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ABSTRACT 
 

Victoria Jensen 

”Hej hej Jonas” 
- Selfier som reflexiva projekt i skapandet av självidentitet. 

“Hej hej Jonas” 

- Selfies as reflexive project of the Self-Identity.                  Antal sidor: 29 

 

As today’s most commonly used Self-portraits, this essay analyses the Selfie as a modern and 

visual phenomenon which for its users contribute a reflexive project of the Self-Identity. The 

purpose of this paper was to systematical study specific features of the Selfie, according to 

visual studies. 

Through the methods of semiotics, theory of sociology about the Self and theory about the 

Selfie phenomenon, the result shows that selfie users make use of biographical depictions – as 

poses next to elements – to revise and create new meanings, which is important for the 

reflexive project of the Self-Identity. 
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Först vill jag tacka min handledare Hans även fast han inte vill bli tackad; av just den 

anledningen ska han ha ett extra stort TACK då han menar att det är en handledares 

plikt att guida sin student med samma engagemang och öppenhet som han gjorde, 

vilket jag inte tog för givet. 

 Därefter vill jag rikta ett tack till mina sex stycken deltagare – tillika 

selfieanvändare – som entusiastiskt äntrade denna studie och lät sina selfier 

förekomma som bildmaterial. 

 Slutligen önskar jag som flitig instagramanvändare tacka mina följare som 

nyfiket följt detta arbete och gett respons på mina uppdateringar, kring själva arbetet 

men även den lekamannastudie jag genomförde parallellt i det sociala mediet.  
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1 Inledning 

Detta är ett av mina första självporträtt (se fig. 1), tagen med en 

av mina tidiga mobiltelefoner. Den kom att användas som 

profilbild på de internetforum jag var aktiv på då. Tio år senare 

är jag obekvämt medveten om kraften i att ta ett sådant foto, 

lägga ut på sociala medier och motta reaktioner i form av 

“gillningar”.  Bilden i sig är enbart en platt yta som saknar 

tredimensionalitet, färg och utsträckning i tid men som ofta 

verkar tas för att vara en sann representation av mig. Det här 

arbetet utgår från en fascination kring varför jag, liksom många 

i min närhet tar selfier.  

1.1 Ämnesval och motivering 

Mellan år 2010 och 2015 laddades mer än 40 miljarder bilder upp på Instagram. 238 miljoner 

av dessa fick hashtagen “selfie”.1 År 2013 utnämnde Oxford Dictionaries “selfie” som Word 

of the year.2 I detta arbete definieras selfie i enlighet med Oxford Dictionaries, som ett 

fotografi någon har tagit av sig själv, vanligtvis med en smarttelefon eller webbkamera och 

sedan delat via sociala medier.3 

Min ambition är att positionera studien till det konst- och bildvetenskapliga fältet 

eftersom det med några få undantag saknas studier inom denna disciplin, medan vanligare 

förekommande inom andra.4 

Jag menar att det finns ett behov av att förstå selfien som ett nutida visuellt fenomen; 

ett tecken för kulturen och gemenskapen den utövas i.5 Här uppstår tankar kring hur 

användare med hjälp av selfier framställer sig själva och på vilka sätt det bidrar till att utforma 

självidentitet.6 

                                                 

1 Hashtag är ett sätt att identifiera ett meddelande inom ett specifikt ämne, 

English Oxford Living Dictionaries, hämtad 17 januari 2019, 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/hashtag 
2 English Oxford Living Dictionaries, hämtad 22 november 2018, 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2013. 
3 English Oxford Living Dictionaries, “Selfie,” hämtad 22 november 2018, 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/selfie 
4 Se ”Forskningsöversikt”. 
5 Lin Prøitz & Kristoffer Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2016), 20. 
6 ”Användare” kommer fortsatt i denna studie definiera individer som producerar selfier. 

Figur 1. Victoria Jensen: 

självporträtt, 2008, digitalt fotografi. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna studie avses att på ett systematiskt vis analysera specifika drag av selfien; vår tids 

vanligaste självporträtt.7 Selfien som av media- och kulturforskaren Alison Hearn beskrivs 

som tillgänglig att producera och visualisera för den stora massan; som oftast saknar 

konstnärliga ambitioner och kan ses som en konsumtionsvara.8 

Ofta talas det om att selfier är självidentitetsskapande men inte på vilka sätt.9 Jag vill 

utifrån selfien som specifik bildkategori, i denna studie ställa frågor kring hur, vem och vad 

den representerar.10 Konstruerandet av självidentitet kommer vara del av studiens teoretiska 

utgångspunkt, mer specifikt hur självidentitet konstrueras med hjälp av selfier. 

Studiens resultat ska ses som ett förslag på hur vi kan förstå konstruktion av 

självidentitet i selfien som kommunikativ handling. Studien utgår från dessa frågeställningar:  

 

 Vad är specifikt för selfien som bildkategori? 

 Hur skapas självidentitet genom användarens framställning i selfier? 

1.3 Forskningsöversikt 

Forskning inom psykologi har beskrivit selfien som ett resultat av en narcissistiskt präglad 

era.11 Sådana resonemang har även förekommit inom konst- och bildvetenskapen.12 Andra 

forskare som istället har antagit ett sociokulturellt perspektiv, intresserar sig för hur selfier 

                                                 

7 För introduktion till självporträtt inom konst- och bildvetenskapen, se t.ex. 

Liz Wells, (red.), Photography: a critical introduction, 5 uppl, (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 

2015), 

Anthony Bond & Joanna, Woodall, Self portrait: Renaissance to contemporary, (London: National Portrait 

Gallery, 2006), 

James Hall, The self-portrait: a cultural history, (London: Thames & Hudson, 2014), 

Liana De Girolami Cheney, Alicia Craig Faxon & Kathleen Lucey Russo, Self-portraits by women painters, 

(Aldershot: Ashgate, 2000). 
8Alison Hearn, “‘Meat, Mask, Burden’: Probing the contours of the branded ‘self’,” i Journal of Consumer 

Culture, Vol.8 (2), 197-217. 
9 Se “Forskningsöversikt”. 
10 ”Hur”, ”vem” och ”vad” är centrala frågeord individer ställer sig i det som Anthony Giddens menar är typiskt 

för senmoderniteten, gällande skapandet av självidentitet, 

Giddens, Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken [1991], (Göteborg: 

Daidalos, 1999,), 89. 
11 Se t.ex. 

Eric B. Weiser, “# Me: Narcissism and its Facets as Predictors of Selfie-Posting Frequency,” i Personality and 

Individual Differences vol. 86 (2015): 477–481, 

Piotr Sorokowski et al., “Selfie Posting Behaviors Are Associated with Narcissism Among Men,” i Personality 

and Individual Differences vol. 85 (2015): 123–127, 

Lin Qiu et al., “What Does Your Selfie Say About You?” i Computers in Human Behavior nr. 52 (2015): 443–

449. 
12 Se t.ex. Derek Conrad Murray, “Selfie consumerism in a narcissistic age,” i Consumption Markets & Culture 

vol. 18, nr. 6 (2015): 1-23. 
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produceras och förstärker diskurser och normer gällande sexualitet, kön och rasidentitet.13 I 

medie- och kommunikationsvetaren Michael Forsmans Duckface/Stoneface: Sociala medier, 

onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 uppmärksammas 

hur unga tjejer och killar förhåller sig till stereotypa och genuskodade självframställningar i 

selfier.14 

Psykologiforskarna Nicola Bruno, Carole Bode och Marco Bertamini har jämfört 

poseringsstrategier bland unga selfieanvändare med etablerade konstnärers självporträtt.15 

Deras forskning visar att dessa inte skiljer sig åt när det kommer till vilken ansiktshalva som 

är vänd mot betraktaren: båda grupperna väljer att framhäva sin vänstra kind oavsett teknik.16 

Bruno, Bode och Bertamini diskuterar om orsaken antingen är biologisk – vår högra 

hjärnhalva aktiverar känslor vilket gör vår vänstra kind mer uttrycksfull – eller om det snarare 

beror på konventioner som är kulturellt präglade; mening kopplat till höger respektive vänster 

kind symboliserar likheter eller skillnader i status och kön.17 Deras forskning är ett exempel 

på varför selfien som bildkategori bör undersökas ur ett konst- och bildvetenskapligt 

perspektiv, eftersom det kan ge en enklare förklaring till fenomenet som Bruno, Bode och 

Bertamini beskrivit. 

