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Abstrakt  
Denna uppsats undersöker hur det fotografiska självporträttet används av ungdomar i 

tonåren och vilken betydelse det har i skapandet av den egna identiteten. Undersökningen 

besvarar frågeställningarna: På vilket sätt använder tonåringar den fotografiska bilden 

som redskap i sitt identitetsskapande? Hur kan fotografiet fungera som hjälpmedel för 

konstruktionen av självbilden? På vilket sätt väljer man att presentera bilden av sig själv? 

Hur kan man använda det jag sökande fotografiet i ett didaktiskt sammanhang och vad 

bör man vara uppmärksam på som pedagog?  

Insamling av empiriskt material till undersökningen har skett genom inhämtning av 

visuellt bildmaterial från en community på internet, via kvalitativa intervjuer med en 

grupp informanter samt via en litteraturstudie. Parallellt med det skrivna arbetet har jag 

genomfört en undersökande gestaltning på communityn bilddagboken.se. I gestaltningen 

har jag fotograferat mig själv kontinuerligt samt publicerat bilderna för att inta en 

betraktad-position. Gestaltningen har genomförts för att få en ökad förståelse och insikt 

för praktiken att publicera självporträtt på en community. 

 
Undersökningen visar att det filter och avstånd som en community och fotografiet 

erbjuder självporträttet gör det mindre laddat att prova olika roller och utsätta sig för den 

andres blick. Genom val av plats för publicering av självporträttet, komposition och 

blick, påverkas betraktar-positionens sätt att se på bilden, men även betraktad-positionen 

påverkas av dessa faktorer. Undersökning visar att det är viktigt för tonåringar att ha 

förebilder i skapandet av sin identitet. När tonåringarna intar en betraktar-position på det 

publicerade självporträttet, kan den hjälpa till att synliggöra vilka de är i förhållandet till 

andra.  Via seendet av bilden av sig själva kan tonåringarna också få kunskaper om sig 

själva, kunskaper som är viktiga i den identitetsskapande processen. 

Den betraktad-position som jag utsatt mig själv för i gestaltningen har bidragit till ökad 

förståelse för praktiken. När man arbetar med självporträtt i skolan och ber elever att 

iscensätta sig själva, medför det att man arbetar nära elevens jag. Det krävs en tydlig 

struktur av pedagogen för eleverna när man arbetar med självbild i skolan.   
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1. Inledning 
Alla har vi något förhållande till den fotografiska bilden av oss själva. Det kanske skiljer 

sig åt hur vi använder oss av fotografiet och vilket förhållningssätt vi har till det, men 

erfarenhet av att finnas med på bild delar det flesta av oss i vår västerländska kultur. 

Mitt personliga förhållande till den fotografiska bilden har varit kluven. Sedan vuxen 

ålder har jag haft en stark motvilja mot att vara med på bild. När jag tittar tillbaka på 

bilder av mig själv så finns det ett glapp på en tio års period, där jag knappt finns med på 

några fotografier alls. Kan det bero på att jag har upplevt en diskrepans mellan min 

självbild och den fotografiska bilden av mig själv?  

 
Jag har under utbildningen till bildpedagog gjort intressanta erfarenheter när jag arbetat 

med fotografi utifrån självbild och självporträtt. Vid ett lektionsupplägg som jag höll i en 

högstadieskola fick eleverna arbeta med hur de ville framställa sig själva. De 

uppmuntrades att prova andra roller. Syftet med uppgiften var att göra det möjligt för 

eleverna att hitta andra sätt att uttrycka sig själva och sin personlighet på. Eleverna löste 

uppgiften på helt olika sätt: I brudklänning utanför en kyrka med brudbukett, utklädd till 

transvestit, självporträtt på kyrkogårdar, som skateboardåkare är olika exempel på hur 

man valde att presentera sig själv. Uppgiften som eleverna gjorde väckte nyfikenheten 

hos mig. Vad händer med oss själva när vi blir till bild? Jag har även som förälder till en 

tonåring nära kunnat följa hur användandet och förhållningssättet till den fotografiska 

bilden tar sig uttryck. Jag har sett hur tonåringen använder sig av självporträttet och 

communities och vill förstå vilka drivkrafter som finns bakom, vilket till stor del har 

kommit att avgöra mitt val av undersökningsområde. 1 

 
Jag har med nyfikenhet förundrats över de bilder som tonåringar publicerar av sig själva 

på olika communities. Jag känner igen provandet av mig själv som en del i min egen 

identitetsprocess under tonåren. Men de nya medierande redskapen, community som plats 

och det digitala fotografiets möjligheter, kan jag inte relatera på samma personliga plan.2 

Det har väckt mitt intresse och lust att undersöka formen i min gestaltning. Vad händer 

när man blir till bild på en community?          

                                                
1 Se begreppsförklaring community. S. 12. 8.4.f 
2 Se begreppsförklaring för Tópos. S. 12. 8.4.g 
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2. Bakgrund 
Att människan, som del i skapandet av sin identitet, använder olika praktiker för att 

betrakta sig själv utifrån är inget nytt fenomen. Det fotografiska självporträttet har haft en 

självklar plats sedan fotografiets begynnelse och den fotografiska bilden har blivit ett 

komplement till spegelns funktion att möjliggöra sätt att prova sig själv på. 3 Detta arbete 

kommer att fokusera på de möjligheterna som har öppnat sig för ungdomar, i sitt sökande 

efter sin identitet. Som den ökande tillgången på den digitala fototekniken bidragit till, 

genom att det blivit enklare för tonåringar att använda fotografiet i framställandet av sig 

själv. Men även Internets möjliggörande att skapa mötesplaster där man kan publicera 

bilder av sig själv och se andras självporträtt.  

 
Med detta arbete vill jag undersöka drivkrafterna bakom företeelsen, men även 

betydelsen av det digitala självporträttet i den identitetsskapande processen. Vilket 

bilduttryck har självporträtten som tonåringarna visar upp av sig själva på olika 

mötesplatser på nätet sk. communities och vilken betydelse har platsen för bilduttrycket? 

Dessa är de frågeställningar som anger ansatsen i min undersökning. 

 
Jag har sökt efter tidigare studier inom mitt undersökningsområde. Jag har hittat 

kopplingar till ungdomars identitetsarbete och det visuellas betydelse för hur tonåringar 

använder estetiska uttrycksmedel i skapandet av sig själva.4 Det finns undersökningar, 

som berör företeelsen att representera sig själv på en community och som lyfter fram 

drivkrafterna bakom. 5 Men det finns ingen som avhandlar de bilder som jag har valt att 

undersöka, dvs. självporträtt där man tydligt kan se att det är fotografen som porträtterar 

sig själv. 

 
Min förhoppning är att detta arbete skall komma till användning i min roll som lärare, i 

mötet med ungdomar och för att öka förståelsen och kunskapen om de processer som sker 

vid arbete med självporträtt och identitet kopplat till fotografi.  

                                                
3 Eriksson, Y, Göthlund A (2004), Möte med bilder, Lund: Studentlitteratur, s. 165 
4 Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor – Om estetik och identitetsarbete, Lindköping: 
Lindköpings Universitet 
5 Sveningsson, Malin (2005), Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet: Institutionen för Kultur 
och Kommunikation, Karlstads universitet. 
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3. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur det fotografiska självporträttet 

används av ungdomar i tonåren och vilken betydelse det har i skapandet av den egna 

identiteten och självbilden. 6  

4. Frågeställning 
• På vilket sätt använder tonåringar den fotografiska bilden som redskap i sitt 

identitetsskapande? 

• Hur kan fotografiet fungera som hjälpmedel för konstruktionen av självbilden?  

• På vilket sätt väljer man att presentera bilden av sig själv?  

• Hur kan man använda det jag -sökande fotografiet i ett didaktiskt sammanhang 

och vad bör man vara uppmärksam på som pedagog? 

