalancette och Raynauld (2019) hävdar att den akademiska 

forskningen kring Instagram-baserad politisk kommunikation fortfarande är bristfällig. Även 

Ekman och Widholm (2017) beskriver att det finns betydligt mer forskning kring textbaserad 

politisk kommunikation på sociala medier som Twitter, än om visuell politisk kommunikation. 

Min avhandling bidrar med ny kunskap om visuell politisk kommunikation och mer konkret 

hurdana inlägg politiker publicerar på Instagram. 
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1.3 Disposition och struktur  
 

Strukturen som jag följer i min avhandling består av inledning, metod, teoretisk referensram, 

resultat, analys och avslutande diskussion. Efter detta inledande kapitel där jag presenterar 

problemområde, syfte och avgränsning, presenterar jag den valda metoden för min studie.  

 

I metodkapitlet diskuterar jag val av netnografi som datainsamlingsmetod samt för- och 

nackdelarna med användningen av sekundärdata. I kapitlet redogör jag även för det urval jag 

inkluderar i denna studie och argumenterar för de avgränsningar jag gjort för att bestämma vilka 

politiker jag inkluderat. Metodkapitlet innehåller även en diskussion där jag redogör för den 

valda data-analysmetoden. I metodkapitlet redogör jag också för etiska överväganden vid 

användningen av netnografi som forskningsmetod.  

 

Det tredje kapitlet utgörs av den teoretiska referensramen för denna avhandling. Det tredje 

kapitlet börjar med en diskussion om politik i Finland idag och politiskt ledarskap. Sedan går 

jag in på politisk kommunikation i stort för att ytterligare fördjupa mig i sociala medier som 

politiskt kommunikationsverktyg och visuell kommunikation. Jag diskuterar även hur politiken 

kan anses vara individcentrerad och hur detta syns i den politiska kommunikationen på sociala 

medier. I det fjärde kapitlet presenterar jag insamlat data. Det fjärde kapitlet innehåller både 

presentation av text som skrivits i samband med bilderna i inläggen på Instagram och bilderna 

som publicerats.  

 

Det femte kapitlet utgörs av analysen där jag kopplar mitt empiriska material till den teoretiska 

referensramen som jag presenterar i kapitel tre. Analysmetoden jag använder mig av i denna 

avhandling är visuell analys där analysen är strukturerad utifrån Grusell och Nords (2020) tre 

kategorier för politiska inlägg på Instagram. Dessa kategorier presenteras närmare i kapitel tre. 

I det sista kapitlet gör jag en sammanfattning över de slutsatser jag vill argumentera för och jag 

för en diskussion om studiens empiriska och teoretiska bidrag.   
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2 Min studie  

 

Detta är en studie om politisk visuell kommunikation, men framför allt är detta en studie om 

politiska ledare på Instagram. Eftersom syftet med min avhandling är att förstå om politikers 

inlägg på Instagram kan kategoriseras som professionella, personliga och privata eller om alla 

kategorier smälter ihop, har jag gjort min studie ur ett kvalitativt perspektiv. Aspers (2011) 

betonar vikten av att det fenomen som studeras ska styra valet av metod. Valet av metod ska 

även återspegla det som forskaren önskar uppnå med studien (Aspers, 2011). I denna 

avhandling är det forskningsämnet som styr valet av metod och jag redogör för den valda 

metoden senare i detta kapitel. 

 

I detta kapitel diskuterar jag först kort allmänt visuella studier och sedan material, urval och 

data-analysmetod för studien. I det här kapitlet argumenterar jag för valet av metod och 

presentera alternativa tillvägagångssätt. Mot slutet diskuterar jag frågor som berör 

forskningsetik och trovärdighet. Jag beskriver också kort min förstudie och slutligen 

sammanfattar jag hela kapitel två.  

 

 

2.1 Visuella studier 
 

I studiens syftesbeskrivning belyste jag vikten av att kunna studera det visuella inom den 

politiska kommunikationen på sociala medier. Visuella studier kan anses vara mycket lika 

studier inom konsthistoria, visuell kommunikation och design (Elkins, 2013). Enligt Aspers, 

Fuehrer och Sverrisson (2004) är det visuella dock inte tillräckligt utforskat och få forskare 

inom samhällsvetenskaper använder sig av visuella metoder. Elkins (2013) uppmärksammar 

ändå att visuella studier har ökat inom detta århundrade. Bell och Davison (2013) förklarar att 

ökningen av visuella studier skett mycket långsamt inom organisationsstudier och att 

etableringen skett under de senaste tio åren. 

 

Stimson (2005) beskriver tre centrala argument för varför visuella former av kommunikation är 

betydelsefulla och varför det därav är intressant och nödvändigt att forskare studerar det 

visuella. För det första underlättar användningen av det visuella den tvärkulturella 

kommunikationen som är nödvändig för alla former av globalisering. För det andra påskyndar 
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olika visuella former omvandlingen av information till en “handelsvara” och har därmed 

fungerat som en nödvändig komponent i utvecklingen av de industrier som drivit den så kallade 

nya ekonomin4. För det tredje har visuellt material blivit en form av data som kan lagras, 

övervakas, analyseras och spåras för bland annat övervakning för till exempel statliga ändamål 

(Stimson, 2005).  

 

Det visuella som koncept har en lång historia och enligt Stimson (2005) är det visuella starkt 

sammankopplat med hur vi förstår världen omkring oss. Eftersom det visuella studerats relativt 

lite inom samhällsvetenskaper och inom organisationsforskning (Aspers, Fuehrer & Sverrisson, 

2004; Bell & Davison, 2013) anser jag att min studie kan genom valet av metod bidra med ny 

kunskap även på ett metodologiskt plan. Genom denna visuella studie vill jag bidra till en ökad 

förståelse om hur det visuella i politikers inlägg på sociala medier påverkar följarnas och 

åskådarnas uppfattning om politikerna.  

 

 

2.2 Netnografi som datainsamlingsmetod 
 

I syfte att uppnå en bredare kunskap om det studerade ämnet behöver vi kunna tolka, analysera 

och beskriva fenomen. Jag är inte intresserad av hur ofta politikerna gör inlägg på sociala 

medier, utan istället är jag intresserad av innehållet i inläggen. Det jag är intresserad av att 

studera går alltså inte att mäta kvantitativt och således utför jag en kvalitativ studie. Berg (2016) 

förklarar att den nätbaserade kommunikationen baserar sig starkt på det skrivna ordet, men han 

poängterar också att kommunikationen idag innefattar mycket mer än bara det skrivna. I denna 

studie inkluderar jag att utöver det skrivna även bilder eftersom bilderna utgör en viktig 

byggsten i det sociala samspelet på Instagram.  

 

Etnografi är ett begrepp som betecknar olika typer av observationsstudier och används brett av 

forskare som studerar samhälleliga fenomen (Ahrne & Svensson, 2016). I denna avhandling 

använder jag mig av en specifik typ av etnografi, nämligen netnografi. På grund av ett behov 

att studera fenomen på nätet har netnografi vuxit fram (Berg, 2016). Termen digital etnografi 

 
4 Den nya ekonomin är ett modeord för att beskriva nya, snabbväxande industrier som ligger i 

framkanten av tekniken och tros vara drivkraften för ekonomisk tillväxt och produktivitet (Investopedia, 

2020).  
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är ett allmänt begrepp som används då man syftar på flera möjliga metoder som studerar 

kvalitativa data online5 (Kozinets, 2011). Etnografi på nätet eller netnografi är begrepp som 

nominellt används för att referera till en rad möjliga metoder som engagerar sig i kvalitativa 

data online. Kozinets (2011) förklarar att dessa metoder oftast förknippas med en 

forskningsposition som innebär deltagande observation. Karaktäristiskt för etnografiska studier 

är att de är kvalitativa och tolkande samt att de kan kombinera flera datainsamlingsmetoder. 

Genom netnografiska studier kan forskare studera sociala interaktioner som sker online 

(Kozinets, 2011). Berg (2016) beskriver att det som är avgörande och kännetecknande för en 

netnografi är att det som studeras ska vara nätbaserat och socialt till sin karaktär. Berg (2016) 

förklarar att deltagande i nätgemenskaper och användningen av sociala medier blivit en del av 

vår vardag, men forskare kan ändå stöta på en rad av utmaningar då de närmar sig den 

nätbaserade kommunikationen. Det sociala livet på nätet är nämligen inte direkt jämförbart med 

livet offline.  

 

 

 

Datainsamling i min studie 

 

Mot bakgrund av ovan nämnd beskrivning om netnografi och med tanke på att jag genomför 

en observationsstudie med politiker på sociala medier, anser jag att det mest lämpade 

metodvalet är netnografiska observationer. I syfte om att uppnå kunskap och samla in empiriskt 

material om hur partiordföranden presenterar sig professionellt, privat och personligt har jag 

följt med fem partiordföranden på Instagram under perioden 11. oktober - 31. oktober 2021. 

Eftersom dessa fem partiordföranden skapar inlägg aktivt så anser jag att 20 dagar är en lämplig 

tidsperiod för att samla in ett rikt empiriskt material. Materialet jag samlat in består av 

partiordförandenas inlägg i flödet på Instagram. För att kunna analysera materialet i efterhand 

har jag tagit skärmdumpar av inläggen. Då de funnits flera bilder i samma inlägg har jag tagit 

en skärmdump på alla bilder i inlägget.  

 

 
5
 Begreppen online och offline används i denna avhandling för att skilja åt handlingar och fenomen som 

kan observeras fysiskt i vardagliga livet från det som sker på nätet.  
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I denna studie har jag inte inkluderat så kallade Instagram-stories eftersom dessa är tillgängliga 

i endast 24 timmar vilket betyder att de spelar en annan roll i kommunikationen i jämförelse 

med bildinlägg i flödet. Jag har även exkluderat videon eftersom de inte direkt är jämförbara 

med bildinlägg. Instagram möjliggör redigerande av texter i efterhand, men bilder kan inte 

ändras efter att de publicerats. Bilder kan endast raderas och det är möjligt att lägga till och ta 

bort taggar.6 I strävan efter att kunna ta del av alla inlägg som publiceras, har jag uppdaterat 

Instagram flera gånger om dagen för att kunna ta en skärmdump av inläggen så fort som möjligt 

efter att de laddats upp. Jag har inte dokumenterat ifall texten i inläggen ändrats efteråt.  

 

Det empiriska materialet jag använder mig av är sekundärdata vilket betyder att materialet är 

obekant för mig. Bryman och Bell (2017) betonar att det är viktigt att lägga ner tid för att 

bekanta sig med materialet ordentligt för att lära känna det. Insamlandet av data i sig självt är 

inte resurskrävande eftersom jag använder mig av data som redan existerar på sociala medier, 

men därav är det ännu viktigare att lägga ner tid på att bekanta sig med materialet. Jag har 

bekantat mig med materialet redan under insamlingen för att skapa mig en bild av materialets 

innehåll och för att få ett första intryck av eventuella mönster som kan hittas i materialet. Efter 

avslutad insamling har jag analyserat materialet med hjälp av den teoretiska referensramen som 

jag presenterar i kapitel tre. Jag använder mig av tre kategorier för analyserandet av mitt 

insamlade material och dessa kategorier baserar sig på en studie gjord av Grusell och Nord 

(2020). Inläggen kategoriseras som professionella, personliga eller privata. Dessa kategorier 

presenterar jag mer utförligt i kapitel tre.  

 
 

2.3 Valet av politiker 
 

Jag började med att gå igenom kring 50 riksdagsledamöters konton på Instagram för att bilda 

mig en uppfattning om hur aktivt politiker uppdaterar sina konton, hurdant innehåll de 

producerar och hur de interagerar med sina följare. Efter en snabb och ytlig genomgång kunde 

jag observera att det finns stora skillnader i aktiviteten bland dessa politiker. Aktiviteten blev 

slutligen en bidragande faktor till urvalet av politiker. En annan avgörande faktor var mitt eget 

intresse för specifikt partiordförande och deras kommunikation på sociala medier. Jag har 

därmed valt att studera statsminister Sanna Marin, justitieminister Anna-Maja Henriksson, 

 
6  På Instagram är det möjligt att tagga ett eller flera konton i de bilder man publicerar. 
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inrikesminister Maria Ohisalo, utbildningsminister Li Andersson och finansminister Annika 

Saarikko. Dessa fem politiker fungerar som partiordföranden i sina respektive partier och kallas 

tillsammans för kvintetten. Orsakerna till att jag valt dessa fem politiker är att de kan anses som 

representanter för alla regeringspartier och att de alla uppdaterar sina sociala medier 

kontinuerligt vilket ger ett rikt empiriskt material. De kan även ses som de främsta 

representanterna för Finlands regering. Dessa argument behandlar jag mer grundligt i ett senare 

skede.  

 

Nedan följer en kort presentation av de politiker som jag valt att inkludera i studien. All den 

information jag presenterar här hittas på Statsrådets webbsida (Statsrådet, 2021). I kapitel fyra 

presenterar jag dessa politiker och deras bakgrund mer grundligt.  

 

 

Sanna Marin 

 

 

Statsminister Sanna Marin utnämndes i december 2019. Hon är den yngsta statsministern i 

Finlands historia och Finlands tredje kvinnliga statsminister. Marin föddes i Helsingfors 1985, 

spenderade sin barndom i Birkala och flyttade sedan till Tammerfors där hon idag bor med sin 

familj. Marin har avlagt förvaltningsmagisterexamen vid Tammerfors universitet 2017. Marin 

har fungerat som ordförande för Finlands socialdemokratiska parti sedan augusti 2020 och 

innan det fungerade hon som partiets vice ordförande. Marin blev invald i riksdagen för första 

gången år 2015. Hon är även invald i Tammerfors stadsfullmäktige där hon agerade ordförande 

för stadsfullmäktige åren 2013–2017.  
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Anna-Maja Henriksson 

 

 

Henriksson är född i Jakobstad år 1964 där hon bor än idag. Henriksson har fungerat som 

ordförande för Svenska folkpartiet sedan år 2016 och mellan åren 2010 och 2015 fungerade 

hon som vice ordförande för partiet. Henriksson blev invald till riksdagen för första gången år 

2007. Hon har varit invald i Jakobstads stadsfullmäktige sedan år 1997. Henriksson har innehaft 

posten som justitieminister år 2011–2014 i statsminister Jyrki Katainens regering, år 2014–

2015 i statsminister Alexander Stubbs regering, en kort period i statsminister Antti Rinnes 

regering och innehar för tillfället posten som justitieminister i statsminister Sanna Marins 

regering.  

 

 

 

Maria Ohisalo 
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Ohisalo är född i Helsingfors år 1985 där hon är bosatt än idag. Ohisalo blev invald i riksdagen 

från Helsingfors valkrets vid riksdagsvalet 2019 och hon utnämndes till inrikesminister i juni 

samma år för regeringen Rinne. Ohisalo är även stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors. Hon 

har avlagt en politicesmagisterexamen vid Helsingfors universitet 2011 och år 2017 disputerade 

hon för doktorsgraden i samhällsvetenskaper vid Östra Finlands universitet. Ohisalo valdes till 

De Grönas ordförande år 2019 efter att ha fungerat som partiets vice ordförande sedan år 2015.  

 

 

Li Andersson 

 

 

Andersson är född år 1987 i Åbo där hon även är invald i stadsfullmäktige sedan år 2012. Hon 

är politices kandidat från Åbo Akademi. Andersson blev invald första gången till riksdagen år 

2015 och hon har fungerat som undervisningsminister sedan år 2019. Andersson blev vald till 

Vänsterförbundets ordförande år 2016 och innan det var hon vice ordförande för partiet i 

ungefär ett års tid.  

 

Annika Saarikko 
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Saarikko är född år 1983 i Oripää och bor idag med sin familj i Åbo. Saarikko valdes till 

ordförande för Centern i Finland i september 2020. Hon blev för första gången invald i 

riksdagen i valet 2011 och hon har varit ledamot i Åbo stadsfullmäktige sedan 2013. Hon har 

fungerat som finansminister sedan maj 2021 och innan det var hon forsknings- och 

kulturminister. Våren 2013 avlade Saarikko filosofie magisterexamen med medieforskning som 

huvudämne vid Åbo universitet. 

 

 

Valet av endast kvinnor  

 

Jag är medveten om att alla personer jag valt att studera i denna avhandling är kvinnor. Jag har 

dock inte valt ut endast kvinnor med avsikt, utan dessa politiker har jag valt på basen av att de 

är ordförande för regeringspartierna och därmed har de mycket gemensamt. På grund av de 

utvalda politikerna har mycket gemensamt anser jag dem vara delvis jämförbara. Jämförbarhet 

mellan dem som studeras kan anses vara en viktig faktor i denna studie.  

 

Eftersom jag i min avhandling inte utgår från ett genusperspektiv så anser jag att valet av endast 

kvinnor inte är problematiskt för min studie. Det är dock självklart att jag måste beakta 

genusperspektivet i viss mån och därför diskuterar jag i analysen, vilken betydelse valet av 

endast kvinnor kan ha på slutresultatet. I kapitlet där jag diskuterar tidigare forskning kommer 

jag även att ta upp aspekter som berör specifikt kvinnor i politiken. Inkluderandet av politiker 

som är män kunde ge en bredare uppfattning om skillnader och likheter mellan hur män och 

kvinnor använder det visuella i politisk kommunikation. I slutdiskussionen redogör jag för 
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studiens brister och diskuterar förslag på vidare forskning. I slutdiskussionen lyfter jag fram 

aspekten med att inkludera män i studien på ett mer ingående sätt.  

 

 

2.4 Analys av data 
 

De data jag samlat in för denna studie kunde analyseras både kvantitativt och kvalitativt 

beroende på sättet man bearbetar materialet. Eftersom jag är intresserad av att analysera 

innehållet i inläggen som politikerna publicerar på Instagram, så anser jag att en kvalitativ 

analys är det lämpligaste alternativet för min studie. Lalander (2016) förklarar att etnografi 

används mycket brett då man diskuterar olika angreppssätt i förhållande till miljöer där 

människor agerar. Lalander (2016) förklarar vidare att det är typiskt för etnografiska studier att 

forskare utgår från relativt öppna frågor istället för att låsa sig vid onödigt begränsande 

frågeställningar i ett tidigt skede. Jag bestämmer därför inte på förhand vilka teman jag söker 

efter utan istället förhålla mig öppet till olika möjliga teman, frågeställningar och mönster i det 

insamlade materialet.  

