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Sammanfattning 

Användandet av medier har i takt med teknologins framväxt eskalerat, och somliga 

medieteoretiker hävdar att bl.a. medier bidrar till att både skapa och upprätthålla diverse 

normer – däribland könsnormer. Media speglar de normer och stereotyper som existerar 

i samhället genom att lära oss skilja på ”rätt och fel” och bidrar till att måla upp vad 

som är typiskt manligt och kvinnligt. Ett område där könsnormer ter sig extra tydligt är 

alkoholfrågan vilken behandlar hur män respektive kvinnor bör agera kring alkohol i 

fråga om hur, vad samt i vilken kontext alkohol bör konsumeras. Det sociala mediet 

Instagram används flitigt av svenskar och är ett forum där bilder på fest och alkohol 

förekommer frekvent. Studiens syfte är att med hjälp av bildanalytisk metod undersöka 

hur genus och könsnormer görs i alkoholdiskursen på Instagram. Den teoretiska 

utgångspunkten grundas bl.a. i genusteori av Judith Butler, dramaturgisk teori av Erving 

Goffman samt tidigare forskning om genus och performativitet. Metodvalet föll på en 

semiotisk bildanalys i syfte att undersöka betydelsen bakom bilden. Analysen av totalt 

58 bilder visar att det både förekommer likheter och skillnader i hur kvinnor respektive 

män porträtterar sig på Instagram. Framträdande likheter är att både kvinnor och män 

förmedlar bra stämning kring bilden, att de följer tydliga könsnormer och att alkoholen 

är i fokus. Vidare tenderar både kvinnor och män att posera i lika stor utsträckning om 

än i olika former. Skillnader görs tydliga genom bl.a. val av dryck, ansiktsuttryck och 

vad som verkar ha motiverat den porträtterade alkoholkonsumtionen. Resultatet 

diskuteras slutligen i fråga om genusgörande, möjliga konsekvenser samt förslag på 

vidare forskning inom området.  
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Inledning 

Bakgrund 

Mediers inträde i samhället under 1900-talet emottogs på olika sätt av samhällsmedborgarna, 

bland annat med skepsis på grund av känslan av att någon inkräktade i hem och privatliv 

(Gripsrud, 2002), men numera är dessa olika former av medier så pass delaktiga i vår vardag 

att det är svårt att tänka sig en vardag utan dem. TV och radio slås ofta på så fort vi kliver upp 

på morgonen och på jobbet sitter vi ständigt uppkopplade framför datorer med 

internetanslutning. Somliga hävdar till och med att medier är en del av socialisationen och 

menar att beteende och vanor gällande medier befästs redan i tidig ålder. I och med 

användandet av medier har vi möjlighet att både uppfatta likheter och skillnader gentemot 

andra individer (a.a.) och medier skildrar och påverkar vår syn på alltifrån kön till demografi. 

Vissa medieteoretiker hävdar att medier reproducerar ideologiska dispositioner och på så sätt 

upprätthåller föreställningar om vad som är ”rätt” och ”fel”, eller kanske det mest relevanta 

för denna studie – vad som ses som kvinnligt respektive manligt (a.a.), något som bekräftats 

även av andra studier (jämför Hirdman, 2002:8). Bernhardsson och Bogren (2012) har bland 

annat visat att mediebilder av alkohol ofta reproducerar könsstereotyper. Som en utveckling 

av detta kan det vara rimligt att anta att inte bara medier i sig reproducerar kön utan i 

synnerhet de mediebilder av alkohol som publiceras.  

I takt med att tekniken utvecklats under de senaste åren har även vår möjlighet att sprida 

bilder via sociala medier ökat enormt, och antalet svenska användare av sociala medier ökar 

för var dag (Findahl, 2014). Mobilapplikationen Instagram är idag ett av de mest populära 

sociala mediekanalerna. Mängden svenska användare har fördubblats på ett år och uppgår i 

nuläget till 28 procent av befolkningen i åldern 12 år och uppåt, och kvinnor använder 

Instagram i något högre utsträckning än män (Findahl, 2014). Instagram används i syfte att 

visa bilder för vänner och om så önskas även övriga Instagramanvändare (då genom att låta 

Instagramkontot vara offentligt). Med hjälp av Instagram manipuleras bilder genom olika 
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filter och funktioner för att sedan laddas upp för beskådan, och med s.k. “hashtags”
1
 kan 

sökord kopplas till bilden (Findahl, 2013).  

På Instagram publiceras alla möjliga sorters bilder från olika sidor av Instagramanvändarnas 

liv, däribland festliga bilder där alkohol konsumeras. Tidigare forskning (Brown & Gregg, 

2012) har bland annat visat att unga arbetande kvinnor och unga mammor publicerar 

festrelaterade bilder på Facebook (ett annat mycket populärt socialt medium). Författarna 

menar att detta beror på att dessa unga kvinnors hektiska vardagsliv begränsar tillgången till 

denna sorts festliga aktiviteter och att publicering av festbilder fungerar som en förlängning 

av kvällen vilket leder till att upplevelsen förstärks (a.a.).  

Bilder av alkohol har tidigare studerats genom bland annat alkoholreklam (jämför Månsson, 

2014; Törrönen, 2011; 2014). Med utveckling och förändring av medier har även 

reklammarknaden förändrats och mer specifikt utvecklingen av alkoholreklam i tidskrifter, 

tidningar, radio och TV. År 2003 blev det tillåtet att göra reklam för alkoholhaltiga drycker i 

Sverige, vilket också medfört att alkoholproducenterna ökat sina investeringar på den svenska 

reklammarknaden med 127 procent under de senaste åren (Creutzer, 2012). En snabb 

granskning av alkoholreklamen i vår vardag indikerar att alkoholreklam riktar sig till olika 

målgrupper beroende på vilken typ av alkohol som marknadsförs. En manlig krögare som 

sippar på en kall öl, ett grabbigt kompisgäng som har med sig en flaska whiskey till 

fjällstugan eller det glada tjejgänget i partytoppar som tar en shot i baren är några exempel på 

detta. Det faktum att kön har stor betydelse för alkoholreklam är något som tydliggjorts av 

bland annat Törrönen (2011).  

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN] har svenskars 

alkoholkonsumtion överlag ökat med fyra procent sedan 2011 (CAN, 2014) samtidigt som 

ungdomars alkoholkonsumtion minskat (Leifman, 2013). Självrapporterade data visar på 

könsskillnader mellan mäns och kvinnors dryckespreferenser (Leifman & Gustafsson, 2003). 