Semiotikerna Gunther Kress och Theo Van Leeuwen skildrar hur vi uppfattar 

informationsvärden mellan vänster- kontra högerfält.18 Större partier – som exempelvis 

fotografier på ett tidningsuppslag – tenderar vara placerade till höger.19 Ting vänster i bild är 

oftast element vi känner till och som är givna för oss, till skillnad från de som presenteras till 

höger, vilka betraktaren särskilt behöver uppmärksamma; sådant som inte än är bekant för oss 

enligt de konventioner vi känner och förhåller oss till.20 Utan att gå längre in på detta spår 

                                                 

13 Se t.ex. 

Kath Albury, “Selfies, Sexts, and Sneaky Hats: Young People’s Understandings of Gendered Practices of Self-

Representation,” i International Journal of Communication vol. 9 (2015): 1734–1745, 

Karin Tiidenberg & Andrew Whelan, “Sick Bunnies and Pocket Dumps: ‘Not-Selfies’ and the Genre of Self-

Representation,” i Popular Communication vol. 15 nr. 2 (2017): 141–153, 

Apryla A. Williams & Beatriz Aldana Marquez, “Selfies| The Lonely Selfie King: Selfies and the Conspicuous 

Prosumption of Gender and Race,” i International Journal of Communication nr. 9: 1775–1787. 
14 Michael Forsman, Duckface/stoneface Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och 

tjejer i årskurs 4 och 7, (Johanneshov: MTM, 2015). 
15 Nicola Bruno, Carole Bode & Marco Bertamini, “Composition in portraits: Selfies and wefies reveal similar 

biases in untrained modern youths and ancient masters,” i Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition 

vol. 22, nr. 3, (2017): 279-293. 
16 Ibid. 289. 
17 Ibid. 280. 
18 Gunther Kress & Theo Van Leeuwen, Reading Images - The Grammar of Visual Design, 2 uppl. (London: 

Routledge, 2006). 
19 Ibid. 179-180. 
20 Ibid. 181. 
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visar Kress och Leeuwens forskning hur blick- och läsriktningar genom bildanalys 

tillgängliggör kunskap användbar för att förstå den visuella kultur vi möts av i dag. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta arbete kommer tillämpa två teoretiska utgångspunkter; selfien som fenomen för att 

senare utreda den som specifik bildkategori, samt dess relation till begreppet självidentitet 

med fokus på hur det konstrueras genom människors vardagliga handlingar och beslut. 

1.4.1 Selfien som fenomen 

Medieteoretikern Lin Prøitz förklarar selfiens uppkomst och dess karakteristik genom att peka 

på utvecklingen av smarta telefoner i kombination med en global deltagar- och 

delningskultur.21 Vidare hävdar hon att gränsen mellan privat och offentlig inte är lika tydlig i 

och med sociala medier.22 Det som tidigare ansetts vara privat förekommer inte enbart inom 

den privata sfären. Hur människor kontrollerar framställningen av sig själva i en digital 

offentlighet är en påföljd av detta, menar Prøitz med hänvisning till Maria Lüder.23 Denna 

tanke återkommer i teoriavsnittet om konstruerandet av självidentitet där Giddens resonemang 

om självet som ett reflexivt projekt, presenteras. 

Selfien är en kommunikationsform och ett uttryck som engagerar och möjliggör kritisk 

självreflektion, hävdar Prøitz.24 Användare av selfier förhåller sig till vissa outsagda regler och 

ställer in hur hen önskar framstå utifrån vad som är viktigt för just henom att presentera.25 

Selfien är på så sätt en aktivitet där aktiviteten i sig formar självframställning. Den tillåter 

användaren att iaktta sig själv som objekt samtidigt som hen regisserar sig själv som ett 

subjekt.26 Prøitzs utgår här från att när användare både agerar betraktare och blir betraktade, 

ändras blickens makt.27 Hon menar att effekten av detta är självreflekterande användare som 

är väl medvetna om sin närvaro på sociala medier.28 

                                                 

21 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, 8. 
22 Ibid. 
23 Marika Lüders, “Being In Mediated Spaces. An Enquiry into Personal Media Practices,” (PhD diss., 

University of Oslo, 2007), 3. 
24 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, 16. 
25 Ibid. 48. 
26 Ibid. 65. 
27 Ibid. 65. 
28 Ibid. 48. 



 

5 

 

1.4.2 Konstruerandet av självidentitet 

“Society only has form, and that form only has effects on people, in so far as structure is 

produced and reproduced in what people do”.29 Så beskriver idéteoretikern och sociologen 

Anthony Giddens uppkomsten av sociala strukturer som reproduceras genom människors 

vardagliga handlingar.30 Giddens hävdar att i moderniteten utarbetar människor sina roller och 

vem de vill vara på egen hand, till skillnad från i tidigare traditionella samhällen där social 

ordning erbjöd (och krävde) redan definierade roller.31 Han menar vidare att 

självidentitetsmekanismer är utformade och utformar modernitetens institutioner.32 Sociala 

medier skulle kunna förstås som en samtida institution. 

Giddens definierar självidentitet som ”Individens reflexiva tolkning av självet mot 

bakgrund av hans eller hennes biografi.”33 Det innebär med andra ord, det människor är 

medvetna om gällande sitt självmedvetande. Självidentiteten är reflexiv och ändras över tid 

medan självet – eller jaget – som generellt fenomen är ett resultat av individens 

handlingsmönster, hävdar Giddens.34 Självidentitet som ett reflexivt projekt framstår genom 

att vi skapar, upprätthåller och reviderar en uppsättning biografiska skildringar hos oss 

själva.35 Giddens menar att var och en inte bara har en biografi, utan att vi erfar en biografi 

som är ordnad kring psykologiska och sociala informationer kring vad som är ett möjligt liv.36 

Detta innebär att individer konstruerar självet reflexivt genom att välja bland många alternativ 

att vara. Frågor vi ställer oss själva i självidentitetsskapande är: vad ska jag göra, hur ska jag 

agera och vem ska jag vara?37 Applicerat på användare av selfier, återges reflexiva handlingar 

genom valet av framställning. 

Giddens resonemang kretsar kring hur människor förstår och skapar sin självidentitet i 

moderniteten. Han menar att utveckling av elektronisk kommunikation ger näring till 

självutveckling och sociala system.38 Detta sker genom dess globala utsträckning där “[...] 

närvaro och frånvaro genomkorsar varandra, hur sociala händelser och relationer ‘på avstånd’ 

                                                 

29 Anthony Giddens & Christopher Pierson, Conversations with Anthony Giddens: making sense of modernity, 

(Cambridge: Polity Press, 1998), 77. 
30 Ibid. 
31 Giddens, Modernitet och självidentitet […], 11, 94. 

Giddens använder ’modernitet’ i samma betydelse som hög- eller senmodernitet och åsyftar samtiden. 
32 Ibid. 10. 
33 Ibid. 276. 
34 Ibid. 67. 
35 Ibid. 13, 23. 
36 Ibid. 11, 24. 
37 Ibid. 89. 
38 Ibid. 13. 
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sammanflätas med lokala kontexter.”39 Resonemanget skulle kunna förstås utifrån selfien som 

kommunikativ handling, sprunget ur Web 2.0 som karaktäriseras av ett mer användargenrerat 

innehåll än under första webbgenerationen, samt ett uppsving av sociala medier.40 Detta är en 

punkt vilken min studie kommer kretsa kring eftersom selfien förmedlas via ett socialt 

mediefenomen som uppfyller Giddens karaktäristik. 

Giddens påstår att självet är kroppsligt eftersom människor är medvetna om kroppens 

egenskaper och former.41 Dessutom är det i mötet med den vardagliga praktiken och 

verkligheten som vi kontrollerar kroppen, genom att framställa den på ett mer eller mindre 

medvetet sätt.42 Det kan exempelvis i selfier vara genom val av ansikts- eller kroppspose. På 

så sätt eftersträvar människan att framstå som en 

[…] kompetent aktör – att kunna umgås med andra på lika villkor i produktionen och reproduktionen 

av sociala relationer – innebär att kontinuerligt och framgångsrikt kunna övervaka sitt ansikte och sin 

kropp.43 

 

Vidare kan vi med hjälp av Hearn förstå jaget som varumärke i den mainstreambetonade 

kulturindustri som bygger på visuella koder.44 Hon benämner detta self-branding och som en 

del av det västerländska konsumtionssamhället vilket är en vidareutveckling av Giddens teori 

om jaget som ett reflexivt projekt: 

Self-branding involves the self-conscious construction of a meta-narrative and meta-image of self 

through the use of cultural meanings and images drawn from the narrative and visual codes of the 

mainstream culture industries.45 

 

I sammanhanget kan populärkulturindustrin utgöras av selfier på Instagram. Där återberättas 

biografier utifrån det smörgåsbord av visuella koder det finns att identifiera sig med i andras 

bilder; och selfier. 

                                                 

39 Giddens, Modernitet och självidentitet […], 32. 
40 English Oxford Living Dictionaries, “Web 2.0,” hämtad 15 december 2018, 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/web_2.0 
41 Giddens, Modernitet och självidentitet […], 71. 
42 Ibid. 71-72. 
43 Ibid. 
44 Hearn, Journal of Consumer Culture, 197. 
45 Ibid. 198. 
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1.5 Metod 

1.5.1 Tillvägagångssätt 

Selfien kommer behandlas som en kommunikativ handling i en digitaliserad social verklighet. 