 

Rennstam och Wästerfors (2016) belyser tre grundpelare för att kunna göra en kvalitativ analys; 

sortera, reducera och argumentera. Sorteringen innebär att forskaren analyserar materialet 

genom den teoretiska referensramen som hen använder sig av för att kunna skapa kategorier. 

Genom att reducera materialet kan forskaren sortera bort det som inte är väsentligt eller tillhör 

någon av kategorierna som forskaren skapat i sorteringsfasen. Slutligen bör forskaren kunna 

argumentera för varför den utförda studien bidrar med något som skiljer sig från tidigare 

forskning (Rennstam & Wästerfors, 2016). I kapitel fem redogör jag för hur jag utfört den 

kvalitativa analysen av studiens material.  

 

 

 

Visuell analys 

 

I denna studie använder jag grounded visual pattern analysis av Shortt och Warren (2017) som 

verktyg för analyserandet av insamlat data. I denna modell utgår Shortt och Warren (2017) från 

fyra olika steg i analyserandet av visuellt material;  
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Det första steget är att gruppera alla fotografier som är kopplade till specifika teman. Syftet 

med att gruppera är att identifiera mönster som kommunicerar vissa känslor eller framkallar 

vissa frågor. Gruppering möjliggör att forskaren kan betrakta hur den dialogiska betydelsen har 

visualiserats och erbjuder forskaren en möjlighet att identifiera eventuella underliggande 

meningar i studiens material. Detta första steg är nödvändigt innan analysen kan påbörjas. 

Shortt och Warren (2017) förklarar att det är viktigt i detta skede att forskaren har en överblick 

över hela materialet och därmed behöver forskaren se alla bilder på en gång. I min studie har 

jag använt mig av verktyget Canva för att skapa ett dokument där alla bilder kan ses samtidigt. 

Shortt och Warren (2017) förklarar även att bilder eventuellt måste dupliceras ifall forskaren 

anser att samma bild kan tillhöra flera kategorier.  

 

Det andra steget i studien som enligt Shortt och Warren (2017) är i nyckelposition är 

organisering av materialet. Ett viktigt steg i processen är att bestämma uppsättningen av 

bilderna; placeras bilderna till exempel i kronologisk eller slumpmässig ordning. Dessa kan 

verka som små beslut, men Shortt och Warren (2017) betonar vikten av organisering eftersom 

bilder påverkas av det sammanhang de betraktas inom. Särskilt viktigt enligt dem är det att 

fundera vilka bilder som placeras bredvid varandra eftersom bilder kan betraktas i förhållande 

till varandra och generera en kollektiv betydelse utöver den enskilda bildens mening.  

 

I det tredje steget förklarar Shortt och Warren (2017) att forskaren behöver göra en strukturerad 

observation på materialet. Den strukturerade observationen kan delas in i två olika sätt att se på 

materialet. I en symbolisk observation ska forskaren kartlägga de mönster som är uppenbara. 

Intressanta frågor är därmed vad som avbildas, ifall det finns något ovanligt eller speciellt och 

om det finns något i för- eller bakgrunden i bilden som kan vara av särskilt intresse för bildens 

betydelse. I en observation där man ser på bildens sammansättning bör forskaren granska hur 

fotografens estetiska och visuella preferenser uttrycker sig i bilderna. Shortt och Warren (2017) 

beskriver relevansen av att förstå fotografens bidrag och dess betydelse för bilduppsättningen 

för att ytterligare kunna förstå underliggande meningsstrukturer. I denna observationsfas 

granskar forskaren bland annat hur fotografen positionerat sig i förhållande till det avbildade 

subjektet och ifall forskaren använt sig av specialeffekter eller filter.  

 

Det sista steget i grounded visual pattern analysis är teoretisering. I det sista steget är det även 

viktigt att kartlägga hur resultaten förhåller sig till studiens teoretiska åtaganden. I det sista 

steget bör forskaren se på de mönster som tidigare identifierats i bilderna och hur de förhåller 
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sig till de existerande teorierna inom fältet. Shortt och Warren (2017) beskriver även vikten av 

att forskaren generaliserar resultaten så att resultatet kan tillämpas i större skala istället för de 

enskilda bilderna i studien.  

 

I kapitel fem beskriver jag hur jag tillämpat grounded visual analysis i min studie. Jag beskriver 

de olika stegen och hur jag använt analysmetoden i min studie.  

 

 

2.5 Etiska överväganden och trovärdighet 
 

Det råder en del oenighet gällande forskningsetik i nätbaserade sammanhang. Berg (2016) 

förklarar att den netnografiska forskningen präglas av det empiriska materialets 

lättillgänglighet, vilket leder till antaganden om att det är fritt att använda materialet helt hur 

forskaren själv anser bäst.  

 

I offline tillfällen utgår forskaren från informerat samtycke och därmed är deltagarna i 

observationsstudien i dessa fall medvetna om att de deltar i studien. I netnografiska studier är 

detta offentligt publicerat vilket leder till en paradoxal spänning i hur olika aktörer kan betraktas 

beroende på om de agerar online eller offline (Berg, 2016). Berg (2016) fortsätter med att 

diskutera problematiken kring definierandet av en aktör som agerar online. En aktör online kan 

likställas med en aktör offline och då ska aktörens identitet skyddas, informerat samtycke ska 

erbjudas och det ska garanteras konfidentialitet (Berg, 2012).  

 

Även Bryman och Bell (2013) betonar vikten av frivillighet, konfidentialitet och anonymitet 

bland studiens deltagare. Om aktören däremot ses som en författare som producerar och 

publicerar material offentligt, bör textens ursprung erkännas för att det inte ska uppstå 

upphovsrättsliga problem (Berg, 2012). Det uppstår därmed en paradox eftersom en aktörs 

identitet bör skyddas samtidigt som publicerat material bör få erkännande av upphovsrättsliga 

skäl. Enligt Vetenskapsrådet (2002) behöver samtycke dock inte finnas om allt material 

publicerats i sociala medier eller andra massmedier. Berg (2012) betonar att det alltid i 

slutändan är forskaren själv som bör anpassa sina etiska ställningstagande till den aktuella 

situationen. Eftersom de personer jag inkluderar i min studie är politiker som uttalar sig mycket 

i offentligheten och deras Instagram-konton är offentliga, så anser jag med stöd i argumentet 

från Vetenskapsrådet att materialet inte behöver anonymiseras.  
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Forskare bör ta ansvar över det man publicerar och därmed är det viktigt att tänka över det fakta 

man presenterar (Carlsen och Sandelands, 2015). Carlsen och Sandelands (2015) fortsätter med 

att förklara vikten av att överväga vad som är väsentligt för studien, vilket ibland kan vara en 

utmanande process. En bekant miljö kan skapa utmaningar att behålla sig kritiskt till 

observationerna och kan även försvåra upptäckten av väsentliga fenomen i undersökningen 

(Lalander, 2015). Ahrne och Svensson (2016) beskriver dock hur samhällsforskare själva är en 

del av samhället och därmed automatiskt en del av studien. Detta betyder att forskare 

oundvikligen har förutfattade meningar och förväntningar om det som studeras.  

 

Som tidigare nämnts kan jag anses vara en politiker som agerar på sociala medier och därmed 

är det viktigt att jag är medveten om de utmaningar som kan uppstå. Watson (2011) förklarar 

att det finns en risk att forskaren missar viktiga detaljer ifall miljön som studien utförs i är 

bekant från tidigare för forskaren. Jag har därför strävat efter att ifrågasätta sådant som jag 

brukar ta för givet. En viktig del av processen har även varit kommunikationen och 

diskussionen med människor som inte är politiskt engagerade för att få en del distans till det 

studerade fältet. Det finns ändå fördelar med att forskaren själv känner till fältet. De olika 

fenomenen kan observeras och tolkas i snabbare takt av forskaren ifall denne har erfarenhet av 

det fält som studeras från tidigare (Aspers, 2011). Enligt Bryman och Bell (2017) kan och ska 

forskaren inte uppnå total objektivitet gentemot fältet eftersom forskarens roll är betydande i 

hur forskningsprocessen formar sig och hur det slutligen påverkar slutsatserna. 

 

Det är viktigt för forskaren att kunna övertyga läsaren om studiens trovärdighet genom att klart 

redogöra för studiens alla väsentliga steg (Svensson & Ahrne, 2016). Alla val som forskaren 

gör under studiens lopp kan slutligen påverka de slutsatser som kan dras av studien och därmed 

är det ytterst väsentligt att forskaren gör noggranna övervägande om bland annat insamling av 

data och val av studiens urval (Svensson & Ahrne, 2016).  

 

 

2.6 Min förstudie 
 

Under hösten 2020 bestämde jag mig för att kandidera i kommunalvalet våren 2021. Det blev 

snabbt klart för mig att den pågående pandemin skulle tvinga kandidaterna att genomföra 

kampanjen fullständigt online eftersom det inte var möjligt att träffa väljare ute på fältet så som 
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vid alla tidigare val. Kandidaterna förflyttade kampanjarbetet till Facebook, Instagram, 

personliga webbsidor och de unga och kreativa använde sig av TikTok. Själv använde jag mig 

av alla dessa sociala medier för att nå ut till en möjligast bred grupp av potentiella väljare. Jag 

följde också aktivt med andra politiker och hur de använde sociala medier för att kommunicera 

med potentiella väljare. Det var kring dessa tider jag insåg hur intresserad jag verkligen var av 

hur politiker kommunicerar på sociala medier. Inte endast för att jag själv skulle kunna ta efter 

andra politiker och utveckla min egen kampanj, utan för att kunna förstå vilka budskap 

politikerna vill förmedla. Jag var och är fortfarande intresserad av olika intryck, känslor och 

budskap som konstruerades på politikernas sociala medier. Jag var särskilt intresserad av hur 

dessa konstruerades på Instagram.  

 

För att få en överblick av vilka politiker som kunde vara särskilt intressanta att inkludera i min 

studie har jag gått igenom ungefär 50 riksdagsledamöters Instagram-konton. Av genomgången 

kunde jag preliminärt konstatera att det finns många likheter, men även mycket som skiljer åt 

riksdagsledamöternas sätt att kommunicera och producera innehåll på Instagram. Slutligen 

bestämde jag mig för att inkludera den så kallade kvintetten i min studie eftersom jag anser att 

dessa fem politiker är mest lämpade att jämföras med varandra. De är alla partiledare i 

regeringspartierna, de är alla kvinnor och de alla producerar innehåll rätt så aktivt.  

 

Eftersom jag följt med flera politiker under en längre tid har jag bildat mig en uppfattning om 

hur politiker agerar på sociala medier, redan innan jag valde temat för min avhandling. De 

politiker jag slutligen valt till min studie har jag alltså följt med redan en längre tid innan jag 

påbörjade min studie. Det är även genom att följa flera politiker på Instagram som mitt intresse 

för hur politiker konstruerar sig själva på sociala medier har utvecklats och till slut lett till valet 

av tema för min avhandling.  

 

 

2.7 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis kan konstatera att jag genomför en visuell studie där jag använder mig av 

netnografi som datainsamlingsmetod. Jag har valt att analysera partiledarna för alla partier som 

är representerade i statsminister Marins regering. Dessa politiker är statsminister Sanna Marin 

(sdp), inrikesminister Maria Ohisalo (de Gröna), finansminister Annika Saarikko (centern), 

justitieminister Anna-Maja Henriksson (sfp) och undervisningsminister Li Andersson 
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(vänstern). Analysmetoden jag använder mig av i denna studie är grounded visual pattern 

analysis av Shortt och Warren (2017). Det insamlade materialet kategoriserar jag sedan enligt 

Grusell och Nords (2020) tre kategorier för politiker Instagram-inlägg; professionella, 

personliga och privata.  

  



  Anna Oksanen 

 

20 

3 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenterar jag den teoretiska referensramen för min studie. Jag inleder med en 

allmän diskussion om politik i Finland i dagsläget. Eftersom de politiker jag valt att studera är 

kvinnor, för jag en diskussion om specifikt kvinnor i politiken.  Därefter fördjupar jag mig i 

politisk kommunikation som är ett av de mest centrala teman i denna avhandling. Jag fortsätter 

sedan med att redogöra för sociala medier som politiskt kommunikationsverktyg och fortsätter 

med att fördjupa mig i visuell politisk kommunikation. I detta kapitel behandlar jag hur 

politikern som individ har den största rollen i dagens politiska kommunikation. Slutligen 

diskuterar jag Grusell och Nords (2020) modell där de delar in politikers inlägg på Instagram i 

tre kategorier; professionellt, personligt och privat.  

 

 

3.1 Politik i Finland idag 
 

I hjärtat av demokratin finns förutom demokratiska institutioner även individer som vill delta i 

politiken genom bland annat medborgarinitiativ, genom att skapa debatt och driva igenom 

beslut. Politik är framför allt en strävan efter att påverka och därmed en av grundpelarna i 

demokratin (Hakala, Herkman & Kantola, 2012). Politik skapar stora rubriker i media vilket 

kan skapa en känsla av att politik är populärt, men innehållet i nyheterna har allt som oftast en 

negativ klang. 

 

Det flerpartisystem som vi har i Finland möjliggör att de mindre partierna också kan få invalda 

i riksdagen och har även möjlighet att få plats i regeringen (Paloheimo & Wiberg, 1996). Det 

är inte endast de större partierna som är representerade i riksdagen utan också mindre partier 

och rörelser, så som Liike Nyt-rörelsen med en riksdagsledamot (Riksdagen, 2021). Liike Nyt-

rörelsen är en ung rörelse som grundades år 2018 (Liike Nyt, 2021) medan det äldsta partiet 

som finns representerat i riksdagen för tillfället, Finlands Socialdemokratiska parti, är grundat 

år 1899 (Riksdagen, 2021). Detta bevisar att det i Finland finns plats för både stora och små 

samt nya och äldre partier i riksdagen. Mickelsson (2015) förklarar att det inte endast är partiets 

egen ideologi som är avgörande för partiets fortlevnad och framgång utan tidsperiodens 

ideologi är en bidragande faktor. Paloheimo (2009) menar dock att trots att ideologierna ändrat 
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i hög grad sedan de äldre partierna grundades, så har de lyckats hålla fotfäste i det finländska 

samhället.  

 

Borg, Kestilä-Kekkonen och Wass (2020) förklarar att samhälleliga förändringarna och den 

fluktuerande relationen mellan medborgare och det politiska systemet återspeglas direkt till 

medborgarnas politiska uppfattningar och val. Detta har kunnat ses i synnerhet i de 

överraskningar kring val som forskare inte kunnat förutse (Borg et al., 2020). De förklarar att 

detta delvis beror på att medborgare inte längre fattar sina beslut utifrån de traditionella 

samhällsklasserna.  

 

Eftersom jag senare analyserar hur de enskilda politikerna som representerar olika partier 

porträtterar sig själva på Instagram så är det även viktigt att förstå hur könsfördelningen ser ut 

inom partierna. Pikkala (2020) förklarar att alla riksdagspartier, bortsett från Sannfinländarna 

och Samlingspartiet, ökade den procentuella andelen nominerade kvinnor i valet 2019 i 

jämförelse med riksdagsvalet 2015. Kvinnornas andel av rösterna ökade även på hela partifältet 

bortsett från Kristdemokraterna (Pikkala, 2020). Från de Gröna är hela 85% av de invalda 

kvinnor (Pikkala, 2020). Sannfinländarna och Centern i Finland är de partier som genomgående 

har en liten andel kvinnor och de båda partierna har endast en tredjedel invalda kvinnor i 

riksdagen (Pikkala, 2020). Värt att notera här är ändå att Centerns ordförande, Annika Saarikko, 

är en kvinna.  

 

Suuronen, Grönlund och Sirén (2020) förklarar att faktorer som påverkar valet av parti är bland 

annat kön, ålder, utbildning, yrke, var man bor och hur man upplever att man placerar sig på 

den traditionella höger-vänster axeln. Bland de unga är Samlingspartiet, de Gröna och 

Sannfinländarna de populäraste partierna. Centern, Samlingspartiet och Socialdemokraterna är 

de partier som har ett starkt fotfäste hos den äldre befolkningen (Suuronen et al., 2020). 

Samlingspartiet har därmed stöd hos både den äldre och yngre befolkningen, men samtidigt 

belyser Suuronen et al. (2020) att partiets väljarskara blivit allt yngre. Hos Svenska Folkpartiet 

och Kristdemokraterna finns inga större skillnader i åldersstrukturen bland väljarna, men 

Kristdemokraterna har haft en del svårigheter att samla in röster av väljare mellan 18 och 24år.  

 

 

Kvinnor i politiken 
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Eftersom urvalet i denna avhandling består av enbart kvinnor anser jag att det är nödvändigt att 

diskutera kvinnors position i politiken med fokus på nuläget. Här är det även bra att jag 

specificerar att man enligt mig inte generellt kan göra en avgränsning mellan endast kvinnor 

och män. I denna avhandling utgår jag dock för tydlighetens skull från en binär indelning på 

kön.7  

 

Politik har traditionsenligt setts som ett fält som domineras av män (Randall, 1987). Enligt the 

Global Gender Gap Report (World Economic Forum, 2021) är Finland världens näst mest 

jämställda land, strax efter Island. Trots att vi ligger på topp när det kommer till jämställdhet, 

så möter kvinnor i politiken ständigt fördomar som är kopplade till deras kön. Statsminister 

Sanna Marin säger följande i en intervju med tidningen Vogue: In every position I’ve ever been 

in, my gender has always been the starting point – that I am a young woman,” (Kale, 2020). I 

denna avhandling tar jag inte ställning till hur fördomar och fältets mansdominans påverkar 

innehållet i partiordförandes inlägg. Jag anser det ändå betydelsefullt att notera dessa faktorer 

eftersom de eventuellt kan påverka de kvinnliga politikernas behov att presentera sig på ett visst 

sätt på Instagram.  

 

I riksdagsvalet 2019 skedde en större förändring i könsbalansen mellan de invalda 

riksdagsledamöterna då rekordmånga kvinnor valdes in i riksdagen (Pikkala, 2020). Finland 

blev det land i Europa med största procentuella andelen riksdagsledamöter som är kvinnor med 

hela 47% av ledamöterna. I den nuvarande regeringen med Sanna Marin som statsminister har 

kvinnor 12 av de 19 ministerposterna (Pikkala, 2020). Pikkala (2020) beskriver att en del av 

ökningen kan förklaras med att både Centern och Sannfinländarna är mansdominerade partier 

och dessa partier gjorde en stor förlust i riksdagsvalet 2019. I riksdagsvalet 2019 meddelade 

62% av kvinnorna att de röstar på en kvinnlig kandidat medan 69% av männen meddelade att 

de röstar på en manlig kandidat (Pikkala, 2020).  