Bland kvinnor dominerar konsumtion av vin och bland män konsumtion av öl (både starköl 

och folköl), kvinnor tenderar även att konsumera cider i högre utsträckning än män. Vad 

gäller sprit av olika slag konsumerar unga kvinnor (16-19 år) detta i högre utsträckning än 

män i samma ålder, en skillnad som jämnas ut med tiden och avtar då män efter tonåren 

konsumerar sprit i högre utsträckning än kvinnor (a.a.). Dryckesmönster och dryckesmängden 

                                                 

1 ”Hashtags” uttrycks ofta i skrift genom symbolen #, exempelvis #skål.  
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kan antas vara en del av konstruktionen av genus, att män exempelvis dricker öl i högre 

utsträckning och även större mängder alkohol kan således vara ett resultat av detta.  

Om konsumtionen är ett svar på normer som skildras av reklam eller om reklamen snarare 

skildrar verkligheten går inte att fastställa, men det motiverar vidare studier av 

alkoholrelaterade könsnormer. En möjlig konsekvens av exponering av alkoholrelaterad 

reklam är att vi tidigt bildar oss en uppfattning om hur, vad samt i vilken kontext vi förväntas 

konsumera alkohol beroende på om vi är män eller kvinnor. Denna konsekvens kan möjligen 

leda till att normer kring alkoholkonsumtion bekräftas och förstärks. Ett sätt att undersöka 

detta är att studera hur människor medvetet eller omedvetet påverkas av dessa normer då vi 

delar bilder på Instagram och andra sociala medier. Kanske medför denna (i sin tur) vinklade 

form av självpresentation en ond cirkel vad gäller alkoholkonsumtion; att vi har dessa normer 

i åtanke då vi framställer oss själva, och att vi i och med denna framställning stärker normerna 

ytterligare. Frågan vi här behöver ställa oss är varför vårt bekräftande av alkoholrelaterade 

könsnormer genom användning av sociala medier över huvud taget behöver ses som en 

negativ konsekvens. Ett svar på den frågan kan tänkas vara att en normering av 

alkoholkonsumtion hjälper till att bibehålla traditionella könsnormer.  

Hirdman (2003:12) diskuterar könsrollsbegreppet och menar att det förekommer en 

uppdelning mellan kön, genitalier, biologi och konstruktion. Vidare menar hon att denna 

uppdelning skapas som ett resultat av ett ”osynligt bindestreck” mellan kön- och roll (a.a.). 

Genom att diskutera och använda sig av det socialt konstruerade könet (genus) synliggörs 

orättvisor som skapas och upprätthålls av det ”traditionella” synsättet. Invanda traditionella 

könsnormer och könsroller manifesteras och bibehålls genom attityder såsom att kvinnor 

exempelvis ska bete sig på ett sätt, jobba med specifika yrken och att de inte är lämpade att 

göra diverse saker (jämför Gemzöe, 2002:82) något som i sin tur kan leda till att de individer 

som inte passar in i dessa mallar blir sedda som “utstickare”. En effekt av könsnormer 

gällande alkoholkonsumtion är bland annat att kvinnor konsumerar alkohol i lägre 

utsträckning än män (se bl.a. Leifman & Gustafsson, 2003), något som kan tolkas som en 

positiv effekt men som även kan omvändas till det negativa genom att kvinnor som 

konsumerar “i högre grad” kan anses vara mindre kvinnliga etc.  

Intresset bakom denna uppsats ligger i att undersöka hur män och kvinnor porträtterar sig på 

olika sätt då de konsumerar alkohol, detta genom att undersöka bilder på det sociala mediet 

Instagram. Att lägga upp bilder på fest och alkohol präglar vårt dagliga internetflöde, och hur 

dessa bilder framställs är något som vid en första granskning av Instagram också verkar skilja 
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sig åt mellan män och kvinnor. Tidigare forskning visar att alkohol tenderar att normeras på 

ett sätt som skiljer sig åt mellan könen, det vill säga att det upprätthålls en norm för hur 

kvinnor och män ”bör” dricka, exempelvis vilken sorts alkoholhaltig dryck som är bruklig att 

dricka (se bl.a. Leifman & Gustafsson, 2003) och i vilka sammanhang drycken bör förtäras. 

Forskningen har tidigare fokuserat på könsskillnader i media, självpresentation i media samt 

alkoholkonsumtion, men oss veterligen saknas svensk forskning som knyter ihop samtliga tre 

områden. Tidigare forskning tenderar att fokusera på kvinnor i större utsträckning än män 

(Bogren, 2010; Day m.fl. 2004; Jarlbo, 2004; Månsson, 2014). I denna uppsats studeras därför 

både män och kvinnors självpresentation och “genusgörande” vilket motiverar intresset för att 

även inkludera maskulinitetsteori. 

Mediet Instagram har i takt med dess ständigt ökande popularitet möjligen resulterat i 

vedertagna uppfattningar om hur män och kvinnors självporträttering skiljer sig åt. Artikeln 

“Så hade det sett ut om killar var som tjejer på Instagram” (Tidningensolo.se, 2014-11-29) 

syftar till att visa tio humoristiska bilder av män vars fiktiva Instagrambilder påminner om 

“typiskt” kvinnliga Instagrambilder. En av dessa fiktiva bilder visar ett par håriga ben 

upplagda på ett soffbord framför brasan, med ett glas rött vin och en laptop på bordet med en 

bildtext som lyder; “Shoppar online, tar ett glas vin och hänger vid brasan. Drömmigt!”. 

Bilden syftar således till att humoristiskt kontrastera hur män och kvinnor porträtterar sig på 

olika sätt, där poängen är att män inte publicerar denna typ av bilder. Är skillnaden mellan 

män och kvinnors Instagrambilder så pass stor att det är förmånligt att publicera en skämtsam 

artikel på ämnet?  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är således att med hjälp av semiotisk bildanalytisk metod undersöka 

hur genus görs i alkoholdiskursen på Instagram. Finns det skillnader respektive likheter 

mellan män och kvinnors självpresentation på Instagram och hur ser dessa ut? Vilken roll 

spelar alkoholen i dessa självpresentationer?  

Avgränsningar 

Utifrån ett generellt intresse för bilder på sociala medier och deras ökande popularitet 

avgränsades materialet till Instagram, detta för att Instagram tenderar att ha ett genuint fokus 

på just bildanvändande och mindre fokus på texternas betydelse och annan skriftlig 
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kommunikation (även om bildtexter på Instagram kommit att användas alltmer frekvent). Det 

finns ingen avsiktlig avgränsning gällande ålder då ett åldersfokus inte är denna studies syfte. 