5. Urval och avgränsning 
För denna undersökning har jag vänt mig till gruppen ungdomar mellan 13- 19 år, 

eftersom jag i min roll som blivande lärare troligen kommer att möta ungdomar i det 

åldersspannet. Det är även i detta åldersspann som jag, i ingångsskedet, har noterat denna 

verksamhet. Fokus i undersökningen kommer att ligga på praktiken, där tonåringar 

fotograferar sig själva och inte självporträttet i stort. I det visuella materialet har jag gjort 

avgränsningen till att undersöka bilder där det tydligt går att utläsa att det är personen på 

bilden som också tagit fotografiet. Det finns många olika communities som möjliggör 

tonåringars publicerande av sina självporträtt. Jag har avgränsat den empiriska delen i 

detta arbete till att enbart behandla ett bildmaterial från webbplatsen snyggast.se. Jag har 

valt bort genusperspektiv i min undersökning då jag vill fokusera på företeelsen som 

sådan och inte på vilket sätt kön skiljer sig åt i denna praktik.  

6. Empiriskt material och datainsamling 
Insamling av empiriskt material och undersökningsdata har skett genom inhämtning av 

visuellt bildmaterial på snyggast.se, via intervjuer med informanter samt genom 

litteraturstudier. Gestaltningen som kompletterar undersökningen, blir även den en källa 

som bidrar till att fördjupa min undersökning. Grundmaterialet som jag har valt att 

                                                
6 Se begreppsförklaring för självbild. S. 11, 8.4.d 
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undersöka är fotografiska bilder, i form av självporträtt, som finns tillgängligt på 

communityn snyggast.se. Självporträtt är ofta förekommande på platsen och målgruppen 

för detta arbete är frekvent förekommande.  

Jag upplevde dock en svårighet, nämligen att be att få ta del av tonåringars egna 

självporträtt. Med hänsyn till ungdomarnas integritet valde jag bilder som de publicerat. 

Det insamlade materialet har analyserats. Resultatet av analysen ligger till grund för den 

fortsatta empiriska studien, där jag valt att göra kvalitativa intervjuer med en slumpvis 

utvald grupp tonåringar. Genom en bred undersökning har jag strävat efter att få inblick i 

hur denna företeelse fungerar på ett individ psykologiskt-plan men också som individ i en 

socialgemenskap.  

7. Metod 
För att hitta webbplatser med bildmaterial till detta arbete har jag gjort efterforskningar 

på nätet efter platser där det fotografiska självporträttet finns representerat. Playahead.se, 

Bilddagboken.se, Lunarstorm.se, Snyggast.se samt Vackrast.se är webbplatser som jag 

har besökt. Gemensamt för dessa platser är att de möjliggör för tonåringar att publicera 

bilder av sina självporträtt. Bildmaterialet på snyggast.se är lätt att få tillgång till, mot 

bakgrund av det valde jag att begränsa min undersökning till att enbart behandla bilder 

därifrån i den empiriska delen. Jag har sedan gått vidare och bearbetat det visuella 

bildmaterialet genom en deskriptiv hållning. Genom en analys av vad jag ser i bilderna 

har jag rubricerat och sorterat bilderna i sju huvudkategorier. Rum, perspektiv, 

komposition, fototeknik, kön, färg, blick är huvudkategorier. Varje huvudkategori 

innehåller en eller flera underkategorier. För att undersöka de bakomliggande faktorerna 

och för att få en djupare förståelse för bildmaterialet har jag valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer, med de kategoriserade bilderna som underlag. Jag har valt att genomföra 

gruppintervjuer där informanterna analyserar andras bilder, inte sina egna. Jag gjorde 

bedömningen att det kan vara svårt att begära av tonåringar att analysera sitt eget 

beteende när de själva är mitt i en identitetsskapande process. Informanter i 

undersökningen kommer från en gymnasieskola med en slumpvis utvald grupp förstaårs 

elever. Jag har gjort två kvalitativa gruppintervjuer med sammanlagt elva elever. Syftet 

med intervjuerna har varit att få tillgång till informanternas syn och tankar på det 
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insamlade bildmaterial, olika communities samt deras egna erfarenheter och bruk av 

dessa.  

Den empiriska undersökningen kompletteras med en litteraturstudie utifrån mitt valda 

teoretiska perspektiv. Till den gestaltande delen av mitt arbete har jag valt 

bilddagboken.se för att publicera mina egna självporträtt.  

7.1 Gestaltning 
Gestaltningen har haft en undersökande karaktär, och berört vad som händer med mig när 

jag fotograferar mig själv och ser mig själv på bild. Jag har porträtterat mig själv dagligen 

i en fortlöpande process genom mitt examensarbete. Jag har också successivt publicerat 

bilderna på communityn bilddagboken.se, där jag har fört dagbok, genom att reflektera i 

text kring min självdokumentation. Genom att jag gör mig själv till en del av denna plats 

etablerar jag också en betraktad-position. Detta till skillnad från när jag befinner mig på 

snyggast.se där jag intagit en betraktar-position. Detta agerande ger mig inblick i de olika 

positionernas inverkan över användarnas agerande på dessa platser.  

8. Teori/Tolkningsram 
Mot bakgrund av att den psykoanalytiska teorin behandlar teorier kring 

identitetsskapande och självbild har jag använt mig av den som ansats i undersökningen. 

Den psykoanalytiska teorin är omfattande och komplex vilket gjort att jag försökt 

avgränsa mig till den psykoanalytiska teorins tankar kring det visuella. Den lyfter fram 

det visuellas betydelse som blicken och seende för identitetsformning och jagkänsla, som 

är fokus i min undersökning. 7  

 
Människan som subjekt skapas såväl på en individpsykologisk nivå som på en kulturell. 8 

Detta medför att jag även kommer att beröra de sociokulturella teorierna som ett 

komplement till den psykoanalytiska teorin. Mitt undersökningsområde berör inte enbart 

individen på en subjektivnivå utan i allra högsta grad det som händer med individen i 

mötet med andra. Jag är intresserad av den sociokulturella synen på artefakter som 

                                                
7 Rose, Gillian (2007), Visual methodologies, London: Sage Publications. S. 107 
8 Se begreppsförklaring av subjekt. S. 11, 8.4.a 
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redskap och hur den kan bidra till individens utveckling. Roger Säljö skriver ”artefakten 

fungerar på en nivå som en förlängning av människans kropp och intellekt”.9 

8.1 Psykoanalytisk teori   
Inom det psykoanalytiska området har teorier kring betraktarpositionen och genus 

utvecklats med begrepp som ”the Gaze”, hur makten i seendet skapas i representationen 

av det visuella. 10  Blicken är ingen subjektiv närvaro, synligheten är som språket, det 

som skiljer oss från oss själva. 11 I och med seendet blir vi också synliga för andra. 12 

Vilket sker redan hos det lilla spädbarnet som Lacan beskriver i sin teori om 

”spegelstadiet”. 13  

”Lacan suggests that the dynamics of the mirror stage continue to structure subjectivity 

and that they explain the importance of the visual to our sense of self”.14  Vi lär oss 

genom blicken och skaffar kunskap därigenom. Genom visualiseringen kan man erbjuda 

synlighet och genom seendet skapas kunskap. 15 Den psykoanalytiska teorin avhandlar 

platsen för bilden och hur man ser på bilden, men även på vilket sätt kompositionen i 

bilden styr sina betraktare att ha en viss blick. 16 Betraktarpositionen diskuteras oftast 

utifrån termerna voyeurism och narcissism. Där den voyeuristiska positionen skapar en 

distans mellan bildens subjekt som ett objekt att granska, där man betraktar den andre. 