 

 

3.2 Politiskt ledarskap 
 

 
7
 Enligt Institutet för välfärd och hälsa (2018) är en binär könsuppdelning ett tankesätt där man 

utgår från att det endast finns två olika kön – kvinnor och män. 
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Partiordförandena väljs på partiernas egna partimöten där alla delegater, partiets medlemmar, 

väljer vem som får förtroendet att leda partiet (Winberg, 2006). Partiordförande är den främsta 

politiska ledaren för partiet och Winberg (2008) förklarar att det politiska ledarskapet konstant 

granskas av medborgarna. ”Ledarskap i politiken är speciellt på flera sätt. Ett första särdrag är 

att politikerna tjänar medborgarna, vilket leder till omfattande krav på öppenhet och 

tillgänglighet – betydligt större än i andra slags organisationer.” (Kinberg Batra, Holmberg & 

Jutterström, 2019). Det ökade kravet på öppenhet och den komplexa miljön politiker agerar i är 

enligt Wollmann (2008) faktorer som gör att politiskt ledarskap skiljer sig från det som 

traditionellt ses som ledarskap. De politiker jag valt att inkludera i min studie är partiordförande 

för de fem olika regeringspartierna i regeringen Marin. De är alla ledare för sina partier och 

utövar därmed politiskt, offentligt ledarskap. Enligt Kinberg Batra et al. (2019) har 

partiordförandena ett omfattande krav på transparens och de argumenterar också för att detta 

krav ökat i och med den utvidgade användningen av sociala medier.  

 

Kinberg Batra et al. (2019) beskriver flera utmaningar som politiker stöter på i ledarskapsrollen. 

Politiker leder ofta stora och komplexa organisationer, så som statsrådet eller kommuner, där 

motstridigheterna mellan olika parter kan vara stora. Hofstad och Hanssen (2015) beskriver att 

politiska ledare bär ett stort ansvar om beslutsfattande trots att förverkligandet av besluten är 

summan av flera andra aktörers bidrag. Politikerna agerar också genom en 

tjänsteinnehavarorganisation där byråkratin kan vara mycket tungrodd (Kinberg Batra et al., 

2019). Hakari, Stenvall och Rannisto (2013) argumenterar för att ledarskap som baserar sig på 

byråkratiska strukturer inte längre är fungerade trots att det fungerat förr. De hävdar att det finns 

ett behov att stärka det politiska ledarskapet eftersom det finns en stark uppfattning om att 

politikers påverkningsmöjligheter är svaga i jämförelse med tjänsteinnehavare och byråkratin. 

Hakari et al. (2013) betonar därför vikten av den demokratiska dialogen medborgarna och 

beslutsfattarna emellan i stärkandet av tron för politiskt ledarskap.  

 

Kinberg Batra et al. (2019) uppmärksammar de grundläggande motsättningarna som politiker 

stöter på i det politiska ledarskapet. Politikerna förväntas agera proaktivt och långsiktigt 

samtidigt som politik som fält ofta baserar sig på reaktivitet och mycket komplexa beslut 

(Kinberg Batra et al., 2019). De beskriver att sociala medier lägger ytterligare press på att 

politiker förväntas agera i högt tempo trots att frågorna som behandlas är komplexa.  
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3.3 Politisk kommunikation  
 

Albæk och De Vreese (2010) argumenterar för att medierna idag utgör en politisk institution 

och att den moderna demokratins andra politiska aktörer inte kunde fungera utan medier. Enligt 

Albæk och De Vreese (2010) har mediernas stora inflytande på politiken fått mycket utrymme 

i den offentliga debatten. De diskuterar ytterligare att detta uppmärksammats främst i den 

statsvetenskapliga forskningen och upplever det problematiskt eftersom politik, 

kommunikation och medier kunde forskas fältöverskridande. 

 

De traditionella mediernas användningsgrad inför val har minskat sedan 2011 (Strandberg, 

2016). Strandberg och Borg (2016) beskriver att de traditionella mediernas syfte har varit att 

informera medborgare om det aktuella i politiken. Den internationella trenden, som även kan 

ses i Finland, är att internets betydelse ökat i synnerhet i kommunikationen om val. Detta beror 

delvis på att de traditionella medierna börjat producera innehåll som är allmänt tillgängligt på 

internet (Strandberg & Borg, 2020). Idag sker en stor del av kommunikationen på sociala 

medier där kommunikationen är mer interaktiv. Strandberg och Borg (2020) konstaterar att 

sociala mediers popularitet och användarvänlighet samt existerande plattformar som direkt 

stöder val, är bidragande faktorer till internets ökade betydelse i val. Med plattformar som direkt 

stöder val menas bland annat valkompasser där väljare har möjligheten att genom att svara på 

frågeställningar, hitta en kandidat som svarat på motsvarande sätt på samma frågor.  

 

Redan år 1988 har Panebianco uppmärksammat hur mycket av politiken sker bakom kulisserna 

av andra personer än politikerna. Det förväntas nödvändigtvis ingen politisk sakkunskap av till 

exempel en kommunikationsexpert utan endast sakkunskap inom det egna området 

(Panebianco, 1988). Kommunikationsexperter är än idag betydande resurser för partier och för 

enskilda politiker i strävan efter synlighet och spridning av politiska budskap. 

Kommunikationsexperterna har en betydande roll när det gäller att påverka den offentliga 

diskussionen och politiskt beslutsfattande. Därmed är kommunikationsexperternas arbete också 

intressant och betydelsefullt på ett samhälleligt plan (Kantola & Lounasmeri, 2014). 

 

 

Sociala medier som politiskt kommunikationsverktyg 
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Vid sidan av de traditionella medierna finns det även olika sociala medier som enligt Hakala et 

al. (2012) har alltmer makt i vår demokrati. Hakala et al. (2012) beskriver hur användningen av 

sociala medier har ändrat den politiska arenan eftersom politikerna i princip kan anses vara 

konstant inom räckhåll för medborgarna. Politiker är således mer publika idag än någonsin 

tidigare. Information sprids rekordsnabbt på internet vilket möjliggör nya former av offentligt 

agerande av politiker (Hakala et al., 2012). Också Kinberg Batra et al. (2019) uppmärksammar 

sociala mediers inverkan på informationsspridningens räckvidd och hastighet. 

 

Politiker och politiska institutioner kan ofta uppfattas som gammalmodiga och stela, men även 

de har varit tvungna att anpassa sig till den riktning som samhället går i. Som jag redan tidigare 

antytt har sociala mediers roll blivit starkare både som kommunikationsverktyg och 

genomgående i hela samhället. Grusell och Nord (2020) belyser betydelsen av att politiker 

kommunicerar på flera plattformar. De olika plattformarna möjliggör att politiker kan 

presentera sig på varierande sätt och ta varierande roller beroende på plattform och kontext. 

Internets och sociala mediers ökade betydelse i samhället har påverkat och kommer även i 

framtiden att påverka den politiska debattkulturen (Borg et al., 2020).  

 

Strandberg och Borg (2020) konstaterar att kommunikationen via sociala medier är mer utspritt 

och mer interaktivt. Politiker och medborgare har därmed möjligheten att interagera med 

varandra konstant och dygnet runt. Interaktionen sker även i högre takt och mer frekvent än 

tidigare vilket kan föra med sig en del utmaningar. Innehållet som producerats kan få flertal 

gilla-markeringar, kommentarer och delningar och därmed nå ut till flera tusentals människor.  

Trots sociala medier stora roll i dagens kommunikation har de enligt Ross et al. (2015) dock 

ännu inte uteslutit andra kommunikationskanaler utan fungerar mer som ett komplement till de 

mer traditionella kanalerna.  

 

Kommunikationen vid val och valkampanjer har utvecklats avsevärt under det nuvarande 

årtusendet, i synnerhet på grund av användningen av internet och sociala medier (Borg et al., 

2020. Förändringen återspeglas delvis i partiernas och kandidaternas kampanjer, men även i 

hur medborgarna får information om val, partier och kandidater. Borg et al. (2020) förklarar att 

det studier av riksdagsval visar entydigt att väljare av olika åldrar får information om valet från 

varierande källor. De beskriver att de flesta unga använder sig av sociala medier för att få 

tillgång till information medan de äldre generationerna främst utgår från information i de 

traditionella medierna. Borg et al. (2020) lyfter fram att äldre personer tenderar utgå från egna 
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erfarenheter då de väljer ut vilket parti och vilken kandidat de röstar på. Strandberg och Borg 

(2020) beskriver dock att betydelsen av internet som informationskälla har ökat särskilt bland 

både unga och medelålders väljare.  

 

Strandberg (2016) diskuterar att den mest intressanta förändringen i användningen av politikers 

användning av sociala medier som verktyg i kampanjarbetet skedde under riksdagsvalet år 

2011. Kommunikationen om val når dock inte ut till alla väljargrupper på ett jämlikt sätt genom 

internet och sociala medier (Strandberg och Borg, 2020). Strandberg och Borg (2020) förklarar 

att medborgarnas engagemang för politik och det allmänna intresset för val inte har ökat på 

grund av ökningen av användningen av internet. Strandberg (2016) argumenterar för att de 

medborgare som generellt är intresserade av politik har börjat använda sig av sociala medier i 

högre grad då de följer med val. De medborgare som redan från tidigare haft ett intresse för 

politik nås dock bättre genom sociala medier enligt Strandberg (2016) vilket delvis kan sänka 

tröskeln för politiskt deltagande.  

 

I en demokrati är det viktigt att saker kan diskuteras och politiseras offentligt och publikt för 

att alla medborgare ska möjlighet att delta i debatten. Hakala et al. (2012) belyser hur de privata 

angelägenheterna blir gemensamma angelägenheter genom offentlig debatt. Sociala medier 

fungerar som ypperliga forum att använda för offentlig debatt. Den lättillgängliga debatten på 

sociala medier kan anses bidra till att gemensamma angelägenheter diskuteras offentligt och 

bidrar därmed till demokratin. Publicitet är ett viktigt inslag i demokratisk politik (Hakala et 

al., 2012) och således kan det anses nästan nödvändigt att politiker diskuterar med medborgarna 

på sociala medier.  

 

 

Visuell politisk kommunikation 

 

Uttrycket “en bild säger mer än tusen ord” är verkligen inte enbart en cliché. Enligt Mirzoeff 

(2000) kännetecknas den moderna tiden av att människor tenderar föredra ett visuellt perspektiv 

framom ett textuellt perspektiv. Stenberg (2006) förklarar hur man inom forskning i psykologi 

varit medveten om att människor kommer ihåg bilder i regel mycket bättre än text. Tidigare 

forskning visar att bilder kan vara mer minnesvärda, få mer uppmärksamhet och framkalla mer 

känslor än text (Stenberg, 2006). I psykologisk forskning kallas detta för “the picture superiority 

effect” (Stenberg, 2006). Bilder har genom tiderna använts i politisk kampanj. Rosenberg, 
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Bohan, McCafferty och Harris (1986) argumenterar för att bilder är så kraftfulla att endast en 

bild har förmågan att påverka väljarnas bedömning av en politisk kandidat i val. Trots att det 

finns mycket forskning inom psykologi om bilders betydelse så lyfter Schill (2012) fram att 

forskare inom politik ofta förbiser den makt som bilder erhåller.  

 

Det visuella används för att forma åskådarens uppfattning om olika fenomen. Enligt Greenwood 

och Smith (2007) har användningen av visuella medel ökat och detta beror delvis på behovet 

att öka människors medvetenhet om internationella fenomen. Dessa fenomen kan vara 

utmanande att beskriva i text och därmed förmedlas de i bild. Visuella representationer formar 

åskådarnas attityder och åsikter om de personer som är involverade i de avbildade händelserna 

(Greenwood & Smith, 2007). Fotografier ses som representationer av verkligheten och kan 

användas för att väcka åskådarens intresse (Garcia & Greenwood, 2015). Även Adatto (1993) 

beskriver hur åskådare ofta uppfattar fotografier som starkt länkade till verkligheten istället för 

att de skulle vara mänskliga tolkningar. Garcia och Greenwood (2015) argumenterar för att 

fotografier förmedlar mera information och kan därmed beskriva komplexa fenomen på ett mer 

utförligt sätt än vad en skribent kan åstadkomma i textformat. Bilder är därmed mer effektiva 

verktyg än text för att forma budskap (Garcia & Greenwood, 2015; Adatto, 1993).  

 

Lalancette och Raynauld (2019) förklarar att det finns flera studier som bevisar att bilder 

påverkar starkt hur politiker uppfattas av medborgare. Veneti, Jackson och Lilleker (2019) 

beskriver att bilder har en stor roll i hur medborgare och media betraktar politiker. I samma takt 

som sociala mediers betydelse ökat i samhället har även bildernas betydelse ökat i den politiska 

kommunikationen (Grusell & Nord, 2020). Ellis (2020) förklarar att varje social medieplattform 

är unik och kräver sin egen teori och empiriska undersökning. Det visuella innehållet i 

kommunikationen som sker på sociala medier, till exempel på Instagram, kräver forskning 

eftersom bildskapande kan ha sin egen logik (Walby & Wilkinson, 2021). Forskning visar att 

bilder kan spela en kritisk roll i hur allmänheten uppfattar, förstår och utvärderar politiker, deras 

meddelanden och deras handlingar (Lalancette & Raynauld, 2019). Detta gäller speciellt 

politisk kommunikation på sociala medier som har ett starkt visuellt budskap. Politiker 

använder sig av visuella verktyg för att skapa och forma den offentliga bilden av sig (Lalancette 

& Raynauld, 2019).  

 

Politikers användning av Instagram kan enligt Ekman och Widholm (2017) förstås som ett sätt 

att producera visuella flöden av professionella och privata handlingar. De beskriver att det 
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centrala budskapet politikerna strävar efter att sända, är en autentisk bild av det dagliga politiska 

livet. Instagram är en plattform där användningen av självcentrerade visuella bilder, så kallade 

selfies, är mycket hög. Dessa bilder erbjuder enligt Ekman och Widholm (2017) en symbolisk 

tillgång till användarens personliga och professionella liv och ger därmed en bild av autenticitet. 

I kändiskulturen är det vanligt att personer måste växla mellan att framföra sitt professionella 

jag och att avslöja personlig information för att skapa en bild av autentisk självrepresentation 

(Ekman & Widholm, 2017). Ekman och Widholm (2017) beskriver att politiker, på samma sätt 

som kändisar, balanserar mellan att ge en autentisk bild av sig själva, samtidigt som det är 

viktigt att presentera sig som professionell och trovärdig.  

 

Ranciére (2007) beskriver att bilder inte endast är representationer av det synliga, utan att det 

finns flera aspekter som tittaren inte kan se. Fors och Bäckström (2015) belyser att bilder kan 

tolkas som visuella representationer av verkligheten, men att bilder inte ska tolkas som absoluta 

sanningar. Hast och Ossiansson (2008) förklarar att användare av sociala medier kan bygga upp 

en bild av sig som nödvändigtvis inte motsvarar verkligheten. Alastalo (2015) lyfter också fram 

fenomenet där människor inte längre är autentiska på sociala medier eftersom de är tvungna att 

hålla upp en slags kuliss kring bilden de byggt upp.  

 

Enligt Ekman och Widholm (2017) kan man se en tydlig avpolitisering i politikers sätt att 

kommunicera, men avpolitiseringen är inte kännetecknande för alla politiker. Avpolitiseringen 

bör enligt dem ses som en anpassning till samhället vi lever i idag. Instagram som plattform har 

bidragit till denna förändring eftersom stil, utseende och visuell performans är centralt i 

användningen av plattformen (Ekman & Widholm, 2017). Avpolitiseringen av 

kommunikationen kan även ses strakt i hur individen är i centrum i den politiska 

kommunikationen.  

 

 

Individen i centrum 

 

Då man läser nyheter kan man inte undgå att uppmärksamma hur enskilda toppolitikers 

ageranden lyfts fram av media. Helsingin Sanomat skriver i sin artikel “Uusi pääministeri Sanna 

Marin” om hur statsministern börjat framhäva sig själv som person och hur politiken inte syns 

lika mycket i inläggen (Junkkari, 2021, 3 oktober). Grusell och Nord (2020) berättar att 

mediernas fokus skiftats från partiernas agerande mot ett mer individ baserat håll. Denna 
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förändring har även lett till att den visuella kommunikationens betydelse ökat och partierna 

använder sig mer av bilder på individer i sin kommunikation (Grusell & Nord, 2020).  

 

Grusell och Nord (2020) beskriver att partierna själv sätter mera fokus på enskilda 

toppkandidater eller partiledare för att stärka partiets bild gentemot väljarna. Bennett (2012) 

lyfter fram att populistiska partier i synnerhet framhävt karismatiska ledare redan under en 

längre tid. Framhävandet av enskilda individer i politiken har dock enligt Bennett (2012) 

generellt blivit mer allmänt. De politiska partierna framhävs mindre enligt Karvonen (2010) 

medan de enskilda politikerna får mera synlighet. Det är partiernas ledare och frontfigurer som 

anses mest intressanta. Steffan och Venema (2019) beskriver hur de visuella verktygens ökade 

betydelse är starkt sammankopplat till den pågående individualiseringen i politiken.   

 

Akademiker har enligt Stanyer (2013) observerat att politiker i demokratier runt om i världen 

ökat den personliga kommunikationen. Stanyer (2013) förklarar att politiker nuförtiden kan 

jämföras med kändisar som medvetet gett upp sitt privatliv. På samma sätt som kändisar, blir 

politiker utsatta för medier som fiskar efter information som kan användas till att skapa 

intressanta rubriker som bidrar till offentlig debatt (Stanyer, 2013). Detta kan ses tydligt i hur 

media lyft fram enskilda handlingar av bland annat Sanna Marin och Alexander Stubb. 

Medieforskare och professor i genusforskning, Anu Koivunen, förklarar att Alexander Stubb 

kan ses som en banbrytare när det gäller hur statsministrar traditionsenligt har blivit uppfattade 

(Vedenpää, 12.10.202). Stubb presenteras i media som en sportsman iklädd i cykelshorts och 

hans privatliv har fått mycket utrymme i medierna. Koivunen uppmärksammar hur bilder blivit 

ett politiskt kommunikationsverktyg som används för att väcka känslor (Vedenpää, 

12.10.2020). 