Med alkoholrelaterade bilder avses i denna uppsats en bild som synliggör ett glas eller 

motsvarande som antas innehålla alkoholhaltig dryck (med en medvetenhet om att det saknas 

garanti för att glaset faktiskt innehåller alkoholhaltig dryck), och det datamaterial som 

används i uppsatsen består av bilder uppladdade av svenska användare. Med utgångspunkten 

att studera könsskillnader i självpresentation studeras en relativt jämn fördelning mellan bilder 

av kvinnor och bilder av män. Trots att det inte alltid är tydligt vilket kön den porträtterade 

identifierar sig med eller huruvida denna frånsäger sig förutbestämda och/eller dikotoma 

könskategorier utgår analysen från kategorierna “kvinna” och “man”. Denna uppdelning av 

kategorier valdes för att komma åt normer och tydliggöra genusgörande eftersom det som gör 

traditionella könsroller traditionella är just det faktum att det inte finns några andra kategorier 

än ”kvinna” och ”man” att utgå ifrån. 

Disposition 

Den ovanstående och inledande delen berör uppsatsens bakgrund, syfte, forskningsfrågor och 

avgränsningar. Vidare behandlas de teorier och den tidigare forskning som ligger till grund 

för uppsatsen. Därefter presenteras de metoder som använts, med ett efterföljande avsnitt som 

presenterar både analys och resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring ovanstående 

delar, både i termer av bekräftande resultat och vad som kan förbättras men även förslag till 

vidare forskning. 

Teori 

Socialkonstruktivism och diskursteori 

Socialkonstruktivism kan förklaras som en samhällsvetenskaplig inriktning vilken beskriver 

verkligheten som en produkt av interaktion mellan människor, det vill säga att verkligheten är 

socialt konstruerad (Berger & Luckmann, 1998; Rosenberg, 2005; Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:104). Våra föreställningar om sociala företeelser skapas genom vårt sätt att 

tänka och agera kring dem (Forsman, 2014:7). Socialkonstruktivismen ifrågasätter 
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möjligheterna att uppnå en objektiv sanning men även ett kognitivt handlande (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:11, 103), och istället betonas vikten av ömsesidig interaktion: att 

vi individer påverkas av hur vi uppfattar omvärlden och att uppfattningen i sin tur påverkar 

våra gärningar. Enligt Berger och Luckmann (1998) konstruerar individer den 

vardagsverklighet som de befinner sig i genom social interaktion. Trots olikheter och 

individuella upplevelser som påverkar hur vi uppfattar världen föreligger det en gemensam 

uppfattning om verkligheten. Denna verklighet har genom vanor och rutiner 

institutionaliserats och är av människan förgivettagen och inte ifrågasatt, något som kallas för 

”den naturliga attityden” (Berger & Luckmann, 1998). Samhälleliga könsnormer kan i likhet 

med denna förgivettagna verklighet motsvara en form av naturlig attityd, bland annat då en 

flicka kallas “pojkflicka” i samband med att hon beter sig typiskt “pojkaktigt”. Detta exempel 

visar således på en naturlig attityd gentemot hur flickor och pojkar bör bete sig.  

Det socialkonstruktivistiska synsättet kritiseras på flera sätt, bland annat av diverse kritiker 

vilka menar att socialkonstruktivister inte ser verkligheten. Fastän socialkonstruktivismen 

som inriktning beskriver verkligheten som socialt konstruerad (jämför Berger & Luckmann, 

1998; Rosenberg, 2005) så innebär det inte att skeenden, erfarenheter och upplevelser inte har 

verklig innebörd och betydelse för de individer som erfar dem. Snarare handlar det om att se 

den sociala dimensionen av liv och skeende. Vissa kritiker antyder att socialkonstruktivistiska 

analyser inte är ”sanna” utan endast består av otaligt många möjligheter och tolkningar (i 

negativ bemärkelse). Dessa olika tolkningar kan å andra sidan bidra till intressanta och 

givande sätt att presentera verkligheten i termer av att förstå vårt sociala samspel bättre. Detta 

förutsätter att det föreligger en medvetenhet om att den egna tolkningen bara är en av flera 

möjliga verklighetstolkningar och att dessa tolkningar bör vägas mot varandra.  

En närliggande term vid diskussioner kring socialkonstruktivism är diskurs, ett begrepp som 

ofta förknippas med den franske filosofen Michel Foucault. Enligt Rosenberg (2005:15) 

menar Foucault att en diskurs är en regelstyrd framställning av teorier, begrepp och 

motsvarande som utgör en sammantagen föreställning om ett fenomen. Eftersom diskurser 

enligt Foucault (1993) även förstärks vid ökad praktisering kan det rimligtvis tänkas att även 

alkoholdiskursen förstärks vid ökad praktisering, i detta fall flödet Instagrambilder där 

alkohol porträtteras. Intresset för sociala medier ökar för var dag och således även 

exponerandet av alkoholrelaterade bilder. Detta kan i sin tur tänkas motsvara en form av ökad 

praktisering i och med att det ökande användandet hjälper till att fastslå alkoholrelaterade 

samhällsnormer. Olika typer av vedertagna uppfattningar, exempelvis stereotypa antaganden 
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som att kvinnor bör dricka på ett visst sätt och män på ett annat, kan sägas vara uttryck för en 

alkoholdiskurs i vårt samhälle.  

Förhållningssättet som flertalet genusteoretiker, däribland Butler, antas utgå ifrån är 

socialkonstruktivistiskt (Rosenberg, 2005). Med utgångspunkten att våra föreställningar om 

sociala företeelser skapas genom vårt sätt att tänka och agera kring dem, skulle det även 

kunna motivera antagandet att genus och vad som är manligt och kvinnligt skapas genom våra 

handlingar. Detta kan i genusteori sammanfattas som att vi gör kön, vi är inte kön (Butler, 

2007; Forsman, 2014:7; Rosenberg, 2005). 

Genusteori 

Judith Butlers (2007) definition av performativitet kan förklaras som handlingar som “gör” 

kön. Hur en individ tänker, beter sig och yttrar sig är något som upprätthåller de 

föreställningar som förekommer gällande kön. Butler menar att vi exempelvis förknippar 

manligt genus med ett visst agerande (som att sitta bredbent) och antyder att manligt och 

kvinnligt genus enbart är utagerandet av dessa ”genustypiska” handlingar. Det finns således 

ingen ”kärna” av manlig- respektive kvinnlighet som ligger bakom handlingarna (Gemzöe, 

2002:139). Att kön och genus är performativt innebär exempelvis att när vi agerar “kvinnligt” 

(t.ex. pratar med ljus röst) så visar vi för vår omgivning att vi är “kvinnliga” (Butler, 2007) 

och även att vi är kvinnor. Performativitetsteori fokuserar mycket på identitetens 

konstruktion, och i enlighet med detta anser Butler att kategorier av identiteter är en 

grundläggande faktor för vår förståelse för världen och för oss själva. Våra identiteter skapas 

av handlingar, vilka gör identiteten performativ. Med detta menas att vi inte är genus, utan att 

genus är något som utförs (Butler, 2007; Forsman, 2014:7; Rosenberg, 2005) och som 

(re)produceras genom upprepning och performativa handlingar.  

