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Syfte:      Syftet med vår studie är att – med Instagram som analysobjekt  
       – analysera och förstå hur och varför medieanvändare avporträtterar   
       sig själva på Instagram, samt att synliggöra konsekvenser som  
       detta kan föra med sig för användaren. Vår ingång till ämnet och  
       vårt syfte utvecklades sedan till tre huvudfrågeställningar som vi  
       besvarar i vår analys och konklusion. 
  
Metod:      Vi har valt en kvalitativ metod för insamling av vårt empiriska material,  
       där 8 semistrukturerade samtalsintervjuer legat till grund för analys.  
  
Teori, empiri    För att besvara frågeställningen presenteras teorier, empiriskt material  
och analys:    och analyser under olika teman. Det första temat handlar om symbolisk   
       interaktionism och berör bland annat den tänkta publik som användaren  
       visar upp sig för och den eventuella kontextuella kollaps som kan uppstå  
       i detta möte. Tema nummer två handlar om autencitet, balans och självcensur 
       och syftar på de eventuella ställningstaganden, som görs kring den bild som 
       visas upp. Det tredje temat berör de eventuella spänningar som kan   
       uppstå i mötet med det privata, synliga och offentliga som dagens sociala  
       medier för med sig. Det fjärde och sista temat flätas samman med de tre   
       tidigare och handlar om den fotografiska bilden och självporträttet, eftersom  
       vi genomgående talar om bilder och porträtt. 
  
Slutdiskussion:    Vår studie visar bland annat på att identitetsbegreppet är en central faktor för 
       våra informanter. Våra ansikten bär på ett positivt socialt värde och blir vår  
       representant för jaget. De digitala porträttbilderna blir en social spegel, i vilken 
       vi lär känna oss själva, genom hur vi tror att andra uppfattar och bedömer oss.  
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1. Inledning   
Är inte livet en serie av bilder som förändras, allt medan de upprepar sig, lär Andy Warhol 

filosofiskt ha yttrat en gång och kanske är denna betraktelse mer aktuell än någonsin.  

 Just i detta nu, går miljoner av människor omkring med sina smarta mobiler och funderar på 

vilka bilder som kan fånga en bit av deras liv och som kanske kan berätta för omvärlden vem just de 

är. ”Fotoappen Instagram har flyttat de sociala mediernas fokus från ordet till bilden” skrev Kristin 

Nord (2012) i Sydsvenskan för en tid sedan. Idag översköljs vi av bilder i en allt stridare ström, i 

allt fler kanaler och vi är alla – i högsta grad – medproducenter till bildmaterialet.  

 Instagram har en ständigt växande användarskara och fenomenet Pinterest – som är ett annat 

socialt nätverk, där användare bygger upp och delar med sig av bilder i olika former, via digitala 

anslagstavlor – är ett av de störst växande sociala medierna i USA för tillfället. Med andra ord, att 

använda bilder och kommunicera med dem är ”hett” men vad är det vi kommunicerar?  

 För alla som är det minsta bekanta med Instagram, räcker en snabb anblick, för att lägga märke 

till att en stor del av bilderna som publiceras, är självporträtt av olika slag. Varför delar vi med oss 

av sådana bilder i så stor utsträckning? För vem gör vi det och vad fyller de bilderna för funktion? 

Våra funderingar gav oss idéer om att titta på hur och varför man väljer att porträttera sig själv med 

bilders hjälp i sociala medier och i synnerhet Instagram.  

 Alla har vi väl någon gång, mer eller mindre motvilligt, försökt att rita ett självportätt under sin 

skolgång, med hjälp av papper och färgkritor. Idag ser vi dem i digital form överallt, i form av 

självpresentationer på nätet.  

 Dagens postmoderna samhälle och den nya medieteknologiska progressionen, skapar ständigt 

nya möjligheter för oss människor att synliggöra våra liv för andra – och i sin tur också – ta del av 

andra människors liv. De sociala mediernas roll i samhället har fått ett allt större inflytande på vårt 

vardagliga liv, i det privata såväl som i arbetslivet.  

 På Instagram har vi möjlighet att visa upp bilder av oss själva och vår livssituation på de mest 

skiftande vis och för en publik som vida överträffar vår fattningsförmåga. I dagens ”do-it-yourself-

kultur” – som blivit resultatet av Internets utveckling från Web 1.0 till Web 2.0, har vi verktygen att 

påverka den bild som vi förmedlar av oss själva. Vad är det vi visar upp? Hur mycket visar vi upp? 

 De gamla familjealbumen plockades fram för nära och kära i hemmets privata vrå, men dess 

digitala motsvarighet ligger öppen och uppslagen på de sociala medierna offentliga arena.  

 På Instagram är det digitala självporträttet i fokus, men får en annan inramning och funktion än 

de porträttbilder vi en gång klistrade in i våra fotoalbum och som sedan ställdes i en bokhylla, för 

att sällan plockas fram. Instagram är nämligen inte bara en fotografisk applikation till våra mobil-
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telefoner, utan också ett socialt medium där spridningen av bilder, kontaktskapande och statusjakt i 

form av att få många följare är en stor drivkraft för många användare.  

 I boken ”Självets Garderobiär” skriver Martin Berg (2008) att ”kommunikation och interaktion 

på Internet föreföll i hög grad vara en fråga om att inte bara träffa andra människor, utan också om 

att träffa och se sig själv i olika situationer (Berg, 2008:7). I detta kontextuella sammanhang kan 

man alltså ana djupare frågor kring identitet och identitetsskapande. Vem är jag? Vem vill jag vara? 

Och vem blir jag i betraktarens ögon? Formuleringen ”att träffa sig själv” blev för oss en 

avgränsning då ordalydelsen osökt fick oss att tänka på hur man porträtterar sig själv på bild.  

 Är våra självportätt bara ett utslag av ett individualistiskt, självupptaget, egocentriskt och 

narcissistiskt samhälle, eller döljer sig kanske djupare förklaringar om undersökande och själv- 

utvecklande processer för individen? 

    
1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att – med Instagram som undersökningsfenomen – få en ökad insikt och 

förståelse kring hur och varför våra informanter avporträtterar sig själva på Instagram samt att 

synliggöra konsekvenser som detta kan föra med sig för användaren. 

 Vår ingång till ämnet och vårt syfte utvecklades sedan till vår uppsats tre huvudfrågeställningar 

som är som följer.  

 

1. Hur kan vi förstå medieanvändares motiv till att avporträttera sig själva och sina liv med 

 bilders hjälp, för att sedan publiceras på ett socialt medium som Instagram? 

2. På vilka sätt förhåller sig medieanvändaren till sina porträttbilder, andras porträttbilder och 

 publiken på Instagram? 

3.  Vilka konflikter och spänningar uppstår i relationen mellan det privata och offentliga i mötet 

 mellan användaren och (den föreställda) publiken. 

 

För att finna svar på våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa och semistrukturerade 

intervjuer med åtta olika respondenter som samtliga är användare av Instagram och som publicerar 

bilder på sig själva i detta sociala medium. 

 Vårt empiriska material har bearbetats och analyserats utifrån ett kulturanalytiskt forsknings-

perspektiv. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Det ligger mycket arbete bakom varje bild på Instagram och det sker hela tiden en rad sociala och 

tekniska överväganden, som till exempel användarens val av kameravinklar, positioner, filter och 
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redigering av bilder. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet där forskarna försökt studera 

hur besökarna använder sina mobiltelefoner och Instagram vid museibesök (Fransson, 2013). 

Undersökningen visar på hur vi delar med oss av våra aktiviteter på ett annorlunda sett idag och 

tvättar delvis bort stämpeln kring att Instagram är trivialt och mest består av mat- och porträttbilder. 

 Judit Davis (2007) forskning kring nätverket Flickr.com finner ökad förståelse för det vardagliga 

bildflödet som sker där varje dag. Hennes forskning handlar om berättelserna inom och omkring 

bilderna, självpresentation och hur människor företräder sina ”everyday selves and lives”. I sin 

studie undersöker Davis (2007) hur det vardagliga livet omkonfigureras genom delning av bilder i 

ett internetforum där gränserna mellan det privata och offentliga utmanas eller suddas ut.  

 Michael Wesh (2009) forskning kring videobloggare och Youtube samt Marwick och Boyds 

(2010) forskning om Twitteranvändare, är båda exempel på studier som berör vårt ämne på många 

punkter och också forskning, som vi lånat begrepp ifrån till vår studie. I Wesh (2009) studie lät man 

en grupp människor – tillsammans – starta upp videobloggar och utifrån deras erfarenheter 

analyserades materialet kring frågor om självmedvetenhet genererade utifrån skapandet, be-

traktandet och återkopplingen på personliga och oadresserade videobloggar. 

Både Twitter och Facebook har fått stor uppmärksamhet hos forskare på olika nivåer, vilket i och 

för sig inte är så konstigt, med tanke på hur de sociala medierna har påverkat mångas sätt att 

kommunicera och göra sig hörda i det offentliga rummet. Marwick och Boyd (2010) studerade olika 

typer av Twitteranvändare i syfte att få ett så brett material som möjligt. I denna empiri försökte 

man utläsa hur användarna på olika sätt arbetar gentemot sin publik på Twitter. 

Vår undersökning lägger – precis som studien vid Göteborgs universitet fokus på Instagram, men 

vår ingång blir de till synes  så triviala porträttbilderna.    

 

1.3 Definition av Instagram  

Instagram är en applikation som du kan ladda ner till din smarta mobil. När du gjort detta kan du 

skapa ett användarkonto likt Facebook och sedan är man redo att fotografera, beskära och lägga på 

olika filter på sina bilder och kanske komplettera med en bildtext. Därefter kan du publicera och 

dela dina bilder med andra användare och givetvis också ta del av andras bilder.  

 Beträffande bildtexter till bilderna kan man använda sig av en så kallad hashtagg (#) före ett ord. 

Exempelvis kan man – ifall någon ”taggat” sin bild med ”#breakfast” klicka på denna hashtag och 

på så sett få upp andra bilder som är döpta på samma sett. Här kan man tillägga att det inte 

nödvändigtvis behöver vara en frukostbild, bara för den bär detta namn.  

 På Instagram kan du ha vänner och följare på samma sätt som på Facebook eller Twitter och du 

kan välja att ha en öppen profil – som tillåter att alla kan se dina bilder, eller en låst – som då bara 
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ger dina inbjudna användare tillgång till ditt bildmaterial. Detta gör Instagram inte bara till en 

fotodelningsapplikation utan också till ett socialt nätverk där bilden är i fokus.  

 Enligt statistik från januari 2013 så har Instagram cirka 90 miljoner användare och det läggs upp 

40 miljoner bilder varje dag. Instagram har funnits sedan oktober 2010 och köptes 2012 upp av 

Facebook. 
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2. Metod 
 
Under denna rubrik redogör vi för den vetenskapliga ansats som vi tagit, samt för den metod och 

det tillvägagångssätt som vi använt oss av för vår insamling av empiriskt material. Vi belyser också 

de faktorer och ställningstaganden som legat till grund för urval, förberedelser, genomförande 

samt presentation av materialet – och allt med stor transparens. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats: Perspektivism och kulturanalytiska utgångspunkter 

Vi skrev inledningsvis att vi försökt närma oss vår forskningsfråga från ett hermeneutisk* och 

kulturanalytisk perspektiv, så låt oss i korta drag redogöra för vad vi menar. Vad vi konkret gör är 

de facto en tolkning av vårt material, i det att vi söker finna en förståelse i empirin. I det 

hermeneutiska perspektivet ligger en inbakad insikt om att vi aldrig fullt ut kan frigöra oss själva 

ifrån våra kulturella, historiska och sociala premisser när vi tolkar ett material (Gripsrud 2011). 

Inom hermeneutiken talar man om självreflektion och om vikten av att vara medveten om sin egen 

bakgrund och position i tolkningsförfarandet. Här vill vi också understryka att vår studie även 

studerar våra informanters tolkningar. 

 Detta leder oss osökt in på ett perspektivistiskt anslag. När Brian Fay (1996) pratar om 

perspektivismen, så menar han att alla teorier i grund och botten bygger på individers syn på vår 

omvärld och att det inte finns någon definitiv sanning. Ingen människa lever i ett vakuum 

opåverkad av sin omvärld och sin bakgrund. Fay (1996) svarar på frågan, om vi helt objektivt kan 

förstå andra människor och säger att ”No, if objectivity is interpreted in an objectivist fashion mean 

as they are in themeselves. But Yes if objectivity is interpreted in fallibilist way to mean in an open-

minded, responsive to evidence, accountable, criticism-seeking manner” (Fay, 1996:221).   
 Den hermeneutiska cirkeln är något som vi haft som grund i vår granskning och analys av det 

empiriska materialet. Principen är den att det ständigt pågår en växelverkan mellan helheten och 

dess beståndsdelar och att det i denna process utvecklas en förståelse för materialet (Gripsrud 

2011:182). Det analytiska arbetet har utgått ifrån en tematiseringsprincip, då detta ofta är ett 

effektivt sätt att förankra och utveckla de teoretiska delarna i samklang med det empiriska 

materialet (Olsson 2008).  

 Ett övergripande tillägnande (eller om du så vill en appropriation) av vårt material gav oss ett 

ingångstema som sedan ledde oss vidare till underteman, som slutligen landade i de tre teman som 

vi presenterar i vårt analysavsnitt. 

 Om vi nu ska leva som vi lär, eller i alla fall återknyta till det vi utlovade i vår inledning av 

metodavsnittet – om transparens – så kan det vara på sin plats att här inflika att vi båda är måttliga 

användare av Instagram och att vi båda har ett mer eller mindre stort bildintresse, kopplat till 
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yrkesliv och utbildning. Detta – och givetvis många andra faktorer – har spelat roll i vår tolkning av 

materialet, men vi anser att detta kan ha berikat tolknings- och analysarbete mer än stört, i det att 

vår kunskap kan har öppnat dörrar till intressanta ingångar i empirin. 