Jag kommer analysera sex stycken selfier som har laddats upp i den bildbaserade sociala 

medie-appen Instagram.46 

Som ett första steg ställde jag en förutsättningslös fråga från 

mitt eget Instagramkonto.47 De som svarade “Ja! Spännande” var de 

användarkonton jag tittade närmare på. Därefter besökte jag deras 

profilkonton och skärmdumpade deras senaste selfier. Bland dessa 

valde jag slumpmässigt ut sex stycken från sex användare; tre 

kvinnor, tre män. Antalet bedömde jag som lämpligt för att 

genomföra en ingående, kvalitativ analys av materialet och besvara 

studiens frågor.48 

 

1.5.2 Etiska överväganden 

Studien genomfördes enligt ”Etiska riktlinjer för självständiga 

arbeten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och 

humaniora.”49 Deltagarna/användarna fick information om studiens syfte, hur deras selfier 

skulle komma att användas, villkor för medverkan samt möjligheten att när som helst avbryta 

sitt deltagande enligt informationskravet. De som var fortsatt villiga att medverka i studien 

gav besked om detta. Det framgick att en användare önskade få sitt användarnamn bortplockat 

från skärmdumpen av selfien och det genomfördes genom att suddas ut. På samma sätt 

plockades andra användarnamn bort i de fall de förekom genom att de hade gillat användarens 

selfie. 

Bildmaterialet manipulerades inte för att skydda eller anonymisera deltagarnas 

identitet eftersom det skulle vara att ta bort en viktig komponent i selfien, nämligen 

subjektets/användarens uttryck. Exempelvis skulle blickriktning gå förlorad, poser likaså. 

                                                 

46 Av de användarkonto som följer mig, följer jag tillbaka. 
47 Se ”Figur 2”. 
48 Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensen, Att skriva en bra uppsats, uppl. 4, (Stockholm: Liber, 2018), 174. 
49 Linnéuniversitetet, Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

vid fakulteten för konst och humaniora, Dnr: 2014/191-1.1. (Kalmar och Växjö: Fakulteten för konst och 

humaniora, 2013). 

Figur 2. @victoriaalicejensen, (2018). 

Skärmdump: Victoria Jensen. 
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Därför har användarna på ett noggrant sätt blivit informerade om på vilket sätt de deltar i 

studien.50 

1.5.3 Analysmodeller 

För att undersöka selfien på ett kvalitativt och systematiskt vis kommer analys ske genom ett 

bildsemiotisk utförande.51 Den lämpar sig för att förstå tecken i visuella kulturer samt på ett 

individualistiskt plan. 

Den semiotiska bildanalys som kommer tillämpas är kultursemiotikern Anders 

Marners analysmodell, inspirerad av bildsemiotikern Göran Sonessons bildsemiotik.52 Marner 

beskriver möjligheten att genom bildsemiotik förstå hur kommunikation görs möjlig genom 

tecken.53 Följaktligen handlar det om hur människor tolkar och talar om världen, utifrån vad 

vi erfar och känner till av livsvärlden.54 

Bilden i sig är ett tecken som består av papper, färg etcetera men i den förekommer 

även tecken via bildens innehållsplan.55 Exempelvis förstås en avbildad hund som just en 

hund även om den uppträder annorlunda på ett fotografi än när den förekommer kopplad 

utanför mataffären. På grund av människans föreställningsförmåga, kan hunden på 

innehållsplanet förstås som indirekt “verklig”.56 Vår förmåga att fantisera bygger på våra 

erfarenheter från livsvärlden.57 Detta sker genom att vi identifierar tecknens direkta 

grundbetydelser – så de framstår för oss – genom det som inom semiotiken benämns 

denotation.58 

Bilders rumsliga aspekter är ofta betydelsefulla, eftersom de är “[…] utsnitt ur tiden 

och rummet.”59 Detta sker eftersom betraktaren adderar fler dimensioner än de direkt 

uppenbara i bilden. Saker som finns i livsvärlden läser vi in bilden och därför kan smak, lukt, 

känsel etcetera erfaras vid mötet av en bild. Det här kan förstås som ett utvidgat rum och 

                                                 

50 Se Bilaga 2 Informationsbrev till deltagande selfieanvändare. 
51 Jag kommer nedan presentera de beståndsdelar av bildsemiotiken som jag anser vara relevanta att känna till 

utifrån den kontext min analys förhåller sig till. I min huvudtext kommer jag tillämpa de semiotiska begreppen 

som har förklarats här, i fotnot. Då framgår dess betydelse för just denna studie. 
52 Göran Sonesson, Bildbetydelser, Inledning till bildsemiotiken som vetenskap (Lund: Studentlitteratur, 1992). 
53 Anders Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i 

bildbetraktandet” i Tilde nr 12 (Umeå: Umeå Universitet, 2009), 10–45. 
54 Ibid. 10, 12. Livsvärlden är människans primära kunskapskälla och den består av föreställningar och scheman 

som gör att vi kan förstå och uppfatta ting i bilder. 
55 Ibid. 11. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 12 
58 Ibid. 
59 Ibid. 15. 
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benämns det referentiella rummet respektive referentiell tid.60 Platsen där bilden uppstår inför 

oss likt en varseblivbar verklighet – är av samma natur som det referentiella 

rummet/referentiell tid.61 Korrelationen benämns som indexikal enligt Marner: 

En bild är indexikaliskt kopplad till det rum som kan tänkas omge det utsnitt som varje bild är, men 

även till den tänkta verkliga värld som omger bilden.62 

                                        

 

 

Följande bildanalytiska begrepp är centrala för min studie och tillämpas löpande i 

analysdelen. 

I en bild utgörs denotationen av två skikt; det piktorala skiktet där innehåll och uttryck 

i bilden för tolkaren förstås som en varseblivbar verklighet, samt det plastiska skiktet där 

betydelser skapas genom att betraktaren konstruerar ett eget innehåll via färg, form och andra 

ytbeskaffenheter i bilden.63 Där framstår känslor och stämningar som alltså tolkas utöver det 

direkt uppenbara i det piktorala skiktet.64 

Det så kallade ramrummet kan förstås som bildens yttre omständighet; exempelvis den 

tillhörande, fysiska ramen eller området ett konstverk förekommer på i en konsthall.65 

Ramrummet utgör en förlängning av det avbildade rummet vilket är bildens yta där det 

direkta innehållet framträder.66 

                                                 

60 Marner, Tilde, 18. 
61 Ibid. 16, 20. 
62 Ibid. 20. 
63 Ibid. 13-14. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 20. 
66 Ibid. 16. 

Figur 3 a, b & c. Exempel på bildanalys. 

Användare 3 @monivencel (2018). Skärmdump & redigering: Victoria Jensen. 



 

10 

 

”Känner vi till en text eller bilds funktion kommer vi att förstå den på ett speciellt sätt 

utifrån vissa förväntningar.”67 Marner benämner bilders kategoriska egenskaper som 

möjliggörande för retorik att uppstå. Detta kallas kategoriretorik och inbegriper i sin tur tre 

underkategorier: konstruktionsart är mediet tecknet är utarbetat via, funktionsarten beskriver 

dess funktion och cirkulationsart är sättet det sprids på.68 Dessa olika kategorier styr 

betraktarens förväntning och förståelse av tecken där de förekommer. 

Konnotation definieras som bilders koppling till andra genrer, stilar och 

konstruktionsarter.69 Innehåll från denotations håll kan från konnotationens betyda något 

annat. Exempelvis kan ett fotografi konnotera till ett måleri genom dess stil och komposition. 

Tillhörande bildtext i form av ett konstverks titel kan på samma sätt ge associationer till 

ytterligare ett innehåll.  

För att i bilder uppnå betydelser och effekter används bildretorik.70 Bekantgöring är ett 

bildretoriskt grepp. Tydligt är när det i reklam används som metod för att marknadsföra varor 

och göra dem bekanta för konsumenten.71 Bekantgöring innebär att andra ting, exempelvis 

text placeras intill varan så att relation mellan dem uppstår. På så vis överförs betydelser som 

känns till från livsvärlden, till produkten eller tjänsten.72 

1.5.4 Avgränsningar 

Jag har anlagt ett bekvämlighetsurval genom att använda de selfier som uppträder i mitt eget 

flöde på Instagram.73 Diskurser förändras ständigt, 74 selfiens likaså. Därför kan denna studie 

berätta om spår som förekommer i dag men som i morgon redan har gått förlorade.  

Bildmaterialet utgörs av selfier som har blivit skärmdumpade och därför förekommer 

tecken för de användarfunktioner Instagram har, i bildexemplen. De skulle kunna ingå i 

närmare analys men behandlas i denna studie likt en tavelram och förekommer alltså i selfiens 

ramrum. 

                                                 

67 Marner, Tilde, 39. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 25. 
70 Ibid. 26-27. 
71 Ibid. 41. 
72 Ibid. 42. 
73 Flöde är där innehåll visas från de konton en följer på sociala medier, 

Facebook, “Flöde,” hämtad 16 november 2018, https://www.facebook.com/help/instagram/1986234648360433 
74 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund: Studentlitteratur, 

2000), 31. 