Vidare menar Butler att genus är något som manifesteras och konstrueras genom individers 

beteende, agerande och utseende, och att detta görs utifrån förväntningar och en vilja att följa 

normer. Hon menar att detta görs utifrån den heterosexuella matrisen (Rosenberg, 2005:10), 

vilken fungerar som ett teoretiskt ramverk som syftar till att förklara heteronormen genom att 

ställa män och kvinnor i motsats till varandra både fysiskt och beteendemässigt (Gemzöe, 

2002:138). Butlers fokus på genus som något som görs snarare än något som är kan 

destabilisera de normer som den heterosexuella matrisen bygger på, något som beskrivs som 

subversiv performativitet. Genom att uppträda på ett sätt som enligt normen inte uppfattas 
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som typiskt kvinnligt eller typiskt manligt ifrågasätts dessa föreställningar. Exempel på denna 

subversiva performativitet kan vara maskulina kvinnor eller feminina män (Rosenberg, 

2005:17). I denna studie kan subversiv performativitet antas visa sig bland bilder på 

Instagram som går emot förväntningarna, exempelvis en bild där en man dricker cider. 

Connell (2008) tillför en dimension i forskningen som oss veterligen inte är lika utforskad; sitt 

maskulinitetsperspektiv. Maskulinitetsteorier utgår från teorier gällande könsroller, vilka 

menar att människor följer en uppsättning normer förknippade till kön (Connell, 2008:52f). Vi 

människor socialiseras således in i könsroller som sedan internaliseras (a.a.:54) och en 

uppfattning angående detta är att könsroller är en produkt av biologiska könsskillnader – ett 

antagande som inte nödvändigtvis stämmer. Hegemonisk maskulinitet är ett närliggande 

begrepp som kan förklaras som ett normativt ideal för hur män bör vara. Denna hegemoni 

pekar på att det föreligger tolkningsföreträde för de män som passar in under detta normativa 

ideal, och även kritik mot dem som inte passar in (a.a.). Enligt denna tes kan män som närmar 

sig kvinnliga attribut tänkas ses som mindre värda eftersom kvinnor är förknippade med 

svaghet. I linje med detta menar Hirdman (2003:12) att befolkningen delas in i kategorierna 

“man” och “kvinna” vilka tilldelas olika roller. Dessa befästa roller leder i sin tur till skapande 

av normativa stereotyper. Vidare hävdar hon att stereotyperna tenderar att vara fördelaktiga 

för män (a.a.:59), något som upprätthåller och förstärker bilden av kvinnan som det svagare 

könet. Ovanstående resonemang kan således tänkas förklara varför en första granskning av 

Instagram indikerar att det är vanligare att kvinnor dricker ”mansdricka” som öl än att män 

dricker ”kvinnodricka” som vin eller cider.  

Att studera hur genus konstrueras är som ovan nämnts ingen ny företeelse utan olika 

genusteoretiker och sociologer har länge försökt studera skillnader mellan biologiskt kön och 

socialt konstruerat kön samt interaktionen däremellan. West och Zimmerman (1987) förklarar 

i artikeln Doing gender hur genus fungerar och hur vi ständigt skapar genus och gör kön. 

Författarna skapar även en uppdelning mellan kön, könskategori och genus för att kunna 

urskilja vad de egentligen diskuterar. Begreppet kön definieras som socialt accepterade 

biologiska kriterier vilka är en klassificering av personer i två olika former: man eller kvinna, 

vilka bestäms av genitalier och kromosomer. Könskategorin är den kategori som individer 

placeras in i och väljer att visa upp. Individerna förväntas använda den kategori som verkar 

lämplig efter utseende- och beteendemässiga uttryck, och det är möjligt att tillhöra en viss 

könskategori fastän de biologiska kriterierna inte är uppfyllda. Genus är känt som det socialt 

konstruerade könet och innebär att individer beter sig i enlighet med normen för hur en man 
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respektive en kvinna bör bete sig. Kvinnor kan ses som icke-feminina men de slutar inte vara 

kvinnor för det, utan ses bara som ”okvinnliga” kvinnor. Genus är något som skapas i 

interaktion, och det är genom denna vi upprätthåller de beteenden som ”manualen” för att 

vara kvinna säger att vi ska ha för att uppfattas som kvinna, exempelvis genom att låta någon 

dra ut stolen för en etc. (West & Zimmerman, 1987).  I linje med detta synsätt kan det vara 

rimligt att anta att kvinnor respektive män vill hävda sin könstillhörighet i enlighet med 

rådande normer då de dricker alkohol – och även då de presenterar sig själva på sociala 

medier.   

West och Zimmerman (1987) diskuterar även ett rollperspektiv och menar att en roll är något 

som produceras genom daglig aktivitet, vilket går i linje med Butlers tankar om upprepning 

och performativitet. De benämner även resurser som används för att göra genus, och att dessa 

resurser utnyttjas på olika sätt i och med att det finns regler och normer som vi följer som man 

respektive kvinna. Vidare menar de att rollkonflikt uppstår om vi går emot dessa regler och 

normer, och ett exempel på en sådan rollkonflikt i denna studie är då kvinnor dricker öl eller 

när en leende man tar en bild på sig själv med ett vinglas. Detta är ett resonemang som även 

diskuteras senare i resultatdelen och som stärker uppfattningen om att det inte är socialt 

accepterat att framstå hur som helst på bild. 

Goffmans dramaturgiska teori 

Erving Goffman är känd för att ha tillämpat sin dramaturgiska metafor på flertalet studier, 

vilken bygger på hans bild av samhället som ett pågående drama med människan som 

skådespelande spelpjäs (Goffman, [1959] 2009). Med ett snävt fokus på performativitet 

(handlingars betydelse) tenderar Goffman i likhet med tidigare nämnda teoretiker att 

intressera sig för människans handlingsutrymme och menar att skådespelet bara är en påhittad 

föreställning. Goffman gör en distinktion mellan rollerna vi tar på oss när vi “framträder” och 

de vi har “bakom scenen”. Han diskuterar även två olika uttryck varav det första är att utsända 

uttryck och det andra att överföra uttryck. Det första innebär att vi vill förmedla tydlig och 

direkt information medan det andra bortser från vad vi ser direkt och betonar i stället det som 

anas ligga bakom (Goffman, [1959] 2009:12). I enlighet med detta kan det vara rimligt att 

anta att även individer i sociala medier visar något på bild men att det finns något 

bakomliggande (som ett socialt eller normerande tryck). Instagram kan på detta sätt tänkas 

fungera som en scen där individer får möjlighet att framträda i enlighet med rådande normer.  
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I Gender advertisements (1979) presenterar Goffman sin genusanalys av reklambilder, och 

även här tenderar han att applicera den dramaturgiska metaforen. Goffmans diskussion 

behandlar vad det faktiskt är som visas i reklambilder och huruvida detta påverkar synen på 

genus (Sverrisson, 2011:170). När arbetet presenterades hade Goffman etablerat diverse 

klassifikationskategorier vilka visar hur vi etablerar och formar våra liv utifrån våra genus. 