 Vi har även placerat vår studie i en inramning, där ett kulturanalytiskt perspektiv ligger till grund 

för vårt arbete. Väl medvetna om att det – på samma sätt som det finns en fördel i att ha för-

kunskaper och att vara delaktig i den kultur man studerar – också finns en risk att man förblindas 

(Ehn & Löfgren, 1982). Vi har dock försökt att angripa vår forskningsfråga med så fördomsfria och 

öppna sinnen som möjligt och med en medvetenhet om de glasögon vi bär i vår studie. 

 

2.2 Intervjumetod, förberedelser och genomförande av intervjuer 

Vi vill med vår studie få en ökad förståelse kring hur och varför våra informanter avporträtterar sig 

själva på Instagram. Vi har utifrån vår frågeställning samt vår vetenskapliga ansats gjort be-

dömningen att kvalitativa samtalsintervjuer är den metod för insamling av empiri som lämpar sig 

bäst. Då kvalitativa intervjuer syftar till att kartlägga olika uppfattningar om ett visst tema eller 

ämne och ta reda på informantens känsla, uppfattning eller förståelse kring en fråga blir det särskilt 

intressant för vår forskning (Denscombe, 2009:370).  

 För att främja samtalsformen valde vi att börja med enklare och mer konkreta frågor, för att 

sedan längre fram i intervjun ställa mer kritiska och kontroversiella frågor (Olsson, 2008). 

 Forskningsprojektets perspektiv och frågeställning samt resurser och undersökningsobjektet är 

de variabler som måste avgöra vilka intervjumetoder som ska användas. Kvalitativa samtals-

intervjuer kan genomföras individuellt, i grupp eller i form av fokusgrupper. Vi har valt att använda 

oss av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1), detta för att möjliggöra för intressanta 

sidospår men också för att undvika att informanternas svar påverkades av någon annans åsikt och 

för att uppnå en avspänd dialog, där det har känts naturligt med uppföljande frågor.  

 Validiteten i frågorna har i sin tur bedömts utifrån överensstämmelsen mellan de variabler som 

tillämpas i analysen och de teoretiska begreppen som vi utgått ifrån. De beskrivningar och teorier 

som kvalitativ forskning generar är ”förankrade i verkligheten” (Denscombe, 2009:379). Med det 

menas inte att de skildrar verkligheten på något förenklat sätt, men antyder att materialet och 

analysen har sina rötter i den sociala tillvarons villkor, som i sin tur ger validitet och en känsla av 

äkthet till forskningen. Kvalitativ forskning har en bra förmåga att hantera invecklade situationer 

och göra rättvisa åt det sociala livets många nyanser.  

 För att skapa transparens i vår studie, har vi valt att spela in alla våra intervjuer med en diktafon i 

syftet att kunna jämföra och analysera våra intervjuer i relation till varandra. Detta har också gett 

oss en möjlighet att gå tillbaka till ursprungsmaterialet vid tveksamheter och frågetecken (Olsson, 
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2008). Rent praktiskt valde vi att dela upp intervjuerna sinsemellan, för att vara så tidseffektiva som 

möjligt. När materialet var transkriberat tog vi båda del av innehållet.  

 Tiden för intervjuerna har varierat mellan 35 till 55 minuter och alla intervjuerna har genomförts 

under personliga möten i stillsamma, avskärmade – men offentliga miljöer – där vi antog att våra 

informanter kunde känna sig trygga och avslappnade. ”Det kan vara en poäng med att hitta ett ställe 

där de som intervjuas känner att de kan ge uppriktiga svar” (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 

2008:104). 

 Vi har varit angelägna om att ge informanterna möjlighet och utrymme att utveckla sina svar och 

har inte försökt styra dem i någon önskad riktning, i mer än att vi följt vår intervjuguide. Med andra 

ord har vi uppmuntrat informanterna att prata fritt om sina tankar kring ämnet och även gett 

utrymme för avvikningar ifrån vår forskningsfråga, i förhoppning att samtalet skulle bli mer ärligt 

och öppet. ”Om intervjuaren klarar att odla samtalsformen under intervjun, skapar det trygghet för 

både forskaren och informanten. Därför är det idealiska att en kvalitativ intervju försiggår som ett 

vanligt samtal” (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2008:104). Man ska dock ha i åtanke att likt 

självpresentationer på Instagram så skapar våra intervjusituationer också en situation där 

intervjupersonen anstränger sig för att framstå på ett vist sätt, vilket givetvis också påverkar vårt 

resultat och vår åtkomst till deras föreställningar och vanor. 

 

2.3 Urval 

Urvalet av informanter började med att vi satte oss in i vårt ämnesval, genom att leta nyhetsartiklar 

och andra texter som berörde Instagram. Vi var även extra flitiga besökare ute på Instagram, under 

denna del av arbetet och vilket gjorde att vi fick en tydligare bild av vem vår tänkta målgrupp av 

informanter kunde tänkas vara. Urvalet gjordes dels genom en öppen förfrågan på Facebook där 

intresserade fick anmäla sig, men även via en intern förfrågan i vårt nätverk av vänner. Detta enligt 

metodiken för ”Grounded Theory” vilket är ett sätt att samla empiri med fokus på interaktionen 

mellan individer och samhälle (Oktay, 2012). Med hjälp av denna modell kan vi få ökad förståelse 

för en företeelse på ett adekvat sätt. 

 Stor vikt lades vid att hitta informanter som använde Instagram regelbundet och som dessutom 

publicerade bilder på sig själv i detta forum. Detta för att säkerställa att informanterna skulle kunna 

bidra med relevant empiri och därmed hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Värt att betona i 

detta sammanhang är att det inte finns några fasta regler att följa. Valet av informanter beror på ifall 

undersökningens syfte är att producera resultat som är generaliserbara eller ifall det handlar om att 

gå på djupet i en speciell situation (Denscombe, 2009:251). 

 Väl medvetna om att alla tillfrågade inte har tid eller lust, valde vi ut tio (10) tänkbara kandidater 

som vi frågade. En av de tillfrågade valde att tacka nej och en föll bort på grund av logistiska 
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problem kopplat till geografiska avstånd, vilket slutligen landade i att vi fick åtta (8) stycken 

informanter. Vi motiverar antalet informanter med att vi ville få det insamlade materialet tillräckligt 

mättat med information, men samtidigt också hanterbart med tanke på transkriberingsprocessen och 

analysarbetet med tanke på forskningsuppdragets tidsramar. Vi har medvetet försökt få en ålders-

spridning på våra informanter (18 – 40 år) då vi föreställde oss att detta kunde berika materialet 

genom att olika uppfattningar och erfarenheter kunde komma till tals.   

 Gällande vårt val, att bara intervjua kvinnor, så var det ett medvetet val, i syfte att avgränsa och 

se till hur kvinnor uppfattar och presenterar sig själva med hjälp av bilder på Instagram. Lynda 

Nead (1992) menar att kvinnor – traditionellt i västerländsk kultur – i högre grad har blicken riktad 

mot sig för bedömning och deras framställning av sig själv på nätet, finner vi därför extra intressant 

att studera. 

 Vi är medvetna om att det finns många olika faktorer som kan påverka vårt material har gjort att 

vi undviker att dra några generaliserande slutsatser, utan väljer att i stället få en djupare förståelse 

kring hur just våra utvalda informanter tänker och agerar. Vår förhoppning är dock att allt 

tillsammans ska kunna bidra till en ökad förståelse kring ämnet. 

 

2.4 Bearbetning av det empiriska materialet 

Utgångspunkten i vårt analysarbete är noggrant transkriberade intervjuer, som vi sedan brutit ner till 

mindre byggstenar med hjälp av en tematiserad analys av intervjumaterialet. För att få en struktur 

på vårt material har vi använt oss av färgkoder (varje tema fick en egen färgkod) för att på så sätt få 

en visuell greppbarhet kring vårt ganska omfattande empiriska material. Koderna har i sin tur 

fungerat som märkningar som tillfogas rådata och har använts för att länka samman databitar till en 

idé som hänför sig till analysen. Därefter har vi försökt att identifiera de sätt varpå koderna kan 

grupperas till kategorier eller huvudrubriker och letat samband mellan koder och kategorier för att 

se mönster och teman i datamaterialet (Denscombe, 2009:373ff).  

 Vår metod har underlättat för oss i arbetet med att strukturera upp vår intervjudata. Det är en 

repetitiv process som har inneburit att varje uppgift har kommit att återupptas vid fler än ett tillfälle 

allteftersom begreppen utvecklades och förfinades. En komplettering gjordes med hjälp av en 

datamatris för att få fram några teman som våra informanter verkade ha gemensamt. Det ledde fram 

till tre teman som blev en naturlig grundsten i analysen. I detta skede har vi varit reflexiva över vår 

egen tolkning som forskare och tagit med den i beräkningen av resultatet. 

 

2.5 Etiska överväganden 

Samhällsforskare ska vara etiska och förväntas respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, inte 

utsätta deltagarna och arbeta på ett sätt som är ärlig mot deltagaren (Denscombe, 2009:193). Redan 
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innan vi tillfrågade informanterna, var vi medvetna om att de använde Instagram och vi var tydliga 

med att det var huvudanledningen till att vi önskade deras medverkan. Vid vår kontakt med de 

utvalda informanterna var vi uppriktiga och öppna med vem vi var (studenter) och var vi kom ifrån 

(MKV i Lund) och vad vårt syfte med intervjuerna var. Vi informerade också våra deltagare – innan 

vi påbörjade intervjun – om att de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast kommer att 

användas i forskningsändamål för vår uppsats och att de har rätt att när som välja att avbryta sin 

medverkan.  

 Deltagarna ska ge informerat samtycke som innebär att de själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. De måste ha tillräckligt med information för att kunna göra en förnuftig bedömning av 

om de vill delta eller inte (Denscombe, 2009:197). Alla de medverkande informanter som vi har 

använt oss av i det empiriska materialet har varit informerade om förutsättningarna och har tackat ja 

till att medverka och dela med sig av sina erfarenheter. Några uttryckte intresse av att få se upp-

satsen när den var klar, till vilket vi gav medhåll, men informerade samtidigt om att resultatet är en 

akademisk text och uppbyggd därefter. För att uppfylla kravet på konfidentialitet har vi valt att 

använda oss av fiktiva namn i uppsatsen och vidare har alla personuppgifter under arbetets gång 

(och även efter) förvarats på ett sätt, så att obehöriga inte har kunnat ta del av informationen. Vi har 

alltså med detta följt Vetenskapsrådets (2009) direktiv vad gäller både informations- och 

konfidentialitetskravet. 

 
* Hermeneutik betyder kort och gott ”tolkningslära” och ”handlar om vad det innebär att förstå något och hur man 
 kommer fram till en förståelse eller mening som också är en form av kunskap” (Gripsrud 2011:179). 
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3 Teoretisk ramverk  
I kapitel tre presenterar vi de teorier som ligger till grund för vårt syfte och vårt samtal med det 

empiriska materialet. För att underlätta för både dig som läsare och för oss själva, har vi valt att 

redogöra för teorierna under fyra olika teman, som sedan också kommer att implementeras under 

analysavsnittet.      

 

3.1 Symbolisk interaktionism i mediesamhället 

Vi skapar idag vår jagbild i allt större grad med hjälp av de nya och framväxande kommunikations-

medierna och dagens identitetsskapande processer är betydligt mer komplexa än de tidigare varit 

(Thompson 1995). ”Symbolic interactionism claims that identity and self are constituted through 

constant interactions with others – primarily, talk” (Marwick & Boyd, 2010:123). Tidigare fick de 

flesta individer det symboliska material – som fungerar som byggmaterial till jagbildningen – via 

överföring ansikte mot ansikte. Men i samband med ett allt mer tillgängligt och växande 

medieutbud har vi fått tillgång till en större arsenal av symboliskt material att använda oss av i 

skapandet av vår jagbild. ”Dagens moderna människa bygger sitt jag med hjälp av levd erfarenhet 

som är en situerad erfarenhet vi skaffar oss i vårt dagliga livs praktiska sammanhang” (Thompson, 

1995:281) medan det han kallar medierad erfarenhet är de erfarenheter som bygger på det 

medieinnehåll vi tar del av. Genom vad Thompson (1995) kallar medierad kvasiinteraktion kan vi 

uppleva fenomen som vi troligtvis inte skulle få uppleva i vårt dagliga liv. Den medierade 

kvasiinteraktionen kan berika oss i vår jagbildning, men Thompson (1995) tar också upp några 

aspekter, där han menar att medieprodukternas allt starkare inflytande kan få negativ inverkan på 

vår jagbildning. En av aspekterna handlar om symbolisk överbelastning. Med detta menar han att 

det enorma medieutbud som vi utsätts för, gör att vi dagligen blottställs för ”otaliga berättelser om 

jagbildning, otaliga visioner av världen, otaliga former av information och kommunikation som inte 

alla kan assimileras på ett effektivt och sammanhängande sätt” (Thompson 1995:267). 