Den narcissistiska positionen vilar på en identifikation och igenkänning med bildens 

subjekt, att man kan identifierar sig med den andre. 17 Vi har svårt att möta den andres 

blick utan att ha en skärm emellan eftersom blicken består av njutning och makt. 

Skärmen fungerar som ett filter då den skapar distans och möjliggör seende på ett 

ofarligare sätt. 18 Utifrån den psykoanalytiska teorin kan communities, där ungdomar 

lägger upp sina bilder, fungera som ett filter. Dessutom ligger denna skärm implicit i 

fotografiet i sig på flera nivåer. Fotografiet och datorn kan erbjuda de moderna formerna 

                                                
9 Säljö, Roger (2005), Lärande och kulturella redskap, Stockholm: Norstedts akademiska förlag, S. 22 
10 Hirdman, Anja (2001), Tilltalande bilder, Avhandling, Stockholms Universitet: Atlas S. 53 f. 
11 Se begreppsförklaring av språk. S. 12. 8.4.e 
12  Wallenstein, Sven-Olof (2001), Bildstrider, föreläsningar om estetisk teori. Alfbeta Bokförlag. S. 47 
13 Se begreppsförklaring av spegelstadiet. S. 11, 8.4.b 
14 Rose, Gillian (2007), Visual methodologies, London: Sage Publications. S. 120 
15 Ibid, S. 2 f. 
16 Ibid, S. 140 
17 Hirdman (2001), S. 50 f. 
18 Wallenstein (2001), S.188-204 
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av visuellitet, ett modernt subjekt. Där perspektivet och subjektet utgör varandras 

förutsättningar. 19  

8.2 Sociokulturell teori 
Den sociokulturella teorin ser på samspelet mellan individen och kollektivet och hur 

människan fungerar som redskapsproducerande och redskapsanvändande varelser. De 

kulturella redskapen ingår i olika verksamheter i samhället vilket förändrar vårt sätt att 

lära och kommunicera. De bidrar till att forma människors kommunikativa förmåga och 

vårt sätt att använda fysiska redskap, i samspel med sociala praktiker. 20 Genom 

medieringen får människan som subjekt indirekt kontakt med sin omvärld och sig själv. 21 

Den intersubjektiva identiteten verkar på ett sociokulturellt plan. Konstruerandet av vår 

identitet möjliggörs till stor del genom vår förmåga att integrera och kommunicera med 

andra. 22 

8.3 Identitet 
Som tonåring är man oftast mer sökande efter sin identitet än som vuxen. Tonåringar 

bygger sin identitet genom att bli bekräftade i mötet med andra, i samverkan med sin 

omgivning och de normer som råder. 23 Den psykoanalytiska teorin talar om identitet i 

termer av att den kan transformeras och förändras i sin form, som en fortlöpande process 

genom livet. 24 Det går att göra en distinktion mellan social identitet och vår personliga 

identitet och dessa två är förbundna med varandra men verkar på ett eget plan också. Den 

sociala identiteten är den som påverkar vår självbild, vilken uppfattning andra har om 

oss, och som förändras beroende på i vilket socialt sammanhang eller gemenskap man 

befinner sig i. 25 En personlig identitet har skapats när man kan beskriva sig själv 

separerat från något och tillhörig i något, utifrån ”vem är jag”. Att kunna se sig själv som 

tillhörande av olika gemenskaper beroende på vilken fas i livet man är och i vilka sociala 

                                                
19 Wallenstein, Sven-Olof (2001), Bildstrider, föreläsningar om estetisk teori. Alfbeta Bokförlag. S.47 
20 Säljö, Roger (2005), Lärande och kulturella redskap, Stockholm: Norstedts akademiska förlag. S. 225 f. 
21 Strandberg, Leif (2006), Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar, Norstedts Akademiska 
Förlag. S. 80 f. 
22  Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor – Om estetik och identitetsarbete, Linköping: 
Linköpings Universitet, studies in art and science, (Diss), S. 57 
23 Se begreppsförklaring av norm. S 12, 8.4h 
24 Mangs, B, Martell, B (1995), 0-20 år, i psykoanalytiska perspektiv, Lund: Studentlitteratur. S. 279 ff. 
25 Gripsrud, Jostein (2002), Medie kultur - medie samhälle, Uddevalla: Daidalos. S. 19 f.  
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sammanhang man befinner sig i. 26 Communities öppnar upp för många olika möjligheter 

att leka med sin identitet och att existera i många världar.27  

8.4 Nyckelbegrepp  
8.4.a Subjekt 
(lat. subie´ctum, av subie´ctus 'underordnad') 28 Subjekt är en tänkande och handlande 

individ, en bärare av ett medvetande. En jagföreställning och relationen till ett eller flera 

objekt ur ett filosofiskt och psykologiskt synsätt. 29 Det sociokulturella teorin ser på 

människan som subjekt i indirekt relation till världen, relationen är medierad.30 

8.4.b Spegelstadiet 
Jacques Lacan, förklarar spegelstadiet som en transformation som förorsakas hos 

subjektet när det antar en bild på ett spädbarnsstadium. När vi kan identifiera oss själva 

via spegelbilden och upptäcka dess åtskillnad skapas jaget. 31 När barnet möter sig själv 

samtidigt som det möter ”den andre” skapas en relation till omvärlden. 32  

8.4.c Jaget 
Grunden till jagbegreppet lade Freud med sin drömtydningsteori. Den visade på att ”jaget 

inte var herre ens i sitt eget liv”, utan det var Det Omedvetna. 33 Lacan menar att det inte 

finns ett autonomt subjekt eller en säker identitet. Vi bara kan få tillgång till oss själva på 

ett imaginärt sätt. 34 Jaget är något som formas i samspelet med andra men den skapar 

också känslan av individ, separerat från sin omvärld inte minst kroppsligen. 35  

8.4.d Självbild 

Innebär att det finns en medvetenhet om sig själv som en unik individ. 36 Omfattar hur 

man ser på sig själv, men som man inte helt kan styra själv, den subjektiva identiteten. 

                                                
26 Mangs, B, Martell, B (1995), 0-20 år, i psykoanalytiska perspektiv, Lund: Studentlitteratur. S. 279 ff. 
27 Gripsrud, Jostein (2002), Medie kultur - medie samhälle, Uddevalla: Daidalos. S. 19 f. 
28 Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=318309. Subjekt.2008-04-23 
29 Svenska Akademins Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Subjekt. 2008-04-30 
30 Strandberg, Leif (2006), Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Norstedts Akademiska 
Förlag. S. 80 
31 Wallenstein, S-O (2001), Bildstrider, föreläsningar om estetisk teori. Alfbeta Bokförlag. S.190 f. 
32 Matthis, I, Gallop, J, Gustafsson, L, Haugsgjerd, S (1989), Fyra röster om Jacques Lacan, Stockholm: 
Natur och kultur. S. 11 ff. 
33 Matthis (1989), S. 11 ff. 
34 Wallenstein (2001), S.185 f. 
35 Kunkel Marie-louise (2001), Kvinnlig identitet, hur konstruerar tonårstjejer sin identitet? Stockholm: 
Konstfack Institutionen för bildpedagogik, (examensarbete, c uppsats). S. 5 
36 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858. Självbild/identitet. 2008-
04-23 
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Självbilden handlar i förlängningen också om vilket värde man ges av andra vilket rör vår 

identitet på en intersubjektiv nivå. 37 

8.4.e Språk  

När subjektet underordnas språket ges tillgång till talets fält som intersubjektivitet. Där 

språket som institution föregår den enskilda individen, språket möjliggör en 

differentiering att se sig själv utifrån. 38 Det omedvetna är strukturerat som ett språk, där 

subjektet förverkligar sig i talet. Vi försöker få fatt i oss själva och världen på en 

subjektiv nivå, via språket.39 

8.4.f Community 
Från engelskan; nätgemenskap, nätmötesplats, internetbaserad sammanslutning av 

individer med gemensamt intresse; varierar i bl.a. storlek, tillgänglighet och syfte. 40 En 

community ligger på en webbsida där utformning kan skilja sig åt, vissa kan ha chatt, 

diskussions forum och erbjuda användarna en egen hemsida.  