 

11 

 

Jag har inte valt att angripa så kallade wefies där en eller fler individer medverkar 

precis intill användaren.75 Orsaken är att selfien som specifikt fenomen är föremål för studien 

och där wefie förstås som ett annat.76 

1.5.5 Källor och källkritik 

Denna studies primärkälla är de sex slumpmässigt utvalda selfierna. Dessa är skapade och 

uppladdade av användare jag känner. Jag har så långt jag förmått, analyserat selfierna sakligt 

trots att jag mött användarna i verkligheten; utanför selfien och det sociala mediet. Mina 

uppfattningar av personerna skulle kunna styra analysens utfall. Å andra sidan bildar en sig 

alltid uppfattningar vid mötet av selfier föreställande obekanta människor, liksom en dömer 

nya människor första gången en möter dem. Men kan jag verkligen förhålla mig neutralt till 

de individer jag har en social relation till? Här är det extra viktigt att framhålla selfierna som 

fokus för bildanalys, inte människorna bakom dem. Jag bedömer därför studiens empiri lika 

trovärdig som om jag hade valt att analysera okända användares selfier. Att använda selfier 

från mitt eget flöde, producerade av användare jag känner, är en av studiens premisser. 

Ändras tillvägagångssättet blir således undersökningen en annan. 

Lin Prøitz och fotokonstnären Kristoffer Eliassens Selvbilde fra selvportrett til #selfie är 

en sekundärkälla vilken tillämpas gällande selfien som fenomen.77 Den utgör inte 

förstahandsforskning utan är utformad som en introduktion till selfien som fenomen och dess 

uppkomst. Därför är den inte på något vis allomfattande utan förhåller sig i min studie som en 

teoretisk utgångspunkt. 

1.6 Arbetets disposition 

Huvudtexten inleds med en koncis redogörelse för selfiens uppkomst. Därefter följer den 

analytiska och tolkande delen, uppdelad på tre sektioner. Den första behandlar bildmaterialet i 

tur och ordning med start av “Användare 1”, följt av “Användare 2” och så vidare. Den andra 

sektionen fokuserar på kontextualisering av det gemensamma för bildmaterialet utifrån selfien 

som fenomen och bildkategori; förutsättningar för vad som redovisas i sektion tre gällande 

teori om hur självidentitet konstrueras och hur det kan tolkas utifrån var och en av selfierna. 

                                                 

75 Urban Dictionary, “Wefie”, hämtad 10 december 2018, 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Wefie 
76 Det saknas en utförligare begreppsdefinition av wefien. En egen definition förs i anslutande fotnot till 

användare 5:s selfie eftersom den skulle kunna tolkas som en wefie. 
77 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie. 
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Sedan följer en resultatdel som kommenteras i en efterföljande diskussion. Studien avslutas 

med en sammanfattning. 
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2 Huvudtext 

2.1 Bakgrund 

Selfien som fenomen har en utbredning och intensitet ej tidigare noterad.78 Förutsättningen för 

detta är ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard, vilket har lett till att människor har haft 

möjlighet att bruka den typ av teknologi selfien är sprungen ur.79 

Tre utvecklingssteg har möjliggjort selfiens tillblivelse. I början av 2000-talet blev 

mobiltelefonen mer användarvänlig och (billigare och därmed möjlig) för fler att införskaffa. 

Den var ett personligt och kroppsnära verktyg som möjliggjorde parallella och sociala sfärer 

inom samma tidsrymd.80 Människor kunde med andra ord sällskapa i det fysiska rummet med 

sin familj samtidigt som de var uppkopplade med sina vänner via mobiltelefonens funktioner. 

Mot mitten av 2000-talet kom kamerafunktionen i mobiltelefonen, vilken gjorde 

självporträttering till en effektiv och lättillgänglig aktivitet för allmänheten att utöva, jämfört 

med traditionella framställningssätt.81 När användaren väl hade införskaffat en mobiltelefon, 

var fotograferandet kostnadsfritt och det gick att ta fler fotografier om en inte skulle bli nöjd 

med den första. Sammantaget bidrog dessa faktorer till att användarna började experimentera 

med framställningen av sig själv.82 

Mot slutet av 2000-talet avancerade mobilteknologin ytterligare och smarttelefonen 

lanserades på marknaden.83 Appar introducerades och trådlös internetuppkoppling bidrog till 

användarnas intressen att verka på forum som Facebook och Twitter.84 

                                                 

78 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, 10, 

detta går att jämföra med andra sätt människor framställer sig själva på i bild, ex. det analoga fotografiet eller 

självporträtt i måleri. 
79 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, 10. 
80 Ibid. 
81 Exempelvis genom måleri eller porträttfotografering via en systemkamera. 
82 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, 11. 
83 Även kallad smartmobil. En teknologiskt mer avancerad telefon med funktioner som internetuppkoppling, 

kamera och appar. 

NE, “smartmobil”, hämtad 27 november 2018, https://www-ne-

se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/smartmobil 
84 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, 12. 
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2.2 Analys 

2.2.1 Sex stycken selfier 

2.2.1.1 Användare 1 

Selfiens piktorala skikt föreställer ett utsnitt av användaren 

med nedre delen av ansiktet synligt, där handen delvis håller 

om hakan genom att underarmen stöttar upp den. På armen 

syns en tatuering föreställande en pil. Användaren har ett 

klädesplagg som liknar ett svart linne med en bar axel synlig. 

Linnet och axeln döljs delvis av rufsigt, ljust hår. 

Användaren är nära i bild och ansiktet är riktat ut ur bild, till 

vänster. Hennes blick är otillgänglig för betraktaren eftersom 

den befinner sig utanför det avbildade rummet. Munnen är 

sluten och käken spänd. På ett plastiska plan framstår selfien 

svartvit – ganska korning – med ljusa partier i förgrunden 

och mörka fält i övre respektive undre mittenpartier. 

Diagonala fält dominerar i selfien, vilket ger ett uttryck av 

aktivitet och rörelse. Ansiktet har en ofullständig cirkulär form 

som bryts av där bildens ramrum tar vid. Denna brutna rörelse bidrar till en viss typ av 

disharmoni. Pilens riktning går mot betraktarens läsning (från vänster till höger). Det bidrar 

till dynamik. Till sin helhet är kompositionen asymmetrisk och selfien är tagen nedifrån, 

aningen snett framför kroppen. Användarens placering i selfien, det svartvita filtret och 

kompositionen i sin helhet, konnoterar till samma bildgenrer där studiofotografier ingår. 

Dessa är i sin tur inspirerade av klassiskt konstfotografi. 

I denna selfie är betraktaren positionerad så nära kroppen att enbart nedre delen av 

ansiktet är synligt och hennes blick saknas. Det som vi uppfattar först och som dominerar 

selfien är tatueringen på armen, alltså inte användaren i första hand. Användarens blick saknas 

i avbildningsrummet men det som framträder av ansiktet, är riktat ut ur bild. Det får oss 

vanligtvis som betraktare att fundera på vad som är intressant utanför bild.85 I detta exempel 

avstyrs uppmärksamheten istället till det som dominerar i förgrunden; armen med tatueringen. 

Den syns i förgrunden och är upplyst, samt sitter på användaren som delvis är synlig men inte 

                                                 

85 Marner, Tilde, 17. 

Figur 4. Användare 1, @monivencel 

(2018). Skärmdump: Victoria Jensen. 
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lika fullständigt som tatueringen. Pilen bär på egna betydelser men tatueringen i sig är en 

symbol för en kultur där tatueringar är vanligt att bära och visa upp. 

2.2.1.2 Användare 2 

Selfien föreställer användaren med ett glatt ansiktsuttryck. Han har en mörk tröja på sig. 

Blicken är riktad mot betraktaren. 

I nedre del av förgrunden vilar ett horisontellt fält som ger 

selfien en stabil bas. Därifrån följer diagonala linjer längs 

med axlarna upp mot ansiktet. Ansiktsformen utgörs av en 

fullständig, stående ellips vilken med sin riktning 

framkallar dynamik. I bakgrunden framstår en markant, 

rektangulär skugga till vänster medan höger består av ett 

mer upplöst skuggfält. Sammantaget växlar ljus och skugga 

från vänster till höger; den skuggiga delen av huvudet står i 

kontrast till den ljusa väggen bakom och tvärtom för 

motsatt sida. Selfien är tagen i ett rum vilket framgår av 

väggskarven till höger i bakgrunden men också av den 

markanta skuggan till vänster som ser ut att komma från en 

lampskärm. Ljus kommer in till höger som från ett fönster. 

 Selfien är tagen rakt framifrån och ansiktet är 

centrerat med raka axlar. Kroppen är avskuren som på en 

byst. På detta sätt konnoterar selfien en profilbild till ett visitkort eller en “Kontakta oss”-flik 

över medarbetare på ett företags hemsida. 