  Goffman (2011) talar om jagbilden och jaget men avlägsnar sig ifrån personen ifråga och menar 

att han eller hon bara är en ”hängare som en i själva verket kollektiv produkt kommer att fästas upp 

på för en tid” (Goffman, 2011:219). Medlen för att skapa jaget som hänger på galgen finns i de 

sociala relationer som man omgärdar sig med. Självidentitet som företeelse förutsätter en berättelse 

eller historia och man kan se självbiografin som en tolkad och skapad historia om sig själv. Att föra 

en dagbok kan vara viktigt för att bevara en anpassad självkänsla och självbiografin utgör 

självidentitetens viktigaste del i vårt sociala liv i dagens moderna samhälle. ”Precis som alla andra 

formaliserande berättelser är den något som man måste arbeta med och som naturligtvis kräver 

kreativitet” (Giddens, 1991:96). 
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 En annan intressant aspekt kring jaget och medierna är det faktum att vi i allt större grad 

blottlägger våra liv med hjälp av dagens moderna kommunikationsmedel. I artikeln ”I tweet 

honestly, I tweet passionately” (2010) lägger Alice Marwick och Danah Boyd fram sina teorier 

kring de problem som jaget kan ställas inför vid mötet av den gränslösa ocean av möjliga publiker 

som sociala medier kan liknas vid. I vårt dagliga fysiska liv ställs jaget inför ett begränsat antal 

möten face to face och kan anpassa sin presentation därefter (Wesch 2009:22). Detta blir inte 

möjligt i en kontextkollaps, som kan uppstå när vi står inför en icke greppbar publik, vilket ofta är 

fallet på sociala medier som YouTube, Facebook eller Instagram. ”Social media technologies 

collapse multiple audience into single contexts, making it difficult for people to use the same 

techniques online that the do to handle multiplicity in face-to-face conversation” (Marwick & Boyd, 

2010). I ”YouTube & You” (2009) redogör Michael Wesch för sina deltagarobservationer kring 

YouTube och dess användare. Att spela in en vlog (videoblogg), var för många en skräckblandad 

upplevelse. Vem lyssnar – hela världen eller ingen? Kanske mitt framtida jag? ”The problem is not 

lack of context. It is context collaps: an infinite number of context collapsing upon one another into 

that single moment of recording” (Wesch 2009:23). Wesch (2009) menar att vi inför webbkameran, 

kan ställas inför en kris kring vår självpresentation, då vi inte riktigt kan ringa in ett sammanhang 

och en situation. Vi adresserar vår bild och vårt budskap – kanske till vem som helst, till alla eller 

kanske till ingen alls. Vi känner oss själva genom hur vi tror att andra uppfattar och bedömer oss, 

säger Wesch (2009) och lånar in begreppet ”the looking-glass self” av den amerikanske professorn 

och sociologen Charles Horton Cooley. Sett på detta vis, blir problemet inte bara; vad vi ska säga 

till en publik som vi kanske inte känner till, utan vi försetts också i en självidentitetskris.  

 Den amerikanske filosofen George Herbert Mead (1934) skiljer på självet och talar om ”I” (jag) 

och ”me” (mig), där det sistnämnda förklaras med den uppsättning av andras attityder och be-

dömningar som man själv ikläder sig. ”I” (jag) blir då individens reaktioner på ”me”. Aspelin 

(2003) sammanfattar resonemanget med att säga; ”Miget är ett socialt moment. Jaget är ett 

individuellt” (Aspelin, 2003:54). Mead (1934) tillägger att självmedvetenhet inte uppstår förrän en 

individ inte bara förstår sig själv i relation till andra, utan också förstår sig själv i relation till den 

generaliserade andre, med vilket menas den sammanhängande enheten – med egna regler och roller 

– av alla andra i en social (Mead, 1934: 152-154).  

Goffman (2005) ser ansiktet som ett positivt socialt värde som man som individ försöker att 

upprätthålla. Detta gör man utifrån vad Goffman (2005) kallar en linje – med vilket han menar att vi 

i alla sociala interaktioner – ansikte mot ansikte – försöker att följa en viss linje. Denna linje kan 

vara mer eller mindre medvetet vald, men i betraktarens ögon ses linjen som ett aktivt 

ställningstagande och agerar utifrån detta. På detta vis blir det också svårt för individen att bryta 
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linjen och man kan motvilligt tvingas försvara sin linje i det att man annars skulle minska i 

trovärdighet och få ansiktets positiva värde att sjunka. Goffman (2005) talar bland annat om att vara 

”out of face” som han förklarar med att, inte ha en förväntad linje, redo för sin publik. ”A person 

may be said to be out of face when he participates in a contact with others without having ready a 

line of the kind participants in such situation are expected to take” (Goffman: 2005:8). 

 Wesch (2009) menar att problemet som uppstod för många av de informanter som han använde 

sig av i sina experiment med videobloggar, kunde förklaras som ett problem med att ha för många 

generaliserade andra framför sin lins. “The webcam forces the vlogger to imagine a virtually 

infinite number of possible others, potential futures, and different contexts—each of which bare 

different perspectives and judgments on his or her self” (Wesch, 2009:23). Ett sätt att hantera detta 

på kan vara att begagna sig av det som (Wesch, 2009) kallar för den föreställda publiken. Publiken 

är föreställd och konstruerad av personen, som levererar budskapet så att densamme kan presentera 

sitt jag på lämpligt sätt. Den föreställda publiken påverkar till exempel hur vi presenterar oss själva 

i sociala medier (Marwick & Boyd, 2010). 

   

3.2 Autencitet, självcensur och balans  

Anthony Giddens (1991) tar i sammanhang kring självbild och självidentiteten upp begreppet 

autenticitet. (I ordböckerna förklaras ordet med äkthet och tillförlitlighet). Att agera autentiskt är 

inte bara att agera utifrån en egen självkännedom utan även att ”kunna lösgöra det sanna självet från 

det falska självet” (Giddens, 1991:99). Ärlighet mot sig själv handlar om att hitta sitt jag, men 

eftersom det är en pågående process i skapande av självbilden måste den styras av överordnade mål 

av typen; självförverkligande eller att bli fri ifrån beroenden (Giddens, 1991:99).   

 Marwick & Boyd (2010) menar att det inte finns någon universell autencitet, utan att det är en 

lokaliserad, temporärt belägen social konstruktion (Marwick & Boyd, 2010:124). Autencitet är 

alltid en konstruktion (tillverkad) och för att något ska upplevas som autentiskt, så måste det finnas 

något annat som inte är autentiskt. På frågan till sina Twitteranvändare om vad autencitet är svarade 

många att det var något som stod i ett motsatsförhållande till en mer strategisk marknadsföring av 

sin person. Roland Barthes (1980) berör också begreppet autencitet i sin Camera Lucida (1980) 

”Each time I am (or let myself be) photographed, I invariably suffer from a sensation of in-

authenticity, sometimes of imposture (comparable to certain nightmares)” (Barthes, 1980:13). 

Barthes menar att porträttfotografiet är ett slutet fält av krafter, där fyra olika repertoarer av bilder 

korsas och motarbetar och förvränger varandra. ”In front of the lens, I am at the same time. The one 

I think I am, the one I want others to think I am, the one the photographer thinks I am, and the one 

he makes use of to exhibit his art” (Barthes, 1980:13).  



Kurs: MKV04 – Kandidatuppsats | Niclas Kihlman Andersson & Sara A. Lindberg 

16 
 

 

 I sina forskningsstudier har Marwick & Boyd (2010) upptäckt att Twitteranvändarna begagnar 

sig av två olika tekniker för att hantera sin autencitet i en kontextuell kollaps, nämligen själv-

censurering och balans. Självcensurering handlar om att sålla bort känsliga ämnen som kan störa 

ens autencitet inför en föreställd publik. Ämnen som Marwick & Boyd’s (2010) twitteranvändare 

nämnde var; sex, äktenskapsproblem, kritik av sin arbetsplats, för mycket detaljerad information 

kring kroppsliga funktioner och andra kontroversiella eller känsliga ämnen som kan stöta läsarna. 

Självcensurering är en användbar teknik där den föreställda publiken kan innefatta till exempel 

föräldrar, arbetsgivare eller andra betydelsefulla personer i ens omgivning. 

 Den andra tekniken – balans – syftar på den balansgång som användaren (Twitter-användare i 

Marwick & Boyds fall) använder sig av i mötet med sin publik. Personlig autencitet och publikens 

förväntningar måste vara balanserad. Medieanvändare som vill bygga upp en stor lyssnarskara och 

behålla sin autencitet måste balansera sina tweets för att väcka intresse, men också undvika att stöta 

sig med den föreställda publiken. Detta kan göras genom lyhördhet och ett intresse för den 

personliga återkoppling som man får, eller genom att välja att skriva om informativa och 

allmängiltiga ämne (Marwick & Boyd, 2010).  

 

3.3 Offentlig, privat och den nya synligheten   

Sociala medier är ett annat ord för områden på nätet där användarna står för innehållet och 

kommunicerar med varandra på olika sätt. De sociala medierna är en del av det nätverk som kopplar 

samman människor i nya rum och bland annat förändrar våra identiteter (Turkle 1995). Förutom 

identitetsskapandet finns det två andra huvuddrag – kopplade till identitetsbegreppet – som de 

sociala medierna medför. Det första är att de ger upphov till ett slags halvoffentlig område, där 

privata konversationer kan avlyssnas av nästan vem som helst. ”Denna form av halvoffentlighet 

kräver sin egen känslighet för var gränsen går mellan det man visar upp och det man håller för sig 

själv” (Gripsrud, 2011:50). Det andra viktiga huvuddraget är kopplat till lusten att själv skapa 

någonting och med detta också vidmakthålla sociala relationer (Gripsrud, 2011:51).   

 Thompson (1995) talar om synlighetens förvandling och menar att de som syns i våra 

mediekanaler tillhör en offentlig värld, öppen för oss alla att beskåda. När Thompson (1995) för sitt 

resonemang kring den nya synligheten, kopplar han det till politiker och andra individer i samhället 

med makt, men tankarna går mycket väl att appliceras på gemene man i dagens nya medieklimat.  

 Det synliga är det vi kan se och uppfattar med vår syn, medans det osynliga är det som ligger 

dolt för oss. Tidigare var begreppen kopplade till tid och rum, men med framfarten av nya 

kommunikationsmedel har vår sociala interaktion med varandra förändrats (Thompson 2005). 
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 Thompson talar i artikeln The New Visibility (2005) om en interaktion ”ansikte mot ansikte” och 

säger att den oftast är dialog till sin karaktär, i det att den ofta innefattar en tvåvägskommunikation. 

”In this type of interaction, the participants are immediately present to one another and share a 

common spatial-temporal framework; in other words, the interaction takes place in a context of co-

presence” (Thompson 2005:32). De nya kommunikationsmedlen har gett upphov till en ny 

medierad interaktion, som på många punkter skiljer sig markant ifrån interaktion ansikte mot 

ansikte. “By using communication media, we can interact with others with whom we do not share a 

common spatial-temporal framework” (Thompson 2005:33). Synligheten är inte längre fast 

förankrad i tid och rum. Den nya medierade synligheten är dessutom inte ömsesidig till sin karaktär, 

utan den är för att låna Thompson’s uttryck ”uni-directional” – enkelriktad. Betraktaren kan se den 

avlägsne andre, men den avlägsne andre kan i de flesta fall – inte se betraktaren (Thompson 

2005:35). 

 Thompson (1995) ger en förklaring av dikotomin offentligt och privat, sett ur ett västerländskt 

perspektiv och säger att det offentliga är det samma som öppen eller tillgänglig och att motsatsen – 

det privata – är det som är dolt för insyn eller som görs i enrum eller för en begränsad krets av 

individer. Före mediernas utveckling var offentligheten kopplad till ett gemensamt fysiskt område. 

”En händelse blev offentlig genom att sättas i scen inför en mängd individer som var fysiskt 

närvarande när den inträffade” (Thompson, 1995:158). Den verklighet vi lever i idag har gett 

upphov till nya former av offentlighet, men innebär inte att den traditionella – samtidiga närvarons 

offentlighet – har försvunnit.  

 Thompson (1995) talar om synlighetsstyrning som ”den omsorgsfulla framställningen av sig 

själv inför avlägsna andra, vars lojalitet ständigt måste få näring” (Thompson, 1995:173). De 

metoder man begagnar sig av för att styra och kontrollera sin synlighet kan variera, men tillägger 

också att den av medier skapade synligheten skapar risker och en slags bräcklighet. (Thompson 

1995) tar upp fyra typer av händelser som kan kullkasta försöken att kontrollera synligheten, men 

menar att de fyra händelser inte utgör en heltäckande bild av allt som kan hända och att de dessutom 

kan överlappa varandra. De första två kallar han fadäser och utbrott som han kopplar samman med 

individen genom att säga att; ”de utgör misslyckade försök från individens sida att fullt kontrollera 

sitt beteende och är därmed vittnesbörd om en individ som inte fullt ut behärskar situationen eller 

sina känslor” (Thompson, 1995:177). Han menar att de, givetvis förekommer i våra vardagliga 

sociala relationer och i den samtidiga närvarons offentlighet, men i den nya – av medier – skapande 

offentligheten kan de få oanat stora proportioner. ”Fadäsen och utbrottet blir således offentliga 

uppvisningar i inkompetens och brist på självkontroll inför en exempellöst stor publik som kan se 

(och bedöma) händelsen i detalj” (Thompson, 1995:177). 
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 De andra två elementen som kan påverka den kontrollerade synligheten är läckan och skandalen. 

De båda företeelserna kan tolkas som en kollaps i ansträngningen att kontrollera sambandet mellan 

den främre respektive bakre regionens beteende (Thompson, 1995). Rent konkret säger Thompson 

(1995) att läckan är ett avsiktligt avslöjande av information av någon i ens närhet eller någon med 

insikt och information i de bakre regionerna. ”Skandaler förutsätter vanligen existensen av en 

uppsättning normer eller förväntningar som kränks eller överträds av aktiviteten i fråga och med 

hänvisning till vilken aktiviteten, sedan den blivit avslöjad, fördöms” (Thompson, 1995:182).  

 Thompson (2005) påpekar att den nya synligheten inte bara skapar problem, utan att den också 

kan användas explicit strategiskt för egna syften. Thompson (2005) menar vidare att detta har lett 

till att det offentliga rummet har blivit ett komplext informationsflödande rum, i vilket texter, bilder 

och symboliskt material tävlar om uppmärksamheten. För att bli synlig i detta rum, krävs någon 

form av närvaro och erkännande. Thompson tillägger dock – i samma andetag – att det finns en risk 

i detta sammanhang och säger att ”to achieve visibility through media can confine one to obscurity 

– and in a kind of death by neglect” (Thompson 2005:49). Beträffande begreppet ”privat” så menar 

McCullagh (2008) att det finns flera olika former av det privata. Den form av det privata som vi vill 

lyfta fram i detta sammanhang är något som McCullagh (2008) kallar för ”expressive privacy” 

vilket syftar på individens förmåga att välja, agera, självuttrycka och interagera socialt. Det är nära 

sammankopplat med intimitet, emotionell sårbarhet, självständighet och sociala roller menar 

McCullagh (2008) vidare. ”Expressive privacy also enables work on self-identity to proceed as it 

regulates and allows social interaction to occur. Since the self can only be developed via social 

interaction with others, expressive privacy and the reflexive formation of self-identity are closely 

connected” (McCullagh, 2008:6). Detta blir ett sätt att arbeta på ett reflexivt projekt kring själv-

bilden – på ett nytt sätt – trots inneboende risker, kring det privata och offentliga, som uppstår i till 

exempel sociala medier menar McCullagh (2008). Med andra ord ett publikt experiment kring 

skapandet av jaget.  