8.4.g Tópos 
Av grekiskans tópos som betyder plats.41 Platser för meningsfulla föreställningar i det 

kulturella landskapet. Jag vill genom att använda begreppet visa på att community inte är 

en ny företeelse, utan snarare vidgar platsbegreppen genom att den öppnar upp för nya 

möjligheter att tillträda olika platser på andra villkor.  

8.4.h Norm 
Normer är de "normala" eller godtagna beteenden i t.ex. en social grupp. De är i 

allmänhet förbundna med sociala värden. Genom de formella lagarna uttrycks en del av 

samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk.42 

 

 

                                                
37 Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor – Om estetik och identitetsarbete, Linköping: 
Linköpings Universitet, studies in art and science (Diss). S. 58  
38  Wallenstein, Sven-Olof (2001), Bildstrider, föreläsningar om estetisk teori. Alfbeta Bokförlag. S.188-
204 
39 Matthis, I, Gallop, J, Gustafsson, L, Haugsgjerd, S (1989), Fyra röster om Jacques Lacan, Stockholm: 
Natur och kultur. S. 15 ff. 
40 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=1475466. Community. 2008-04-23 
41 Gripsrud, Jostein (2002) Medie kultur - medie samhälle, Uddevalla: Daidalos. S. 200 
42  Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=271419. Norm. 2008-05-14 
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9. Forskningsöversikt 
Jag har sökt efter forskning i ämnet och har bland annat tittat på en uppsats, skriven på 

Konstfack, som undersöker detta ämne,  Kvinnlig identitet, hur skapar tonårstjejer sin 

identitet? Av Mari-Louise Kunkel. Hon har undersökt tiden för tonåren, hur den vuxna 

identiteten växer fram och hur de påverkar ungdomarna och varför. 43 Hur bilderna 

hjälper oss att ställa oss i relation till vår omvärld, vilket har fört mig vidare i mitt arbete 

om tankarna att i visualiseringen av sig själv sker en identitetsprocess.  

Jag har även tagit del av ett paper från ACSIS nationella forskarkonferens för    

kulturstudier: Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet, av Malin Sveningsson. 

En studie om på vilka olika sätt unga män och kvinnor presenterar sig själva på 

Lunarstorm. Hon frågar vilka aspekter av sig själva, som användarna väljer att lyfta fram 

i sina självpresentationer. 44  En beröringspunkt till mitt arbete är vad communities kan 

erbjuda för möjligheter för ungdomar att prova sig själv.  

Bilder av tonårsflickor – Om estetik och identitetsarbete, av Anette Göthlund, är en 

avhandling om hur tonårsflickor använder estetiska uttrycksformer som verktyg i sitt 

identitetsarbete. Där lyfts tonåringars iscensättande fram, hur framträdandet av sig själva 

kan utforma identiteten. På vilket sätt de estetiska uttrycksformerna används som verktyg 

och vilken betydelse publiken har för denna verksamhet. 45 Beröringspunkter med min 

undersökning är bland annat hur tonåringars iscensättande av sig själva är en del i deras 

identitetsprocess. Fokus i min undersökning ligger mer på platsen för iscensättningen och 

den mer begränsade visualiseringen av sig själv som självporträttet erbjuder.  

10. Bearbetning och analys 
Under denna rubrik kommer jag att börja med att klargöra begreppen fotografisk bild, 

digital fototeknik och community. Sedan går jag in på min bearbetning och analys av mitt 

empiriska material och data i form av intervjuer och visuellt material. Insamlingen av 

materialet har skett slumpvis, utifrån kriteriet att det tydligt gått att utläsa att det är 

tonåringarna själva som fotograferat sig. Bilderna är hämtade från snyggast.se med ett 
                                                
43 Kunkel Marie-louise (2001), Kvinnlig identitet, hur konstruerar tonårstjejer sin identitet? Stockholm: 
Konstfack Institutionen för bildpedagogik, (examensarbete, c uppsats), S. 1 ff. 
44 Sveningsson, Malin (2005), Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet: Institutionen för Kultur 
och Kommunikation, Karlstads universitet. www.ep.liu.se/ecp/015/. 08-04-18 
45 Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor – Om estetik och identitetsarbete, Linköping: 
Linköpings Universitet, studies in art and science (Diss).  
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sammanlagt bildmaterial om 86 bilder. 46 Som underlag för min bearbetning och analys 

ligger också det intervjumaterial jag inhämtat av mina informanter och min egna 

gestaltande undersökning. 

10.1 Fotografisk bild 
Sedan den fotografiska tekniken gjorde intåg har självporträttet och vår fascination för att 

porträttera med hjälp av den fotografiska tekniken utvecklats och fått många nya utövare.  

Den fotografiska bilden gör det möjligt att kunna prova olika roller, iscensätta sig själv 

genom att den kan ge en fiktiv representation av verkligheten med ett verklighetstroget 

resultat. Fotografiets ikoniska karaktär ligger implicit vid användandet av fotografiska 

bilder, vilket i detta avseende är en av styrkorna med att använda fotografiet för att göra 

självporträtt. Den fotografiska bilden kan erbjuda ett tids- och rumsperspektiv. Den 

avsökande blicken konstruerar en tidsdimension, där blicken kan återvända om och om 

igen och skapar på så sätt en relation med bildens element. 47  Fototeoretikern Viktor 

Bergin skriver ”att i vår fotografiska kultur nu börjar se fotografiet som en av det 

mötesplatser där betydelser skapas, ett av de rum där identiteter formas och formuleras, 

ett av de språk som vi talar med och som talar med oss”. 48  

10.2 Digitala fototekniken 
Den digitala fototekniken har många fler tillgång till idag genom den tekniska 

utvecklingen av bland annat kameror i mobiltelefonen, vilket gjort att användandet av 

fotografiet har ökat. Den digitala fototekniken har på ett lättare sätt än tidigare gjort det 

möjligt att kunna styra hela den fotografiska processen själv. Från att trycka på 

avtryckaren, till att direkt kunna välja bort bilder redan i kameran som man inte vill ha 

kvar. Detta i en förlängning möjliggör att kunna ta makten över fotograferandet och 

fotografiet när man själv i alla led kan bestämma hur man vill framställa sig själv. Istället 

för att se en spegelbild av sig själv kan man med fotografiets hjälp se sig själv ”utifrån” 

sig själv med den andres blick. 49 Timothy Druckreys menar ”att den digitala bildtekniken 