 

Deltagandet i den offentliga debatten och tillgänglighet på sociala medier kan dock även ha 

förödande konsekvenser för politikern. Folk kommunicerar dygnet runt och därmed kan en 

enskild persons eller en organisations rykte, popularitet och ställning förändras totalt genom 

bara några klick på tangentbordet (Hast & Ossiansson, 2008). Hast och Ossiansson (2008) 

förklarar att det enda sättet att undvika ryktesspridning är att själv ta del av debatten och påverka 

diskussionen.  
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3.4 Professionellt, personligt och privat 
 

De första politikerna har porträtterats som statyer och målningar och senare kom även porträtt 

med i bilden (Grusell & Nord, 2020). Fotografier, affischer, flyers och reklam som porträtterar 

politiker kom med i bilden senare och idag porträtteras politiker främst via digitala former som 

på internet, TV eller film (Grusell & Nord, 2020). Sociala medier är ett av de nyaste sätten att 

porträttera politiker. Enligt Grusell och Nord (2020) behöver politiker synas på flera olika 

medier och plattformar och de förklarar att skillnaden mellan hur politiker porträtteras på de 

olika plattformarna kan variera stort. Variationerna ses främst i hur informella eller formella 

inläggen är (Grusell och Nord, 2020).  

 

Grusell och Nord (2020) har studerat hur svenska partiledare för olika partier använt Instagram 

i det nationella valet 2018. De har i sin studie utgått från tre olika dimensioner för att förklara 

hur formella eller informella inlägg politiker producerar. Nedan följer en förklaring om de tre 

kategorierna.  

 

Professionella inlägg  

Grusell och Nord (2020) kategoriserar inläggen som professionella då politiker visas i en 

politisk kontext. Inläggen kategoriseras som professionella till exempel då politiker uttrycker 

politiska budskap, träffar media, samtalar med andra politiker eller möter väljare vid 

valtillfällen. 

 

Personliga inlägg 

Inom kategorin personliga inlägg faller bilder där politikern är i explicit icke-professionella 

sammanhang. Inläggen kategoriseras som personliga bland annat då politiker åker på en resa, 

läser en tidning på ett café eller går ensamma på gatan. 

 

Privata inlägg  

Inlägg som kan kategoriseras som privata är sådana där politikern är explicit i situationer 

utanför jobbet. Inläggen kategoriseras som privata bland annat då politikern är hemma med sin 

familj eller ute på löprunda på fritiden.  
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Grusell och Nord (2020) beskriver dock att det inte alltid är entydigt hur inläggen ska 

kategoriseras. De förklarar att kategorisering av inlägg som till exempel signalerar 

känslomässiga uttryck är starkt beroende av forskarens värderingar. Grusell och Nord (2020) 

lyfter fram att det är upp till forskaren att avgöra vilka faktorer som väger i bedömningen. Jag 

vill dock argumentera för att det alltid är upp till forskaren att avgöra vilka faktorer som väger 

tyngst i en analys, men att forskaren naturligtvis ska sträva efter objektivitet i övervägandet. 

 

I strävan efter att se hur politiker agerar och konstruerar sig själva på Instagram så anser jag det 

lämpligt att använda indelningen med professionellt, privat och personligt i min studie. I denna 

avhandling använder jag därmed dessa tre kategorier som grund i analyserandet av det 

insamlade materialet.  
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4 Fem politiker på Instagram  

 

I detta kapitel presenterar jag de fem politikerna jag valt att inkludera i denna studie. 

Presentationerna innehåller redogörelser om politikernas professionella, personliga och privata 

liv. Därtill presenterar jag det insamlade materialet för studien. Kapitlet innehåller alla bilder 

som tillhör det insamlade materialet och presentation av texten i samband med bilderna i 

inläggen på Instagram. I en del av bilderna är de synligt att jag gillat inlägget och det är ett 

medvetet val att låta gillamarkeringen synas. Trots att jag strävar efter objektivitet i denna 

avhandling är jag en privatperson på sociala medier och i denna studie har jag använt mig av 

mitt privata Instagram-konto för att följa partiordförandenas konton.  

 

Jag behandlar en politiker åt gången och presenterar bilderna och texterna i kronologisk 

ordning. Texterna presenteras som fria översättningar från finska till svenska, eftersom de flesta 

politikerna skrivit all text på finska. Jag behandlar varje politiker enskilt. Efter presentationen 

av politikerna och det insamlade materialet sammanfattar jag de veckorna jag följt med 

politikerna på Instagram. I sammanfattningarna presenterar jag min tolkning av inläggen och 

kategoriserar dem enligt Grusell och Nords (2020) tre kategorier; professionell, personlig och 

privat.  

 

 

4.1 Li Andersson 
 

Li Andersson är född i Åbo år 1987 och där har hon bott hela sitt liv. Hon berättar att hon är 

obotligt kaffeberoende och att hon på sin fritid försöker läsa så mycket som möjligt eftersom 

det enligt henne är det bästa sättet att slappna av och utveckla tankarna (liandersson.fi, 2022). 

Hon har en liten dotter som heter Ava. 

 

Li är politices kandidat från Åbo Akademi där hon studerat folkrätt som huvudämne och det 

ryska språket och kulturen som biämne. Hon berättar själv att hon innan sitt liv i politiken jobbat 

bland annat i kassan i Muminvärlden, som servitris, diskare, översättare, generalsekreterare på 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund och hon har även sorterat frukt på en gård i Frankrike 

(liandersson.fi, 2022).  

 



  Anna Oksanen 

 

33 

Li Andersson beskriver själv sin karriär som att hon nått toppen mycket snabbt. År 2008 var 

hon med och samlade in namn för en kommunal folkomröstning gällande torgparkeringen i 

Åbo och trots att de samlade in tillräckligt med namn så beslöt fullmäktige att inte ordna en 

omröstning. Det var då hon fattade beslutet om att kandidera i kommunalvalet eftersom hon 

ansåg att de behövs bättre beslutsfattare (Hurtig, 1.12.2016). Hennes politiska karriär började 

då hon blev invald i Åbos stadsfullmäktige år 2012 och idag är hon ordförande för 

Vänsterförbundet, stadsfullmäktigeledamot i Åbo och undervisningsminister 

(Vasemmistoliitto, 2022) och nu även nyinvald ledamot i Egentliga Finlands välfärdsområde 

(Harju & Malmberg, 23.1.2022). I välfärdsområdesvalet fick hon mest röster i hela landet 

(Harju & Malmberg, 23.1.2022). 

 

 

Li Andersson på Instagram 

 

 

 

 

En glad, men trött partiledare för Vänsterförbundet sitter i bilen på väg hem mot Åbo. 

Kvintetten har precis kommit överens om att nedskärningarna i kulturen och konsten, som 

skulle ha varit en följd av den minskande finansieringen från Veikkaus, dras in. Partiledaren är 

lättad efter detta beslut eftersom kulturbranschen lidit hårt av pandemin och tilliten för landets 

beslutsfattare är rätt så låg efter hotet om nedskärningarna och det bristande stödet från 

regeringen. Hon känner empati för den drabbade kulturbranschen och förstår deras bristande 

tillit gentemot landets beslutsfattare. Hennes eget parti, Vänsterförbundet, var det första 

regeringspartiet som krävde att nedskärningarna skulle slopas helt.  
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Förutom kulturbranschens svåra situation så är partiledaren även orolig över bristen på 

arbetskraft. De branscher som plågas mest av brist på arbetskraft för tillfället är social- och 

hälsovården och småbarnspedagogiken. Som undervisningsminister för hon naturligtvis fram 

lösningar inom utbildningspolitiken, men hon understryker vikten av att lösningarna inte endast 

hittas i ökade antagningskvoter. Enligt henne kan arbetskraftsbristen inte lösas ifall 

arbetsförhållanden och lönenivån inte blir bättre i de drabbade branscherna. En längre skrivelse 

om hennes tankar kring detta tema kan hittas på insändarspalten i Turun Sanomat.  

 

 

 

Som nybliven förälder går en del av vardagen åt till att spendera tid med barnet. Enligt henne 

är bebisar världens roligaste och fantastiska typer. Hon visar stolt upp ett slags band med 

fastsättning som hennes dotter valt som sin favoritleksak.  
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Småbarnspedagogiken har diskuterats rikligt i den offentliga debatten under den senaste tiden. 

Partiledaren efterlyser lösningar till de problem som finns på branschen. Hon förskräcks av de 

berättelser som samlats in av personer som jobbar inom småbarnspedagogiken och finner 

berättelserna alarmerande. Hon berättar att undervisnings- och kulturministeriet har påbörjat en 

kartläggning av situation, men att hon ytterligare vill bjuda in personer till rundabords-

diskussioner för att tillsammans hitta lösningar. Hon vill öka samarbetet mellan arbetstagare, 

arbetsgivare och lagstiftare för att finna dessa lösningar. Samtidigt som hon uppmärksammar 

problemen lyfter hon också fram de positiva förändringar som den sittande regeringen gjort för 

att förbättra situationen. Hon efterlyser ännu fler konkreta åtgärder eftersom Finland behöver 

kvalitativ småbarnspedagogik och välmående experter inom branschen.  

 

 

Boken Oikeusjuttu av Johanna Vehkoo lämnade ett stort intryck på partiledaren. Den väckte 

många tankar och skapade en del förvåning. Boken handlar om trakasserier på nätet och i 
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synnerhet de trakasserier som journalister, de flesta kvinnor, möter på nätet. Partiledaren lyfter 

fram hur författaren uppmärksammar problematiken kring hur samma brott kan få olika domar 

beroende på var i landet man befinner sig. Något som även påverkar är hur bred förståelse de 

som arbetar med de olika fallen har av hur trakasserier på nätet fungerar.  

 

 

Sammanfattning av veckorna med Li 

 

En selfie tagen i en mörk bil kan uppfattas som personlig, men budskapet i Li Anderssons bild 

är professionellt. Hon för fram många politiska budskap som är viktiga för både henne 

personligen och för hennes parti. Hon tilltalar dock kulturbranschen direkt och ger en empatisk 

bild av sig själv genom att konstatera att hon förstår den brist på tillit som branschen har mot 

landets beslutsfattare. Hon gör inlägget även mer personligt genom att visa att hon är trött, men 

glad och nöjd. Bilden kan därför anses innehålla både professionella och personliga element, 

men bildens budskap är i slutändan ändå politisk och därmed professionell. En annan bild som 

Andersson publicerat under de veckorna jag följt med hennes Instagram konto är bilden på 

boken Oikeusjuttu. Så som den mörka selfien i bilen anser jag denna bild vara en blandning av 

både professionellt och personligt. Budskapet i bilden är politisk eftersom Andersson lyfter 

fram problematik i lagstiftningen, men jag anser ändå att inlägget också är personligt eftersom 

boken inte direkt är kopplad till hennes dagliga arbete inom politiken.  

 

Under de veckorna som jag följde med de fem politikerna så gjorde Andersson två inlägg med 

tydligt politiska, och därmed professionella, budskap. Som undervisningsminister påtalade hon 

ärenden som var dagsaktuella och kopplade till hennes ansvarsområde. De båda bilderna 

innehåller text som uttrycker klart Anderssons politiska budskap. Under dessa veckor 

publicerade Andersson även en bild på ett slags band med fastsättning som hennes barn valt 

som sin favoritleksak. Bilden och bildtexten är helt tydligt enligt mig inom kategorin privata 

inlägg.  

 

På Instagram är bilderna i centrum trots att även bildtexterna har en stor betydelse för inläggets 

kontext. Bilden på Li Andersson i den mörka bilen är en selfie som hon tagit själv. Det visar att 

hon själv tagit bilden vilket är relativt ovanligt enligt min tolkning då jag granskar mitt 

insamlade material. Bilden visar att Andersson själv tagit den och att det alltså inte är ett par 

utomstående ögon som knäppt fotografiet på partiledaren.  
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4.2 Anna-Maja Henriksson 
 

Anna-Maja Henriksson är född 1964 i Jakobstad som fortfarande är hennes hemstad. Hon är 

gift med Janne Henriksson och tillsammans har de två döttrar (anna-maja.fi, 2022). Hon glädjs 

åt många händelser och framgångar i karriären, men enligt henne är de största händelserna i 

hennes liv då hennes döttrar föddes (Heinonen, 29.7.2021). De första månaderna av första 

dotterns liv spenderade familjen på stugan i Mässkär. Där spenderar familjen fortfarande tid 

tillsammans, trots att barnen numera är vuxna (Heinonen, 29.7.2021).  

 

Efter sin utexaminering som juris kandidat från Helsingfors universitet blev Anna-Maja 

erbjuden ett fast jobb på Pedersörenejdens Andelsbank som bankjurist. Senare arbetade hon 

som Ulla-Maj Wideroos specialmedarbetare i riksdagen och fick där se från paradplats hur den 

finska politiken fungerar (anna-maja.fi, 2022). Anna-Maja blev invald i Jakobstads fullmäktige 

år 1996 för första gången. Hennes stora intresse för samhällsfrågor fick henne att söka sig 

framåt på den politiska karriären. År 2007 ställde hon upp i sitt första riksdagsval och blev 

invald i riksdagen (anna-maja.fi, 2022).  

 

Anna-Maja Henriksson har alltid gillat sport och som ung höll hon på med många lagsporter 

(anna-maja.fi, 2022). ”Redan från denna tidiga ungdomstid har Anna-Maja Henriksson alltid 

varit en lagspelare, en som inser att alla behövs och att ingen är bättre än ett lags svagaste del. 

Detta är en lärdom hon också använder i politiken, där lagspel och samarbete är oerhört viktigt.” 

(anna-maja.fi, 2022). 
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Anna-Maja Henriksson på Instagram 

 

 

 

Har du inte ännu tagit vaccinet så gör det! Det lönar sig! Så säger partiledaren för Svenska 

folkpartiet som är glad över att få vara tillbaka i riksdagen och att hon tillsammans med 

kollegorna får närvara i stora salen. Hon berättar att av dem som infinner sig i riksdagen har 

över 80% tagit den andra dosen av vaccinet. Trots den höga vaccinationsgraden hade det varit 

tomt i salen, men på riksdagens frågetimme hade de flesta riksdagsledamöterna varit på plats.  

 

    

 

Enligt partiledaren är det finaste med hösten de färger som årstiden bjuder på.  
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Den 20 oktober 1921, för hundra år sedan, instiftades Ålands-konventionen och 

demilitariseringen av ön blev verklighet. För att fira denna historiskt viktiga händelse var 

partiledaren på väg till Åland för att fira på plats. Det dåliga vädret gjorde dock resan omöjlig 

och deltagandet fick bli på distans, via video. Även pressträffen uteblev vilket tvingade henne 

att göra intervjuerna via telefonen istället. Enligt henne var ändå det viktigaste att få fira Åland 

och det hundraåriga självstyret, trots att det blev distansdeltagande för hennes del.  

     

    

 

Partiordförande glädjas åt lediga veckoslut då hon har tid att äta gott och umgås.  
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Det lediga veckoslutet bestod dock inte endast av umgänge och god mat, utan även 

svampplockning trots att det redan var lite snö på marken. Partiledaren konstaterade att det gick 

bra att plocka trattkantarell trots att det var isigt och delvis svårt att se svamparna.  

     

   

 

Riksdagens talman, Anu Vehviläinen, hade sammankallat partiledaren till så kallat 

rundabordssamtal med en agenda att diskutera frågan om ministeransvarighet och eventuella 

ändringsbehov. Under samtalet förde landets främsta grundlagsexperter fram en analys om 

nuläget och sina synpunkter. Talmannen hade bett partiledaren som även är justitieminister, att 

hålla ett tal för att kommentera synpunkterna. Partiledaren öppnar inte upp desto mer vad som 

diskuterades utan hon konstaterar endast att riksdagsgrupperna nu behöver ta ställning till 

sammanfattningen av de samtalen som fördes under mötet.  
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I januari 2022 kommer Finland gå till det första välfärdsområdesvalet i landets historia. 

Partiledaren för Svenska folkpartiet meddelar att hon fattat beslutet om att inte själv kandidera 

i det kommande valet. Hon beskriver att hennes uppdrag som partiordförande och 

justitieminister är mycket krävande och att hon därför väljer att stå över valet. Hon betonar även 

att partiet redan har en strak lista i Österbotten. Hon berättar även att hon som partiledare vill 

sätta fokus på att lotsa Svenska folkpartiet till valseger i hela Finland.  
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Partiordförande hade glädjen att presentera Svenska folkpartiets valprogram inför 

välfärdsområdesvalet som ordnas i januari 2022. På bilden poserar hon glatt med partiets 

partisekreterare, Fredrik Guseff, och håller upp valprogrammet. Hon berättar att Svenska 

folkpartiet vill arbeta för en bättre vård och omsorg och att det behövs trygghet varje dag. Hon 

förklarar även att vården ska finnas nära individen, var man än bor och på det egna 

modersmålet. ”Det handlar om närservice som berör vår allas vardag – till exempel att snabbt 

få tid till läkaren när du är sjuk och att bli förstådd på svenska, att ambulansen kommer när du 

ringer till 112, att hemvården och den övriga äldrevården fungerar så du kan känna dig trygg, 

att rådgivningen på bästa möjliga sätt kan stöda familjerna och att det finns tillräckligt med 

skolkuratorer- och psykologer.” (Anna-Maja Henriksson, Instagram, 2021). Partiledaren 

fortsätter med att säga att vårdköerna behöver fås bort eftersom köerna för icke-brådskande 

vård har växt avsevärt på grund av pandemin. Hon för fram även partiets linje om att inkludera 

privata sektorn i arbetet för att förkorta den offentliga sektorns vårdköer. Hon avrundar med att 

säga att vi behöver en sju dagars vårdgaranti som även inkluderar mentalvårdstjänster. Slutligen 

konstaterar partiledaren att även räddningsväsendets tjänster ska vara jämlika i hela landet.  
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En glad partiordförande klappar sin hund Romeo som ockuperat ena soffhörnet. Hon 

konstaterar att hunden är hennes lojala kompis. 

 

 

Sammanfattning av veckorna med Anna-Maja 

 

Anna-Maja Henriksson poserar i anständiga kläder i riksdagshuset. Hennes budskap är politiskt 

då hon uppmanar befolkningen att vaccinera sig och bilden i sig signalerar professionalitet. 