 

3.4 Den fotografiska bilden och självporträttet 

Den fotografiska bilden har en lång historia och de äldsta bevarade fotografierna härstammar från 

början av 1800-talet. Från början var det bara en liten skara entusiaster som fotograferade, men i 

takt med att tekniken blev mer tillgänglig växte antalet användare. Idag bär många av oss en kamera 

med oss överallt. Den digitala tekniken är idag helt dominerande och de flesta av oss, har möjlighet 

att producera, manipulera och distribuera bilder i en omfattning som tidigare var otänkbar. Bilderna 

har blivit en förbrukningsvara som ofta slängs efter att man tittat på dem och deras funktion som 

minnesstöd har kraftigt reducerats (Nordbrandt, 2011). Susan Sontag skrev 1977 i ”On Photo-

graphy” – alltså ett par årtionden innan den digitala revolutionen – att när vi samlar på fotografiska 
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bilder så samlar vi på världen. ”It is mainly a social rite, a defence against anxiety, and a tool of 

power” (Sontag, 1977:8). På samma sätt som fotografiet hjälper oss att fånga och paketera våra liv 

och vår omvärld, så inbjuder det oss också till att samla och paketera bilderna i sig.  

 Den fotografiska bilden kan förvränga verkligheten, men förutsätter också att det som visas på 

bilden existerar eller har existerat. På samma sätt som fotografiet ger individen en föreställd 

äganderätt till ett overkligt förflutet, på liknande vis kan det hjälpa människor att erövra områden 

som de finner sig osäkra i (Sontag, 1997). Susan Sontag (1977) säger att det som är skrivit om en 

person eller en händelse är en tolkning av densamma och inkluderar även till exempel målningar i 

detta resonemang. Fotografiet däremot är inte så mycket ett uttalande om personen eller händelsen, 

utan istället bitar av densamma. Helt enkelt miniatyrer av verkligheten som vem som helst kan 

skapa eller ta del av (Sontag, 1977). Batchen (2004) menar att när vi ser tittar i våra fotoalbum så är 

det är en kombination av vårt eget minne inom oss, historier som andra har berättat kring fotografiet 

och vad bilden i sig denoterar hos oss som skapar återskapar ett minne hos oss. Batchen (2004) 

säger att fotografiet representerar det förflutna och lånar tanken om; fotografiet som en förlängning 

av minnet, som i sin tur blir ett substitut för livet i sig, av Roland Barthes (Batchen, 2004). 

    Även om man kan säga att kameran – eller för den delen våra smarta telefoner – är en slags 

observationslins, så innebär det inte att själva fotograferandet bara är en passiv observation. Sontag 

(1977) liknar det vid en form av voyeurism där vi underförstått och ofta explicit uppmuntrar det 

som sker framför vår kameralins att fortgå. ”To take a picture is to have an interest in things as they 

are” (Sontag, 1977: 12). Vidare rundar Sontag (1977) av med att säga att alla fotografier är en 

påminnelse om alltings förgänglighet. ”To take a photograph is to participate in another person’s (or 

thing’s) mortality, vulnerability, mutability” (Sontag, 1977:15).Vad beträffar självporträttet så är det 

ett motiv som har stått sig genom alla tider och så gott som alla målare har förr eller senare valt att 

avbilda sig själva (Knausgård, 2012). Knausgård påpekar vidare att; ”För oss är vårt eget ansikte en 

självklarhet och något som vi starkt knyter vår identitet till; ansiktet är i princip jaget ikoniserat” 

(Knausgård, 2012). Att kunna se sig själv är inget som alltid varit möjligt och man kan lätt glömma 

bort att det en gång fanns en spegellös tid och kultur. Detta innebar dock inte att man under den 

”spegellösa tiden” inte kunde se sig själv menar Knausgård (2012) utan bara det att man ”såg sig 

själv på helt andra ställen och på helt andra sätt, nämligen i den andres ansikte. Där fanns 

bekräftelsen, i det andra ansiktets olika svar och respons, på det egna ansiktets närvaro.  

 Avslutningsvis vill vi koppla samman ovan nämnda resonemang med Roland Barthes (1980) 

filosofiska teorier kring fotografiet och självporträttet. Barthes säger att den fotografiska bilden (av 

oss själv) är ”vår ankomst av oss själv som någon annan” (Barthes, 1980:12).  
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4 Analys – det digitala porträttalbumet 
Under detta avsnitt synliggör vi – i tre delar – vårt empiriska material och för ett analytiskt samtal 

inom de teoretiska ramar som tidigare presenterat. 

 

4.1 Symbolisk interaktionism på Instagram 

Våra informanter har använt sig av sociala medier i flera år och de är alla mer eller mindre flitiga 

användare av Facebook sedan tidigare. Nästan alla av våra informanter har använt Instagram mellan 

ett till två år, vilket i och för sig inte är så konstigt, då fenomenet bara har några år på nacken. Det 

vi kan utläsa kring frågan om varför man började använda Instagram tyder på att de i första hand 

såg det som ett sätt att umgås och hålla kontakt med sina vänner.   
  

”Ja alltså varför? Det är väl ännu ett … tja … alla andra gjorde det!” 
(JOHANNA, 21) 

 
”Ja det väl mest för att dokumentera vad som händer i vardagen och roliga saker som sker och jag  
vet inte, det är liksom bara roligt att hålla kontakten med kompisarna på det sättet att man  
ser bilder på varandra.” 
(EVA, 18) 

  
I Eva’s (18) svar kan vi förstå att man försöker att dokumentera sig själv och sitt liv. Man gör det 

genom att avbilda sig själv i sin vardag, men också för att dela med sig till andra. Om vi förtydligar 

vad Johanna (21) och Eva (18) menar, så kan vi se det som om att Instagram bara är ett i raden av 

nya sociala medier och att det i första hand är detta man söker – ett medel för att dela och ta del av 

sina vänners liv.  Det blir ett sätt att hålla kontakten som Delila (26) förklarar och även om man inte 

pratar varje dag, så känns det tryggt att ändå kunna hålla kontakten, så att man inte missar något i 

den andres liv. Vi understryker att flera av våra informanter framhäver att det handlar om att det är 

mer nära vänner som man bjuder in till sitt Instagram.  
    

”Instagram har jag bara för vänner som jag tycker ska vara delaktiga. På Facebook bryr mig inte vem  
jag har på Facebook men på Instagram bjuder jag bara in folk som det är okey att de ser allt som  
jag visar upp.” 
(MALIN, 29) 

  
”Man har 400 vänner som man knappt vet vem de är, det är så lättsamt. På Instagram känns det mer  
som att det är nära vänner som vill följa en. När man blir vuxen har man inte så mycket tid att prata  
med varandra som man hade när man var liten.” 

    (DELILA, 26) 
  
Även om Malin (29) i citatet ovan har en låst profil och Delila (26) valt att ha en öppen profil, så 

verkar de ändå hålla sig till en sfär av människor som man normalt också umgås med på ett eller 

annat vis. Man följer och tittar på andra vänners bilder. I likhet med Wesch (2009) och experi-

menten med videobloggar, där många informanter upplevde en skräckblandad känsla inför det 
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faktum att de inte riktigt visste vem som skulle titta och lyssna på deras bloggar – så verkar den 

föreställda publiken hos våra användare av Instagram – vara vänner man känner sen tidigare, på ett 

eller annat vis. När våra informanter säger att man har närmare vänner på Instagram, kan vi förstå 

det som ett sätt att hantera en eventuell kontextkollaps. Även om du har ett visst antal närmare 

vänner som följer dig, så är det de facto så, att med en öppen profil, kan en betydligt större publik ta 

del av ditt bildmaterial. På frågan; för vem man lägger ut sina bilder, svarade de flesta att det var för 

vänner men även för sin egen skull.   
  

”Jag tror att man lägger ut för sig själv och för vänner, men inte för andra. Tror inte att man  
tänker på att det kan sitta okända människor på andra sidan jordklotet och titta på ens bilder,  
inte jag i alla fall. Men det är klart att det kan slå en ibland.” 
(AMELIA, 21) 
  
”Det är nog olika, det beror nog på vad det är för bild. Är det en bild på sig själv är det klart att det  
är för sitt eget jävla ego men är det nån rolig resa så är det klart att man vill dela med sig till andra.” 
(DELILA, 26) 

  
”Man lägger upp det för sig själv på ett sätt som så att man tycker det är roligt men också för att det  
är roligt att få uppmärksamhet, så lite för kompisarna och lite för andra … Bilder som är på mig  
själv är nog mer för mig, så att jag kan känna liksom, ja fan vad snygg bild på mig där..” 

    (EVA, 18) 
   
Genom svaren kan vi förstå att även om den publik som man framträder inför inte är helt greppbar, 

finns det en medvetenhet om den, som man övervinner genom att föreställa sig publiken som sina 

vänner. Intressant i detta uttalande är också det faktum att man även föreställer sig publiken i form 

av sitt eget jag. Marwick och Boyd (2010) såg i sina undersökningar hur den föreställda publiken 

påverkade det budskap som Twitter-användare sände ut. I vårt empiriska material kan vi utläsa att 

den föreställda publiken spänner över tre olika fält – vännerna, jaget och – i periferin – en vetskap 

om att bilderna kan ses av en okänd publik. Om vi för ett kort ögonblick lämnar vännerna och jaget 

och tittar på den andra okända skaran så verkar det som att flera av våra informanter letar efter 

individer som påminner om dem själva och det kan ofta vara kopplat till intressen och 

vardagsbestyr.   
 

”Jag tror mest att det är bilder som jag kan relatera till. Mest bilder som liknar mina bilder  
faktiskt. Det vill man hela tiden … man vill kunna relatera till någonting. 
(AMELIA, 21) 

 
I Amelias svar kan vi se detta fenomen som om man försöker att se den sistnämnda kategorin av 

den föreställda publiken – den okända – som någon som påminner om en själv. Vår förklaring på 

detta kan vara att man försöker att undvika en kontextuell kollaps som Wesch (2009) beskrev att 

videobloggarna på YouTube kunde uppleva. För att inte bli ställd inför frågan om vad man ska visa 

upp, väljer man att hantera situationen på detta vis.  
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 När vi i vår intervjusituation tittar på Johannas (21) Instagram tillsammans, är det väldigt mycket 

bilder på henne själv, henne själv tillsammans med vänner och henne själv tillsammans med sin 

hund. Hon förklarar detta – inte helt förvånande ska medges – med att det är de saker som är viktiga 

för henne i sitt liv. Johanna (21) söker också efter bilder som påminner om hennes och använder 

Instagrams teknik med ”hashtaggar” för att lyckas med detta. På samma sätt gör flera av våra andra 

informanter med sina respektive intressen och saker som är viktiga i deras liv. 
 

”Ja det gör jag, ganska mycket faktiskt, jag la upp en bild på mig själv på vägen hit, majoriteten  
av mina bilder är på mig själv, för det är lättare att fota sig själv. Jag gillar ju lajks och tycker  
om att hashtagga med #outfitoftheday och se liksom vad folk gillar. Jag tycker själv det är roligt  
att bläddra på Instagram #outfitoftheday för jag tycker det är roligt att få inspiration på det sättet.” 
(SANDRA, 24) 

 
Vi kan förstå detta genom att koppla samman fenomenet med det symboliska material som Giddens 

(1999) menar att vi använder oss av i våra identitetsskapande processer. På Instagram verkar våra 

informanter vårda sitt sociala utrymme lite mer än på låt säga Facebook. Man väljer med större 

omsorg bilder, man bjuder inte in allt och alla. Detta skulle kunna ses, som ett försök att inte utsätta 

jaget för en symbolisk överbelastning. Vi har en möjlighet att ta del av bilder från stora delar av 

världen och kanske också bilder från människor med andra intressen och en annan vardag än vår 

egen, – genom vad Giddens (1999) kallar medierad kvasiinteraktion – men verkar ändå dras till de 

bilder och de liv som påminner om vårt eget liv.  

 Ifall vi återgår till den andra kategorin av den föreställda publiken som är en själv så var det inte 

någon av våra informanter som förnekade att de la ut bilder för sin egen del. 
  

”Ja alltså jag lägger ut dem både för mig och för andra. De som säger att de inte lägger ut  
bilderna för sig själv de ljuger nog. 
(MALIN, 29) 

 
”Ganska mycket ja … för jag känner mig snygg. Haha, ja eller när jag känner mig för jävlig, typ när  
jag är bakis, då känner jag bara … öh … detta måste jag Instagrama! (Skratt) Men oftast när jag har  
gjort mig i ordning för och festa. Jag vill inte erkänna att det är det, men man gör väl det för att  
få lite bekräftelse kanske.” 
(JUDIT, 26) 

 
Alla våra informanter publicerade bilder på sig själv på Instagram och precis som Malin (29) och 

Judit (26) berättar i citatet ovan, så gjorde man detta mycket för sin egen del. Eva (18) menar att det 

under ytan handlar om en egofixering och att man vill att andra ska gilla ens bilder för att på detta 

sett få en stärkt självkänsla.  