Användaren har checkat in i “Lund, Sweden”. Tillhörande bildtext lyder “Nu har jag 

flyttat till mitt nya hem och lagat första middagen i nya köket. Lammkotletter och rödvin. 

Skål! #firstmealwiththefantastic”. Texten beskriver en festlig måltid och meningen avslutas 

med “Skål!”; även det en utsaga för att fira. Som bildretoriskt grepp innebär texten i 

förhållande till selfien att förbindelse dem mellan, uppstår. Då tolkas selfien för att vara tagen 

i ett rum i användarens nya bostad. På ett plastiskt plan uttrycker selfien stabilitet och harmoni 

men med ett viss apropå-uttryck då användaren är mer till vänster än till höger, vilket bidrar 

till energi.86  

                                                 

86 När vi läser användare 2:s selfie spegelvänd kommer subjektet till höger och betraktarens blick får mer tid att 

läsa innehållet, till skillnad från i originalet, 

Kress & Van Leeuwen, Reading Images, 181. 

Figur 5. Användare 2, anonym (2018). 

Skärmdump: Victoria Jensen. 



 

16 

 

2.2.1.3 Användare 3 

Selfien föreställer användaren tittandes rakt fram med ett avslappnat ansikte och läppar isär. 

De förekommer förhållandevis centrerat i selfiens förgrund och framhävs på så vis. 

Användaren bär ett svart linne med bara axlar och ett smycke kring halsen. Håret är platt och 

ligger framför axlarna. Huvudet tiltar en aning till höger. 

Ansiktsformen är cirkulär men avbryts av 

ramrummet. Selfiens vinkel får diagonaler med riktning åt 

olika håll att uppstå genom exempelvis fältet till vänster i 

bakgrunden visavi skärning vid användarens byst. På så vis 

vippar kompositionen och asymmetri uppstår. Selfien 

domineras dock av svarta, beigea och bruna nyanser och 

avsaknad av starka eller kontrasterande färger bidrar till att 

selfien framstår med en sansad framtoning till skillnad från 

kompositionens asymmetri. 

Användaren står inomhus med hänvisning till en 

vertikal väggskarv till vänster, samt den koncentrerade 

ljuskällan som kommer ovanifrån. Ljuset faller över ansikte 

och axlar eftersom selfien är tagen uppifrån.  

Bildtexten lyder “Good makeup day! Yey” med två emojis föreställande en dansade 

kvinna i röd klänning och en skrattande smiley.87 Användarens sminkning får här en extra 

betydande roll för selfien i och med texten. Den dansanta emojin och den skrattande smileyn 

står i kontrast till ansiktsuttrycket hos användaren. Detta ansluter till bekantgöring som 

retorik, med ej förväntade sammanställningar förekommande samtidigt.88 Användare 3 lyckas 

framhäva sin makeup genom den koncentrerade ljuskällan som nås från det rum hon är 

placerad i. Sminkningen förefaller som en integrerad del av användarens ansikte, liksom ett 

par glasögon kan göra. Eftersom bildtexten till selfien nämner den särskilt, krävs en extra 

tanke om vad det kan innebära. Makeup kan ses som en symbol för en kultur där kvinnor ska 

framställa sig åtråvärda genom att framhäva specifika drag hos dem själva. 

                                                 

87 English Oxford Living Dictionaries, “Emoji,” hämtad 2 januari 2019, 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/emoji 
88 Marner, Tilde, 26. 

Figur 6. Användare 3, @sw33it (2016). 

Skärmdump: Victoria Jensen.   
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2.2.1.4 Användare 4 

Selfien föreställer användaren med ett glatt leende i en hjälm med skidglasögon, iklädd en 

tjock jacka med hög krage. I bakgrunden finns ett luftutrymme som påminner om en himmel. 

Användaren befinner sig till höger i selfien. 

Till höger uppstår former som står på varandra med 

en oval högst upp, tippande framåt. Formerna nedanför 

ovalen utgörs av diagonaler med rörelse uppåt mot höger. 

Bakgrunden är ljus i blåa toner och i förgrunden vita. Det 

som sticker ut är den röda nyansen på jackan och det 

rödmosiga ansiktet, samt guldmetallfärgen högst upp. De 

framträdande svarta linjerna är både vertikala och 

horisontala. Sammantaget får de beskrivna elementen 

selfien att framstå dynamisk.89 

Bildtexten berättar att användaren tycker det är 

roligt att arbeta under sportlovsledigheten och genom 

taggningen #trysilguidene kan vi anta att han jobbar som 

skidguide.90 I och med den skidrelaterade utrustningen, den 

ljusblåa himlen och incheckningen “Trysil Turistcenter” 

föreställer vi oss skidbacken som platsen för selfien.91 

2.2.1.5 Användare 5 

Användaren har ett förvånat leende och pigga ögon. Ansiktet kommer in från vänster och är 

delvis synligt i förgrunden. Till höger syns ett pekande finger mot en individ i mellangrunden. 

Fram till den personen finns en kö av andra människor. I bakgrunden syns fler personer varav 

en fotograferar sig själv på samma sätt som vi kan tänka oss användaren i förgrunden gör.92 

Ljuset i selifen är påtagligt. Färgmässigt är utmärkande nyanser det viollila fältet i 

nedre halvan av selfien, ett bourgundifärgat fält till höger och användarens skära hudton. 

Nyanserna ligger nära varandra i färgskalan men skaver och kontrasterar varandra genom 

varm respektive kall ton. Ett diagonalt fält går från översta, vänstra hörnet ner mot höger 

                                                 

89 På det plastiska planet. 
90 Se ”Bilaga 1” för fullständig bildtext. 
91 Indexikaliteter till ett vidare referentiellt rum. 
92 Användare 5:s selfie kan tas för att vara en wefie med hänvisning till att användarens pekfinger kan tolkas som 

ett index mot personen i mellangrunden, vilken då kan uppfattas vara huvudmotivet. Detta är ett gränsland, men 

eftersom studien just behandlar hur specifikt användaren konstruerar självidentitet kan bilden förstås som en 

selfie där användaren fortfarande är i ”första rum”. 

Figur 7. Användare 4, @fransson_emil, 

(2018). Skärmdump: Victoria Jensen. 
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såsom kön är riktad. Pekfingret är riktat diagonalt. Sammantaget är de skilda elementen samt 

kompositionen i sin helhet, markant dynamiska och rörliga.93 

Personen i mellangrunden som uppmärksamheten är 

riktad mot genom köbildningen och användarens pekande 

finger, står framför en roll-up med text 

”Boksignering”.  Bildtexten under selfien säger att han heter 

Jonas; ”Hej hej Jonas!” med tillhörande emoji med öppna 

händer som studsar uppåt i glädje, beundran eller 

entusiasm.94 

Användaren verkar inte stå i kön utan befinner sig 

utanför denna.95 Hennes pekande finger är dock en symbol 

för att väcka uppmärksamhet till det hon själv anser vara 

intressant att rikta uppmärksamhet till; i det här fallet 

författaren Jonas Hassen Khemiri.96 De positiva värden som 

betraktaren kan uppfatta utifrån vad vi känner till om honom 

sedan tidigare － men framför allt utifrån användarens 

egen entusiasm, märkbar i ansiktsuttryck och bildtext － 

förs över på användaren.97 

2.2.1.6 Användare 6 

Selfien präglas av starkt solljus och användaren förekommer till vänster i förgrunden i en vit 

tröja, kisandes med ett slutet leende. Vinkeln är tagen aningen uppifrån. I mellangrunden 

finns en sluttning med en torr gräsmatta. I bakgrunden syns från vänster ett lövträd, 

nederdelen på en stolpe, en byst samt några byggnader. Bysten föreställer diktaren J. A. 

Wadman och är en offentlig skulptur belägen i Vasaparken i Göteborg.98  

                                                 

93 På det plastiska skiktet. 
94 Jonas Hassen Khemiri är författare till yrket. Han är ett ikoniskt tecken för personen Jonas Hassen Khemiri, 

men framstår även som en symbol; ett konventionellt tecken – genom författarrollen – som en beläst och erkänd 

person med talang för att skriva. 
95 Kön till boksigneringen är ett index för väntan. 
96 På så vis är det pekande fingret ett index till författare Jonas Hassen Khemiri. 
97 Det bildretoriska greppet som är aktuellt att tala om här är bekantgöring där närhet ger likhet. 
98 Bysten är ett ikoniskt tecken för J. A. Wadman och som offentlig skulptur är den ett index för platsen 

Vasaparken. 

Figur 8. Användare 5, @arts_by_vera, 

(2018). Skärmdump: Victoria Jensen. 
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Skuggparti återfinns i användarens ansikte samt 

på hans vänstra nyckelben och axel. Nederdelen av 

selfien har en stabil bas med en horisontell linje där 

användarens byst skiljs från ramrummet. De gröna 

nyanserna från gräsmattan och träden, den ljusblåa 

himlen, samt de ljusa tonerna från användarens tröja och 

det påtagliga solljuset är stillsamma nyanser. Toppen av 

sluttningens horisontella linje är hög. Sammantaget 

vittnar dessa nämnda element om harmoni där den 

omgivande miljön får ta plats jämbördigt med 

användaren själv. 