Vissa ”roller” tenderar att vara relativt fasta men de kan även rubbas genom att det 

exempelvis visas bilder på män i förkläde, vilket utvecklar genusspelet (a.a.). Goffman 

argumenterade även för att människor i reklambilder är självmedvetna och poserar på bilder 

(a.a.:171) och att dessa människor ingår i en uppsättning vilken regisseras av en producent 

eller dylikt. Att situationerna är regisserade av någon annan än de avbildade personerna kan 

leda till att poserna i bilderna blir typiskt manliga eller kvinnliga. Fastän det är viktigt att ta i 

beaktande att Goffmans analyser gällande reklam kanske inte alltid går att applicera på dagens 

samhälle så kan de självpresentationer som visar sig på internet tänkas ses som “privatreklam” 

(a.a.:172).  

Att utmana traditionella köns- och genusroller är något som är intressant även ur denna 

uppsats synvinkel eftersom det exempelvis inte alltid är socialt accepterat för män att dricka 

vedertagen “kvinnodricka”, och att den sortens normbrytande beteende är mer 

intresseväckande än beteenden som går enligt normen. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning har med fokus på diverse svenska dagstidningar undersökt hur tidningarna 

tenderar att konstruera könsskillnader i alkoholrelaterade sammanhang (Bogren, 2010). Här 

diskuteras främst det faktum att genus, alkohol och media omtalas i situationer gällande 

reklam, men det finns även en aspekt gällande hur bilder i media kopplas till alkohol och 

genus. Forskning har visat att alkoholrelaterade bilder bland annat diskuteras utifrån ”bra 

mamma”-kriterier (Jarlbo, 2004) medan annan media tenderar att påpeka de negativa 

hälsoaspekterna angående kvinnors alkoholkonsumtion, vilka delvis berör utseende och 

fertilitet (Day m.fl. 2004). Flertalet brittiska forskare har likaså studerat ovannämnda faktum 

men menar att tidningar riktade mot kvinnor pekar på ett positivt samband mellan att kvinnor 
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dricker alkohol och det faktum att världen är traditionellt mansdominerad, samt att tidningar 

riktade till män relaterar mäns drickande till bl.a. krigsmetaforer (Lyons m.fl. 2006). 

Flertalet studier förefaller ha kommit fram till en likartad slutsats; att kvinnors 

alkoholkonsumtion tenderar att framställas som problematisk i media (Bernhardsson & 

Bogren, 2012; Bogren 2010, 2011; Day m.fl. 2004). Detta kan delvis förklara varför de 

kvinnor som lägger upp alkoholrelaterade bilder på Instagram (i detta datamaterial) väljer att 

presentera sig själva som ”snygga” och i god dager. Är dessa kvinnor tvungna att hävda sin 

snygghet, fertilitet och på något sätt motbevisa sambandet mellan alkohol och dålig hälsa?  

Studier har oss veterligen tidigare tenderat att fokusera på kvinnans roll som 

alkoholkonsument och mindre på mannens del, något som kan tänkas bero på hur tabubelagt 

det tidigare varit för kvinnor att utöva ”mansgöra” såsom att konsumera alkohol. Törrönen 

(2011) har med fokus på alkoholreklam undersökt hur kvinnor och alkohol framställs i 

damtidningar. Resultaten visar bland annat att en utveckling har skett och att den generella 

synen har gått från att se kvinnan som relativt anonym till en självständig och stark kvinna 

som även hon kan dricka alkohol. Denna ändrade syn kan antas visa på en markant skillnad 

jämfört med det faktum att kvinnor för 40-50 år sedan ansågs vara husmödrar som inte skulle 

konsumera alkohol överhuvudtaget (Törrönen, 2011). I enlighet med detta kan det vara 

rimligt att anta att det blivit mer legitimt för kvinnor att visa upp sin alkoholkonsumtion, om 

än så verkar det fortfarande finnas något tabubelagt för just kvinnor att hävda sig på samma 

sätt som män. Detta leder till antagandet att kvinnor i större utsträckning än män konsumerar 

alkohol i hemmet där alkoholintaget hålls mer anonymt. Törrönen påpekar det faktum att 

Sverige anses vara ett allt mer jämställt land, men att traditionella könsnormer trots detta 

fortsätter att reproduceras i alkoholrelaterad reklam (Törrönen, 2014).  

I Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder från 2002 analyseras genus utifrån ett 

bildanalytiskt perspektiv. Hirdman inleder med att diskutera det främjande användandet av 

medier, och menar att det förekommer ett sorts normerande tryck som producerar vad som är 

kvinnligt och vad som är manligt (Hirdman, 2002:8). Vidare kritiserar hon i avhandlingen det 

faktum att tidningar väljer att rikta sig till en manlig eller kvinnlig publik, och menar att det 

förekommer en problematik gällande hur genus produceras och reproduceras beroende på om 

tidningen är riktad till män eller kvinnor (a.a.:8f). Under 1960-talet skedde diverse politiska 

och kulturella förändringar i Sverige och i samhällsdebatten blev det allt vanligare att 

ifrågasätta familj och äktenskap (a.a.:11). Det kan i och med detta vara rimligt att anta att 

kvinnan som egen person fick mer plats. Enligt Hirdman påverkar medier av olika slag 
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konstruktionen av både femininitet och maskulinitet (a.a.:8), och menar att vissa beteenden 

ses som könsideala vilket tenderar att påvisas även i denna studie. Dessa könsideala 

beteenden kan antas vara ett resultat av potentiella skillnader i hur män och kvinnor 

presenterar sig själva på olika sorters medier, och att detta möjligen beror på en normativ bild 

av vad som är manligt och kvinnligt. 