 När Knausgård (2012) talar om den spegellösa tiden, så ter den sig väldigt avlägsen i detta 

sammanhang. Vi är omringade av speglar idag och på sätt och vis, är våra smarta mobiler bärbara 

speglar som vi när som helst kan vända inåt mot vårt eget ansikte. Vi kan se denna mängd av 
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självpresentationer som läggs ut på Instagram som ett försök att finna bekräftelse hos den 

föreställde andre. Vi vet dock inte alltid vem som tittar på våra bilder då Instagram – trots att det är 

ett socialt medium – fungerar enkelriktat. Vi kan betrakta den andre, men han eller hon kan inte 

betrakta oss. Här fyller givetvis ”följare” och ”lajks” sin funktion, men en lösning på problem kan 

också vara att gå tillbaks och titta på sina egna bilder vilket vi skulle kunna sammankoppla med 

raderna vi lånade av Martin Berg (2008) om att det många gånger handlar om att gå tillbaks för att 

träffa sig själv i olika situationer och sammanhang.  

 Flera av våra informanter berättade att de ofta gick tillbaks och tittade på sina egna bilder och 

menade att Instagram fungerade lite som ett minnesalbum. 
  

”Jag brukar titta på mina egna bilder. Jag tittar tillbaks … man kan känna sig nöjd över vissa  
bilder och så. Känna sig belåten och så.  
(AMELIA, 21) 

 
”Det är kul att gå tillbaks, lite som en dagbok … jag har aldrig gått tillbaks så långt i mitt  
news feed på Facebook till exempel, men gör det nästan dagligen på Instagram. 
(JUDIT, 26) 

 
”Jag tittar ofta tillbaka. Man kommer ju ihåg en massa grejer när man ser den bilder, och liksom  
ja aah det var den gången, fan vad kul vi hade då!” 
(DELILA, 26) 

 
Sontag (1977) menar att genom att samla på fotografier så samlar man på världen, att det är en 

social ritual och som Batchen (2004) säger: ett sätt att inte bli bortglömd. Fotografiet blir miniatyrer 

av verkligheten, bitar som vem som helst kan skapa eller ta del av. Att se den föreställda publiken 

som sig själv och att koppla samman detta med identitetsskapande processer blir intressant, sett ur 

detta perspektiv. Giddens (1999) talar om att självidentitet bygger på att försöka skapa en berättelse 

om sig själv och menar – som vi tidigare påpekat – att dagboken kan fungera som ett effektivt 

medel i detta bygge. Det tycktes svårt för våra informanter att ge ett konkret svar till varför man ser 

tillbaka på sina bilder i den utsträckning som man gör. 
    

”Ja det gör man, för att man tycker om att titta på sig själv, inte bara sitt ansikte, utan även sådär …  
hur ska jag säga … vad heter det … typ allmänt, generellt liksom … man vill ge sig själv lite  
bekräftelse eller nått, fan vad bra bilder liksom.”  
(EVA, 18) 

  
”Jag tycker det är roligt. Det blir ju lite som att man bläddrar tillbaka i ett fotoalbum. Man har ju  
inte riktiga fotoalbum längre, man har virtuella, man har dem på Facebook och Instagram.  
Det är ju lite kul och se tillbaka och kolla vad man gjorde för två år sedan, det är roligt att gå  
tillbaka, det är ju minnen det handlar om.” 

    (SANDRA, 24) 
 

Att titta på sina bilder – som ett fotoalbum eller en dagbok – anser vi är ett av svaren på frågan om 

varför man tar självportätt och publicerar på Instagram. Precis som Eva (18) säger vill man också få 
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bekräftelse och se sitt jag växa fram – bland en rad olika bilder – som man tycker representerar den 

man är. Geoffery Batchens förklaring på varför fotoalbum och självporträtt är så viktigt, och har 

varit det sedan långt tillbaka, handlar inte om att bli ihågkommen; utan snarare om en rädsla för att 

glömma eller att bli bortglömd (Batchen, 2004:47). Både Eva (18) och Sandra (24) kan synliggöra 

Batchens teorier utifrån ett verklighetsperspektiv, där båda informanterna ser värdet i att minnas 

tillbaka och att få bekräftelse på att de var där vid den aktuella tidpunkten. Med bildernas hjälp 

förstärks minnet. I förlängningen av detta kan vi se kopplingar till Sontags (1977) resonemang kring 

hur fotografiet befäster tanken på livets förgänglighet. Vi köper oss givetvis inte ett längre liv, när 

vi lägger ut bilder på oss själva, men vi befäster att vi faktiskt är och har varit. När Sontag (1977) 

säger att vi – genom att fotografera en människa – tar del av denna persons dödlighet, sårbarhet och 

föränderlighet, kan vi koppla samman frågorna med våra informanters självpresentationer också. 

Våra bilder blir en påminnelse om de frågorna, men också – precis som Sontag (1977) säger; ett sätt 

för oss att uppmuntra det som sker framför kameralinsen att fortgå – det vill säga livet.  

 För att återkoppla till Giddens (1999) teorier om vår självbild, har vi i vår empiri kunnat se att 

många begagnar detta på Instagram och att detta i sin tur skulle kunna kopplas till självbilden. Flera 

av informanterna arbetar mer eller mindre medvetet med att skapa en slags sammanhållande historia 

med bildernas hjälp och man menar att de alla på något vis berättar något om vem man är.  
  

”Tja att man hittar någon slags etikett på sitt liv eller vad man ska säga förstår du? Det blir att inte  
bara ett nytt Instagram med osammanhängande bilder utan att det finns en röd tråd liksom. Och det  
är det som jag tror att i framtiden gör Instagram ännu populärare om du liksom har en röd tråd i  
dina bilder på något vis. Och då är det åter igen det med att kunna relatera till andras bilder och så”. 
(AMELIA, 21) 

  
Vi förklarar Amelias (21) svar med hjälp av Giddens (1999) teorier om vikten av att formulera en 

självbiografi för sin självidentitet. Precis som vår ”dagbok” kan Instagram fungera som en slags 

bilddagbok som vi kan hänga upp vår historia på och i förlängningen koppla samman med vår 

självidentitet. Precis som Giddens (1999) också säger är detta något som kräver kreativitet och 

något som man ständigt arbetar på och bygger ut. I Amelia’s (21) svar kan vi utläsa att hon arbetar 

medvetet med detta på sitt Instagram, utan att hon nödvändigtvis behöver reflektera över att det är 

kopplat till identitetsskapande processer. Om nu den föreställda publiken delvis är informanterna 

själva, och att det kan ha ett samband med identitetsskapande processer och ifall vi tar i beaktande, 

att en stor del av våra informanters bildmaterial, är bilder på dem själva, ser vi detta som ytterligare 

en belysning av att det är de krafterna, som är drivande i frågan till varför vi lägger ut så mycket 

bilder på oss själva.  

 Våra informanter har sagt att man vill ha någon form av bekräftelse och här kan vi se en 

koppling mellan ”jaget” (I) och ”miget” (Me) som Mead (1934) talar om. Bilderna säger: ”Titta på 
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mig!” Detta ”mig” är ett socialt moment som måste få näring genom bekräftelse. När informanterna 

säger att deras bilder fångar deras jag – den självbild de byggt upp – har porträttbilderna varit delar 

av ett socialt moment och i enlighet med Mead (1934) uppstår en självmedvetenhet.   

  
 ”Det är aldrig fel att få kommentarer på bilderna man lägger ut på Instagram” 
 (JOHANNA, 21) 

  
Knausgård (2012) påpekar att vårt ansikte är något vi starkt knyter samman med vår identitet och att 

det i mångt och mycket är jaget ikoniserat. Om detta stämmer och ifall det är så att våra själv-

presentationer på Instagram delvis kan ha att göra med identitetsskapande processer kan det förklara 

den stora mängden av porträttbilder. Visst lägger våra informanter ut bilder på sin lunch eller sitt 

husdjur, men man är gärna själv med på bilden också. Som vi kan se i bilaga #3 är ansiktet centralt i 

de flesta av bilderna. Vi kan också förstå detta i linje med Goffmans (2005) teorier kring ansiktet 

som bärare av ett socialt värde för individerna. 

 För att åter göra en återkoppling till Knausgård (2012) och hans referenser till spegelbilden, så 

kan vi på Instagram se hur vi speglar oss i dubbel bemärkelse. Att stå framför en spegel och se sig 

själv på displayen på sin smarta telefon, samtidigt som man fotograferar sig själv var ingen ovanlig 

bild hos våra informanter. Bilden publiceras sedan på Instagram, där man gärna går tillbaks för att 

betrakta den. När Roland Barthes (1980) talar om det fotografiska självporträttets fyra krafter, kan 

man utläsa dem i bilderna. Framför kameralinsen är vi den vi tror att vi är, samtidigt som vi är den 

vi vill att andra ska tro att vi är. Men vi är också – i denna typ av självportätt – den som fotografen 

(det vill säga vi själva) tror att vi är, och dennes eventuellt konstnärliga uttryck.    

  
”Det blir ju lite ”snapshots” från min vardag, bilder på när jag målar naglarna, när jag har  
möblerat om lägenheten, när jag har bakat – mycket från min vardag. Men naturligt så blir  
det mycket på mig för det är ju lättare att ta bilder på sig själv. Bästa canvasen liksom! (Skratt) 
(SANDRA, 24) 

  
    ”Jag la ut en bild från min brors bröllop, han var fin och det var deras bröllop. Sen har jag lagt upp  
    en bild på någon snubbe som stod och pissade i buskarna, bara för att liksom. Lite på djur,  
    när jag har hemtenta, grejer jag har köpt, lite bilder på mig sådär liksom, när jag är på gymmet,  
    äter ute, pluggar. Min Instagram visar väl en ganska bra bild av vem jag är typ.” 

(DELILA, 26) 
 

Även om de flesta av våra informanter kunde se sig själv som den föreställda publiken ibland, så 

hittade vi ingen som uteslutande använde Instagram på detta vis. Flera av de intervjuade hade 

många gånger tankar på specifika personer, när de la ut bilder på Instagram. Johanna (21) berättade 

för oss hur hon la ut ”snygga bilder” på sig själv med baktanken att hennes före detta pojkvän skulle 

se bilderna och tänka på vilken snygg tjej som han svikit och lämnat.  
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 Malin (29) berättade för oss om hur hon la ut bilder som skulle vara en motvikt till en del av 

hennes vänners bilder kring hur allt ting var så underbart och perfekt. Delila (26) informerar oss om 

”kik-messenger”, som fungerar som ett chattforum via en applikation på telefonen, via den kan man 

prata med andra personer över hela världen. 
   

”Man kan ragga på Instagram också. Man skriver ut sin kik. Två av mina kompisar 
har gjort det och fått napp och det är via Instagram”. 
(DELILA, 26) 

  
I alla de fallen blir den föreställda publiken väldigt tydlig, oavsett om det är några av ens vänner, 

ovänner eller okända andra, i form av potentiella pojk- eller flickvänner. Vi kan förstå detta som ett 

ytterligare sätt att hantera den eventuella kontextuella kollaps som kan infinna sig på de sociala 

mediernas arena 

 

4.2 Autencitet, självcensur och balans på Instagram 

Begreppet autencitet var något som vi tydligt kunde förankra i vårt transkriberade material och alla 

våra informanter underströk vikten av att vara ärlig i det material som man lägger ut. Många kan 

nog villigt erkänna att man har fördomar om hur det ofta är en lycklig fasad som visas upp på 

Instagram och i många andra sociala medier också för den delen. Vad vi kunde utläsa i vårt material 

var alla våra informanter arbetade – mer eller mindre medvetet – med att presentera en nyanserad 

bild av sig själv på Instagram. Delila (26) påpekade dessutom att det var viktigt att inte framstå som 

man kan göra på bloggar, Instagram beskriver vardagen på ett mer ärligt och verkligt sätt. 
  

”Jag lägger ut mycket bilder på Instagram när jag har tråkigt. Det finns bilder på  
mig när jag står i hissen och ska iväg någonstans, eller sitter på bussen till jobbet”. 
(JOHANNA, 21) 

  
”Det är ju inte så att jag lägger upp bilder på allt jag gör, det skulle jag aldrig få för mig att  
göra heller, men det är klart att man väljer ut vad man vill visa, det gör man ju alltid.  
Jag tycker inte att jag förfalskar något.” 
(SANDRA, 24) 

   
På frågan om man känner att man kan vara sig själv på bilderna fick vi indikationer på att de flesta 

tyckte att man kunde vara detta. Flera informanter uttryckte väldigt tydligt att man var trött på 

bilder där folk poserar på ett tillgjort och konstlat vis. Samtidigt som vi själva försöker att bygga 

upp en autentisk självbild, kan vi se att autencitet hela tiden är föränderlig och ligger i publikens 

händer. Eva (18) säger att hon tycker att hon visar upp en ärlig bild av sig själv på Instagram och 

tycker att hon är sig själv på bilderna, men när vi går tillbaks och tittar på hennes Instagram säger 

hon följande, med ett litet fniss:   
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”Det ser ut som jag har ett väldigt roligt och aktivt liv, men det har jag inte alls” (Skratt)  
 (EVA, 18) 

  
I detta motsatsförhållande kan vi utläsa att – precis som teorierna säger – så finns det ingen 

universell autencitet, utan den är lokal, temporär och konstruerad. Eva (18) kan uppleva att de bilder 

hon lägger ut på sig själv fångar hennes sanna jag, men kan sedan – när hon vänder tillbaks till dem 

– uppleva att de inte riktigt stämmer överrens med hennes liv. I förlängningen av detta har vi också 

en utomstående publik som bedömer vad som är äkta och tillförlitligt. Vi kan också ana en 

reflexivitet inför det egna jaget. Eva (18) adresserar ett budskap och försätts sedan – när hon 

återkommer till sina bilder i en mindre identitetskris. Är det hon som har ett så roligt och aktivt liv? 

Som Wesch (2009) förklarar med Charles Horton Cooley’s begrepp – The Looking glass – så blir 

det inte bara en fråga om vad vi ska säga till en publik vi inte kan se framför oss, utan också en 

identitetskris. 