Av bildtexten beskrivs att användaren befinner sig 

i Göteborg och inte har några andra aktiviteter 

inplanerade; andra får gärna komma förbi men han kan 

lika gärna sitta kvar i parken (själv) ett bra tag till.99  

Förutom bildtexten har användaren använt taggarna 

#lonelyvegan, #livsnjutning och #trädärfintoså. Dessa anspelar på dels användaren direkt som 

”ensam vegan”, men även att han upplever livsnjutning bland annat genom omgivningen. 

2.2.2 Kontext utifrån selfien som fenomen 

Som konstruktion-, funktion- och cirkulationsart betraktas selfier som digitala fotografier 

uppladdade via internetuppkopplade plattformar; i detta fall via Instagram. Följande rubriker 

har framgått relevanta utifrån fenomenet selfie: 

2.2.2.1 Meta-rum 

Om du föreställer dig att du står mitt på ett torg. Där har du ingen möjlighet att bestämma vem 

av de människor som passerar som ska kunna se dig. Om du istället befinner dig hemma i din 

bostad kan du bestämma vem du öppnar dörren för och därmed vem som ser dig. Instagram är 

ett rum någonstans mitt mellan dessa två IRL-rum.100 Användaren kan kontrollera vem som 

har tillgång till att se potentiella uppladdade selfier av henom vid en första “knackning” 

                                                 

99 Se ”Bilaga 1”. 
100 IRL kommer från engelskans ’In real life’ vilket syftar på social interaktion i den fysiska 

världen, 

English Oxford Living Dictionaries, ”IRL,” hämtad 3 januari 2019, 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/irl 

Figur 9. Användare 6, @jagskarakadig (2018). 

Skärmdump: Victoria Jensen. 



 

20 

 

(förfrågan om att följa användarens konto). Därefter är dörren vidöppen. De som accepteras 

som följare av användarens konto kan komma och gå som de vill genom henoms dörr. Har 

användare accepterat varandras följarförfrågningar är de närvarande i varandras rum – 

instagramflöde – när någon av dem laddar upp en ny selfie eller väljer att besöka den andres 

konto. Visserligen kan användare välja att ta bort varandra och därmed stänga dörren till 

varandras konton men detta förutsätter att användaren vid varje uppladdning av en bild, går 

igenom vilka hen inte vill ha som följare och sedan tar bort dem. Detta är på sätt och vis ett 

permanent val eftersom det inte går att ångra utan att den andra användaren måste (vilja) 

skicka en ny förfrågan för att åter följa. 

Resonemanget ovan är en tolkning av det Prøitz beskriver som upplösning av 

distinktionen mellan privat och offentligt i sociala mediers deltagar- och delningskultur.101  

 

Dimensioner av rumslighet som selfien som fenomen erbjuder förstås enligt följande: 

användaren befinner sig i ett fysiskt rum － antingen inomhus eller utomhus － enligt det vi 

uppfattar i selfiens avbildningsrum. Selfien är i sin tur uppladdad på Instagram vilket är ett 

socialt medie-rum till för att ladda upp och dela sina bilder, betrakta dem och andras. 

Betraktelse av selfier sker i ytterligare ett rum; via en smarttelefons skärm.102 

2.2.2.2 Rum i det piktorala skiktet 

Rum synliga i selfiernas avbildningsrum indikerar offentliga eller privata platser, inom- eller 

utomhus. Genom att i selfien återge sig själv på en särskild plats eller rum, visar användaren 

sig i ”världen”. I den meningen, konstrueras självidentitet: att vara på en bokmässa är att vara 

en person med intresse för böcker, kultur, samt ingå i gemenskap med andra människor som 

företräder detta. Att ta en selfie i hemmets vrår är att bjuda in betraktarna i det privata och 

samtidigt göra det privata offentligt. På grund av utsträckningen av det privata blir det privata 

det som inte synliggörs i selfier. 

Användare 4, 5 och 6 befinner sig på offentliga platser där även människor runt 

omkring kan se dem ta en selfie. Huruvida medvetenhet kring detta begränsar användarnas 

utformning av sin selfie jämfört med användare 2 och 3 som synligt befinner sig i slutna, 

privata rum, är svårt att avgöra. I vilket fall spelar fysiska rum roll för användarnas möjlighet 

att knyta sig själva till platser. 

                                                 

101 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, 8. 
102 En kan vidare tänka sig att det fysiska rum betraktaren befinner sig i har en påverkan på hur bilder på 

skärmen uppfattas, på grund av ljusstyrka, yttre distraktioner, etc. 
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2.2.2.3 Kroppen i rummet 

Samtliga selfier av bildmaterialet är mer eller mindre närbilder; byster som saknar 

fullständiga armar och ibland delar av ansiktet i avbildningsrummet. På grund av armlängdens 

begränsning hamnar användarna på ett nära avstånd i selfierna vilket bidrar till intimitet. 

Närbilder för betraktaren närmare subjektet och bekantgör denne.103 Denna närhet till 

användaren placerar betraktaren i samtalsavstånd med henom. 

2.2.2.4 Cirkulationsarten från det plastiska skiktet:  

I det plastiska skiktet framgår textur som en faktor. Typiskt för selfier är att deras textur är 

platt och digital, vilket nås via en lysande färgdisplay, vanligtvis en smarttelefon.104 Det gör 

någonting med betraktarens upplevelse; det är inte ett konstverk i en konsthall där vi kan röra 

oss fram och tillbaka för att studera det från olika vinklar och avstånd. Det är inte heller ett 

framkallat fotografi med glansig yta bland andra fotografier i ett familjealbum. 

Smarttelefonen som ett kroppsnära, personligt och lättillgängligt verktyg, bistår även selfien 

dessa utmärkande drag och på så vis förefaller en intimitet mellan selfier och dess betraktare. 

Ytterligare en viktig skillnad jämfört med andra bildgenrer är de lättillgängliga 

funktioner som Instagram erbjuder sina användare genom att ens selfie snabbt kan bli ”gillad” 

och ”kommenterad”.105 Med det ständigt i bakhuvudet konstruerar användare sina selfier som 

en del i det reflexiva projektet. 

2.2.3 Konstruktion av självidentitet 

2.2.3.1 Användare 1 – ”Tatuerad” 

Att det är tatueringen som är central för selfien, har tidigare analys påvisat. Selfien ger inga 

indikationer på rum eller plats och därmed framstår inte dessa aspekter viktiga för det 

reflexiva projektet, jämfört med den exponerade tatueringen i selfien. Användaren visar sig 

som en person som bär tatuering vilket svarar på den reflexiva frågan vem hon ska vara:106 en 

person med tatuering. Det gör hon genom att framställa den i en pose och en estetiskt 

medveten komposition. Sammantaget kan det tolkas som att användaren visar upp sin 

                                                 

103 Marner, Tilde, 42. 
104 Instagram går att nå via andra datateknologier men är främst utformad som en mobilapplikation, 

NE, “Instagram,” hämtad 28 december 2018, https://www-ne-

se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/instagram 
105 Studien behandlar dessa funktioner som del av ramrummet, snarare än del av avbildningsrummet där selfien 

ingår. 
106 Giddens, Modernitet och självidentitet […], 89. 
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tatuering i ett reflexivt projekt att delge en biografisk skildring av sig själv som bärare av en 

sådan tatuering synlig i selfien. 

2.2.3.2 Användare 2 – ”Gladlynt och stolt” 

Nyinflyttad och nöjd framstår användare 2 i sin selfie. Rummet framgår explicit viktigt 

genom tillhörande bildtext (ny bostad), men i själva selfien är det användarens uppsyn som 

förefaller central på grund av kompositionen – som konnoterar till en profilbild för visitkort 

eller liknande. Liksom en mäklarfirma har porträtt på sina anställda, är denna selfie en 

representation av en glad person som inger förtroende och stabilitet. Det ansluter dels till 

Hearns teori om jaget som self-branding,107 men framför allt till upprätthållande av en 

berättelse om sig själv som en förankrad och gladlynt person. Parallellt reflekteras även 

användaren i bildtext som någon som vet hur en firar, med ”Lammkotletter och rödvin. 

Skål!”. I skapande av självidentitet är allt detta ett sätt att besvara vad han gör (firar sin 

nyinflytt), vem han är (nyinflyttad, glad och möjligtvis även stolt) och hur han agerar (delger 

sin upplevelse och glädje med andra).108 

2.2.3.3 Användare 3 – ”Vacker och medveten”  

Påtagligt i användare 3:s selfie är hennes val av uttryck i bildtext kontra det som uttrycks i 

selfien. Utifrån bildretorik framgår det som ett sätt för användaren att distansera sig från å ena 

sidan allvaret å andra sidan munterheten. Hon framställer sig i ljuset, fixad och vacker i en 

dynamisk komposition, men plockar ned sig själv från vad som i västerländsk kultur － i 

synnerhet skandinavisk där jantelagen efterföljs － kan framstå som självhävdelsens piedestal. 