                                                
46 Se bildbilaga 1- 7. S. 30-36 
47 Flusser, Vilém (1983/1988), En filosofi för fotografin, Göteborg: Bokförlaget Korpen. S. 11-18 
48 Lundström, J-E (1993), Tankar om fotografi, Stockholm: Alfbeta bokförlag AB. S. 26 
49 Emsheimer, P, Hansson, H, Koppfeldt, T (2005), Den svårfångade reflektionen, Malmö: 
Studentlitteratur. S. 140 
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fundamentalt förändrar förutsättningarna för fotografiet – och därmed för 

kommunikationen i allmänhet i vår kultur” 50 

I0.3 Community 
Tonåringar har med hjälp av olika communities möjlighet att visa upp sina självporträtt 

offentligt. Ungdomarna väljer själva vilken bild av ”sig” andra ska få se genom val av 

vilka bilder de väljer att publicera. Men frågan är på vilket sätt det redan befintliga 

visuella materialet på dessa platser sätter ramar för tonåringarnas val av bilder. De bilder 

som tonåringarna har omkring sig i form av förebilder, har betydelse för skapandet av 

deras självbild. 51 De betydelsebärande komponenterna, som tecken i bilderna, är med 

och förklarar hur vi ska förstå det vi ser. 52 Genom att bilden får en funktion av 

iscensättning av identiteten, blir den en bild av jaget som blir tillgängligt för andra och 

kommunicerbart. 53 Den direkta upplevelsen när man först tar del av bildmaterialet är att 

det finns en likhet i bilduttrycket på olika communities. Det finns strukturer i hur det 

visuella tar sig utryck bildmässigt. Likhet i bilduttrycket ter sig inte som en slump. Man 

kan välja kulturell tillhörighet genom val av plats man visar upp sig på. Bilderna får en 

funktion att till viss del hjälpa till att synliggöra samt vägleda i sökandet efter vilka man 

vill identifiera sig med. 54  

 
Men mötesplatser på Nätet innebär nya möjligheter även för dem att utveckla sina identiteter, 

experimentera med sexualitet och pröva ut nya, alternativa könsidentiteter – identiteter som de 

annars kanske inte skulle ha kunnat pröva på grund av krav och förväntningar från sin 

omgivning.55 

 
Man kan misstänka att en del bilder ursprungligen är producerade ur ett 

subjektsperspektiv. När det lyfts in i ett nytt sammanhang, görs tillgängligt för andra 

genom publicering på en community, så skapas en betraktad-position. När bilden intar en 

                                                
50 Lundström, J-E (1993), Tankar om fotografi, Stockholm: Alfbeta bokförlag AB. S. 22 
51 Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor – Om estetik och identitetsarbete, Linköping: 
Linköping, studies in art and science (Diss).  S.75 
52  Hirdman, Anja (2001), Tilltalande bilder, Avhandling, Stockholms Universitet: Atlas S. 49 
53  Göthlund (1997), S. 194 
54 Eriksson, Y, Göthlund A (2004), Möte med bilder, Lund: Studentlitteratur, s. 165 f. 
55 Sveningsson, Malin (2005), Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet: Institutionen för Kultur 
och Kommunikation, Karlstads universitet. www.ep.liu.se/ecp/015/. 08-04-18 
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objektsposition så skapas en kontextförskjutning, genom att bildens betydelse ändras. 56 

Subjektiviteten har både en individuell och social dimension. Detta gör att communityn 

blir en arena för socialt samspel i skapandet av ”vi” genom att den delas av kollektivet. 57 

Alla informanter var medlemmar i någon community, de hade alla bilddagboken.se, men 

användandet skilde sig åt en del. Tillgängligheten till den såg dock likadan ut, öppen för 

alla att ta del av. 
 

Kalle: Går in och kollar på andras bilder, på Playahead snackar jag bara med syrran. 

Sara: På Bilddagboken går jag in och kollar på andras bilder och lägger upp mina egna så där, på 

Lunarstorm kollar jag inte så mycket på bilder utan skriver mer med folk och så där. 

Lisa: Bilddagboken tycker jag om för man lägger ju upp bilder varje dag sedan kan man gå 

tillbaka och kolla aha jag gjorde de och de för en månad sedan. Playahead använder jag för att 

kunna chatta med de som inte bor här i Strängnäs.58 

 
När man använder olika communities avkrävs man vissa överenskommelser som hur man 

ska delta, agera och går med på reglerna kring bildhanteringen för att kunna ta del av 

platsen. Vi erbjuds inte villkorslöst en plats för att publicera våra egna bilder och ta del 

av andras, utan platsen styr vilket förhållningssätt vi som användare ska ha. På 

snyggast.se tvingas användaren att rösta på en skala hur snygg personen på bilden är, för 

att få tillgång till det övriga bildmaterialet. Man tvingar sina besökare att bedöma och de 

som betraktas att bli bedömda, vilket påverkar hur vi förhåller oss till platsen. Vi blir 

styrda i vårt seende, tvingar oss att använda en viss blick. Genom dessa 

överenskommelser fostras vi som betraktare att bedöma. Platsen får betydelse för hur vi 

ska förstå det vi ser! En del av överenskommelsen är att bedöma på denna plats, vilket 

kanske bidrog till att informanterna var kritiska i sina uttalanden av bilderna. Trots att 

bilderna som jag visade för informanterna, lyfts ur sitt sammanhang är frågan om de inte 

är färgade av sin ursprungliga kontext.  

 
Kalle: … jävla bimbos som lägger upp bilder på sig själv tror att dom är häftiga nä men… 

 
Kalle: ...nä de är FJORTISAR - de vill ha uppmärksamhet vissa skriver ju för fan sin Hotmail 

adresser… 

                                                
56 Lundström, J-E (1993), Tankar om fotografi, Stockholm: Alfbeta bokförlag AB, s. 11  
57 Trondman, Mats (1999), Kultursociologi i praktiken, Lund: Studentlitteratur, s. 273 
58 Intervju 2008-04-10 
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Lisa: … en blondin som har tuperat håret hon lär ju ha Idomin eller brunkräm på läpparna… 

Sara: Det är bara för att dom vet att dom är typ… 

Lisa: … dom är lätta…  

 
Ida: … jag tycker att det är så jävla billigt… 

Erika: … det ser ut som kom och ta mig för en krona eller något sånt det ser verkligen ut som det. 

Peter: Det kanske är uppmärksamhet. 

Ida: … man kanske inte har fått det eller någonting… 

Eva: … eller att man bara är foto kåt… 59 

 

I0.4 Bilduttryck 
De tekniska möjligheterna att på egen hand fotografera sitt självporträtt sätter spår för 

bildens uttryck. Metoden som används begränsar blicken, mimiken och hur kroppsspråk 

kan ordnas och vilket perspektiv man kan ge på sig själv. Jag har i min undersökning 

tagit del av självporträtt där kameran dels riktats direkt mot personen och självporträtt där 

kameran riktats mot spegelbilden av personen. Det finns gemensamma aspekter hos de 

olika bildpraktikerna, till exempel att man kan utföra denna verksamhet själv utan hjälp 

eller inblandning av andra. Det innebär att det blir möjligt att våga ordna och iscensätta 

sig själv på fler och kanske annorlunda sätt än vad man gör om någon annan tar 

fotografiet. 

 
Sara: Om man vill lägga ut bilder på sig själv är det bra att kunna göra det. 

Lisa: Fördelen är att man kan ta kort på sig själv är typ att då vågar man göra mer saker än typ när 

någon annan tar kort då blir det så himla pinsamt. 

 
Lisa: … sen när man tar kort själv så känner man sig tryggare. 60 

 
Bildernas uttryck, kan också bero på de självporträtt som redan finns representerade på 

olika communities, där de förekommande bilderna på snyggast.se kan fungera som 

förebilder för tonåringarnas egna bilder. Vi omges av massor av presentationer av 

mannen och kvinnan, som fungerar som förebilder, där varje individ formar sig i relation 

                                                
59 Intervju 2008-04-10 
60 Intervju 2008-04-10 
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till sin egen föreställningsvärld. 61 Genom att publicera bilder på sig själv som liknar de 

visuella uttryck, som finns på snyggast.se, ökar chanserna att passa in och skapa 

tillhörighet i sammanhanget. Men det ger också möjligheten att avvika från normen och 

skapa ett utanförperspektiv eller något unikt. Som tonåring kan man uppleva en 

ambivalens mellan behovet av att känna tillhörighet och en längtan efter att särskilja sig. 
62 Jag frågade mina informanter om de sett liknande bilder tidigare.  

 
Sara: … jag gör det i alla fall – alla lägger typ upp sådana här bilder… 

Lisa: … ja på Snyggast. 