 I vårt empiriska material har vi sett att våra informanter tycker det är viktigt att uppfattas som 

autentisk, men samtidigt står autenticiteten i en relation till vem som betraktar bilderna vilket kan 

leda till ett spänningsförhållande. Ofta tar våra användare bilder på sig själva i enrum, för att sedan 

göra dem offentliga på Instagram.  
   

”Att ta foto på sig själv är inget man gör offentligt. Det är lite pinsamt. Det är lite tabu och lite  
för egofixerat att göra det. Stå på gymmet och spänna sig själv och ta bilder, när det står hundra  
personer runt om kring, det är inget man gör. Det är för intimt kanske. Så därför gör man det nog  
när man är ensam. Men sen kan man lägga ut bilderna men då har man nog lite distans till det hela.”  
(AMELIA, 21) 

   
Den smarta mobilens kameraöga blir vad webbkameran är för videobloggaren i de studier Wesch 

(2009) gjorde. En viktig distinktion i detta sammanhang, kan dock vara att, man inte nödvändigtvis 

behöver välja att publicera alla bilder man tar på sig själv och en hel del bilder stannar med största 

sannolikhet kvar i det stora privata arkivet, vilket tydliggör medvetenheten kring den bild man 

väljer att visa upp av sig själv. 

 Trots att vi har stora möjligheter att förställa oss själva och välja att framhäva olika sidor, med 

hjälp av Instagram – kan det finnas en möjlighet att vi kanske visar en sannare bild av vem vi är i 

det faktum att vi ofta är mer privata när vi tar våra bilder. Men självklart kan vi inte heller bortse 

ifrån att alla sedan också gör ett urval av bilder för publicering och Amelia (21) och Eva (18) kan 

uppleva att de bilder de fotograferar på sig själv – kanske ensamma i hemmiljö – visar upp ett äkta 

jag, men när bilderna sedan får en annan kontextuell inramning kan de uppfattas annorlunda. 

    En annan aspekt som några andra av våra informanter tagit upp, är alla de filter som man kan 

använda för att försköna och skapa effekter på sina bilder. Delila (26) pratar om ”filter-

generationen”. Till skillnad ifrån Sontag’s (1979) och Barthe’s (1980) betraktelse av fotografiet 
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som uttryck och kommunikationsmedel (vilket var tiden före den digitala revolutionen), så påverkar 

dagens lättillgängliga bildretuscheringsprogram, vår betraktelse av bilden som sanningssägare. Vi 

kan inte i samma utsträckning lita på att bilden vi betraktar visar sanningen. 
  

”Tänker man på bilderna så redigeras det ju ganska mycket innan man lägger ut bilderna. Många vill  
hävda sig, så använder de det filtret så att de ser ut på ett visst sätt, än om de använder ett annat filter.  
(DELILA, 26) 
 

Man kan se en motsättning i det faktum att somliga lägger ner stor möda på att retuschera sina 

portätt, samtidigt som man arbetar med att skapa en trovärdighet bild av sig själv, vilket vi också 

ska ge en tänkbar förklaring på i avsnitt 4:3.  

 Marwick & Boyd (2010) fann i sitt material ett motsatsförhållande mellan autencitet och mer 

taktiska metoder för att presentera sig själv, vilket vi även funnit indikationer på. Christine (40) 

menar på att vi har tröttnat på de perfekta människorna och att de inte är trovärdiga och tillägger 

också att detta kan ge upphov till identitetskriser.  
  

”Du bygger upp en perfekt människa och ett perfekt liv på Instagram och sedan är du egentligen  
inte denna person i det verkliga livet. De sitter kanske bara hemma och är sura men på bilderna  
de lägger ut är det ”skål” och bara glada miner.”  
(CHRISTINE, 40) 

   
Autencitet var som vi såg i våra teorier är starkt kopplad till självbild och identitet och vikten av den 

har samtliga informanter betonat. Samtidigt har flera av de vi intervjuat, gett oss flera exempel på 

andra användare av Instagram, som de upplevt som icke autentiska och falska. Om vi bortser från 

det faktum att en del användare medvetet försöker skapa en annan personlighet på Instagram, så kan 

vi se detta som en ytterligare en koppling till att autencitet är kopplat till betraktaren och de 

referensramar som publiken bygger sina slutsatser på.   

 Begreppen självcensur och balans blir viktiga i upprättandet av en autentisk och trovärdig bild av 

sig själv. Flera av våra informanter gav tydliga indikationer på hur de hanterar de begreppen. När vi 

tittat på många av våra intervjupersoners Instagram-bilder har det ofta varit en karta över vardagliga 

händelser i deras liv och som vi hört tidigare vill man måla upp en mångfacetterad och trovärdig 

bild. Man väljer dock bort en hel del bilder, som man tycker skulle ha kunnat öka den efter-

strävansvärda autencitet som man åtrår.  
  

”Jag skulle aldrig lägga ut en bild på mig själv där jag gråter.”  
(JUDIT, 26) 

     
Precis som Marwick & Boyd (2010) kunde se i sina studier med Twitteranvändare har vi i vårt 

material sett att våra informanter hanterar den föreställda publiken genom självcensur. Att lägga ut 

bilder på sig själv när man gråter skulle kunna kategoriseras som ”too much information” Andra 
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informanter tryckte på att de helst höll sig till vardagliga situationer och detta skulle man kunna 

tolka som att man inte vill stöta sig med någon i den föreställda publiken. Att lägga ut en bild på sig 

själv, när man går i ett demonstrationståg går alltså bort i detta sammanhang, då det skulle kunna 

skrämma bort en del av ens följare som kanske har en annan politisk åsikt än den man visar upp på 

sin bild. Även om vi fick veta – inte helt förvånande ska medges – att man använder bilder på sig 

själv i ”dejtingsyfte” så var detta inget ämne som några av våra informanter begagnade sig av. 

Självcensuren är alltså påtaglig hos våra informanter, men under ytan kan vi hos några av våra 

intervjupersoner ana en viss tvekan i svaren. På den konkreta frågan om de omedvetet avslöjat 

något med sina bilder (som egentligen borde blivit censurerade enligt dem själva) svarar en av våra 

intervjupersoner så här. 
    

”Det har jag säkert, det känns så men … jag kommer inte på något direkt.”  
(JUDIT, 26) 

    
Denna tvekan skulle man kunna förstå utifrån den fotografiska bilden som företeelse, men för att 

undvika den lite halvklyschiga devisen ”att en bild säger mer än tusen ord” snarare ringa in det hela 

med att förankra vårt resonemang i semiotiken och det faktum att den fotografiska bilden består av 

en samling visuella tecken som läsaren många gånger kan tolka på lite olika vis. Andra var lite mer 

konkreta och använde bilderna och Instagram för att medvetet informera om nya saker i deras liv.  
     

”När jag fick mitt nya jobb valde jag bort att skriva på Facebook och lade istället bara  
ut en bild på Instagram.”  
(DELILA, 26) 

  
Den andra metoden för att uppnå en form av autencitet – balans – var något som våra informanter 

också begagnade sig av men kanske inte i samma utsträckning som självcensuren och kanske också 

med ett lite annorlunda ingångsvärde. Många talar om begreppet balans på bilderna och syftar på att 

man vill visa upp en helhetsbild av sig själv.  

 Som vi sett i tidigare uttalanden känns personer som bara visar upp en lycklig och vacker fasad 

inte äkta. Jämför vi med Marwick & Boyd’s (2010) studie så handlade det mycket om att 

Twitteranvändarna försökte bygga upp en så stor skara följare som möjligt genom intressanta men 

inte ”stötande” inlägg. Våra användare av Instagram hade inte riktigt samma målsättning. Visst 

söker man bekräftelse men man verkar rikta sitt budskap inåt mer än utåt.  

 
”För min del så är det inte antalet lajks som spelar någon roll. Det är lajks från vänner  
och så som väger tyngst.”  
(AMELIA, 21) 

 
Av detta uttalande kan vi utläsa att jakten på en stor publik inte är huvudsyftet för intervjupersonen, 

utan att det snarare är en närmare vänkrets som hon adresserar sina bilder till och detta påverkar 
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givetvis materialet som publiceras. Det blir tydligt bland våra informanter att det vardagliga livet får 

stort fokus på deras Instagram och behovet av att framstå som intressant har kanske inte lika stor 

tyngd i detta sammanhang. Vi menar att ifall den föreställda publiken i mångt och mycket är vänner 

som man kanske socialiserar med i andra sammanhang så får balsansbegreppet en lite annorlunda 

innebörd.  

 Vi har också sett att balansen mellan personliga bilder och mer informativa budskap kraftigt drar 

åt det personliga. Malin (29) stack ut lite i vårt material, då hon blandade upp sina bilder på sig själv 

med bilder som hade ett eller annat politiskt eller samhällskritiskt budskap och menade att hon 

tyckte det var viktiga saker att ta upp. Hon såg det som en motpol till den egofixerade värld som 

ofta visades upp på Instagram.  

 
”Jag är väldigt intresserad och vill att folk ska få veta, men folk är oftast inte så intresserade.”  
(MALIN, 29) 

 
För Malin (29), blir detta ytterligare en pusselbit i jagbilden som hon exponerar och med våra 

glasögon blir detta också en form av balans för att upprätthålla sin autencitet. De många porträtt-

bilderna skulle man kunna koppla till en egofixering enligt Malins (29) resonemang, då hon väljer 

att ”blanda upp” sina bilder på Instagram. Vad vi har kunnat utläsa är att dessa andra bilder ofta är 

kopplade till informantens vardagsliv och intressen och i förlängningen av detta till identitets-

begreppet. Saker och ting som man omger sig på sina bilder, kan kopplas till ett större sammanhang 

och denotera något större om informantens självbild och presentation av densamma. Amelia (21) 

menar att bilderna som hon lägger ut på nyttig mat, träningskläder och gymbilder berättar något om 

vem hon är (eller vill vara).  

 
”Jag lägger ju inte ut en bild på min gamla strumpa, för den betyder inget för mig. Jag vill ju när  
någon kommer in på mitt Instagram ska kunna se vem jag är, vad jag gillar och fokuserar på i mitt liv.”   
(AMELIA, 21) 

 
Både Malin (29) och Amelia (21) arbetade med att blanda upp sina självportätt med andra bilder, i 

vilket vi kan utläsa en medvetenhet om bildernas kraft att förmedla budskap och att de många 

gånger används på ett medvetet sätt i den egna självpresentationen på Instagram. För att vilja ta en 

bild så måste man ha ett intresse för objektet precis som det är. Intresset för objektet speglar 

individens personlighet, hur den tänker, vad den gillar och hur den ser på världen.  

 På Instagram är det inte bara självporträttet som förmedlar en identitet. De bilder som finns 

runtomkring signalerar vilken typ av människa man är och bilden kan förstärkas med hjälp av 

Instagrams funktioner av filter, märkning och bildtexter. 
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4.3 Offentlig, privat och den nya synligheten på Instagram 

Även om Instagram skapar möjligheter för oss att kanske få titta in i andra människors liv, som 

kanske mer drastiskt skiljer sig från våra egna, har flera av våra informanter bekräftat att de snarare 

drar sig till människor som påminner om dem själva. I enlighet med Gripsrud (2011), kan vi förstå 

detta som att vi på Instagram skapar en social samhörighet och ikläder oss samtidigt en tillhörande 

identitet. Och enligt Turkle (1995) kopplar det oss samman och påverkar våra identiteter. Vårt liv så 

som det framställs på Instagram blir en del av en ”Internet Community.” Att vara med i denna 

gemenskap kräver dock att vi själva också är delaktiga och i vårt empiriska material kan vi utläsa att 

flera av informanterna drivs av en nyfikenhet i att se in i andra människors liv genom att ta del av 

de bilder de lägger ut. 
 

”Man är nyfiken på vad som händer i andra människors liv. Snoka runt är alltid lite kul (Fniss!).”  
(JOHANNA, 21) 
    
”När bloggare skaffar Instagram så följer jag dem där också. Man är ju nyfiken av sig, man vill  
ju veta. Hur lever hon, hur lever han.” 
(SANDRA, 24) 
 
”Tillexempel om någon lagt upp en bild på att de äter lunch, så kan man säga – ja jag såg att  
du sitter på lilla torg och fikar, kan man komma bort? Och det är ju trevligt.” 

    (DELILA, 26) 
  
Den halvoffentliga arena som kräver en försiktighet hos användaren (Gripsrud: 2011). På frågan om 

man kan lägga ut vilka bilder som helst såg vi i avsnittet om självcensur att de flesta hade ganska 

bestämda uppfattningar om detta. När man kopplar samma fråga till det offentliga rummet ser vi en 

liknande bestämdhet kring bildmaterialet och Christine (40) uttryckte informanternas åsikt i frågan 

på ett bra och samfälligt vis. 
 

”Det är säkert väldigt individuellt men man får lägga ut bilder som man kan stå för. 
Hamnar bilderna i fel händer så ska du ändå kunna stå för din bild och vara stolt.”  
(CHRISTINE, 40) 

 
Alla våra informanter kan se risker med publicerat material, men kopplar detta mycket till en 

mognadsfråga. Man menar att yngre människor – inte alltid – har det omdöme, som man anser att 

man bör ha på denna arena. Vi kan förstå detta som att de själva anser sig kunna kontrollera den 

synlighetsstyrning och den omsorgsfulla framställning av sig själv som Thompson (1995) talar om.  

 Med denna insikt för Instagram som social arena, så säger det sig själv att fadäser, läckor och 

skandaler inte blir så påtagliga i vårt empiriska material. Vi är väl medvetna om att frågan om 

huruvida man ångrat någon bild som man publicerat, kan vara känslig att svara ärligt på så tyder 

bestämdheten i svaren vi fått, på en viss uppriktighet. Till saken hör, att alla våra informanter är mer 

eller mindre flitiga användare av Facebook, vilket säkert skapat erfarenhet på detta område. 
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 Till skillnad från Thompson’s (1995) beskrivningar om skandaler och fadäser ur politiker och 

makthavares perspektiv och som framför allt är kopplade till televisionens medierade kvasi-

interaktion och det faktum att de inte alltid har full koll över mediet, så besitter Instagram-

användarna delvis denna kontroll. Det vi närmast kommit fadäser och läckor i vårt empiriska 

material, kan illustreras med tre uttalanden från våra informanter. Det första citatet kan förstås 

utifrån begreppet ”läckan”, vilket får sin förklaring i Malins (29) uttalande.  
 