Detta sker genom att ha en klämkäck bildtext och val av emojis, samt inte sticka ut 

färgmässigt i själva selfien. På så vis tillåter användaren sig själv att framstå vacker utan att 

utmärka sig allt för mycket, vilket kan tolkas som viktigt i hennes självmedvetenhet och 

därmed konstruktion av självidentitet. Övergripande utgör kroppsliga framträdanden som 

sminkningar i sig, centrala element i självets reflexiva projekt, bland annat genom att det 

påvisar könstillhörighet.109 

2.2.3.4 Användare 4 – ”Skidåkare” 

Det framstående skidrelaterade innehållet och kompositionen – genom dynamik och vinkel – i 

selfien tyder på att han är i färd att åka skidor. Som en aktivitet framstår den viktig för honom 

                                                 

107 Hearn, Journal of Consumer Culture, 197-198. 
108 Giddens, Modernitet och självidentitet […], 89. 
109 Ibid. 123. 
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eftersom den dokumenteras och publiceras så att andra kan ta del av det. Som ett vardagligt 

socialt beteende besvarar användaren vad han vill göra, hur han ska handla och vem han vill 

vara:110 en person som gillar skidåkning på så vis att han förlägger sin ledighet till att jobba 

med det. Han tolkas som en person som i viss mån är skidåkare och vill bli förknippad med 

ett sådant typ av intresse. Giddens hävdar att individer i modernitetens vardagsrum behöver 

komma fram till en livsstil bland många andra alternativ.111 Skidåkningen ansluter till 

användarens reflexiva projekt att framstå som en person med en livsstil där skidåkning ingår, 

vilket är självidentitetsskapande. 

2.2.3.5 Användare 5 – ”Beundrad besökare” 

Användare 5:s placering av sig själv i selfien är inte sekundär, utan tvärtom är den viktig för 

betraktarens uppfattning om att användaren befinner sig i samma rum och tid som författaren 

Jonas Hassen Khemiri. På så vis konstruerar användaren sin självidentitet utifrån att hon kan 

befinna sig samtidigt med författaren i bild och att det är positivt att göra det. Möjligtvis vill 

hon framstå som en viktig och intellektuell person såsom en författare anses vara, men 

glimten i ögat och det förvånade leendet tyder snarare på att hon vill uppmärksamma att hon 

är i samma rum som en sådan. Det konstruerar självidentitet genom att användaren svarar på 

att hon är på en bokmässa som kulturevent, att hon är en person som går på sådana och att hon 

uppskattar – synligt genom posen och pekfingret – att vara där och råka på kända personer. 

2.2.3.6 Användare 6 – ”Social ensamvarg” 

Användaren knyts an till den omgivande miljön vilken han låter ta plats i selfien genom 

framför allt val av komposition där han förekommer i halva avbildningsrummet. Tillsammans 

med den målande bildtexten skildrar han en sinnesupplevelse och inbjuder betraktaren att 

förnimma densamma; ett sätt att få andra att komma nära och erfara en känsla av att befinna 

sig just där användaren är. Samtidigt som han bjuder in andra att komma förbi, framhåller han 

att han likväl kan njuta av sitt eget sällskap. I en tid där individualismen präglar 

samhällssynen är det inte avvikande men samtidigt får det inte verka som att en är utan 

sociala kontakter. Följaktligen är denna selfie ytterligare ett exempel på ett reflexivt projekt 

som möjliggör individen att revidera eller bevara skildringar av sig själv, i detta fall som en 

person som kan vara stark allena, men fortfarande socialt begåvad. 

                                                 

110 Giddens, Modernitet och självidentitet […], 89. 
111 Ibid. 13. 
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Relevant att tillägga är användare 6:s val av hashtaggar. Särskilt intressant är 

#lonelyvegan som dels understryker att han är ensam, och dels titulerar sig som vegan. Det 

sistnämnda är en typ av kategorisering av självet; ett sätt att åberopa en tillhörighet och 

gemenskap vilket kan tas för att vara kontraproduktivt efter en beskrivning som ”lonely”. 

Återigen framställer användaren sig själv i ett spektrum mellan ensam individ och social 

kollektivist. Bland många alternativ att vara på väljer användare 6 att inte välja mellan två.112 

2.3 Resultat 

Som konstaterat är selfier del av en deltagar- och delningskultur där användare framställer sig 

själva och granskar varandra; selfien som bildkategori erbjuder användaren att iaktta sig själv 

som ett objekt samtidigt som den regisserar sig själv utifrån ett subjekt. Selfien som del av en 

social medieplattform med delningsfunktion, möjliggör att det reflexiva projektet görs; i 

enighet med det som i denna studie förstås som en av modernitetens institutioner.113 

Som specifik bildkategori är närhet till betraktelse och tillgänglighet en avgörande 

faktor i selfier, liksom hur det privata görs offentligt i det meta-rum sociala medieplattformar 

som Instagram utgör. Dessutom bidrar funktioner på sociala medier till att användare 

sinsemellan effektivt kan ge respons på varandras selfier och andra bilder. För det reflexiva 

projektet i skapandet av självidentitet får det användare att konstruera medvetna 

framställningar av sig själva. 

Den påtagliga dynamiken och energin som uppdagades genom analys av det plastiska 

planet, händelsebetonar selfierna avseende en ”i-stunden”-uppfattning av användarna. Med 

andra ord inger det en upplevelse av att det användarna gör, sker i samma stund selfien laddas 

upp. Detta kan tolkas som ett sätt att i realtid framstå med mekanismer som bidrar till 

självidentitetskonstruktion; ”- Just nu är jag så här”. Det är just detta som gör självidentitet 

reflexivt eftersom individen i nästkommande stund gör eller agerar enligt något annat eller gör 

det igen; reviderar eller bevarar.114 

I selfierna framhölls vissa förekomster av självidenitetsskapande mekanismer som i 

tolkningsdelen satte – om än generaliserande – rubriker som ”Tatuerad” och ”Social 

ensamvarg”. Dessa kan omöjligt ses som heltäckande för en individs vilja att berätta om sig 

själv och vem hen är eller vill vara. Istället kan de förstås som just mekanismer. Som index 

hänvisar de till vidare betydelser och som symboler kopplas de till konventionella tecken med 

                                                 

112 Giddens, Modernitet och självidentitet […], 13. 
113 Se ”Teoretisk utgångspunkt”, ”Konstruerandet av självidentitet”. 
114 Giddens, Modernitet och självidentitet […], 67. 
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värden gemensamma för vår kultur. Allt detta vägs mot användarnas placering och poser. 

Exempelvis förknippas leende med positivitet eller förvåning som i fallet med användare 4 

och 5, samtidigt som det har visat sig att användare inte nödvändigtvis behöver le i selfier för 

att vilja framhäva något positivt (se exempel användare 3). Detta beror på kraften av 

bildretorik. I studiens exempel är det främst genom bildtext, emojis, ”incheckningar” och 

hashtaggar – i de fall de förekommer – men även genom intilliggande element direkt synliga i 

avbildningsrummet som poser, skidutrustning, en kö, grönska etcetera. Dessa element bär på 

värden utifrån det vi känner till från livsvärlden, vilka förs över på individen som själv 

förekommer som bildelement i selfien. På så sätt skildras biografiska berättelser om 

användaren. I sin fullständighet är elementen bidragande till att det reflexiva projektet om hur, 

vem och vad individen vill framhålla signifikant eller betydelsefullt för sitt jag, sker i selfier. 
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3 Diskussion av resultat 

Approachen för denna studie har varit att anta ett tillvägagångssätt som ska kunna vara 

applicerbart på annat bildmaterial än det givna här. Andra studenter och forskare ska kunna 

tillämpa bildsemiotik på slumpmässigt utvalda selfier från instagramkonton eller andra sociala 

medieforum där de förekommer och komma fram till att selfien som bildkategori konstruerar 

självidentitet. 