Samtidigt blir budskapet också personligt eftersom hon uttrycker glädje över hur härligt det är 

att kollegorna nu äntligen får samlas i riksdagen igen. En annan bild som kan tolkas vara av 

både professionell och personlig karaktär är bilden där Henriksson berättar att hon inte kommer 

att kandidera i välfärdsområdesvalet 2022. Hon för fram vikten av hennes uppdrag som 

justitieminister och hennes nuvarande politiska uppdrag och bilden uppfattar jag som typisk för 

politiker. Eftersom hon ändå meddelar om ett personligt beslut så anser jag att bilden också är 

delvis av personlig karaktär.  

 

Till inlägg som enligt mig tydligt är av professionell karaktär är bilderna där hon blivit kallad 

till rundabordssamtal med riksdagens talman och bilden där hon poserar tillsammans med 

Svenska folkpartiets partisekreterare, Fredrik Guseff, och presenterar partiets valprogram inför 

välfärdsområdevalet. Lanseringen av ett valprogram innebär att partiordförande tydligt 

kommunicerar utåt partiets värderingar och linje när det kommer till vilken politik som drivs 

under val och därför anser jag att bilderna är tydligt av professionell karaktär. Inlägget där 

partiordförande deltar i rundabordssamtal är också enligt mig tydligt professionell. På bilden 
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ser vi ett långt bord där politiker och grundlagsexperter samlats för att diskutera 

ministeransvarighetsfrågan.  

 

De övriga bilderna kan enligt mig kategoriseras som privata. Bilder på mat, svampplockning 

och krafsandet av hunden är tydligt utanför en politisk och professionell kontext och kan därför 

anses privata. Inlägget om svampplockandet i en snöig skog visar även partiordförandes familj 

vilket Grusell och Nord (2020) beskriver som privat. Trots att bilderna visar tydligt Anna-Maja 

Henrikssons privatliv så är alla bilder hon publicerat, tagna av någon annan. Att bilderna är 

tagna av någon annan kan även betyda att partiordförande inte publicerat bilderna själv utan att 

någon annan, till exempel en medarbetare eller en riksdagsassistent. 

 

 

4.3 Maria Ohisalo 
 

Maria Ohisalo är född år 1985 i Helsingfors där hon även är bosatt idag. Hon har bott utomlands 

i bland annat Uppsala, Stockholm, Paris och studerat vid Oxford universitet (De Gröna, 2022).  

Maria och hennes man Miika har fått sitt första barn på nyårsafton år 2021 (Hanhinen, 

2.1.2022). Hon beskriver sig själv som en idrottsentusiast och samlare av retrospel. Hon berättar 

själv att hon oftast på fritiden är ute och cyklar någonstans i huvudstadsregionen 

(mariaohisalo.fi, 2022).  

 

I skrivande stund är Maria föräldraledig. Hon beskriver att hon alltid tänkt att man först måste 

ha en utbildning, ett stabilt jobb och en bostad innan man kan skaffa barn. Allt behöver liksom 

vara klart och i ordning. Hon säger ändå att det aldrig finns en perfekt tid att skaffa barn och 

därför är den bästa tiden nu (Lakka, 13.11.2021).  

 

Maria är utexaminerad från Helsingfors universitet med sociologi som huvudämne och år 2017 

har hon doktorerat vid Östra Finlands universitet (De Gröna, 2022). Hennes politiska karriär 

har utvecklats i snabb takt. Hon blev invald i Helsingfors stadsfullmäktige år 2017 och två år 

senare blev hon invald i riksdagen (mariaohisalo.fi, 2022). Samma år, 2019, blev hon även vald 

till de Grönas ordförande, efter att hon blivit vald till inrikesminister i regeringen Rinne 

(Hakahuhta, 15.6.2019).  
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Maria Ohisalo på Instagram 

 

 

 

Partiordförande för de Gröna har tidigare meddelat om sin moderskapsledighet och nu har 

partiet valt vilka personer som valts till de olika ministerposterna under partiledarens 

föräldraledighet. Hon har själv fungerat som inrikesminister, men nu kommer den 

ministerposten att besättas av Krista Mikkonen. Krista Mikkonen har tidigare fungerat som 

miljö- och klimatminister, men kommer nu att ersättas av Emma Kari. Efter föräldraledigheten 

kommer partiordförande att besätta posten som miljö- och klimatminister. Hon poängterar dock 

att allt inte kommer att förändras eftersom utrikesminister Pekka Haavisto kommer att fortsätta 

i samma position. Hon gläds åt att den bild som de Gröna ger utåt nu blir mer mångfaldig. Hon 

för fram bland annat hur partiets ministrar har en viktig roll i att garantera att Finland gör sitt 

när det kommer till bekämpandet av klimatkrisen. Även förbättring av utbildningen och 

byggandet av ett Finland där alla är delaktiga är högt på prioritetslistan.  

 

Partiordföranden fortsätter med att konstatera att klimatpolitiken kräver åtgärder fortfarande 

under den pågående regeringsperioden eftersom de behöver garantera att besluten gällande 

kolneutralitet verkställs. Samma gäller bekämpning av förlusten av den biologiska mångfalden. 

Hon konstaterar att beskyddandet av miljön påbörjat väl, men att man behöver säkerställa att 

annan politik inte skrotar de redan uppnådda skyddsåtgärderna. Hon fortsätter med att 

konstatera att då hon själv som partiordförande blir miljö- och klimatminister kan hon ge 

uppdraget ännu större pondus i den offentliga diskussionen och även föra fram ärenden mer 

direkt till regeringens förhandlingar.  
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Slutligen konstaterar partiordförande att hon gläds åt att ministerteamet förstärks av partiets 

viceordföranden Iiris Suomela, Atte Harjanne och Hanna Holopainen. Hon konstaterar dem 

vara ett mångsidig och regionalt omfattande team som leder partiet till välfärdsområdesvalet.  

 

     

    

 

Torvproduktionen försnabbar klimatförändringen. Den har även negativa effekter på miljöns 

mångfald och för vattendragen. Så konstaterar partiordförande och fortsätter med att förklara 

att Finland bör bli av med torven snabbt och på ett rättvist sätt. Hon vill stöda människorna i 

övergången till exempel genom omskolning och investeringsstöd istället för att stödja 

torvbranschen som i sin tur skulle bidra till att torv fortfarande används i framtiden.  

 

Partiordförande berättar att de behandlat två medborgarinitiativ gällande torv i riksdagen. Det 

ena medborgarinitiativet gällde förbjudandet av torv som energikälla och är i linje med de 

Grönas målsättningar. Hon beskriver att torv är ett fossilt bränsle som bidrar till klimatkrisen 

och har därmed inte en framtid i ett kolneutralt Finland. Slutligen gläds hon åt att den 
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målsättning som finns i regeringsprogrammet gällande halverandet av torvens användning som 

energikälla till år 2030 förmodligen kommer uppnås i förtid, eventuellt redan år 2022.  

   

 

 

Viktigt! Med det ordet börjar partiordförande sitt inlägg där hon berättar att kvintetten, alla 

ordförande i regeringspartierna, fattat beslutet om att nedskärningarna till följd av den 

minskande finansieringen från Veikkaus, dras in. Därmed får bland annat aktörerna inom 

kulturen, vetenskapen, ungdomsarbete, motion och hälsovården den finansiering de fått hittills. 

Regeringen beslöt på samma sätt gällande vetenskapen redan i budgetförhandlingarna. Hon 

poängterar dock att det är riksdagen som fattar beslutet i slutändan, men att regeringen fattat 

detta goda beslut i förstahand. Partiordförande konstaterar att då vi reser oss från Corona 

behöver vi otaliga reparerande åtgärder.  
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Partiordförande skickar en hälsning från Birkaland! Hon berättar att Finland går till ett historiskt 

val i januari 2022 då det första välfärdsområdesvalet ordnas. Hon berättar även att man kan 

anmäla sig som kandidat på de Grönas webbsida eller genom att skicka ett meddelande åt henne 

personligen. Hon fortsätter med att berätta vad valet går ut på. I välfärdsområdesvalet fattas 

beslut om de viktigaste frågorna för allas vår vardag, nämligen allt från barn- och mödravården 

till tjänster för åldringar, mentalvårdstjänster och rehabilitering och mycket annat. Hon tilltalar 

personligen den som läser inlägget genom att säga ”Sua tarvitaan, tuu mukaan!”.  

 

 

 

Partiordförande deltog i det finska TV-programmet Elämäni biisi på Yle. På bilden ser vi även 

en annan känd politiker, nämligen Katri Kulmuni. Kulmuni fungerade som partiordförande för 

Centern i Finland innan Annika Saarikko.  

 

 



  Anna Oksanen 

 

49 

Partiordförande riktar ett speciellt stort tack till Marco Bjurström för deltagandet i tv-

programmet Elämäni biisi och hans berörande berättelse om låten Höstvisa som är komponerad 

av Erna Tauro och skriven av Tove Jansson. Hon berättar att musik berör, underhåller, för 

samman, skapar mentala bilder och minnen samt precis sådana berättelser som deltagarna 

delade med sig av i programmet. Hon berättar också att det var fantastiskt att höra live musik 

igen efter en lång paus. Hon avslutar med att tacka alla inblandade.  

 

    

 

Sveriges inrikesminister Mikael Damberg var på besök i Torino i Finland och tillsammans med 

partiordförande Ohisalo skrev de under ett avtal om att förstärka polissamarbetet vid gränsen, 

Sverige och Finland emellan. Hon berättar att ländernas polissamarbete sträcker sig långt i 

historien, men att tanken nu är att förstärka samarbetet ytterligare. Tanken med avtalet är att 

förbättra myndighetssamarbetet och att underlätta bearbetandet av brådskande ärenden vid 

gränserna där människor rör sig mycket mellan länderna. Hon poängterar att avtalet är ett viktigt 

steg i förstärkandet av ländernas samarbete.  
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Efter fem timmar och ungefär hundra talturer om invandring har riksdagens frågestund 

avslutats. Partiordförande är besviken på Sannfinländarna och Rörelse nu på grund av den 

diskussion som fördes på frågestunden. Enligt henne bevisade talturerna hur dyster världs- och 

människobild representanterna från oppositionen har. Hon beskriver att de inte beaktar 

jämlikhet, trygghet eller vad som är bäst för barn, utan att de endast ser människor som 

kostnader. Hon fortsätter med att beskriva hur olika fenomen relaterat till invandring blandats 

ihop i diskussionen. Arbetsrelaterad invandring och lösandet av problemen relaterat till 

asylsökande kräver olika verktyg, men inte stigma och hot poängterar partiordförande. 

 

Att ge hjälp till behövande är en värderingsfråga, som Finland är bunden till av många 

internationella och europeiska avtal. Att mänskliga rättigheter förverkligas och följs är grunden 

för ett hållbart asylsystem. Oppositionspartierna kritiserade förenande av familjer. 

Partiordförande säger att förenandet av familjer inte endast är rätt ur en human synvinkel, utan 

det stödjer också integrationen av de som kommer hit. Det i sin tur sparar på till exempel sociala 

kostnader och hälsovårdskostnader. I salen krävdes att Finland skulle ta emot noll asylsökande 

och enligt partiordförande är det en orimlig tanke under alla omständigheter. Enligt henne är de 

speciellt upprörande eftersom administrationen i Afghanistan fallit för endast några veckor 

sedan. Finland har ett moraliskt ansvar att hjälpa de behövande vilket betyder att det inte är 

över innan sista flyget från Kabul har landat i Helsingfors.  

 

Sannfinländarna vädjar om att människor ska hjälpas i sitt hemland, men samtidigt vill de skära 

ned anslagen för utvecklingssamarbetet. Ingen hjälp skulle därmed erbjudas vare sig här eller 

där. I verkligheten så behöver vi göra båda konstaterar partiordförande. Att vara human mot 

andra kan inte endast ske inom det egna landets gränser konstaterar hon slutligen.  
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På bilden står partiordförande, som också är inrikesminister, i kriminalmuseet tillsammans med 

centralkriminalpolisens chef Robin Lardot. Hon berättar att kriminalmuseet grundades år 1937 

med syftet att fungera som en utbildande utställning. Där visades hur brott har begåtts, hurudant 

material har undersökts och hur man hittat lösningarna till olika fall. Partiordförande berättar 

att Kriminalmuseet blivit en del av centralkriminalpolisen år 1955. Till museets samling hör 

redskap som används till olika brott, material kopplat till olika utredningar, sampel från 

brottsplatser, fotografier och verktyg som använts i brottsundersökningar. Till samlingen hör 

ungefär 5000 föremål och 16 000 bilder. I bildens bakgrund syns förfalskad konst.  

 

 

 

Partiordförande deltog i programmet Ykkösaamu på Yle där de teman som diskuterades var 

hållbar ekonomi, det akuta behovet av förnyandet av gruvlagen, mänskliga rättigheter, hälsa 

och trygghet. Hon berättar att klimatkrisen lett till att samhället, ekonomin, trafiken, 

matproduktionen och boende behöver förnyas i en mer hållbar riktning. Det betyder att 

statsbudgeten även behöver ses över.  
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Partiordförande konstaterar att de Gröna redan under en lång tid poängterat att mekaniska 

budgetramar inte får hindra beslutsfattare från att göra de beslut som krävs för en grön 

övergång. Det samma gäller forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringar. Gröna 

investeringar kräver satsningar som med nuvarande spelregler inte är möjliga enligt 

partiordförande. Hon konstaterar att Finland och hela EU håller på att bli efter i denna 

utveckling. Frågan är ifall Finland ens i framtiden kan tävla i den teknologiska utvecklingen på 

till exempel EU-nivå. Hon beskriver att tillräckliga satsningar i forsknings-, utvecklings- och 

innovationsverksamhet skapar konkurrenskraft och nya arbetsplatser till hela området.  

 

Hon förklarar att det inte är meningen att täcka löpande kostnader på detta sätt (för läsaren blir 

det aningen otydligt på vilket sätt Ohisalo menar) utan istället stärka den gröna tillväxten. Det 

är möjligt att bygga upp förfarandet så att de möjliga investeringarna som är utanför 

budgetramarna definieras tydligt i förväg. Hon berättar att investeringar betalar sig tillbaka med 

ränta och att det inte går att skjuta upp dem oändligt trots rädslan om skuldsättning.  

 

 

 

På bilden poserar partiordförande med en elev som varit på praktisk arbetslivsorientering på 

inrikesministeriet. Partiordförande konstaterar att det alltid är fint att få visa hurudant jobbet 

inom politiken är. Hon hoppas på att intresset för gemensamma angelägenheter ökar genom att 

ge unga en möjlighet att se bakom politikens kulisser.  
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Partiordförande har besökt Borgbacken tillsammans med sina två vänner. Hon glädjas åt 

Borgbackens ljuskarneval som hämtar ljus i höstmörkret. 

 

 

 

 

På bilden är partiordförande utanför fängelset i Vanda. Hon berättar att hon nyligen fått bekanta 

sig med Vanda fängelses verksamhet och fått diskutera med både personer som arbetar där och 

personer som sitter häktade. I fängelset finns det psykiatriska fängelsesjukhusets enhet i Vanda. 

Hon berättar att det ofta talas om polisens resurser, men att hela kedjan gällande rättssystem 

bör vara fungerande får sällan lika mycket uppmärksamhet. Också åklagare, domstolar och 

annan verksamhet inom rättsväsendet behöver resurser. Lika så föreningar som arbetar med 

fångar som frisläpps. Ju bättre fångarna får hjälp redan i fängelset att kontrollera sina liv, desto 

bättre förutsättningar har de för ett normalt liv efter fängelsetiden. Partiordförande förklarar att 
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det tyvärr är en för stor andel fångar som frisläpps utan att ha en lägenhet eller att de till exempel 

är starkt kopplade till organiserad brottslighet vilket innebär en större risk för brottslighet igen. 

En viktig exitmodell har skapats för att få fångarna lösgjorda från våldsamma ideologier och 

extremism.  

 

 

 

På bilden ser vi en stor skara människor med flaggor färgade i regnbågens färger. De har samlats 

för att fira intersexpersoners dag. Partiordförande berättar att det i Finland föds ca 250–850 

barn vars könsorgan, hormoner och kromosomer inte är typiska för män eller kvinnor. Hon 

berättar att enligt Förenta nationernas uppskattning är ungefär 1,7 procent av världens 

befolkning intersexpersoner. Hon beskriver att dagen är ytterst viktig eftersom dessa barns 

rättigheter inte förverkligas i dagsläget i vårt land. Rätten till att bestämma över sin egen kropp 

och rätten till att uttrycka sitt eget kön hör till alla.  

 

Partiordförande berättar att man i regeringsprogrammet lovar förbättra intersexpersoners 

självbestämmanderätt och sluta med de kosmetiska och ickemedicinska ingreppen som görs på 

små barn. Hon poängterar att detta dock inte ännu gjorts och att detta är en betydande 

människorättsfråga som Finland bör lösa så snabbt som möjligt. Onödiga ingrepp som görs på 

små barn är inte för barnets fördel. Slutligen åberopar partiordförande snabb behandling av 

ärendet från sina regeringskollegor.  

 

 

 



  Anna Oksanen 

 

55 

 

 

Partiordförande lyfter fram problematiken kring sexuella trakasserier inom 

räddningsbranschen. Problematiken har lyfts fram i den offentliga debatten, men den syns även 

i de senaste årens personalundersökningar. Hon berättar att de i inrikesministeriet samlat 

information om trakasserier inom räddningsbranschen genom två olika undersökningar under 

2020. I undersökningarna kom det fram trakasserier framkommer i både brandkårer och 

avtalsbrandkårer. Hon lyfter fram att arbetsgivarens procedurer för att förebygga trakasserier 

och hantera situationer inte är optimala på alla plan.  

 

Partiordförande har gett i uppgift att det ska upprättas en jämställdhets- och jämlikhetsplan. 

Hon berättar även att branschens struktur bidragit till att man inte tidigare samlat in liknande 

information, men förberedandet av de ovan nämnda planerna har krävt att man samlar in denna 

typ av information. Hon lyfter fram att myndigheterna har en lagstadgad uppgift i att främja 

jämställdhet och jämlikhet och att det inte är något som bara görs på sidan om, utan det är en 

väsentlig del av alla myndigheters kärnuppgift.  

 

Partiordförande lyfter även fram Instagram-kontot @emergencyservicestoo där personer inom 

räddningsbranschen berättat om trakasserierna som de mött. Partiordförande poängterar att 

dessa trakasserier inte är på något sätt acceptabla och att dessa situationer inte borde få uppstå. 