”Jag har nog ångrat bilder jag lagt ut, men jag kommer inte ihåg … jo men jag vet att jag raderat bilder. 
Jo när jag har varit extremt ful på bilder. Men då är det inte jag som lagt upp dem. Då har jag sagt att  
du … ta bort den … jag är skitful på den bilden”  
(MALIN, 29) 

  
Det andra två fallen kan vi förstå utifrån begreppet fadäs och det handlar om en kompis till Johanna 

(21) som tydligen arbetar som modell på en agentur och Delila (26) som berättar en historia om en 

tjej’s missöden som hon tagit del av via en blogg. 
 

”Hon har lagt ut bilder där hon är rätt avklädd och så har hon fått ganska mycket reaktioner och inte  
bara bra. Men det är nog inget som hon ångrat för hon har inget att skämmas för, men att det har  
upprört lite för mycket personer så hon tog bort bilderna.”  
(JOHANNA, 21) 

   
”Hon jobbade som strippa ett tag och har hon lagt upp lite bilder från den tiden på sin Instagram. Och så  
har hon gjort lite tv framträdanden och lite andra reklamgrejer. Hon får så jäkla mycket skit på  
Instagram för allt det hon gjort innan. Ett praktexempel på hur dåliga val kan påverka en senare i livet” 
(DELILA, 26) 

 
Utan att fördjupa oss i de båda fallen – då vi vet för lite om bakgrunden – kan vi bara konstatera att 

de publicerade bilderna hamnat i ett annat kontextuellt sammanhang och att de fått en något annor-

lunda publik, vilket påverkat den återkoppling som tjejen i Johannas (21) berättelse fick. Den 

föreställda publiken är inte riktigt densamma, som den publik som det offentliga rummet – i form 

av Instagram – ger tillträde till och fadäsen är ett faktum. Vi kan i detta också – i enlighet med 

Goffman (2005) – se en avsaknad av en förväntad linje, vilket leder till en ”out of face-situation.” 

Sontag (1977) menar att fotografiet kan förvränga verkligheten, men förutsätter samtidigt att det 

som visas på bilden existerar eller har existerat. Det resonemanget blir extra tydligt i våra 

informanters svar. I Delilas (26) uttalande kan vi också utläsa att reaktionerna inte bara var 

negativa, vilket vi kan förstå genom att det precis som Thompson (1995) säger alltid finns en 

koppling till de normer och förväntningar som råder. När vi studerat våra informanters Instagram-

konton har vi – som vi tidigare påpekat – sett att de arbetar, mer eller mindre medvetet, med att 

skapa en trovärdig bild av sig själv och att man vill framstå som autentisk. Vidare kopplar vi 

samman detta resonemang, med det faktum att alla våra intervjupersoner framhöll, att man delvis 

publicerade bilder på sig själv för egen skull och att detta kan ha med identitetsskapande processer. 
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Man måste med andra ord dela med sig av sitt privatliv och vara personlig, på ett eller annat sätt, för 

att framstå som trovärdig, vilket vi kan förstå med McCullagh (2008) begrepp ”expressive privacy.” 
  

”Det är ju som folk som lägger upp bilder på sin cancersjuka mamma, med slangar och grejer,  
det är fan riktigt sjukt. Men man hade kunnat ta en bild på sjukhuskorridoren och skriva någon rad,  
om att jag varit där. Så mixtrar man med filter och lite så, för då känns det ändå som att man håller  
det till ett vardagsperspektiv. Man har varit personlig utan att vara för privat”  
(SANDRA, 24) 

 
Sandra (24) väljer att visa upp ett känsligt ämne och ett mycket privat sådant, men väljer att göra 

det på sitt sätt och ett för henne kontrollerbart uttryck. Vi vill här understryka den distinktion som 

vår informant gör mellan ordet personlig och privat. Vi kan förstå denna skillnad ifall vi kopplar 

samman uttrycket ”vara personlig” med ”expressive privacy.” Vi kan förstå detta som att hon menar 

att man behöver visa upp privata sidor, men att man väljer, agerar och uttrycker sin självbild. I 

enlighet med McCullagh (2008) kan vi se detta som ett publikt experiment kring jagskapande 

processer. Att välja spännande beskärningar, annorlunda vinklar, använda olika filter, göra bilderna 

svart/vita med olika typer av ramar och så vidare, är något vi sett flera av våra informanter använda 

sig av. Givetvis kan detta förklaras med ett ”nyhetens behag” när tekniken har blivit så lätt-

tillgänglig och möjligheterna så många, men vi kan också förstå det med hjälp av Thompson’s 

(2005) syn på nya former av synlighet. Det enorma bildflödet kräver något av oss för att synas i det 

offentliga rummet och här kan detta ses som ett försök att nå uppmärksamhet och bli synlig.   

 I teoridelen som föranledde detta avsnitt, såg vi också att begreppet aktiverar arbetet med att 

skapa en självidentitet, vilket vi anser kan skapa spänningar när detta sker på en offentlig arena så 

som Instagram. Sandra (24) visar i sitt resonemang prov på hur man kan hantera denna balansgång, 

men andra exempel i vårt empiriska material har tydliggjort – om inte skandaler – så åtminstone 

fadäser. Vidare har andra avvägt sitt innehåll i det offentliga rummet genom balans och självcensur 

i jakten på autencitet. 
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5 Slutdiskussion  
I slutdiskussionen sammanför vi de olika tematiska ingångarna och för en slutdiskussion kring vårt 

resultat, för att besvara vår problemformulering. Vi kompletterar och avrundar därefter med lite 

tankar kring vidare forskning. 

 

5.1 En konklusion  

Hur kan vi förstå människors motiv till att avporträttera sig själva och sina liv med bilders  hjälp, 

för att sedan publiceras på ett socialt medium som Instagram? Genom vår studie har vi kunnat 

förstå att en anledning till att människor placerar sig själva i offentlighetens ljus i mycket handlar 

om en jakt på bekräftelse. Vi fann en tydlig tråd – bland våra informanter – om att man söker 

självbekräftelse, genom att avporträttera sig själv och dela med sig av på Instagram.  

 Man arbetade ganska medvetet på sin framställning (som vi också sammanfattar i detta avsnitt 

under fråga två) både för sin egen del, men även för en föreställd publik. Flera informanter tänkte 

många gånger på en specifik publik när det fotograferade och publicerade bilder på sig själv, vilket 

då fungerade som ett kommunikativt och riktat verktyg adresserat till en föreställd publik.  

 Vi såg också en social aspekt – hos våra informanter – till att man använder Instagram, där våra 

intervjupersoner menade att man gjorde det för att alla andra gjorde detsamma. Att dela sina egna 

bilder blev ett sätt att få tillgång till andras bilder och på så sätt få en interaktion med andra. 

 Det framkom vidare i vårt intervjumaterial att man gärna väljer att märka (tagga) sina egna bilder 

med ett kategoriserande begrepp som intresserar en själv och att man på så sätt också väljer att titta 

på bilder ur samma kategori. Man drar sig därmed till likasinnade i ett folkhav på miljoner.  

 I vår empiri såg vi att det fanns en förväntan att få bekräftelse från sina vänner på de bilder man 

publicerade. Det var dock viktigare att få några få gillanden ifrån en publik man kände till, än att 

söka mångas gillanden ifrån en okänd skara.  

 Vad som också kom fram i vårt material var det faktum att man som användare ofta går tillbaks 

till sina egna bilder för att titta. Flera informanter arbetade medvetet med att få en röd tråd i sitt 

bildmaterial och ord som ”minnesalbum” och ”dagbok” förekom ofta. Vi kan genom Giddens 

(1999) teorier om självbiografin, som en av de viktigaste byggklossarna i identitetsskapande 

processer, se att bilderna fyller en identitetsskapande funktion. 

 En annan faktor som kan kopplas till identitetsbegreppet är det faktum att man gärna samman-

kopplade sina bilder på sig själv, med bilder på vänner, fritidsintressen och ställningstaganden som 

man gör i livet – saker som kan kopplas samman med den egna identiteten. 

 Ifall vi förstår Instagram och porträttbilden som varandes viktig för våra informanter ur ett 

identitetsperspektiv och sammanför detta resonemang med Knausgårds (2012) påstående om att 
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vårt ansikte är den största kopplingen till vår identitet och är jaget ikoniserat, kan vi se detta som en 

förklaring till att vi väljer att visa upp portätt av oss själva i den omfattning som vi gör. 

 Våra informanter uttryckte även hur de i många fall, föredrog Instagram framför Facebook, att 

de medvetet utelämnade viss fakta från sin Facebook till förmån för Instagram och att de ”vårdade” 

sin Instagram-konto i större utsträckning. Vi kan förstå detta som ett ytterligare tecken på att detta 

forum – för våra informanter – fyller en identitetsfunktion ifall vi applicerar Giddens (1999) tankar 

kring jagbilden som en städigt pågående process. 

 

På vilka sätt förhåller sig användaren till sina porträttbilder, andras porträttbilder och publiken  på 

Instagram? Vi har sett hos våra informanter att de – mer eller mindre medvetet – eftersträvar en 

trovärdighet, i den bild som man väljer att visa upp för den föreställda publiken. Den föreställda 

publiken på Instagram ser man oftast som en närmare vänkrets, som man även interagerar med på 

andra sociala medier, i den fysiska vardagen eller i den traditionella närvarons offentlighet. Man är 

dock medveten om att publiken kan vara betydligt större än så och att okända andra även kan ta del 

av de bilder man publicerar.  

 Vad som också kommit fram i vårt empiriska material är att den föreställda publiken också kan 

vara användaren själv, då flera av våra intervjupersoner berättade att de gärna gick tillbaks för att 

titta på sina egna bilder och att man publicerade bilderna – inte bara för andra att titta på – utan 

också mycket i eget syfte. Den tänkta publiken kan på detta sätt också bli ett framtida jag.  

 För att hantera denna kontextkollaps och för att uppnå en autentisk bild på Instagram, begagnar 

sig våra informanter av att balansera den personliga autenciteten och publikens förväntningar samt 

av självcensur. Man väljer helt enkelt att försöka måla upp en nyanserad bild av sig själv och sin 

vardag och försöker att visa bilder på sig själv, där man anser sig vara glad, snygg och pigg men 

också den diametrala motsatsen där man är sur, ful och trött.  

 Flera av våra informanter menade att de var trötta på andra användare, som bara visade upp ena 

sidan av myntet (oftast den positiva sidan) som en fasad. Man menade att de användarna, inte var 

trovärdiga – autentiska – då livet inte bara är en dans på rosor, med partyn och enbart lyckliga 

relationer.  

 En förklaring till att man också väljer att publicera bilder på sig själv – ofta ur ett vardaglig och 

allmängiltigt perspektiv, kan vara ytterligare ett sätt att hantera den föreställda publiken och en 

eventuell kontextkollaps. 

 Den andra aspekten – självcensur – var också något man begagnade sig av. Man valde medvetet 

bort bilder som skulle kunna stöta bort den föreställda publiken och ens trovärdighet. Nakenbilder, 
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och bilder när man gråter och är riktigt ledsen, var några exempel på bilder föll offer för själv-

censurering hos våra informanter.    

 

Vilka konflikter och spänningar uppstår i relationen med användaren och publiken i mötet  mellan 

det privata och offentliga? Vi har sett att våra informanter försöker att skapa en trovärdig bild av sig 

själv på sitt Instagram-konto. Detta gör man för att uppnå autencitet inför sig själv och inför andra. 

Våra informanter arbetar – mer eller mindre medvetet med denna trovärdighet, inför den föreställda 

publiken och i större utsträckning än vad man – låt säga – gör på sitt Facebook-konto. I detta 

faktum kan vi se flera olika anledningar. En orsak skulle kunna vara att de olika mediekanalerna 

fyller olika funktioner för användaren.  

 En annan faktor kan vara att man i större grad arbetar med bilder på Instagram, vilka kan ha 

större tolkningsramar, än det skrivna ordet på Facebook. Detta är givetvis bara spekulationer från 

vår sida, men vi vill understryka att några av våra informanter tvekade lite kring frågan om 

huruvida de någon gång omedvetet avslöjat något med sina bilder, vilket skulle kunna understryka 

detta resonemang. 

 Beträffande bilderna man visar upp av sig själv på Instagram och den man föreställer sig vara i 

verkliga livet, framkom det med klar tydlighet, att de flesta inte såg några motsättningar mellan de 

identiteterna. Dock ska tilläggas att flera informanter berättade om andra användare, som man 

menade presenterade en annan bild av sig själv på Instagram. Om andra kan uppleva ett motsats-

förhållande hos våra intervjupersoner ska vi låta vara osagt, men möjligheten finns så klart. 

 I jakten på autencitet, kan vi hos våra informanter se vikten av att visa upp hela jaget. I denna 

process kan vi emellertid se tendenser till risker, i det att man avslöjar och visar upp mer än man 

borde inför en föreställd publik.   

 Inga av våra intervjupersoner medgav några skandaler eller fadäser, men berättade om vänner till 

dem som råkat ut för negativ respons, då de kanske velat framstå som trovärdiga, men missbedömt 

sin publik. Begreppet ”expressive privacy” var något som synliggjordes hos våra informanter. Inga 

nakenbilder, inga bilder när man gråter och inga bilder tillsammans med sin cancersjuka mamma, 

men kanske viktiga saker för ens identitet i alla fall. Man vill dela med sig av sitt privatliv och har 

en förmåga att välja och agera utifrån ett eget uttryck. Man kunde lösa det genom att använda 

annorlunda kameravinklar, filter och beskärningar på sina bilder, för att därmed kunna berättar 

något om detta privatliv, utan att avslöja för mycket.    