Den bildsemiotik Marner och Sonesson företräder visade sig i analysen övergripande 

vara fruktbar för att förstå selfier på ett djupare plan och inte låta dem stanna inom ramen för 

ett aktuellt och visuellt fenomen. Genomförandet av en sådan kvalitativ bildanalys gav ökad 

förståelse och förankrade selfien som en bildgenrer bland andra. Mer specifikt var det 

övervägande förekomster på det piktorala planet som framkom användbara i analys även om 

form, färg och textur bidrog till helhetstolkningen av selfiernas komposition. Särskilt 

uppmärksammades texturen som en del av cirkulationsarten; på det sätt selfier når dess 

betraktare. Bildretorik och bekantgöring framgick mer eller mindre implicit och visade sig 

vara det övervägande mest avgörande för hur självidenitet konstrueras. En trolig anledning till 

detta är bekantgöringsgreppets ursprung i reklambilder såsom det används som 

marknadsföringsstrategi,115 vilket tar oss vidare till teorin om det reflekterande jaget som i en 

samhällskontext kan tolkas likt ett varumärke: 

Man visar för det första produkten, och för det andra, ett sammanhang som är mysigt, gulligt, trevligt, 

häftigt osv. beroende på vad man vill säga om varan eller varumärket.116 

 

Placering av användaren intill ting, överför betydelser som bidrar till att skildra biografin om 

jaget. Self-branding förekommer då på samma marknad som produkter och tjänster; som en 

integrerad del i vårt konsumtionssamhälle. Studiens resultat stämmer in på varumärkestanken, 

men huruvida användarna upplever att de genom sin framställning reflekterar något sådant, 

framkommer inte.117 

Flertalet av tidigare studier har undersökt selfien som en effekt av en narcissiskt 

präglad era.118 Denna studie skulle i sådana fall visa det motsatta: att inordna sig i ett 

marknadssystem är att förlora sitt egenvärde; att inte vara originell. Self-branding är 

                                                 

115 Marner, Tilde, 68. 
116 Ibid. 41. 
117 Det kräver en annan typ av studie med ex. enkätundersökning eller intervjuer med användarna.  
118 Se ”Forskningsöversikt”. 
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visserligen ett sätt att sticka ut på marknaden men i slutändan görs det bland alla som 

aspirerar att göra detsamma. 

Att hårdra en slutsats och teori likt detta är att bortse från andra mekanismer som kan 

spela in. Användare 4 kanske vill uppdatera sin familj att han har det bra i skidbacken medan 

användare 6 är rastlös och passar på att ta en selfie i solskenet. Mer explicit visar studien att 

selfien som en kommunikativ handling i en kultur påverkad av individualism och teknologisk 

framväxt, får självreflekterande människor att framställa sig själva på vissa sätt och delge det 

med andra. Att begreppet ”selfie” är definierat och föremål för vetenskapliga studier är 

ytterligare ett bevis för detta. Dessutom finns det flera exempel på konstnärer som arbetar 

utifrån selfien som fenomen inom det konstnärliga fältet.119 

 

I och med att användare ser varandra ladda upp selfier, blir det till en diskurs om hur de ska 

framställa sig själva i en selfie.120 Vad som utgör denna studies dilemma är svårigheten att 

greppa och uttala något bestämt för en sådan diskurs när den för var stund som går, revideras 

om med nya självidentitetsskapande mekanismer och sätt att framställa sig på. Tidigare 

forskning om selfier har presenterat sådan diskurs men då har även tillvägagångssättet varit 

annorlunda genom tillämpning av kvantitativ analysmetod, enkätundersökning och 

intervjuer.121 Det har ju inte varit föremål för denna studie. Sådana typer av studier kan påvisa 

generella och stereotypa drag i användarnas selfier. På så sätt skulle exempelvis användare 1 

och 3:s selfier i denna studie anknyta till en stereotyp bildkonvention för unga tjejer med sned 

komposition för att skapa dynamik, estetisering genom användning av filter/annan redigering 

och framhäva läpparna mot betraktaren.122 I fallet med användare 3 visas dessutom en 

medvetenhet kring sin egen framställning genom bildtexten. Användare 4 utövar en selfie 

tagen från ett grodperspektiv vilket tillhör en genuskodad typ av selfiekomposition vanligt 

förekommande hos manliga selfieanvändare.123 Samtidigt har denna studies samtliga män 

intagit inställsamma poser, vilket motsäger det forskningsresultat som återfinns av Forsman 

gällande val av komposition, hos visserligen yngre killar än de som deltagit i min studie.124  

                                                 

119 Se t.ex. Anna Uddenberg (Sverige), Arvida Byström (Sverige) eller Jenni Hiltunen (Finland). 
120 Även om diskursteori inte har utgjort en teoretisk utgångspunkt i denna studie kan begreppet ”diskurs” nyttjas 

för att beskriva selfien som kommunikativt fenomen. 
121 Se t.ex. Forsman, Duckface/stoneface Sociala medier […]. 
122 Ibid. 8. 
123 Ibid. 9. 
124 Ibid. 118-119. 
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Denna studies teoribildning ger en instrumentell förståelse av selfier men svarar alltså 

inte på frågor om varför dessa självmekanismer förekommer hos användarna. Hur 

självidentitet har skapats, företogs och redovisades i var och en av selfierna vilket får anses 

vara lyckosamt enligt den kvalitativ analysmetod som utlovades och tillämpandet av valda 

teoribildningar. 

För ytterligare, vidare studier kan forskning kring hur betraktarens blick på subjektet – 

användaren i selfien – generera andra resultat än de tidigare.125 Utifrån detta krävs andra 

tillvägagångssätt än att strikt analysera ett subjekt kontra ett objekt; selfien som kultur och 

fenomen tvingar den konventionella blickpositionen att kompletteras via ett mer 

mångskiftande synsätt: “Nye typer blikkfang krever ikke bare nye måter å se, men også nye 

måter å analysere det vi ser på”.126 

  

                                                 

125 Se t.ex. Laura Mulveys ”Visuell lust och narrativ film [1975],” i Feministiska konstteorier, red. Sara 

Arrhenius (Stockholm: Raster, 2001). 
126 Prøitz & Eliassen, Selvbilde fra selvportrett til #selfie, 67. 
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4 Sammanfattning           

Grunden för denna studies tillkomst var intresset kring att undersöka ett dagsaktuellt, visuellt 

fenomen och legitimera det som ett ämne att studera utifrån ett konst- och bildvetenskapligt 

fält. Mer specifikt utreddes selfien som en kommunikativ handling som möjliggör 

självidentitetsskapande processer hos dess användare. 

Till en början redogjordes för selfiens uppkomst med utgångspunkt i Lin Prøitz 

resonemang om dess tillblivelse och fenomen. Därefter tillämpades Anders Marners 

bildsemiotiska analysmodell på sex stycken selfier vilka utgjorde studiens empiri. Därefter 

kontextualiserades selfierna utifrån selfien som fenomen och bildkategori. Slutligen 

applicerades Anthony Giddens teori om hur självidentitet konstrueras respektive Alison 

Hearns teori om jaget som varumärke. 

Studien visade att selfien som specifik bildkategori och i det forum – sociala medier – 

det förekommer, ligger till grund för att individer använder den som en kanal för att revidera 

eller stärka biografiska skildringar om sitt jag. Detta sker genom att användaren poserar, intar 

en position i bildrummet och placerar sig intill specifika element dels direkt synliga som 

exempelvis en tatuering, bokmässa eller skidutrustning och dels tillhörande bildelement som 

bildtext, hashtaggar och incheckningar av platser. Sammantaget överför elementens 

betydelser på användaren(s). På så sätt revideras eller förstärks en biografisk skildring av 

individen enligt det reflexiva projektet i skapandet av självidentitet.  
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Bilaga 1. Selfier med fullständig text i de fall de saknas i ”Huvudtext”. 
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagande selfieanvändare. 
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Epilog 

”- Gilla min selfie” 

Parallellt med denna studies tillblivelse har jag intresserat mig för selfien privat. Detta har 

resulterat i otaliga uppdateringar via funktionen My stories på Instagram där jag bland annat 

genomfört bildanalys på mina egna selfier, startat omröstningar kring hur följarna 

(betraktarna) upplever och tolkar dessa, samt fört egna resonemang från vad jag tillägnat mig 

av forskning kring och egna upplevelser av selfier. Som grädden på moset – eller mer riktigt i 

sammanhanget; ett filter på selfien – genomförde jag onsdag den 16 januari 2019 ett 

performanceverk vid den så kallade Trumpeten (skulpturen Princip föreställande en lur av 

Anna Tegeström-Wolgers, 1998) mitt på universitetsområdet. Idén var att med en utskriven 

selfie av mig själv, ställa mig i det flöde som vid lunchtid uppstår mellan 

universitetsbiblioteket och huvudbyggnaden och be passerande att ”- Gilla min selfie!”. 

Tanken var att väcka uppmärksamhet på samma sätt som selfien gör i människors 

instagramflöden och undersöka vad som händer när den tas ut ur sin kontext. Av de som jag 

fick uppmärksamhet av var det uppskattningsvis hälften som kom fram och ”gillade” selfien 

genom att sätta dit ett klistermärke föreställande ett hjärta. Reaktionerna var markant positiva 

även om de som passerade utan att gilla, småskrattade och såg ut att fortsätta i fundersamhet 

kring vad de nyss uppmanades att göra. 

 

 

Fredag den 18 januari har jag som student, konstnär och instagrammare blivit inbjuden att 

prata om selfier i Sveriges Radio P4 Kronoberg. 

 

Inlägg från mitt instagramkonto @victoriaalicejensen. 