Hon säger att alla fall av trakasserier bör hanteras omedelbart och att arbetstagaren har en 

skyldighet att agera. På basen av de situationer som beskrivs på Instagram-kontot konstaterar 

partiordförande att man misslyckats med att agera på rätt sätt. Hon lyfter fram hur modiga de 

människorna är som delat med sig av sina berättelser då de tagit de första stegen mot att förbättra 
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situationen på branschen. Hon är speciellt orolig över ungdomsverksamheten på 

avtalsbrandkårerna och hon betonar att barnen måste skyddas.  

 

 

 

På bilden är partiordförande i ett videomöte med finländare som arbetar i Irak som experter 

inom civilkrishantering. Hon berättar att de pratade bland annat om civilkrishanteringens 

centrala roll för områdets stabilitet, förstärkandet av säkerheten och säkrandet av mänskliga 

rättigheter. Hon uppskattar stort de experter som arbetar i de utmanade förhållandena och hon 

poängterar att det är självklart att experternas insats är mycket betydelsefull. Regeringen har 

bundit sig till att öka sitt årliga deltagande till 150 experter i EU:s och internationella 

organisationers civilkrishantering.  

 

 

 

Partiordförande publicerade en bild på Atte Harjanne som blivit vald till de Grönas 

riksdagsgruppens ordförande. Hon gratulerar honom och önskar honom lycka till i den tunga 

och utmanande posten. Hon poängterar även att Atte Harjanne kommer att leda historiens 
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största gröna riksdagsgrupp i riksdagen. Hon tackar även Emma Kari som tidigare haft posten 

som riksdagsgruppens ordförande och som nu blir miljö- och klimatminister.  

 

 

 

På bilden sitter partiordförande framför en brasa och man kan tydligt se hennes gravidmage. 

Hon håller sig kort i bildtexten och önskar alla den bästa helgen.  

 

 

Sammanfattning av veckorna med Maria Ohisalo 

 

Maria Ohisalo har publicerat inlägg mycket aktivt under de veckorna jag följt med hennes 

Instagram-konto. De flesta av hennes inlägg visar henne själv i en politisk omgivning, men hon 

har också publicerat flera bilder med text och politiska budskap. Bildserien om 

torvproduktionen är enligt mig tydligt av professionell karaktär eftersom budskapet är direkt 

politiskt. Bilderna består endast av ett landskap där alla bilder i bildserien har olika texter om 

hur Finland bör sluta producera torv. Grusell och Nord (2020) beskriver att bilder som uttrycker 

politiska budskap kategoriseras som professionella och därmed anser jag att bildserien om 

torvproduktion samt bilden som lyfter fram sexuella trakasserier inom räddningsbranschen är 

tydligt professionella.  

 

Grusell och Nord (2020) beskriver även att bilder kategoriseras som professionella då politiker 

är ute på valfältet eller där de poserar tillsammans med andra politiker. Därmed anser jag att 

bilden på de Grönas ministrar är av professionell karaktär. Även bilden där Maria Ohisalo 

tillsammans med andra aktiva inom de Gröna är ute på valfältet anser jag att ska kategoriseras 
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som professionell. Bilderna där Ohisalo är tillsammans med Sveriges inrikesminister och bilden 

tillsammans med centralkriminalpolisens chef Robin Lardot anser jag att är professionella. 

Inlägget där Ohisalo tillsammans med andra aktiva från de Gröna poserar med regnbågsflaggor 

faller enligt mig också inom kategorin professionella inlägg eftersom budskapet som förmedlas 

i både bilden och bildtexten är politisk.  

 

Maria Ohisalo syns också ensam på en del bilder som jag kategoriserar som professionella. 

Bilden där Ohisalo står i riksdagens talarstol visar henne i en politisk kontext eftersom 

riksdagen är en politisk miljö. Budskapet i bildtexten är även politisk vilket gör det lätt för mig 

att bedöma att bilden är av professionell karaktär. Maria Ohisalo besökte Yles:s Ykkösaamu 

och diskuterade flera politiska teman som hon även lyfter fram i bildtexten. Bilden visar henne 

i nyhetsstudion som i sig inte är en politisk omgivning, men eftersom Ohisalo besökte 

programmet i egenskap av ordförande för de Gröna och diskussionsämnena kretsade kring 

politik, så anser jag bilden vara professionell. Även bilden där Ohisalo sitter framför datorn och 

diskuterar med finska experter som arbetar med civilkrishantering i Irak anser jag att är 

professionell eftersom den visar henne i en arbetssituation.  

 

Bilden på Maria Ohisalo och Katja Legeza som varit på praktisk arbetslivsorientering på 

inrikesministeriet är även enligt mig professionell eftersom bilden är tagen i riksdagen och det 

är klart att hon poserar på bilden i sin professionella roll som inrikesminister. Däremot är bilden 

där hon gratulerar nyvalda riksdagsgruppens ordförande Atte Harjanne inte helt lika enkel att 

bedöma vilken kategori bilden hör till. Bilden är varken professionell eller personlig i sig, men 

eftersom det handlar om en kollega inom politiken så kunde man tänka sig att inlägget faller 

inom kategorin professionell. Budskapet är dock enligt mig också personligt eftersom Ohisalo 

som partiordförande valt att lyfta fram en enskild politiker i sitt Instagram-flöde.  

 

Selfien på Maria Ohisalo där hon glatt ler mot kameran och berättar att kvintetten kommit 

överens om att nedskärningarna till följd av den minskande finansieringen från Veikkaus dras 

in, anser jag att är professionell. Bilden i sig kan anses personlig eller till och med privat 

eftersom den inte visar Ohisalo i en politisk kontext. I bildtexten förmedlar hon ändå ett politiskt 

budskap på samma sätt som Li Andersson gjorde med sin mörka selfie tagen i bilen. Jag ser 

därmed att Ohisalos och Anderssons bilder är jämförbara och jag argumenterar för att de båda 

är professionella i och med det politiska budskapet, men jag anser att bilderna även har 
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personliga inslag. Den svartvita bilden på Maria Ohisalo utanför fängelset i Vanda är enligt 

samma logik även professionell, men med ett personligt inslag.  

 

Maria Ohisalo besökte programmet Elämäni biisi och på bilden poserar hon tillsammans med 

andra programdeltagare. På en annan bild från samma kväll poserar hon tillsammans med 

Marco Bjurström. Grusell och Nord (2020) förklarar att personliga inlägg visar politiker i 

explicit icke-professionella sammanhang. Dessa bilder anser jag vara personliga eftersom 

deltagandet i programmet är klart utanför en partiordförandes och ministers arbetsuppgifter, 

trots att hon antagligen är inbjuden till programmet eftersom hon är en känd politiker i Finland.  

 

Det finns två bilder som jag anser att bör kategoriseras som privata. Bilden där Ohisalo poserar 

på Ljuskarnevalen på Borgbacken tillsammans med sina vänner anser jag att är privat eftersom 

hon är där som privatperson och inte politiker. Hon spenderar tid med sina vänner och därmed 

visar hon sitt privatliv. Bilden där hon sitter framför brasan och önskar alla en god helg anser 

jag även vara privat eftersom den visar Ohisalo i en hemmamiljö.  

 

Maria Ohisalo har publicerat flera selfies och bilder som hon tagit på sig själv tillsammans med 

andra. Det visar att det inte är ett par utomstående ögon som tagit bilderna, utan att hon själv 

tagit bilden och antagligen även publicerat den själv. Bilderna hon tagit på sig själv kan 

kategoriseras i alla tre olika kategorier. Ohisalo har publicerat selfies som jag kategoriserat 

professionella, en selfie som enligt mig tillhör kategorin privata inlägg och en som enligt mig 

tillhör kategorin personliga inlägg.  

 

 

4.4 Annika Saarikko 
 

Annika Saarikko är född 1983 i Oripää där hon fortfarande är bosatt på den gård där hennes 

föräldrar och farföräldrar har bott (Seura, 22.11.2020). Hon är gift med Erkki Papunen och 

tillsammans har de två söner (annikasaarikko.fi, 2022). Hon beskriver att den vackraste 

meningen är då hennes barn skriker ut att mamma kommit hem (Talvitie, 2022). Veckorna 

spenderar familjen i Esbo i familjens andra hem (Seura, 22.11.2020).  

 

Annika har studerat på Åbo universitet och hon är utexaminerad som filosofie magister år 2013. 

Under sin studietid har hon arbetat som bland annat reporter och försäljare i butiken Pentik. 
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Innan sin utexaminering hann hon även arbeta som ministrarnas specialmedarbetare i Matti 

Vanhanens andra regering (annikasaarikko.fi, 2022).  

 

Idag är Annika Saarikko finansminister i regeringen Marin och ordförande för Centern i 

Finland. Hon blev invald i riksdagen för första gången år 2011. Innan sin tid som finansminister 

var hon forsknings- och kulturminister både i Marins och Rinnes regering (annikasaarikko.fi, 

2022).  

 

 

Annika Saarikko på Instagram  

 

 

 

På bilden poserar partiordförande tillsammans med en polis utanför järnvägsstationen i 

Helsingfors. Hon skriver att hon fått en inbjudan av polisöverdirektören att besöka kammaren. 

Saarikko berättar att de kommit överens om besöket i samband med att de bundit sig till att 

säkra nivån för anslagen för nästa år. Hon ville se vad fältarbetet i verkligheten är eftersom ett 

av kraven var att höjningen av anslagen syns på fältet och i fältarbetet.  

 

Partiordförande förklarar att polisen i fältarbetet har att göra med helt grundläggande saker i 

vardagen. På gatorna och hemmen kan poliserna möta vad som helst om nätterna. Hon säger 

även att säkerheten och lagen bör försvaras. Trycket och ansvaret är tungt och svåra beslut fattas 

dagligen. Hon beskriver att arbetsgemenskapens goda anda var samtidigt glädjande.  
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Partiordförande glädjas åt att vi i Finland har en polis vi kan lita på. Det är inte en självklarhet 

överallt i världen. Hon berättar att regeringen har med sina beslut under de senaste åren ökat på 

polisens resurser så att brott kan lösas mer effektivt och att polisen skulle anlända fortare i 

nödsituationer. Partiordförande säger att det är en riktning hon starkt vill hålla fast vid.  

 

 

Sammanfattning av veckorna med Annika Saarikko  

 

Av alla fem politiker jag följde var Annika Saarikko den som uppdaterade sitt Instagram-konto 

allra minst. Hon publicerade endast ett inlägg under hela den perioden då jag samlade in 

materialet för denna avhandling. En enda bild ger inte ett rikt material att analysera och därmed 

är det svårt att dra en sammanfattning om hur Saarikko presenterar sig på Instagram.  

 

Den enda bilden som Saarikko publicerade under perioden var en bild på henne själv 

tillsammans med en polis utanför järnvägsstationen i Helsingfors. Bilden kan enligt mig 

kategoriseras som professionell. Budskapet i bildtexten är politisk och det är klart att Saarikko 

står på bilden tillsammans med polisen i sin roll som finansminister.  

 

 

4.5 Sanna Marin 
 

Sanna Marin är 36 år gammal och Finlands statsminister. Hon är född i Helsingfors, hon har 

bott i Esbo, hon har gått sin skolgång i Pirkkala och slutligen har hon bosatt sig i Tammerfors. 

Hon är dottern i en regnbågsfamilj och hon säger att jämlikhet, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet aldrig varit åsiktsfrågor enligt henne. Sanna bor i Tammerfors tillsammans med 

sin man Markus och deras dotter Emma. Hon berättar att Emmas mor- och farföräldrar bor nära 

och är till stor hjälp i vardagen (sannamarin.net, 2022). Då Sanna är frustrerad så far hon ut på 

en löprunda eller så städar hon i hemmet. Hon konstaterar att det alltid är rent i deras hem 

(Houni, 2.1.2022). 

 

Sanna Marin är magister i förvaltningsvetenskaper från Tammerfors universitet. Hon är invald 

i Tammerfors stadsfullmäktige sedan 2013. Hon blev invald i riksdagen för första gången år 

2017 (sannamarin.fi, 2022). Innan sin tid i politiken har hon arbetat bland annat som försäljare 

på Sokos och som kontorsanställd på Tammerfors stad.  
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Beslutet att bli statsminister var svårt och hon behövde fatta beslutet snabbt. Sanna Marin blev 

statsminister efter Antti Rinne som var tvungen att avgå bara drygt ett halvt år efter att han 

utnämnts till statsminister (Houni, 2.1.2022). Innan Sanna blev statsminister var hon 

kommunikationsminister i regeringen Rinne (sannamarin.fi, 2022).  

 

 

Sanna Marin på Instagram  

 

 

   

   

 

 

På bilderna ser vi flera kända personer inom den finska musikbranschen. Sanna Marin har 

tillsammans med forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen och riksdagens 

musiknätverkets ordförande Ilari Nurminen bjudit in representanter från musikbranschen till 
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Villa Bjälbo. Partiordförande tackar alla som deltog i tillställningen för givande diskussioner 

om branschen och dess framtid.  

 

 

 

Partiordförande berättar att hon deltar i Helsingin Sanomats och Aalto EE:s ordförandedebatt. 

Deltagarna i debatten är ordförandena för de fem största riksdagspartierna. Partiordförande 

berättar att man kan följa med debatten live på Helsingin Sanomats sidor. Hon berättar även att 

diskussionen kommer kretsa kring bland annat klimatet, ekonomi och ansvar.  

 

   

 

Partiordförande berättar att de haft viktiga diskussioner med Party of European Socialist (PES) 

innan mötet med Europeiska rådet. Hon skriver att en av sakerna de i PES kommit överens om 

under mötet är att de stigande priserna på energi kräver åtgärder av EU för att alla ska ha tillgång 

till ren och rimligt prissatt el. Hon skriver också att deras politiska familj är eniga om att de 

överträdelser som sker i Polen och övriga länder inte kan accepteras. Partiordförande 
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konstaterar att den Europeiska kommissionen bör ta i bruk alla möjliga verktyg för att döma det 

som pågår i dessa länder och för att skydda lagen i alla medlemsstater.  

 

 

     

 

Partiordförande berättar att Europeiska rådet samlats i Bryssel och att de bland annat ska 

diskutera priset på energi, Covid-19, handelspolitik, digitalisering och utrikesförhållanden. 

Rådet skall även diskutera situationen med Polen eftersom problemen där oroar många 

medlemsländer.  

 

     

 

På bilderna är partiordförande tillsammans med reportrar på statsministerns frågetimme. Hon 

glädjas åt att reportrarna kan besöka henne i Villa Bjälbo istället för att vara på distans. Hon 

anser det vara trevligt att kunna svara på frågorna ansikte mot ansikte. Hon berättar att det är 

tack vare vaccinen man kunnat återgå till de normala arrangemangen.  
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På bilderna poserar partiordförande tillsammans med Natos generalsekreterare Jens 

Stoltenberg. Hon skriver att hon träffat generalsekreteraren i Finlandiahuset och att 

Nordatlantiska rådet och rådets ordförande, generalsekreteraren, är på besök i Finland 25.-

26.10.  

 

   

   

 

Partiordförande har deltagit i World Health Summit i Berlin där hon hade äran att hålla 

öppningstalet i den avslutande sessionen. I sitt tal förde hon fram att välfärdsbudgeten inte 
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endast är en kostnad. Hon berättade att välfärdsbudgeten är mer av en investering som gör 

samhällen och ekonomier starkare, mer uthålliga och mer jämlika. Hon säger att man därmed 

måste tänka om hur man gör politik både globalt och lokalt. Frågan är hur man kunde vara 

bättre förberedd både kollektivt och på individnivå för att kunna vara mer uthållig i framtiden 

när man stöter på kriser och hot.  

 

Partiordförande berättar att hon även haft äran att delta i ett möte med 

Världshälsoorganisationens verkställande direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus där de 

diskuterade hur organisationen kan göras starkare så att den bättre kan stöda samhällen att vara 

bättre förberedda. De diskuterade även vikten av att vaccinen är globalt tillgängliga.  

 

På en av bilderna poserar partiordförande tillsammans med professor Mariana Mazzucato. Hon 

skriver att rådet för Economics of Health for All har en viktig roll i att facilitera den globala 

dialogen om välfärd och ekonomin. Hon önskar Mazzucato all lycka i det arbetet.  

 

 

 

Partiordförande har delat en bild som publicerats av en av kandidaterna för Tysklands 

förbundskansler, socialdemokraten Olaf Scholz. Hon skriver att det var en glädje att träffa 

honom i Berlin.  
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Partiordförande har träffat Tysklands avgående förbundskanslern Angela Merkel i Berlin. 

Partiordförande berättar att hon haft glädjen att arbeta med Merkel i Europeiska rådet och också 

på ett mer personligt plan. Partiordförande berömmer Merkel, berättar att Merkel är uppskattad 

och att hon lämnat ett stort intryck på hela Europa.  

 

 

 

Partiordförande har delat en bild som publicerats ursprungligen av förbundskansler Merkel. 

Hon har inte själv skrivit något i bildtexten, men bildtexten från det ursprungliga inlägget finns 

kvar. I den ursprungliga bildtexten välkomnar Merkel Finlands statsminister till Tysklands 

riksdag för att diskutera internationella ärenden.  
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Sannings- och försoningskommissionen för samerna påbörjar sitt arbete i Finland. 

Partiordförande berättar att tillsättandet av kommissionen är en central del av det 

människorättsarbetet som regeringen gör i hemlandet. Kommissionens arbete kommer enligt 

henne på många sätt att vara en unik och historisk process i Finland.  

 

Hon beskriver att kommissionens mål är att identifiera och evaluera det förtryck som samerna 

upplevt och fortfarande upplever. Kommissionen har i uppdrag att kartlägga hur dessa förtryck 

påverkar samerna och deras samfund. Hon berättar att liknande processer påbörjats i Norge och 

Sverige. Hon skriver även att man med kommissionens arbete vill främja samernas möjligheter 

till att upprätthålla och utveckla sitt språk och sin kultur. Under processens gång strävar man 

också till att stärka kunskapen om samer och samernas kultur bland Finlands befolkning.  

 

 

 

På bilden poserar partiordförande tillsammans med Margarethe Vestager som är EU-

kommissionär. Hon berättar att de haft goda diskussioner i Helsingfors och att de bland annat 

diskuterat EU:s mål för digitalisering och statliga stöd.  
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Partiordförande gör reklam för programmet Politiikka-Suomi där hon medverkat. Hon 

meddelar att programmets personliga intervjuer finns tillgängliga på strömningstjänsten Yle 

Arena.  