Hirdman (2008:111ff) har genom bildanalys även granskat bilder på hemsidan Snyggast.se, 

en hemsida vars syfte var att bilder av unga killar och tjejer betygsattes av hemsidans 

besökare, vilket resulterade i en topplista för de bilder som tilldelats högst poäng. Hirdman 

konstaterar att tjejerna och killarnas topplistor såg väldigt olika ut i fråga om hur de 

porträtterade sig. Tjejernas bilder signalerade att de var medvetna om sitt yttre medan de 

antogs söka bekräftelse, samtidigt som det även låg fokus på att framstå som tillmötesgående 

genom att exempelvis le. I de fall där leendet ersatts av putande läppar (“duckface”) eller mer 

klassiskt “sexiga” ansiktsuttryck kompenserades detta ofta genom att ha med en smiley i 

bildtexten, vilket tyder på att tjejerna kände ett behov av att framstå som tillmötesgående och 

trevliga. Även de tillhörande bildtexterna tydde på att tjejerna var beroende av betraktarens 

åsikter om dem, till skillnad från killarnas bilder där bildtexterna hölls mer neutrala och 

killarna framstod som oberörda av betraktarens åsikter. Kroppspositionen medförde även att 

killarna ofta såg ut att vara i rörelse och upptagna med annat (a.a.).  

Hirdmans analys av bilderna på hemsidan kan på flera sätt ge en antydan om hur pass olika 

män och kvinnor porträtterar sig på bilder och vad de strävar efter i samband med detta. Vad 

som däremot bör tas i beaktande är att syftet med denna hemsida var att bilderna skulle 

betygsättas och att det därför blev extra viktigt att presentera sig själv på ett, enligt 

betraktarna, önskvärt sätt. Att en bild på det sociala mediet Instagram har möjlighet att få 

“likes” kan emellertid tänkas medföra att den porträtterade anpassar sin porträttering i likhet 

med hemsidan Snyggast.se, då “likes” kan tänkas motsvara en form av betygssättning (jämför 

Hirdman, 2008). Eftersom Hirdman sammanfattningsvis visar på tydliga skillnader mellan hur 

män och kvinnor porträtterar sig själva ger detta en föraning om att denna uppsats analys av 

Instagrambilder även den kan framhäva skillnad mellan könen, eftersom det torde finnas en 

allmän förväntan på hur män respektive kvinnor porträtterar sig själva.  

Brown och Gregg (2012) har konstaterat att framförallt unga arbetande kvinnor och unga 

mammor gärna publicerar festliga bilder på Facebook i syfte att maximera nöjet en festlig 

tillställning innebär. Detta behov grundar sig enligt författarna på dessa unga, upptagna 

kvinnors hektiska vardagsliv vilket begränsar tillgången till nöjesfulla aktiviteter. Vidare 
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menar författarna att framförallt unga kvinnor tenderar att känna samvetskval då de 

konsumerar alkohol, vilket kompenseras genom att förmedla en positiv och attraktiv av sig 

själv på Facebook (a.a.). Vilken typ av bilder som publiceras i samband med festligheter 

tenderar att variera i stor utsträckning beroende på vem som publicerat bilden. En aspekt kring 

detta är frågan angående om eller hur män och kvinnors alkoholkonsumtion skiljer sig åt 

vilket i sådana fall kan tänkas tyda på att vi tidigt bildar oss en uppfattning om vad som är 

typiskt manligt respektive kvinnligt gällande alkoholkonsumtion. 

Vidare har en svensk studie skildrat tonåringars vanor av sociala medier med fokus på 

kommunikation genom uppladdning och delning av bilder (Forsman, 2014). Metodiken och 

analyserna har även i denna studie utgått från ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär 

att våra föreställningar om sociala företeelser skapas genom vårt sätt att tänka och agera kring 

dem, såsom att genus och vad som är manligt och kvinnligt skapas genom våra handlingar – 

vi gör kön, vi är inte kön (Forsman, 2014:7). Resultaten visade att tonåringarna tenderade att 

vara mycket medvetna och tog hänsyn till vilka bilder de publicerade (ofta försökte de se 

äldre ut än de var). Bilderna visade även starka konventioner vilka var könskodade som 

antingen "manligt" eller "kvinnligt": Pojkarna poserade på ett känslolöst sätt, skulle gärna ha 

ett ”stenansikte” och låtsades inte bry sig, medan flickorna ofta redigerade och manipulerade 

bilderna, log mycket och ändrade sina profilbilder oftare (Forsman, 2014:8). Även denna 

studie tenderar således att urskilja relativt tydliga könsskillnader i hur bilder presenteras. 

Metod 

Metoden som används i studien är av kvalitativ ansats, och med utgångspunkten att studera 

det sociala mediet “Instagram” föll valet på bildanalys. 

Allmänt om bildanalys som metod 

Att använda sig av bilder och fotografier är tidigare erkänt inom kvalitativ metod, och har 

använts både som direkt analysmaterial och indirekt som hjälpmedel för att bland annat 

underlätta intervjuer (Aspers m.fl. 2004; Bryman, 2011). En definition av bildanalys är att den 

syftar till att se olika dimensioner av en bild och tolka den på olika sätt. En infallsvinkel, en 
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ljussättning eller andra medel som bidrar till bildens komposition kan påverka hur bilden 

uppfattas, och genom att analysera en bild söks budskapet bakom bilden. Visuell metodik som 

generellt begrepp syftar bl.a. till att besvara frågor om samhället med hjälp av bilder 

(Sverrisson, 2011:165ff). Att undersöka olika sorters bildarkiv kan anses vara ett sätt att 

utveckla visuella sidor av sin forskning. Dessa bildarkiv kan idag återfinnas på olika 

digitaliserade sidor vilka bland annat skapats av muséer, och efter att ha tagit del av bilderna 

kan dessa användas som studiens dataunderlag (a.a.:165). I denna studie ses Instagram som ett 

övergripande bildarkiv, och valet av bildanalysmetod föll slutligen på en semiotisk bildanalys. 

I vår studie kan Instagram tänkas svara på hur samhälleliga normer speglar sig då vi 

porträtterar vår alkoholkonsumtion. I senare avsnitt beskrivs urvalsprocessen närmare.  