 Vi har i empirin kunnat se spänningar och risker i den självpresentation som användaren visar 

upp på Instagram. Samtidigt som man måste vara sann, trovärdig och framstå som äkta, måste du 

också undvika att stöta dig med en publik som är föreställd och som därför kan missbedömas. Du 
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måste dessutom i jakten på bekräftelse göra dig synlig i det Thompson (2005) kallar för den nya 

synligheten, där kampen om utrymmet är stort och där man på ett eller annat sätt behöver sticka ut 

ur mängden. Våra informanter ansåg sig kunna hantera denna balansgång, men här kan man tillägga 

att de bilder som läggs ut på Instagram ofta får ett långt liv på Internet. Den föreställda publik som 

våra informanter projicerar på sin näthinna, kan förändras över tid och bilderna kan i framtiden få 

en annan och annorlunda kontextuell inramning som kan påverka betraktaren i olika riktningar. 

 För att sammanfatta det hela kan vi förstå att identitetsbegreppet är en central faktor för våra 

informanter. Våra ansikten bär på ett positivt socialt värde och blir vår representant för jaget. Mer 

eller mindre medvetet pågår ett publikt experiment, kring jagskapande processer ute på Instagram. 

Porträttbilderna blir en social spegel, i vilket vi lär känna oss själva, genom hur vi tror att andra 

uppfattar och bedömer oss. ”Jaget” (I) och ”miget” (Me) möts i denna interaktion och vi bygger i 

processen upp våra olika identiteter och vår själmedvetenhet (så som vi gjort i alla tider) på 

Instagram. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 
Vi har under arbetets gång fått många uppslag till vidare forskning kring vårt ämnesval och det ska 

också medges att vi som ingång till denna studie, hade uppslag till inte mindre än tre olika ämnen, 

vilket så klart fick stryka på foten på grund av tidsaspekter och vikten av att avgränsa sig.  

 I I denna sektion lyfter vi fram några förslag till ingångar för vidare forskning, som kan ligga till 

grund för oss eller för andra som känner sig inspirerade. 

 Vi har redan tangerat frågan om hur fotoalbumen används av våra informanter som ett minnes-

album och vikten av att arbeta med en sammanhängande och trovärdig självbiografi ur ett 

identitetsperspektiv. Giddens (1999) teorier kring det biologiska narrativet skulle här ha sin 

relevans. Vi kunde se hos våra respondenter, att det var av vikt att sätta ett avtryck i världen för att 

inte bli bortglömd. Att gå djupare in på de frågorna, hade vi funnit intressant, då vi tror att det är en 

viktig aspekt sett ur många Instagram-användares perspektiv. 

    För att bredda förståelsen för ämnet hade det även varit intressant att genomföra en liknande 

studie med bara män, för att se ifall det finns några eventuella skillnader och likheter könen 

emellan.  

 Det hade även varit intressant att göra en jämförande studie med informanter från andra kulturer 

och regioner än de vi valt att angränsa oss till. Man hade då kunnat se – i en större kontext – hur 

individer använder sig av själpresentation genom bilder och Instagram och om det är kulturellt 

bundet.  
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 Slutligen vill vi också nämna den ingång som vi hade i vår upptakt till detta projekt som berör 

den kvinnliga representationen – med bilders hjälp – i sociala medier  

 Kvinnors kroppar och den kvinnliga framställningen har alltid varit ett kontroversiellt ämne, 

sedan lång tid tillbaka. Lynda Neads ”The Female Nude” (1992) och kvinnans framställning – från 

konstvärldens tidiga oljemålningar fram till dagens mode- och porrindustrin – inspirerade oss till 

funderingar, kring den kvinnliga presentationen i sociala medier och i synnerhet på Instagram. När 

kvinnor idag har en möjlighet att välja sin egen framställning, (eller har de kanske inte det?) hur 

väljer hon då att presenterar sig själv och varför? I denna frågeställning finner vi att ett genus-

relaterat projekt skulle vara av stor relevans. 

 Med andra ord, det finns mycket att göra i en värld, där de sociala medierna är i ständig 

förvandling. 

 

För att knyta ihop säcken och avsluta på samma filosofiska vis som vi inledde, väljer vi att göra en 

parafras på Andy Warhols funderingar kring livet som ett bildspel. Är inte porträttbilderna på 

Instagram en samling identiteter, som förändrar sig, allt medan de upprepar sig.  
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Bilaga #1 
Intervjuguide 

Stort tack för att du ställer upp och bidrar till forskningen kring detta ämne. 

Intervjun tar cirka 30 minuter. 

Hoppas det är OK att vi spelar in? 

Du kommer att vara helt anonym – med fiktivt namn i den färdiga uppsatsen. 

 

STARTFRÅGOR 

Namn? 

Ålder? 

Hur länge har du haft Instagram? 

Har du en öppen eller låst profil? 
 

HUVUDFRÅGOR 

1.   Kan du berätta lite om hur och varför använder du Instagram? 

  Skapa relationer? Skaffa nya vänner? Dagbok för eget syfte? Dela med sig till andra? 

2.  Är du medveten om alla funktioner för att skaffa fler vänner? 

  Använder du dig av detta – varför eller varför inte? 

3.   Lägger du ut mycket bilder på dig själv och varför gör du i så fall det – berätta? 

  (Om informant inte gör detta kan vi fråga om varför de tror att andra gör detta) 

4.  För vem tror du man lägger ut bilderna? För sig själv? Vänner? Andra? 

5.   Blir du inspirerad av andras bilder? Hur tittar du på andras bilder? Vad letar man efter? 

  Bilder som liknar ens egna eller bilder som är annorlunda – vad tror du? 

6.  Tittar man tillbaks på sina gamla bilder eller man lägger bara ut och går vidare? 

  Hur gör du? Varför tror du man gör så? 

7.   Lägger man ut bilder för att få många ”lajks” eller? Hur tänker du kring detta – berätta?  

8.  Vad tror du att den här jakten på bekräftelse eller ”lajks” fyller för funktion? 

9.   Känner du att du kan vara dig själv på bilderna som du lägger ut? 

  Alltså … man kan ju ofta vara ensam när man tar en bild på sig själv, men blir sedan    

  synlig/offentlig för alla när man lägger ut den på Instagram? Hur går dina tankar kring   

  detta? Något du kan berätta om? 

10. Händer det att du avslöjat något med dina bilder som du inte visat upp tidigare,  

  i verkliga livet? Och var det i så fall medvetet eller ett misstag? 

  Vad fick du för reaktioner och varför tror du att reaktionerna blev sådana? 
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  (Kan vara en bild där man är ledsen, arg eller någon aktivitet eller hobby som ingen    

  känner till?) 

11. Har du ångrat bilder du lagt ut och i så fall varför – berätta? 

  Kan också vara någon som de känner som berättat om något liknande. 

12. Är det lättare att visa upp andra sidor av sig själv med hjälp av bilder och Instagram? 

  Vad tror du? Är det kanske svårare att använda sig av en blogg eller liknade för att berätta  

  samma saker – vad tror du?  

  (Alltså – kan man berätta något annat, med bilders hjälp, som kan vara svårt att     

  förmedla på något annat sätt). 

13.  Är det okey att lägga ut vilka bilder som helst eller? Vad är okey och vad är inte  

  okey – vad tycker du? 

14. Berätta lite om andra bilder (inte porträtt) som du fotograferar och lägger ut!  

  Vad är det för några bilder och varför tror du att du visar dem? 

15. Kanske vi kan titta på några bilder som du lagt ut och prata lite om dessa? 

16. Kan du känna någon form av samhörighet/gemenskap, med andra på Instagram? 

  Har du kanske lärt känna nya människor på Instagram och kanske gått vidare och träffat   

  dem på andra sätt – Facebook, bloggar, e-post eller ”in real life” kanske? 

17. Tycker du att vi är självupptagna på Instagram eller kanske tvärtom? 

  (Alltså – är man mer intresserad av sina egna bilder och sitt eget liv än andras eller    

  kanske tvärtom – man blir nyfiken på alla andras liv?). 

18. Kan detta påverka en i det verkliga livet och i samhället i stort? 

  (Alltså att man blir mer eller mindre engagerad i politik och samhällsfrågor). 

19.  Funderar du någon gång över eventuella konsekvenser (längsiktigt/kortsiktigt) som ditt   

  publicerade material kan få? 

  (Alltså typ att bilder kan hamna i orätta händer. Framtida arbetsgivare kan se bilder som  

  man tycker är olämpliga och så vidare). 

  (De som känner till händelsen om ”Skolupploppet i Göteborg” om hur tonåriga tjejer    

  hängs ut på Instagram med sexuellt laddade och nedsättande omdömen, vilket till slut ledde  

  till uppror på gymnasieskolor i Göteborg – kan ju få kommentera detta om de vill? 

20. Vilken utveckling tror du att Instagram kan bidra till? 

21. Vad tycker är det bästa/sämsta med Instagram?   

22.  Något annat viktigt som du skulle vilja säga kring Instagram, bilder och användare 

  som du tycker vi missat att ta upp/beröra? 
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Bilaga #2 
Presentation av informanterna 

INFORMANT #1: Amelia är 21 år och har varit aktiv på Instagram i drygt 1 år och har en öppen 

profil på sitt Instagram-konto. På frågan om vad som är bäst respektive sämst med Instagram 

svarade Amelia följande: ”Det sämsta är att det kan uppstå en hets att man känner att man hela 

tiden måste överprestera och att du inte kan lägga ut en bild på en vanlig ostmacka, utan det måste 

vara så avancerat liksom. Det blir för stor hets kring att allt ska vara så perfekt.” 

 

INFORMANT #2: Christine är 40 år har varit aktiv på Instagram i cirka ett ½ år och har en öppen 

profil på sitt Instagram-konto. På frågan om vad som är bäst respektive sämst med Instagram 

svarade Christine: ”Det bästa är kanske för väldigt ensamma människor som kan ha vänner där. Att 

de kan känna att de har vänner och att de kan hålla lite kontakt och att de ändå får lite 

uppmärksamhet. Och det sämsta är väl att de som vill ha mycket uppmärksamhet också får det och 

blir ännu odrägligare.” 

 

INFORMANT #3: Johanna är 21 år och har varit aktiv på Instagram i cirka ett 1 år och har en 

öppen profil på sitt Instagram-konto. På frågan om vad som är bäst respektive sämst med Instagram 

svarade Johanna: ”Nja jag vet inte men det har blivit mer diskussioner om näthat och det kommer vi 

nog att se mer av, men det är inte uteslutande Instagram men ju mer som kommer på marknaden, 

desto fler verktyg och program desto mer näthat och mobbing tror jag kan komma att uppstå. Jag 

hoppas det blir bättre lagar mot detta. Det bästa kan vara att det kan vara ett smart verktyg. 

Företag kan marknadsföra sig och sina varor.” 

 

INFORMANT #4: Malin är 29 år och har varit aktiv på Instagram i cirka ett 1 år och har en låst 

profil på sitt Instagram-konto. På frågan om vad som är bäst respektive sämst med Instagram 

svarade Malin: ”Det bästa är att du kan göra så snygga bilder och det sämsta … tja jag har inte 

upplevt något dåligt … tja att du kan följa engagerade människor som bryr sig om miljön och 

orättvisor i världen och sånt.” 

 

INFORMANT #5: Judit är 26 år och har haft Instagram i ett år och har en öppen profil. På frågan 

om vad som är bäst respektive sämst med Instagram svarade Judit: ”Det är underhållande, det är 

det enda … man har en jävla makt på Instagram om man är kändis till exempel. Nätmobbing är en 

stor del av Instagram, det är lätt att hålla på så där.” 
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INFORMANT #6: Sandra är 24 år gammal och studerande. Hon har haft Instagram sedan det 

lanserades i Sverige och säger att anledningen till att hon har en öppen profil är för att hon gillar 

uppmärksamheten. På frågan om vad som är bäst respektive sämst med Instagram svarade Sandra: 

”Det blir ju en mer personlig kontakt och tidsuppfattningen blir ju en helt annan, de som bor på 

andra sidan jorden kan ju se vad jag gjorde för bara nån timme sen, så blir det ju inte riktigt med 

en blogg, den uppdateras ju inte så ofta heller. Jag kan liksom se vad du gör i din vardag, fast jag 

är på en annan plats på jorden, det är sjukt häftigt!” 

 

INFORMANT #7: Eva är 18 år har valt att använda en öppen profil på Instagram. På frågan om vad 

som är bäst respektive sämst med Instagram svarade Eva: ”det bästa är att det har coola filter och 

kompisar som använder det, man kan se vad folk håller på med, låta andra människor ta del av sin 

vardag.. på något sätt känns det som att man blir socialare. Det sämsta med Instagram är att folk 

spenderar timmar med att redigera bilder, de låter det ta över deras liv, folk blir så lätt beroende.” 

 

INFORMANT #8: Delila är 26 år gammal och har varit aktiv på Instagram i ca ett år. Hon varierar 

sig mellan att ha en sluten och öppen profil, men just nu är den öppen. På frågan om vad som är 

bäst respektive sämst med Instagram svarade Delila: ”Att kanske vissa kanske lägger lite för mycket 

tid på det, istället för att göra vettiga grejer. Vissa gör ju inte vad de ska för att de sitter och 

redigerar en bild i 45 minuter. Jag kan tycka att vissa åsidosätter viktigare saker för att sitta på 

Instagram istället. Så hajpat har det blivit … tekniken bidrar till att det är för enkelt att vara elak 

på nätet.” 
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Bilaga #3 
Exempel på bilder från informanternas Instagram 

            
 

Informant #1 – Amelia 21 
 

            
 

Informant #2 – Christine 40 
 

            
 

Informant #3 – Johanna 21 
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Informant #4 – Malin 29 
 

            
 

Informant #5 – Judit 26 
 

            
 

Informant #6 – Sandra 24 
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Informant #7 – Eva 18 
 

            
 

Informant #8 – Delila 26 
 
 
 

 
 
 
 
 