 

 

Sammanfattning av veckorna med Sanna Marin 

 

Under de veckorna jag följt med kvintetten på Instagram har Sanna Marin publicerat inlägg 

som enligt mig kan kategoriseras främst som professionella. Under dessa veckor har Marin inte 

publicerat en enda bild som jag skulle tolka som personlig eller privat.  

 

Inlägget där hon bjudit in personer från musikbranschen är enligt mig tydligt professionell. Det 

är klart att Marin i sin roll som statsminister bjudit in representanter från branschen för att 

diskutera det problematiska läget som orsakats av Covid-19 pandemin. Tillställning ordnades i 

Villa Bjälbo som är statsministerns officiella tjänstebostad. Bildserien som visar hur Sanna 

Marin träffat journalister på statsministerns frågetimme kategoriseras enligt mig också som 

professionell. Bildserien visar statsministern i en politisk kontext och även här är miljön politisk 

då de befinner sig i Villa Bjälbo.  

 

Statsministern har träffat flera utländska politiker. Bland annat poserar Marin tillsammans med 

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Finlandiahuset. I en annan bildserie poserar hon 

tillsammans med Världshälsoorganisationens verkställande direktör på en av bilderna och på 

en annan bild tillsammans med professor Mariana Mazzucato. Marin träffade dem under World 

Health Summit i Berlin. I samma bildserie finns även en bild där Marin står i talarstolen och 
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håller ett anförande. I en tredje bildserie ser vi Marin tillsammans med Tysklands 

förbundskansler Angela Merkel. Sanna Marins möte med Margarethe Vestager samt mötet med 

Olaf Scholz fick även egna inlägg och bilder i statsministerns Instagram-flöde. Dessa alla bilder 

är enligt mig tydligt professionella eftersom Sanna Marin ses i en politisk kontext, tillsammans 

med andra politiker och även i olika tydligt politiska miljöer.  

 

Inlägg där Sanna Marin främst syns själv är bildserien från mötet med PES och bildserien där 

hon ger en intervju åt media strax innan mötet med Europeiska rådet. Att svara på frågor från 

media hör till en politikers vardag. Likaså möten, även sådana möten som förbereder för andra 

möten. Jag argumenterar för att dessa bilder kategoriseras som professionella. Den ena bilden i 

bildserien där Marin talar med media har ändå ett litet personligt inslag enligt mig. Bilden visar 

en mobiltelefon och ett par händer som tar bild på statsministern. Det blir alltså en bild i en bild, 

på statsministern. Händerna som knäpper bilden visar att det även finns människor bakom alla 

bilder som tas.  

 

Sanna Marin har även publicerat ett inlägg som berör tillsättandet av sannings- och 

försoningskommissionen för samerna. På bilderna ser vi Marin tillsammans med två män 

klädda i samedräkt. Bilderna är tagna från en presskonferens och därmed är både miljön och 

kontexten politisk och professionell.  

 

Bilden på Sanna Marin där hon berättar om sitt deltagande i ordförandedebatten och bilden där 

hon berättar att programmet Politiikka-Suomi finns på Yle Arenan är enligt mig även 

professionella. I det första inlägget visar Marin att hon deltar i en debatt i egenskap av 

partiordförande för en av de fem största partierna i Finland. I det andra inlägget visar hon att 

hon bidragit till ett program som behandlar finländska politiker, där även i egenskap av 

partiordförande och statsminister. Jag kategoriserar inläggen därmed som professionella.  

 

Enligt min tolkning skiljer sig Sanna Marins inlägg från de övriga partiledarnas eftersom hon 

endast publicerat inlägg som jag anser att tillhör kategorin professionella inlägg. Det är tydligt 

att en del av bilderna tagits av professionella fotografer, men eventuellt är en del bilder tagna 

av Marins medarbetare. Enligt min tolkning kan det även vara ett tecken på att Marin inte 

administrerar ensam sitt Instagram-konto utan att hon eventuellt har en person eller ett team 

som arbetar med den externa kommunikationen. Marin som partiordförande är ansiktet utåt för 

partiet, men hennes post som Finlands statsminister gör henne även till en representant för hela 



  Anna Oksanen 

 

71 

landet. Därmed är det naturligt att Marin har ett team bakom sig som arbetar med 

kommunikationen och konstruerandet av partiledaren på Instagram.   
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5 Den politiska eliten på Instagram 

 

I detta kapitel lyfter jag fram de aspekter av den politiska visuella kommunikationen som enligt 

mig framstår som speciellt tydliga i min studie om de fem partiordförandena. I denna studie 

använder jag mig av grounded visual pattern analysis av Shortt och Warren (2017) för 

analyserandet av insamlat material. I denna modell utgår Shortt och Warren (2017) från fyra 

olika steg i analyserandet av visuellt material; gruppering, organisering, strukturerad 

observation och slutligen teoretisering. Shortt och Warrens (2017) beskrivningar om dessa steg 

har jag förklarat mera utförligt i kapitel två.  

 

Enligt Shortt och Warren (2017) är det första steget att gruppera alla bilder utgående från olika 

teman. Jag har valt att gruppera inläggen utifrån Grusell och Nords (2011) modell med tre 

kategorier som definierar inläggens karaktär; professionellt, privat och personligt. I detta kapitel 

analyserar jag element i både bilderna och den text som hänger ihop med bilderna, som kan 

tolkas vara kopplade till de tre kategorierna. Genom att gruppera inläggen har jag fått en 

överblick över mitt insamlade material vilket enligt Shortt och Warren (2017) är viktigt för att 

kunna identifiera den dialogiska betydelsen i bilderna.  

 

Efter grupperingen har jag organiserat alla inlägg. Shortt och Warren (2017) beskriver att 

organiseringen är ett viktigt steg eftersom bilder påverkas av det sammanhang de betraktas 

inom. Därför har jag valt att organisera bilderna enligt grupperna professionell, personlig och 

privat, men jag har valt att inte organisera bilderna inom grupperna i någon specifik ordning. 

Jag har valt att organisera alla bilder i en slumpmässig ordning inom de olika kategorierna. 

Orsaken till att jag valt att organisera bilderna i slumpmässig ordning är att jag vill jämföra de 

olika politikernas inlägg i relation till varandra för att kunna bilda mig en möjligast bred 

uppfattning om vilken typ av inlägg dessa politiker producerar. Shortt och Warren (2017) 

beskriver att bilderna kan betraktas i relation till bilder bredvid och därmed vill jag inte 

medvetet påverka vilka bilder som placeras bredvid varandra.  

 

I det tredje steget, den strukturerade observationen, har jag gjort en symbolisk observation för 

att kartlägga de uppenbara mönstren i bilderna. I den symboliska observationen är det 

intressanta alltså det som avbildas och det som kan uppfattas som speciellt eller avvikande 

(Shortt & Warren, 2017). I det sista steget kartlägger jag hur resultaten av analysen förhåller 
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sig till studiens teoretiska åtaganden. Jag ser på de mönster jag identifierat i inläggen och 

granskar hur de förhåller sig till existerande teorier inom fältet.  

 

 

5.1 Professionellt  
 

Genom att gruppera bilderna enligt Shortt och Warrens (2017) modell har jag skapat tre 

grupper; professionella, personliga och privata inlägg. Dessa kategorier baserar sig på Grusell 

och Nords (2020) modell som de använt i sin egen studie. Efter att jag grupperat bilderna var 

det tydligt att kategorin professionella inlägg var betydligt mycket större än de övriga 

kategorierna. Mitt insamlade material består av 46 inlägg varav 36 inlägg enligt min tolkning 

tillhör kategorin professionella inlägg. Trots att Ekman och Widholm (2017) hävdar att den 

politiska kommunikationen genomgått en avpolitisering så är det tydligt att de inlägg som 

partiordförandena producerat under de veckorna jag följt med deras Instagram-konton, hör 

främst inom kategorin professionella inlägg.  

 

 

Miljö och kontext  

 

Grusell och Nord (2020) beskriver att distans och kontext används i bilder för att ge olika slags 

signaler. De berättar att hela bilder ofta används för att ge en uppfattning om atmosfär och 

visualiserar bildens miljö. I grupperingen av mitt insamlade material har jag fokuserat mycket 

på den miljö som presenteras i bilden. Många av bilderna är tagna i tydligt politiska miljöer 

som bland annat då politikerna visas vid en talarstol, ute på valfältet, i riksdagens aula och 

framför olika länders flaggor. Bilder som är tagna i politiska miljöer har jag kategoriserat som 

professionella eftersom politikerna i regel alltid är i en professionell roll i dessa miljöer.  

 

Miljön i bilderna spelar en stor roll och kan vara avgörande för om bilden kategoriseras som 

professionell, personlig eller privat (Grusell & Nord, 2020). Som jag konstaterade är vissa 

miljöer klart politiska, men det finns även miljöer som i sig inte direkt är kopplade till politik, 

men som blir politiska i en viss kontext. Till exempel är bilden på Maria Ohisalo utanför 

fängelset i Vanda inte tagen i en direkt politisk miljö. Bilden får en professionell kontext i och 

med bildtexten som är ett starkt politiskt ställningstagande kopplat till rättssystemet i Finland. 
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Kontexten blir därmed en avgörande faktor i att jag valt att kategorisera bilden som 

professionell.  

 

 

Ögonkontakt 

 

Grusell och Nord (2020) lyfter även fram vikten av ögonkontakt. Ifall politiker ser in i kameran 

är det ofta ett tecken på att man vill signalera empati och bilda ett band till åskådaren. Ifall 

politikern undviker ögonkontakt med kameran kan det vara ett tecken på att man inte vill skapa 

ett emotionellt band med åskådaren (Grusell & Nord, 2020). I de flesta bilder som jag 

kategoriserat som professionella, ser politikerna in i kameran. I de bilder där politikerna inte 

ser in i kameran talar de ofta med någon annan eller alternativt talar de för en större publik. 

 

Sanna Marin har fler bilder än de andra politikerna, där hon inte ser in i kameran. Enligt Grusell 

och Nord (2020) kan det betyda att hon inte vill ha en emotionell kontakt med sina följare. I 

många av Marins bilder talar hon med någon annan eller till en större publik. Bilderna är tagna 

medan hon utför olika handlingar vilket även bidrar till att hon samtidigt inte kan se in i 

kameran. Grusell och Nord (2020) förklarar att bilder som visar politikerna då de samtidigt 

utför politiska handlingar kan tolkas som att politikerna vill visa bitar av arbetsdagen, men 

bilderna kan även tolkas som att politikern vill hålla distans till följarna. Det är svårt att avgöra 

hur Sanna Marins bilder där hon inte har ögonkontakt med kameran ska tolkas. Det kan vara 

ett sätt att visa hur en arbetsdag för Finlands statsminister ser ut, men det kan även vara att 

Marin vill hålla sitt privatliv borta från Instagram. Värt att notera här är att Marin inte publicerat 

en enda bild som enligt mig faller inom kategorin privata eller personliga inlägg vilket även 

stärker uppfattningen om att hon vill hålla en viss distans till följarna och visa endast sin 

professionella sida som statsminister.  

 

 

 

 

Text i bild 
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Tidigare forskning visar att bilder kan vara mer minnesvärda och dra mer uppmärksamhet till 

sig än endast text. I psykologisk forskning kallas det för the picture superiority effect (Stenberg, 

2006). För att stärka ett visst budskap har en del av politikerna valt att inkludera text i bilden. 

Texten kan vara ett citat eller några specifika ord som beskriver vad inlägget handlar om. 

Mirzoeff (2000) förklarar att människor idag föredrar ett visuellt perspektiv framom ett textuellt 

perspektiv. Därmed kan det anses ändamålsenligt att partiordförandena använt text i bilden för 

att förstärka sitt budskap.  

 

5.2 Personligt 
 

Gränsdragningen mellan personliga och privata inlägg är något luddig enligt den modell som 

Grusell och Nord (2020) använt i sin studie. Båda kategorierna visar politikerna i en icke-

professionell kontext utanför politiken. Det är därför heller inte alldeles lätt att kategorisera 

inläggen som endera personliga eller privata. Bilder som enligt mig tillhör kategorin 

professionella inlägg kan också tolkas vara delvis personliga. Av de inlägg som partiledarna 

publicerade under de tre veckorna jag följde med deras Instagram-konton, var endast tre inlägg 

personliga enligt min tolkning.  

 

 

Autenticitet 

 

Ekman och Widholm (2017) beskriver att politiker balanserar mellan att ge en autentisk bild av 

sig själva samtidigt som det är viktigt att de ses som professionella och trovärdiga. Enligt mig 

är inlägget där Anna-Maja Henriksson meddelar att hon inte ställer upp i välfärdsområdesvalet 

ett perfekt exempel på en bild där politikern strävar efter att vara både autentisk och trovärdig. 

Hon visar sin autentiska sida genom att visa att hon vill satsa på sina nuvarande uppdrag och 

inte ta några nya vilket gör inlägget mer personligt och ger följare en chans att relatera till 

partiordföranden. Samtidigt handlar inlägget om politik och har även ett politiskt budskap och 

här kommer den professionella biten in.  

 

Inlägg som är klart utanför en politisk kontext, men där det ändå är klart att partiledaren 

presenteras i sin roll som politiker hör enligt mig till kategorin personliga inlägg. Inläggen kan 

enligt mig inte kategoriseras som professionella eftersom de inte kan kopplas direkt till en 

politisk kontext eller miljö. Bilderna på Maria Ohisalo som deltog i programmet Elämäni biisi 
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är enligt mig således av personlig karaktär. Partiordförande deltog i programmet i egenskap av 

politiker, en känd person, men deltagandet i programmet är tydligt utanför en politikers 

egentliga uppdrag. Deltagandet i denna typ av program kan ändå kopplas till byggandet av 

politikerns eget varumärke. Ekman och Widholm (2017) beskriver att politiker bygger upp sitt 

varumärke genom flera olika plattformar och på flera olika sätt. Deltagande i TV-program kan 

leda till att politikern avslöjar personlig information vilket bidrar till en mer autentisk självbild 

(Ekman & Widholm, 2017). Även inlägg om deltagande i TV-program visar en mer personlig 

sida av politikern.  

 

 

Individen 

 

Ekman och Widholm (2017) beskriver hur avpolitiseringen av politisk kommunikation bidragit 

till att individen är i centrum och Bennett (2012) menar att framhävandet av enskilda individer 

är mer vanligt idag. Även Grusell och Nord (2020) berättar att mediernas fokus idag ligger mer 

på individens handlingar istället för partiers agerande. Majoriteten av bilderna i mitt insamlade 

material är bilder på partiordförandena själva. De förmedlar sina politiska budskap i inlägg som 

består av bilder på sig själva. Bilden på Li Andersson i den mörka bilen och bilden på Maria 

Ohisalo utanför fängelset i Vanda är goda exempel på hur politikerna förmedla politiska 

budskap med selfies som kan tolkas delvis som personliga. Selfies ger enligt Ekman och 

Widholm (2017) en symbolisk tillgång till användarens personliga liv och förmedlar därmed en 

känsla av autenticitet åt åskådaren.  

 

5.3 Privat  
Alla partiordförande jag valt att inkludera i min studie har inte producerat inlägg som enligt 

mig kan kategoriseras som privata inlägg. Av partiledarna har Sanna Marin och Annika 

Saarikko inte publicerat inlägg inom kategorin privata inlägg. Av de 46 inlägg som mitt material 

består av, anser jag att sju inlägg ska kategoriseras som privata inlägg. De privata inläggen ger 

en inblick i hur politikernas privatliv ser ut och hur de spenderar sin fritid. Då politikerna visar 

delar av sitt privatliv skapar de samtidigt en bild av autentisk självrepresentation (Ekman 

&Widholm, 2017). Anna-Maja Henriksson, Li Andersson och Maria Ohisalo ger alla en inblick 

i deras privatliv och kan därmed anses visa en mer autentisk bild av sig själva för sina följare. 
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Enligt Ekman och Widholm (2017) kan man se en tydlig avpolitisering i politikers sätt att 

kommunicera, men avpolitiseringen är inte kännetecknande för alla politiker. De flesta inläggen 

har jag kategoriserat som professionella inlägg, men det är ändå tydligt att politikerna 

producerar inlägg som också kan kategoriseras som personliga eller privat. Dessa inlägg visar 

politikerna explicit i en icke-politisk kontext utanför jobbet. Anna-Maja Henriksson och Maria 

Ohisalo publicerade betydligt fler inlägg som enligt mig kategoriseras som privata, än vad de 

andra politikerna gjorde.  

 

 

Objekt 

 

De inlägg jag valt att kategorisera som privata är både bilder på partiordförandena och sådana 

bilder som innehåller andra objekt. En bild som definitivt står ut från mängden är bilden Li 

Andersson publicerat på det mystiska bandet som hennes barn valt ut som sin favoritleksak. 

Majoriteten av inläggen i denna studie består av bilder på människor, oftast partiledarna själva. 

Även Grusell och Nord (2020) beskriver att bilder på Instagram ofta visar partiledarna i olika 

representationstillfällen som hänför sig till det politiska uppdraget. Bilden på Anderssons barns 

favoritleksak och Anna-Maja Henrikssons bild på mat och bild på svampkorgen sådana bilder 

som kan anses mer speciella eftersom de är långt ifrån bilder på politiska uppdrag. 

 

 

Perspektiv 

 

En bild som är tagen nära personens ansikte ger ofta en känsla av intimitet gentemot personen 

på bilden (Grusell & Nord, 2020). En bild som enligt mig sticker ut är bilden på Maria Ohisalo 

på Borgbacken tillsammans med sina vänner. Bilden är aningen suddig, den visar tre glada 

kvinnor som tagit en bild med telefonens framkamera och i bakgrunden ser vi ett pariserhjul. 

Bilden är tagen rätt nära Ohisalos ansikte och signalerar därmed intimitet, men den visar även 

henne i en kontext helt utanför det professionella livet. Grusell och Nord (2020) beskriver också 

att ögonkontakt ökar känslan av intimitet som förmedlas från bilden. Alla tre kvinnor på bilden 

ser rakt in i kameran.  
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Perspektiv har även betydelse då vi granskar vem som tagit bilden. En selfie ger en mer 

personlig upplevelse för följarna. En selfie visar att bilden är tagen av politikern själv och därför 

ser politikern bilden genom sina egna ögon. Det är endast två av fem partiledare i denna studie 

som använt sig av selfies under de tre veckorna jag följt med dem. Då partiledaren tagit bilden 

själv är sannolikheten för att partiledaren även publicerat sitt inlägg själv mycket större än om 

bilden tagits av till exempel en professionell fotograf. Ofta tar partiledarna hjälp av sina 

medarbetare för att sköta den externa kommunikationen i enlighet med partiordförandes och 

partiets linje.  