Semiotisk analysmetod 

Semiotik definieras som läran om tecken och teckensystem och används till både bilder och 

texter i den kvalitativa ansatsen (Bryman, 2011:506; Gripsrud, 2002:136). Semiotiken syftar 

även till att avslöja den dolda meningen bakom det som kan återfinnas i en text, bild eller 

dylikt. Ytterligare en utgångspunkt är att avsikten med bilder är att skapa olika känslor och att 

det första intrycket är relevant för den fortsatta tolkningen av bilden. En semiotisk bildanalys 

delas in i två olika nivåer: den denotativa (bildens grundbetydelser) och den konnotativa 

(bildens bibetydelser). Den förstnämnda beskriver bildens beståndsdelar, den direkta 

betydelsen exempelvis människor, föremål och miljöer (Gripsrud, 2002:140). Denna nivå kan 

även förklaras som en deskriptiv del som beskriver materialet. Vid den konnotativa nivån 

tolkas olika betydelser och vad som är intressant eller vilka värderingar som associeras till 

bilden, den indirekta betydelsen (a.a.) och det är först vid denna nivå som materialet 

analyseras. Även kameravinklar påverkar hur vi exempelvis uppfattar en person på en bild 

(Hirdman, 2002:49). Det förekommer även privata associationer, en bild på en röd cykel kan 

exempelvis framkalla minnen av cykeln på landstället under sommaren och så vidare. Privata 

associationer är inte alltid relevanta för frågeställningen eller dylikt men det är viktigt att ha i 

åtanke hur dessa kan påverka sättet vi betraktar bilder. Semiotisk bildanalys lämpar sig väl för 

denna studie eftersom både grundbetydelser i form av synliga aspekter (exempelvis val av 

dryck) och bibetydelser i form av tolkningar (exempelvis vilken roll informanten
2
 förmedlar) 

är av intresse. Som framgår av bildanalysschemat nedan är analysfrågorna inspirerade av 

                                                 

2 ”Informant” syftar i denna uppsats till de personer som porträtteras på bilderna i analysmaterialet. 
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tidigare forskning och teori på både denotativ och konnotativ nivå. I tabell 1 återfinns en 

förteckning av materialet utifrån de båda nivåerna. 

 

Bildanalysschema 

 

Denotation 

Denotationen är en beskrivning av bilden och det som syns. Hela bilden skall beskrivas 

noggrant men endast det som syns direkt – tolkningen lämnas till konnotationen.  

• Vilket kön har informanten?   

• Typ av dryck/bägare? 

• Vilken miljö vistas informanten/informanterna i? 

• Vilken kameravinkel? 

• Vad har informanten för kroppsspråk och blick?  

• Filter och verktyg? 

 

Konnotation 

Konnotationen är bildens bibetydelse eller tilläggsbetydelse. Utifrån det som faktiskt syns i 

bilden (denotationen) så framkommer även associationer av bilden som kan tolkas, en mer 

abstrakt tolkning av bilder. 

• Vilka etablerade könsnormer framträder? 

• Vilka roller framträder? 

• Vilka associationer ger människans/människornas kroppsspråk och blick? 

• Förekommer subversiv performativitet i bilden? 

• Vad tror vi att fotografen eller den fotograferade vill förmedla med bilden? 

 

Figur 1. Bildanalysmodell 
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Bildanalysmodellen ovan visar hur analysen delades upp. Först studerades bildens denotativa 

nivå, sedan bildens konnotativa nivå och dessa två beståndsdelar mynnade sedan ut i en 

sammantagen analys. 

Urval och material 

Valet att analysera bilder genom det sociala mediet Instagram grundas framförallt i att detta 

medium med åren blivit allt mer populärt bland svenskar, och som tidigare nämnt uppskattas 

mängden svenska användare (12 år och uppåt) uppgå till 28 % av befolkningen (Findahl, 

2014).  Detta medium är även förhållandevis outforskat, framförallt vad gäller komponenten 

alkohol vilken utgör en av byggstenarna i denna uppsats.  

Datamaterialet som analyserats består av Instagrambilder med hashtaggen #skål vilken valdes 

eftersom denna kan tolkas könsneutralt samt att den till stor del brukas av svenska användare. 

Denna hashtag används även relativt frekvent och dess innebörd är starkt kopplad till 

alkoholkonsumtion. Valet att inte utgå ifrån andra alkoholrelaterade hashtags, exempelvis 

#alkohol, grundas i att denna hashtag används frekvent över världen vilket hade komplicerat 

studiens syfte då endast svenska informanter efterfrågades. Att begränsa urvalet till svenska 

användare grundades i att Sverige utgör intresseområdet för denna uppsats. Ett flertal bilder 

som benämnts med den aktuella hashtaggen #skål sorterades även bort under urvalsprocessen. 

Exempel på bortsorterade bilder är sådana uppladdade av användare från övriga världen samt 

bilder med en total avsaknad av alkoholhaltig dryck, detta eftersom syftet med studien gått 

förlorat om dessa bilder inkluderats. Bilder på skålar och andra liknande föremål var vanligt 

förekommande och även dessa bilder sorterades bort.  

Bilderna samlades in under en dag i november, och bilderna som inkluderades i urvalet hade 

laddats upp under de tio föregående dagarna vilket inkluderade två helgdagar och åtta 

vardagar. Valet av dessa tio dagar grundades i att det under denna period inte förekom någon 

form av högtid, vilket möjligen kunnat visa en skev bild av alkoholkonsumtion i och med att 

högtider enligt Lalander (1998) ofta sammankopplas med alkoholkonsumtion. Att bilderna 

var tagna under de tio dagarna som varit aktuella vid datainsamlingen går förvisso inte att 

fastställa då vissa bilder var kommenterade med hashtaggen #tbt exempelvis vilket tyder på 

att bilden är tagen i ett tidigare skede. Urvalet bestod av 58 bilder, vilka samlades in med 

hjälp av telefonfunktionen ”skärmdump”/”screenshot”. Denna funktion innebär att genom ett 

knapptryck ta ett foto av det som för tillfället visas på skärmen, vilket möjliggör att samtliga 
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bilder i urvalet fotograferas och överförs till dator för arkivering. Att använda sig av just 

screenshots är enligt Lomborg (2012) en lämplig metod vid bearbetning av naturalistisk data, 

bland annat för att denna form av insamling ger möjlighet att arkivera materialet.  

De 58 bilderna tematiserades efter kategorierna “kvinna” och “man”, detta för att senare 

kunna tydliggöra eventuella skillnader och likheter vid analysen. Bilder där både män och 

kvinnor framträdde inkluderades således inte i materialet, vilket grundades i en föraning att de 

porträtterade möjligen haft en inverkan på varandra. De sammantagna kriterierna för att låta 

bilden inkluderas i urvalet var således att bilden är uppladdad av en svensk användare, att 

alkoholhaltig dryck och en eller flera individer görs synlig på bilden samt att bilden blivit 

uppladdad på Instagram inom den angivna tidsramen.  Dessa aspekter avgjordes genom 

subjektiv bedömning. Förekom osäkerhet kring dessa aspekter avgjordes bedömningen genom 

att se till bildtexter och närmare granska användarens konto. De bilder som trots denna 

närmare granskning ändå inte med säkerhet kunde sorteras in under någon av ovanstående 

kategorier sorterades bort för att inte riskera att bidra till ett missvisande resultat. 