Sara: Ja det är mest såna där både på Snyggast och på Bilddagboken… 

Lisa: … om man går in på Snyggast då är det mest så här i alla fall på tjejer jätteurringningar… 

Sara: … ja mest… 

Lisa: … och konstiga poser… 

Kalle: … det är fjortisbilder… 

Lisa: … ja och bilderna typ hör ihop på något sätt med varandra… 

 
Lisa: På Snyggast är det typ hur många olika människor som helst, det spelar ingen roll att han är 

Emo det lär ju va någon brud som är Emo som kommenterar eller typ. 63 

 

I0.5 Bli till bild 
Vad är det för praktik vi ägnar oss åt när vi gör oss själva till bild? Vi ordnar oss, intar en 

ställning och poserar framför kameran vid fotograferingstillfället. Är det något speciellt 

man vill ge sken av eller uppträda som, när man intar sin pose och ska bli till bild? Jag 

provade denna praktik hur man ordnar sig och poserar framför kameran och har upplevt 

att det är viktigt hur man ser ut på bilden. Informanterna stödjer den erfarenheten, men de 

tar avstånd ifrån poserandet, det är viktigt att man är naturlig och att bilden ska upplevs 

som äkta. Om man slår upp begreppet ”posera” står det bland annat att imponera på 

någon, för att väcka uppmärksamhet, göra sig till och vara tillgjord. 64 Inta en uttrycksfull 

                                                
61 Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor – Om estetik och identitetsarbete, Linköping: 
Linköping, studies in art and science (Diss).  S. 74 
62 Ibid. S. 186 
63 Intervju 2008-04-10 
64 Svenska Akademins Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2008-03-30 
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men konstlad kroppsställning för att uppnå något (ofta estetisk) effekt. 65 Jag frågade 

informanterna vad de tyckte om bilderna. 

 
Sara: Jag stör mig på såna bilder… 

Lisa: … Kolla på den bilden där, där nere… 

Sara: … bara för att visa upp sig… 

Lisa: … visa upp sig.  

 

Lisa: … eller konstiga poser… 

Sara: … fjortisbilder där dom står och poserar eller Emo eller killar som visar hela magen och 

armarna. 66 

 
Denna verksamhet präglas av ett konstruerande av sig själv i en iscensättning. Anette 

Göthlund menar att ”när flickor skapar bilder av sig själva försöker de att förmedla yttre 

bilder som stämmer överens med de inre bilder de bär på. De ger sina drömmar och 

tankar om sig själva en yttre form och gestalt”. 67 Jag har upplevt att det är viktigt att det 

inte finns en diskrepans mellan självporträttet och den egna självbilden. Hur många 

gånger och hur ofta måste vi konstruera oss själva för att tro på bilden av oss? Om det är 

den ultimata bilden man är ute efter, varför fortsätter man då att ta nya bilder när man fått 

en bild som man är nöjd med? En av drivkrafterna kan vara att man vill prova på att 

representera sig själv på ett annat, ”nytt” sätt i sitt identitetssökande om och om igen. 68 

 
Anna: Om den blir gammal är det inte så kul, jag måste se hur jag ser ut nu på samma sätt om jag 

sminkar mig och fixar mig, om jag ser finare eller typ man blir aldrig nöjd… 

Sara: … om man tar typ tjugo bilder så är det en eller två som blir bra liksom… 

Lisa: … så efter en vecka så bara å nej gud den här va inte så fin egentligen. 69 

 

I0.6 Perspektiv/bildkomposition 
Genom hur man väljer att placera kameran i förhållande till sig själv görs det möjligt att 

skapa olika uttryck i bilden. Det påverkas av hur man positionerar sin betraktare och 

                                                
65 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O283655, 2008-04-03 
66 Intervju 2008-04-10 
67  Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor – Om estetik och identitetsarbete, Linköping: 
Linköping, studies in art and science (Diss).  S. 193 
68 Ibid. S. 57 
69 Intervju 2008-04-10 
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vilken syn man ger på sig själv. Det visuella bildmaterialet är sorterat utifrån tre olika 

perspektiv: parallell, ovanifrån och underifrån. Det minst vanliga sättet att hålla kameran 

mot sig själv var att rikta kameran underifrån, underifrån perspektivet kan ge intryck av 

att personen är stor och blickar ned på den som betraktar. Självporträtt som var tagna ur 

ett parallellperspektiv var dock vanligare. Parallellperspektivet placerar sin betraktare och 

den som avbildas parallellt, vilket kan ge intryck av en mer jämbördig nivå.  

Mina informanter uppfattande bilderna som var tagna med parallellperspektivet som 

minst uppseendeväckande. Vanligast förekommande var de bilder där den som 

fotograferar hade haft kameran riktad mot sig ovanifrån, vilket gör det möjligt att få med 

hela kroppen i bilden. Denna metod att fotografera kan framställa personen som liten, 

vilket kan etablera en relation där den som betraktar får en symbolisk makt över den som 

betraktas. 70 Informanterna hade lätt att kritisera dessa bilder, vilket möjligen kan bero på 

den makt som tillskrivits dem som betraktare av dessa bilder. De var eniga om att bilder 

där kameran riktats ovanifrån skapar mer avslöjande och objektifierande bilder. 

 
Eva: Eller så här man tar extrem uppifrån så att det blir… 

Erika: … så det ser ut som att ögonen ska poppa ut… 

Eva: … tjejer som tar så här jätte högt upp bilder man ser ju bara blusen det ger fel signaler när 

man lägger upp sådana bilder. 

Erika: Typ att man är billig… 

Eva: … sex… 

Erika: … det ger inte samma signaler som en som tar en bild framifrån. 

Eva: Dom vill bara det ska synas här vid brösten. 71 

 
Jag har även kategoriserat bilderna i avstånd till motivet och benämner dem i närbild, 

halvbild och helbild. Endast ett fåtal av bilderna var närbilder. Närbilden kan skapa en 

intimitet mellan personen på bilden och betraktaren, vilket kan ge ett personligt tilltal. 72 

Halvbilderna var vanligast i mitt bildmaterial. Endast ett fåtal av självporträtten var 

helbilder och var då fotograferade i spegeln. 

                                                
70 Hirdman, Anja (2001), Tilltalande bilder, Avhandling, Stockholms Universitet: Atlas S. 49 
71 Intervju 2008-04-10 
72 Hirdman (2001), S. 48 
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I0.7 Självporträtt där kameran riktas direkt mot personen 
Fotograferandet av sig själv gör det möjligt att se på sig själv med den andres blick. Det 

kan vara just styrkan med denna metod, att kunna inta ett utanförperspektiv på sig själv. 

Peter Gärdefors skriver ”Till skillnad från spegelbilden står fotografiet stilla och går inte 

att interagera med. Det blir lättare att inta ett tredjepersonsperspektiv på sig själv i 

relation till ett fotografi”. 73 De flesta bilderna jag har undersökt har varit halvbilder. Det 

var få förekommande närbilder. Det är dock intressant att det var närbilder där kameran 

riktats direkt mot personen som informanter tyckte var minst iögonfallande att titta på.  

 
Sara: den och den och den (pekar på tre bilder alla av tjejer som är i närbild där man inte kan se 

kroppen) -  dom var inte så störande tycker jag… 

Lisa: … nä inte den och den… 

Emma: … inte den… 

Sara: dom ser inte så här ut som att dom vill… 

Lisa: … visa upp sig… 

Sara: … visa upp sig eller typ måste ha smink och sminka sig i sjuttiotre år och typ - ja så här mer 

naturliga - förutom den där ögon men det var ju bara coolt. 74 

I0.8 Självporträtt där kameran riktas mot spegel  
Självporträtt riktade mot spegelbilden var den vanligast förekommande metoden att 

fotografera i mitt bildmaterial. Den metoden att fotografera gör det visserligen möjligt att 

få med mer av kroppen i bilden, men jag har inte kunnat se någon sådan koppling.  