 

Perspektivet spelar även roll då man granskar maktförhållanden mellan politikern på bilden och 

åskådaren. Bilder med ett ”öga-mot-öga” perspektiv ger både politikern och åskådaren samma 

mängd makt eftersom båda parterna är positionerade på samma nivå (Grusell & Nord, 2020). 

Att maktförhållandet mellan politikern på bilden och åskådaren är jämn bidrar också till mer 

intimitet.    

 

5.4 Sammanfattning  
I denna analys har jag utgått från Grusell och Nords (2020) tre kategorier för politiska ledares 

inlägg på Instagram. De flesta inläggen har enligt mig tydligt tillhört en viss kategori medan 

andra bilder kan tolkas tillhöra flera kategorier. Förutom de tre kategorierna har jag identifierat 

vissa mönster och intressanta element som jag lyft fram i analysen. Dessa mönster och element 

är kopplade till den teoretiska referensramen som jag presenterat i kapitel tre. Tabellen nedan 

visar hur jag kategoriserat inläggen som partiledarna publicerat. 

 

 

 Professionella Personliga Privata Totalt  

Henriksson 5 0 4 9 

Saarikko 1 0 0 1 

Marin 13 0 0 13 

Ohisalo 14 2 2 18 

Andersson 3 1 1 5 

Totalt 36 3 7 46 
 

Tabell 1: Inläggen enligt kategori för varje partiordförande och totala antalet inlägg enligt kategori. 
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Grusell och Nord (2020) hävdar att alla partiledare ofta publicerar liknande bilder och de talar 

till och med om att partiledare skulle ha en egen genre när det kommer till inlägg på sociala 

medier. Jag håller med detta påstående till en viss grad. Få bilder visar politikernas dagliga 

aktiviteter utanför politiken. Visst publicerar partiledarna liknande inlägg och det går att 

identifiera tydliga mönster, men det finns även bilder som tydligt avviker från dessa mönster. 

Enligt mig är de avvikande bilderna mer intressanta eftersom de visar sådana sidor av 

politikerna som åskådarna sällan får se. Vi ser politiker ofta hålla presskonferenser, delta i 

debatter och hålla tal på olika tillställningar. Det vi ser mer sällan är de vardagliga sidorna som 

visar att politiker också är helt vanliga människor.  

 

Bilderna visar stunder från politikernas vardag. De flesta bilderna är sådana som ser ut som att 

vem som helst kunde ha tagit bilden med en vanlig telefon. Detta bidrar till en mer avslappnad 

känsla än om bilderna tydligt skulle vara tagna av professionella fotografer. Den avslappnade 

och informella känslan ger åskådaren en chans att identifiera sig med politikerna som annars 

kan kännas avlägsna. De flesta bilderna är bra bilder på politikerna och man kunde därmed 

tänka sig att syftet är att visa politikerna som bäst. Bilderna behöver alltså inte se ut som att de 

är tagna av en professionell fotograf, men politikern på bilden behöver se möjligast bra och 

presentabel ut.  

 

De två faktorer som för mig framstår som de mest centrala för att avgöra vilken kategori ett 

inlägg tillhör, är inläggets kontext och miljö. En bild behöver inte vara politisk i sig, men då 

kontexten är politisk förknippas den automatiskt med politikerns professionella jag. En bild 

som visar politikern i en politisk miljö är tydligt förknippad med politikerns yrke. Är varken 

kontexten eller miljön politisk, är sannolikheten för att inlägget kan kategoriseras som 

professionellt liten. En bild på en politiker i en svampskog tillhör därför sällan kategorin 

professionella inlägg eftersom vare sig kontexten eller miljön kan anses politisk.  

 

I denna sammanfattning har jag även strävat efter att besvara min forskningsfråga; Instagram 

används som ett redskap för att skapa en personlig profil, men är partiledarnas profiler 

personliga? Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns många faktorer som påverkar 

hur de inlägg som partiledarna publicerat kan tolkas. De flesta bilderna tillhör enligt min 

tolkning kategorin professionella inlägg. En del av partiledarna har även publicerat privata och 

personliga inlägg, men dessa inlägg utgör endast ungefär 22% av alla inlägg. Partiledarna visar 
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därmed sin personliga sida betydligt mer sällan och de väljer att framhäva sin professionella, 

politiska profil.  

 

Det är också klart att partiledarna värderar Instagram som kommunikationsverktyg på olika sätt. 

Det är svårt för mig att bilda mig en uppfattning om hur personlig Annika Saarikkos profil är 

eftersom hon publicerat endast ett inlägg under perioden jag samlat in mitt material. Eventuellt 

värderar hon eller hennes medarbetare inte Instagram som kommunikationsverktyg. Det kan 

även hända att Saarikkos målgrupp nås bättre via andra medier och att hon därmed satsar på 

dem. Maria Ohisalo publicerade flest inlägg och därmed kunde man göra en tolkning om att 

hon värderar Instagram högt. Variationen i Ohisalos inlägg visar också en personlig sida trots 

att hon, så som de andra politikerna, visar sin personliga sida endast måttligt. 
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6 Avslutande diskussion 

 

Syfte med min pro gradu-avhandling var att förstå om politikers inlägg på Instagram kan 

kategoriseras som professionella, personliga och privata eller om alla kategorier smälter ihop. 

Som tidigare nämnts har partiordförandena producerat främst professionella inlägg, men hur 

personliga kan partiledarna uppfattas vara? Smälter alla tre kategorier ihop då politikern 

samtidigt strävar efter att vara både professionell och mänsklig? I den avslutande diskussionen 

presenterar jag avhandlingens bidrag till forskningsfältet. 

 

 

6.1 Den professionella politikern 
 

Inläggen framställer en bild av politikernas vardag som mångsidig och full av politiska uppdrag. 

Bilderna visar konkret hur politikerna presenteras i olika politiska miljöer, men texten i inläggen 

konkretiserar ytterligare den politiska mångsidiga kontexten. Partiledarnas personliga profiler 

består i hög grad av professionella inlägg som kan tolkas vara opersonliga, men samtidigt visar 

de hur en partiordförandes vardag ofta ser ut. Samtidigt används Instagram som ett verktyg för 

att skapa en personlig profil för partiordförandena som delvis är bortom det politiska. 

 

Partiledarna är ansiktet utåt för sina respektive partier. Det betyder att det som partiledarna 

publicerar på sina privata sociala medier även påverkar bilden av hela partiet. Av de 46 inlägg 

som mitt insamlade material består av, har jag kategoriserat 36 inlägg som professionella. Enligt 

min tolkning hänger mängden professionella inlägg strakt ihop med den professionella bilden 

partiledarna förväntas signalera utåt som partiernas främsta representanter. Partiledarnas 

Instagram-konton är därmed inte endast deras privata plattformar för personlig kommunikation, 

utan även kommunikationsplattformer för partierna.  

 

 

6.2 Personligt och bekant 
 

Politikerna använder sig av olika små knep för att ge följarna en uppfattning om att de visar en 

autentisk bild av sig själva. Av alla inlägg som partiledarna publicerade var det endast Maria 

Ohisalo och Li Andersson som publicerade selfies. Maria Ohisalo har publicerat relativt många 
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bilder på sig själv under de veckorna jag följt med politikerna. De bilderna som Ohisalo tagit 

själv tillhör enligt min tolkning alla tre olika kategorier. Ohisalos inlägg kan kategoriseras som 

professionella, personliga och privata medan selfien som Li Andersson tagit tillhör enligt min 

tolkning kategorin professionella inlägg. Selfies ger en personlig bild, men samtidigt är 

inläggen av professionell karaktär. Jag vill därmed argumentera för att professionella inlägg 

kan med hjälp av bilder skapa en personlig känsla för åskådaren.  

 

Enligt mig kan sociala medier ge en känsla av att man känner personen man följer, trots att man 

kanske aldrig ens träffat personen i det verkliga livet. Under de veckorna jag följt med dessa 

fem politiker på Instagram fick jag en känsla av att jag känner dem på ett personligt plan. 

Eftersom Annika Saarikko publicerade endast en bild i sitt flöde, blev vår bekantskap aningen 

ytligare än med de andra politikerna som publicerade bilder mer aktivt. Oberoende om den 

upplevda känslan av bekantskap är ytlig eller djupare, så uppstår känslan på grund av 

användningen av sociala medier. Jag tror att det är både styrkan och svagheten med sociala 

medier – att personerna i flödet känns som bekanta och människor man kan relatera till 

partiordförandena trots att man aldrig träffat dem i verkligheten.  

 

 

6.3 Instagram – viktig eller irrelevant plattform? 
 

För mig är det tydligt att politikerna värderar Instagram som kommunikationsplattform på 

mycket olika sätt. Annika Saarikko publicerade endast ett inlägg under de tre veckorna som jag 

följde med politikerna medan Maria Ohisalo publicerade hela 18 inlägg. Saarikkos ena inlägg 

tillhör enligt min tolkning den professionella kategorin eftersom inlägget är kopplat till en 

politisk kontext. Av Ohisalos 18 inlägg har jag kategoriserat 14 inlägg som professionella 

inlägg. Den betydligt största kategorin är professionella inlägg vilket signalerar att det är viktigt 

för partiledarna att förmedla en professionell bild genom att visa de uppgifterna och händelserna 

som hör till en politikers vardag. Samtidigt har en del av de professionella inläggen inslag av 

personligt och privat vilket visar att politikerna vill eller behöver förmedla något utöver det 

professionella, på Instagram. 

 

Orsakerna till att politiker värderar plattformen på olika sätt kan enligt min tolkning bero på 

olika faktorer. Det kan bero på att Ohisalo upplever i större grad än Saarikko att hennes väljarkår 

befinner sig på Instagram och att hon därmed vill använda plattformen aktivt för att nå ut till 
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sina väljare. Saarikko upplever eventuellt att hon når ut till sina väljare på ett annat forum, till 

exempel genom Facebook eller traditionella medier. Det är även möjligt att partiledarnas 

medarbetare eller partiernas kommunikationsteam värderar Instagram på olika sätt och att det 

därmed påverkar partiledarnas aktivitet på plattformen. Utöver dessa faktorer kan det finnas 

flera andra bidragande orsaker. 

 

I inledningen lyfte jag fram hur de traditionella medierna ibland snappar upp vad partiledarna 

publicerar på Instagram. Detta visar också att Instagram som plattform har en viktig roll i 

byggandet av bilden av en politiker. De inläggen som publiceras kan även få en större spridning 

än ursprungligen tänkt genom att de traditionella medierna uppmärksammar politikernas inlägg. 

Instagram kan därför anses vara en relevant plattform också för de traditionella medierna. 

 

 

6.4 Vem administrerar Instagram-kontona? 
 

Eftersom jag i min avhandling är intresserad av att se ifall partiordförandenas Instagram-konton 

skapar en personlig bild av dem, är det enligt mig väsentligt att granska vem som tagit bilderna 

och vem som publicerat bilderna. Här vill jag poängtera att det för mig är omöjligt att veta vem 

som tagit bilderna och vem som publicerat dem, men på basen av miljö, perspektiv och objekt 

är det möjligt att göra en tolkning. Min tolkning är att de allra flesta bilder som tagits och 

publicerats på Sanna Marin är tagna av en professionell fotograf eftersom hon presenteras i en 

miljö med flera andra politiker. Eftersom Marin själv är på alla bilder och ingen bild är en selfie, 

vågar jag anta att hon inte tagit någon av bilderna själv. Det är också mycket troligt att en 

medarbetare administrerar Marins konto och publicerar bilderna. 

 

I Maria Ohisalos, Li Anderssons och Anna-Maja Henrikssons fall är min tolkning att de delvis 

publicerar inlägg själv och att de har medarbetare som hjälper till. Ohisalo och Andersson har 

publicerat selfies som jag antar att de publicerat själv, men de har också en del bilder som är 

tagna av andra. Ohisalo, Andersson och Henriksson har publicerat flera inlägg som jag 

kategoriserat som personliga eller privata och dessa inlägg är enligt min tolkning sådana som 

partiordförandena publicerat själv. De inläggen som jag kategoriserat som professionella och 

som inte är selfies är mer troligt publicerade av någon medarbetare. Annika Saarikkos enda bild 

är tagen av någon annan, men det är oklart enligt mig vem som publicerat inlägget. Inlägget är 
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enligt min tolkning inom kategorin professionella inlägg och därför kunde man anta att inlägget 

publicerats av en medarbetare.  

 

 

6.5 Att studera politiker på Instagram 
 

Mitt insamlade material består av inlägg från Instagram och klassas därmed som 

sekundärmaterial. Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att forskaren bekantar sig extra 

noggrant med materialet då denna använder sig av sådant material som redan existerar. De 

aktiva valen jag gjort innan och under studiens gång har ändå präglat studien. Jag valde att 

använda mig av grounded visual patterna analysis, men en diskursanalys av materialet skulle 

ha kunnat ge helt andra resultat.  

 

Ett annat aktivt val som påverkat resultaten i min studie är att jag valt att inte inkludera 

genusaspekten i min analys. Det är viktigt att uppmärksamma att alla politiker jag valt att 

inkludera i min studie de facto är kvinnor, men jag har inte valt dessa på basen av könet utan 

den post de innehar. Jag upplever att inkluderandet av genusaspekten i min avhandling kunde 

ha bidragit till nya och intressanta iakttagelser. Dock har jag valt att göra en tydlig avgränsning 

och exkludera genusaspekten för att hålla avhandlingen tillräckligt avgränsad. Inkluderandet av 

genusaspekten kunde dock vara intressant i fortsatt forskning. 

 

Visuell politisk kommunikation är ett fält som definitivt kunde studeras mer. I och med sociala 

mediers ökade betydelse i den politiska kommunikationen anser jag det viktigt att studera hur 

politiker kommunicerar på sociala medieplattformen Instagram. Avhandlingen bidrar med nya 

sätt att studera politisk kommunikation där det visuella är i centrum. I min avhandling har jag 

endast granskat partiordföranden för regeringspartierna och därmed kunde studiens resultat ha 

kunnat se annorlunda ut om jag inkluderat partiordförandena för oppositionen. Studiens resultat 

kunde även ha varit annorlunda ifall män inkluderats. Dessa kunde även vara intressanta 

aspekter för fortsatt forskning.  

 

Det finns mycket som kunde studeras inom partiledarnas kommunikation på sociala medier. I 

denna studie har jag granskat endast inlägg på Instagram och därmed exkluderat Instagram-

stories vilket kan anses som en begränsning. För att få en bredare uppfattning om 
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partiordförandens användning av sociala medier i politisk kommunikation behövs ytterligare 

studier som inkluderar allt som partiordföranden publicerar på olika plattformar.  
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Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 

Carlsen, A. & Sandelands, L. (2015). First passion: Wonder in organizational inquiry. 

Management Learning, 46(4): 373–390. 

https://anna-maja.fi/sve/personportratt/
https://anna-maja.fi/sve/personportratt/
https://annikasaarikko.fi/annika-2/
https://doi.org/10.1177/0002716212451428


  Anna Oksanen 

 

87 

Chen, C.C. & Meindl, J.R. (1991). The construction of leadership images in the popular press: 

The case of Donald Burr and People Express. Administrative Science Quarterly 36(4), 

s. 521–551. 

Davies, T. (2008). Humanism. Routledge. 

De Gröna (2022) Maria Ohisalo. Hämtad 2022-02-25 från 

https://www.vihreat.fi/henkilo/maria-ohisalo/ 

Ekman, M., & Widholm, A. (2017). Political communication in an age of visual connectivity: 

Exploring Instagram practices among Swedish politicians. Northern lights: Film & 

media studies yearbook, 15(1). DOI: 10.1386/nl.15.15_1 

Ellis, J. (2020) More than a trivial pursuit: public order policing narratives and the “social media 

test.” Crime, Media, Culture. Epub ahead of print May 26. DOI: 

10.1177/1741659020918634. 

Elkins, J. (2013) An introduction to visual studies that is not in this book. J. Elkins, K. McGuire, 

M. Burns, A. Chester & J. Kuennen (red). Theorizing visual studies: writing through 

the discipline. Routledge. 

Garcia, M. M., & Greenwood, K. (2015). Visualizing CSR: A visual framing analysis of US 

multinational companies, Journal of Marketing Communications, 21:3, 167-184, DOI: 

10.1080/13527266.2012.740064 

Grusell, M., & Nord, L. (2020) Not so Intimate Instagram: Images of Swedish Political Party 

Leaders in the 2018 National Election Campaign. Journal of Political Marketing. 

Hakahuhta, A. (15.6.2019) Maria Ohisalo vihreiden puheenjohtajaksi: En pelkää trolleja, en 

pelkää natseja – Yle seurasi puoluekokousta Porissa. Hämtad 2022-02-25 från 

https://yle.fi/uutiset/3-10831670  

Hakala, S., Herkman, J., & Kantola, A. (2012). Politiikkaa mediayhteiskunnassa. Media & 

viestintä, 35(2). 

Hakari, K., Stenvall, J., & Rannisto, P. H. (2013). Pormestarimalli ja kaupungin johtamisen 

muutos – Uuden julkisen hallinnan näkökulma. Hallinnon tutkimus, 32(2). 

https://yle.fi/uutiset/3-10831670


  Anna Oksanen 

 

88 

Hanhinen, H. (2.1.2022) Vihreiden Maria Ohisalon lapsi syntyi: ”Olemme häkeltyneitä ja 
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Huhtanen, J. (24.10.2021) Sanna Marin kommentoi boomer-julkaisuaan Ylellä – kiistää 

kuittailleensa vanhemmille ikäpolville. Hämtad 2021-10-25 från 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008355641.html 

 

Houni, P (2.1.2022) Pääministerinä Sanna Marin ei halua purkaa työpaineita läheisiinsä. Hän 
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https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/sanna-marin-finland-prime-

minister-interview  

Kinberg Batra, A., Holmberg, I., & Jutterström, M. (2019) Ledarskap i politiken – då och nu. 

S. Alexius, J. Alvehus, P. Broberg, N. Brunsson, C. Cassinger & O. Håkansson (red) 
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