Helbilder var inte mer förekommande i de fall bilderna var tagna i spegeln men 

spegelbilderna avslöjar mer av miljön bilden är tagen ifrån. En helbild kan ses som 

tecken för ett mer distanserat tilltal. Men i denna kontext är frågan om helbilden inte får 

en annan betydelse genom att den skapar en närhet mellan bildens subjekt och 

betraktaren. 75 I helbilden kan man få med mer av personen, den avslöjar och visar också 

upp mer av kroppen vilket kan bli mer utlämnande i en betraktad-position. Självporträtt i 

spegeln skapar möjlighet att visa upp sig på bild på det sätt man är van att se sig själv via 

spegelbilden. Denna metod skapar inte samma möjlighet att få distans till sig själv, då 

den erbjuder en spegelvänd avbildning. Fotografiskt självporträtt taget i spegeln 
                                                
73 Artikel, Den svåra konsten att få syn på sig själv, publicerat: 25/1-08, SVD: Peter Gärdenfors Professor i 
kognitionsvetenskap Lunds Universitet 
74 Intervju 2008-04-10 
75 Hirdman, Anja (2001), Tilltalande bilder, Avhandling, Stockholms Universitet: Atlas S. 48 f. 
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möjliggör att man kan se hur man ser ut samtidigt som man tar fotografiet, vilket gör att 

man också lättare kan styra det slutgiltiga resultatet. 

 
Sara: Så kan dom ju också stå framför spegeln och se hur dom ser ut samtidigt som dom tar kortet, 

dom ser direkt hur det ser ut i spegeln, när man har kameran emot sig ser man ju inte hur man ser 

ut. 76 

 
Av bilderna som är fotograferade i spegel är det nästan uteslutande så att kameran eller 

mobilen syns i bilden. När man fotograferar med blixt i ett spegelglas blir det lätt en 

ljusreflektion i spegeln vilket kan gör att bilden blir ljus och utfrätt på vissa partier. Det är 

också svårt att få en bra skärpa i bilden när man fotograferar i spegeln. Jag frågade mina 

informanter vad det tänkte kring den tekniska kvalitén på bilderna och vad de tyckte om 

bilduttrycket som denna metod att fotografera skapar. 

 
Sara: … alltså alla tjejer håller den oftast så här, dom vill ha med kameran kolla vad jag har typ 

jag vet inte varför. 

              Lisa: … kolla så här om man ser på alla bilder så ser man antingen kameran eller telefonen. 

Sara: Det spelar ingen roll att dom är med i bild. 

Sara: Det är svårt att hålla bort kameran när man tar kort i spegeln vart ska man hålla den. 77 

 
Spegelbilden implicerar ett inre avstånd när man via spegeln kan möta sig själv utanför 

sin egen kropp både som betraktad och betraktare. Spegelbilden kan ses som ett redskap 

för självreflektion genom att den möjliggör just det inre avståndet. 78 Då får den tekniska 

kvalitén på självporträtten en underordnad plats. Det viktigaste i denna praktik är att jag 

känner mig nöjd med hur jag ser ut och att bilden är värdig nog att få representera mig 

själv! 

I0.9 Rum 
Nästan alla bilder som jag tagit del av har varit tagna i inomhusmiljöer. I mitt 

bildmaterial har jag sett att denna praktik verkar ske helst i avskildhet. Det flesta av de 

miljöerna som finns med i fotografierna är rum av mer privat karaktär som badrum och 

sovrum. De bilder som fotograferats i spegeln sker oftast i de miljöerna. Det kan bero på 

                                                
76 Intervju 2008-04-10 
77 Intervju 2008-04-10 
78 Wallenstein, S-O (2001), Bildstrider, föreläsningar om estetisk teori. Alfbeta Bokförlag. S.184 f. 
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att spegeln kan ha en naturlig plats i dessa rum. Men också att det är rum där det är lättast 

att få tillgång till avskildhet. Rummet kan ha betydelse för vilken förståelse och effekt vi 

får av bilden, den hjälper oss hur vi ska titta. 79 Men man kan tänka på rum i dubbel 

bemärkelse. Rummet som gestaltas i bilden och rummet där bilden presenteras och hur 

det kommer att påverka bilden och vår syn på den. 80 

 
Peter: Toaletten. 

Nils: Inomhus… 

Jonas: … sovrummet… 

Eva: … där dom är ostörda… 

Jonas: … det är väl där dom har spegel. 81 

 

I0.10 Blick/seende 
Jag har dels valt att titta närmare på hur tonåringarna i min undersökning positionerat sig 

i förhållande till sina betraktare och hur blicken är ordnad i porträtten. Det vanligaste 

förhållningssättet till blicken i bildmaterialet var att vända bort blicken från sin 

betraktare, vilket kan förstärka betraktar-positionen när man tillåts att betrakta, eftersom 

ingen mötande blick kan störa betraktarens granskning. 82 Kan övertagandet av makten 

över blicken påverka och förändra de rådande seendekonventionerna? När tonåringarna 

själva tar kontrollen över kamerans fokus i iscensättningen av sig själv så borde seendet 

förändras. 83 Bilder där personen möter betraktarens blick var mer förekommande i 

självporträtten, där kameran riktats direkt mot personen. Det är svårt att uppfatta det 

visuella bildmaterialet annorlunda än att det pågår en objektifiering. Trots att det är den 

avbildande personen som iscensätter sig själv. 84 Sammanhanget som självporträttet visas 

i har betydelse för tolkningen av dem. Vilken position för oss som betraktare som skapas 

är beroende av vilket seende vi inbjuds till. När blicken i porträtten tittar tillbaka kan vi 

inte ha ett voyeuristiskt seende, det skapar en identifikation med bildens objekt, ett 

narcissistiskt seende. Om blicken är frånvänd möjliggörs inte seendet tillbaka, vilket 
                                                
79 Rose, Gillian (2007), Visual methodologies, London: Sage Publications. S. 11 
80 Hirdman, Anja (2001), Tilltalande bilder, Avhandling, Stockholms Universitet: Atlas S. 50 
81 Intervju 2008-04-10 
82 Hirdman (2001), S. 51 
83 Lindberg, Anna Lena, Red, Rossi, Leena-Maija (1995), Konst, kön och blick, Stockholm: Norstedts 
Förlag. S. 212 ff. 
84 Lindberg (1995), S. 212 f. 
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skapar en voyeuristisk position för oss som betraktare och en objektifiering av den 

betraktade.85 

I0.11 Kön 
I bildmaterialet har det varit en marginell skillnad mellan antalet självporträtt av pojkar 

och flickor. Bilder tagna av flickor var något fler till antalet. Jag har endast berört denna 

kategori på en kvantitativ nivå, jag har inte haft ett könsperspektiv på de kvalitativa 

intervjuerna med mina informanter. Jag har inte heller kunnat visa på några direkta 

könsskillnader i mitt sorterande av bilderna. Den största skillnaden har visat sig i mina 

intervjusamtal med informanterna. Vid kommenterandet av bilderna var informanterna 

mer benägna att komma med snälla kommentarer på pojkarnas bilder än på flickornas.  

 
(kommenterar en bild på en flicka)  

Lisa: … dom ser ut som dockor… 

Emma: … dom har jätte mycket smink typ går runt och putar med läpparna… 

Kalle: … raggar på vad fan som helst.  

 
(Kommenterar en bild på en pojke)  

Lisa: Ååå. 

Sara: Snygg tycker jag… 

Anna: … söt… 86 

 
Vi fostras i vårt seende, vilken blick vi ska använda och när. Vårt seende är en kulturell 

konstruktion som påverkas av de normer som råder och de värderingar vi har om oss 

själva och på vår omgivning. 87 Det finns konventioner, normer och värderingar för vad 

och hur betraktaren kan se. 88  

11. Resultat och tolkning 
Min undersökning talar för att tonåringar använder det fotografiska självporträttet för att 

prova olika roller i den identitetsskapande processen. Undersökningen visar att det filter 

och avstånd som en community och fotografiet erbjuder självporträttet gör det mindre 

                                                
85 Hirdman, Anja (2001), Tilltalande bilder, Avhandling, Stockholms Universitet: Atlas S. 51 f. 
86 Intervju 2008-04-10 
87 Rose, Gillian (2007), Visual methodologies, London: Sage Publications. S. 10 
88 Lindberg, Anna Lena, Red, Rossi, Leena-Maija (1995), Konst, kön och blick, Stockholm: Norstedts 
Förlag. S. 212 f. 
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laddat att prova olika roller och utsätta sig för den andres blick. Genom val av plats för 

publicering av självporträttet, komposition och blick, påverkas betraktar-positionens sätt 

att se på bilden, men även betraktad-positionen påverkas av dessa faktorer. Jag har 

kunnat se att det är viktigt att tonåringen är nöjd med hur de ser ut på självporträtten. 

Bilderna har kort livslängd, då det är av stor betydelse att avbildningen stämmer överens 

med den självbild man har just för tillfället. Både litteraturstudien och den empiriska 

delen i min undersökning visar också att det är viktigt för tonåringar att ha förebilder i 

skapandet av sin identitet. När tonåringarna intar en betraktar-position på det publicerade 

självporträttet, kan den hjälpa till att synliggöra vilka de är i förhållandet till andra.  Via 

seendet av bilden av sig själva kan tonåringarna också få kunskaper om sig själva, 

kunskaper som är viktiga i den identitetsskapande processen. Den betraktad-position som 

tonåringarna blir centrum för när de publicerar sina självporträtt kan fungera som skärm 

och inverkar till ett säkrare seende både för sig själva och för sina betraktare. Betraktad-

positionen är en utsatt situation. Det är osäkert om tonåringen som intar en betraktad-

position förstår innebörden av vad denna objektifiering kan innebära.  

 
Min gestaltande del av undersökningen har bidragit till en förståelse av denna praktik och 

medverkat till att fördjupa min undersökning, det egna görandet har öppnat upp för nya 

insikter. Det har framför allt varit en tillgång för att öka förståelse kring hur dessa 

bilduttryck kommit till, utifrån val av metod. Jag har bland annat upplevt bilderna med 

kameran riktad mot spegeln som svåra att avläsa, framför allt hur blicken har förhållit sig 

i bilden till sin betraktare. När man speglar sig så tittar man sig själv i ögonen. Det 

medför att användandet av denna metod att fotografera gör att blicken blir svår att avläsa. 

För att titta i kameran måste man titta via spegeln in i kameralinsen, vilket känns 

onaturligt att göra. Det kan vara en förklaring till att det var få bilder där blicken riktats i 

kameran.  

Den betraktad-position som jag utsatt mig själv för i gestaltningen har bidragit till ökad 

förståelse på olika sätt. Det har blivit tydligt när jag publicerat mina självporträtt att jag 

förlorat kontrollen över bildmaterialet och mig själv. Jag valde bilddagboken.se för min 

publicering istället för snyggast.se, utifrån bedömningen att jag skulle vara mindre utsatt 

på denna community. Min upplevelse är ändå att jag försatt mig i en utsatt position när 
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jag valde att publicera mina bilder och dagboksanteckningar. Publicering på en 

community lämnar avtryck och är bestående över tid. 

 
Jag har kunnat se att självporträtt påverkas av i vilken kontext man väljer att presentera 

bilden av sig själv i, för vad bilden förmedlar och hur den mottas av betraktarna. Vilka 

seendekonventioner vi slår på blir mer styrda av platsen för publiceringen. Trots att 

bilden lyfts ur sitt sammanhang så fortsätter den att färgas av sin ursprungliga kontext av 

hur vi tar till oss bilden och hur vi förstår det vi ser. I min undersökning var 

informanterna informerade om var bildmaterialet var inhämtat, vilket kan var en 

bidragande orsak till att det så tydligt gick att utläsa att bilderna färgats av sitt 

ursprungliga sammanhang. Det är tänkbart att resultatet sett annorlunda ut om 

informanterna inte varit införstådda med platsen för publiceringen.  

 
Identitetskonstruktionen är en fortlöpande process, som pågår hela livet. Det medför att 

tonåringar behöver vuxna och mogna identifikationsobjekt även i skolan, som vågar 

beröra deras privata sfär. Då bilder är bärare av kulturella normer och värderingar är det 

av vikt att arbeta med förståelsen kring bilden och hur den visuella kommunikationen 

som de medierade redskapen möjliggör. Att arbeta med självporträtt i skolan och be 

elever att iscensätta sig själva, medför att man arbetar nära elevens jag. Det krävs en 

tydlig struktur av pedagogen för eleverna när man arbetar med självbild i skolan. Det är 

av vikt att det finns en valfrihet i uppgiften, där man kan lösa det på ett plan som inte blir 

för självutlämnande för eleverna. Pedagogen bör vara beredd på att ta hand om processen 

som en självbildsuppgift kan starta. Mot bakgrund av det är det viktigt att slutföra 

uppgiften och processen som man har satt igång och därefter skapa förutsättningar för ett 

reflekterande sammanhang.  

12. Slutdiskussion 
Jag har upplevt en kontrast i min undersökning. Mellan mina informanters tankar kring 

bildmaterialet i undersökningen och deras egna publiceringar. I de kvalitativa 

intervjuerna med tonåringarna uttryckte de tydligt hur de tolkade andras bilder och hur de 

som betraktare positioneras genom bildens uppbyggnad och val av plats för 

publiceringen. Denna insikt om hur en bild ändrar betydelse beroende på plats, hade 
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informanterna svårigheter att relatera till när det handlade om deras egna självporträtt. 

Kan den distansering och det filter som fotografiet och en community erbjuder 

självporträttet vara en förklaring? En svårighet i undersökningen har varit att jag inte tagit 

del av informanternas egna självporträtt. För att få svar på dessa frågor hade det 

underlättat att kunna se samband mellan deras egna bilder och deras tankar kring 

bildmaterialet i undersökningen. Men jag valde den avgränsningen i min undersökning 

med hänsyn till informanternas integritet.  

Jag har upplevt en kluvenhet i att ta del av tonåringars bilder på communities. Givetvis 

har jag haft en nyfikenhet på praktiken, att ta självporträtt och publicera på nätet. Men 

samtidigt har det varit med blandade känslor som jag har analyserat något som jag 

egentligen inte har tillträde till och inte har inhämtat medgivande för. Jag har genomfört 

analyser av bilder som inte är producerade för att undersökas deskriptivt och som vuxen 

trätt in i en sfär där jag inte har tillhörighet. Det har inte alltid varit med lätthet. 

I intervjusituationerna hade framförallt pojkarna svårighet att prata. Det är möjligt att jag 

hade fått tillgång till mer information om jag hade delat upp flickor och pojkar i separata 

grupper. Flickorna tog mycket plats och många av killarna var besvärade av frågorna och 

bilderna jag visade. 

Mitt arbete har undersökt hur användandet av den fotografiska bilden för att ta 

självporträtt används av tonåringar oberoende av kön, med fokus på praktiken och dess 

bakomliggande faktorer. Men det har varit svårt att kringgå genusperspektivet när man 

kommer in på blickens betydelse för självporträttet och vem som äger makten över 

blicken. Vid en vidare undersökning av ämnet så bör genusperspektivet ingå för att 

fördjupa undersökningsområdet. 
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14. Bildförteckning 

En sammanställning över det bildmaterial som är hämtat från communityn snyggast.se  
2008-02-20 – 2008-03-02. Bildbilaga 1- 6. 
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