Reliabilitet, validitet och intersubjektivitet 

Kvalitativ metod kan enligt Bryman (2011:368ff) upplevas som subjektiv, vara svår att 

replikera, ha bristande transparens (detaljbrister i beskrivningen av utförandet) samt innebära 

svårigheter med generaliserbarhet. Reliabilitet (tillförlitligheten i en mätning) och validitet (att 

mäta det som avses mätas) som begrepp är vanligast förekommande inom kvantitativ 

forskning och används för att säkerställa undersökningars kvalitet. Vid kvalitativ analys är det 

inte alltid fördelaktigt att använda sig av begreppen reliabilitet och validitet eftersom synen på 

dessa kan påverkas av den vetenskapsteoretiska utgångspunkten. Denna uppsats utgår ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket motsäger “sann” objektiv kunskap (jämför Bryman, 

2011:38), vilket kan tala emot användandet av reliabilitet och validitet som begrepp. Genom 

att tydliggöra tillvägagångssättet och motivera tolkningar och val ökar dock förutsättningarna 

för god reliabilitet, validitet och intersubjektivitet.  

För att uppnå reliabla resultat i en studie förutsätts att mätinstrumenten som använts är 

tillförlitliga (Ejvegård, 2009:77f), något som inte alltid är lätt att uppnå då mätinstrumenten 

ofta är utformade av forskaren själv och eventuellt inte är beprövade och välkända på samma 

sätt som många kvantitativa metoder. Den semiotiska analysmetoden utgör mätverktyget i 

denna uppsats, och att undersöka samt tolka betydelsebärande tecken i bilder anses vara ett 
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vanligt tillvägagångssätt (Eriksson, 2009). Reliabiliteten kan dock diskuteras i detta avseende 

då den konnotativa delen av analysen mestadels styrs av tolkning, något som kan påverkas av 

författarnas bakgrund och erfarenheter. Även då tolkningen i största möjliga mån syftar till att 

hållas saklig i frånvaro av personliga antaganden bör det uppmärksammas att det ändå är 

personer som analyserar bilderna och att subjektiva uppfattningar därför oundvikligen 

förekommer. För att minimera detta tolkningsproblem är det därför förmånligt att två 

författare samarbetat med analysen i denna uppsats. 

Validiteten i denna studie kan bland annat diskuteras i fråga om generaliserbarhet. I denna 

studie kan datamaterialet anses vara tillräckligt stort för att eventuella resultat ska kunna 

generaliseras, fastän generaliserbarhet som begrepp inte är att föredra i kvalitativ forskning. 

Det kan exempelvis vara rimligt att anta att eventuella liknande mönster även kan förekomma 

på andra sociala medier. I och med att Sveriges riksgräns fungerar som geologisk avgränsning 

samt att det inte förekommit någon som helst avgränsning vad gäller informanternas ålder har 

samtliga svenska Instagramanvändare med offentliga konton haft samma möjlighet att komma 

med i urvalet om de hashtaggat en bild med #skål. Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

framhäver vikten av att se på sammanhanget då det ska avgöras om en diskursanalys är valid. 

Detta sammanhang tar form då de analytiska påståendena presenteras, och förekommer brister 

i dessa påståenden kan därför validiteten ses som bristfällig. Transparens är som tidigare 

nämnt även en viktig aspekt vid validering, och att presentera analysmaterial och tankegångar 

som uppkommit under analysen anses fördelaktigt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:123). 

Att det kodningsschema som använts vid analysen presenteras i uppsatsen (se tabell 1) bör 

rimligtvis bidra till transparensen och även replikerbarheten av denna studie. 

Etiska överväganden 

Oss veterligen finns i nuläget inga tydliga etiska riktlinjer vad gäller forskning av 

internetbaserat material, i en studie är det dock alltid viktigt att diskutera de etiska aspekterna 

(Kozinets, 2011). Vetenskapsrådet (1:2011) belyser svårigheterna med att veta vad som är 

moraliskt försvarbart och menar att det krävs bl.a. diskussioner kring hur forskningen har 

bedrivits. Det finns dock ett antal grundläggande ställningstaganden vad gäller etik vilka berör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de delaktiga (Vetenskapsrådet, 

1:2011). Enligt Kozinets (2011) kan viss forskning bedrivas utan medgivande från 

informanter, exempelvis forskning där det inte finns någon tydlig koppling till identitet.  
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I denna studie är informanterna i viss bemärkelse anonyma då deras uppgifter behandlas med 

anonymitet och ingen obehörig individ får ta del av bilderna. Det paradoxala vad gäller de 

etiska aspekterna och huruvida informanterna själva godkänt sin medverkan är att studien 

endast behandlar offentliga konton, samt att dessa användare är medvetna om att deras bilder 

och texter är öppna för allmänheten. Instagram har en sekretesspolicy vilken tydliggör att alla 

offentliga inlägg kommer finnas tillgängliga för andra användare (Instagram, 2013) vilket 

nödvändigtvis inte innebär att informanterna vill att dessa bilder används i forskningssyfte. 

Internet är varken en privat eller en offentlig plats, och det är viktigt att ta hänsyn till olika 

situationer på nätet var för sig då varje situation är unik (Kozinets, 2011).  I och med att det 

utvalda sökordet #skål inte är ett ovanligt sökord så torde det även vara svårt för utomstående 

att söka upp informanternas bilder, vilket togs i åtanke för att uppnå konfidentialitet i den mån 

det är möjligt. I det kommande analysavsnittet benämns inte heller någon enskild bild utan det 

framgår endast vad en minoritet/majoritet av bilderna visar, vilket inte heller gör det möjligt 

att peka ut någon enskild individ. Materialet raderades så fort uppsatsen färdigställts.  

Ejvegård (2009:148) diskuterar skillnaden mellan etik och moral där den förstnämnde 

vägleder vad som får göras eller inte göras ur en ren principiell synpunkt, och den andre 

beskrivs som en mänsklig egenskap och visar även vilka normer som tillämpas. Vidare 

diskuterar Ejvegård att forskare inte alltid är överens angående vilken forskning som är 

moraliskt försvarbar (a.a.) och även de olika uppfattningarna som råder. Nypositivistiska 

forskare menar enligt Ejvegård att allt som går att forska om får utforskas, att vetenskaplig 

forskning inte bör vara subjektiv utan enbart objektiv samt att det inte bör bedrivas någon 

känsloengagerad forskning (a.a.). Detta påstående strider mot denna studies anförande 

eftersom den socialkonstruktivistiska ansatsen motsäger det faktum att det finns en objektiv 

“sann” kunskap utan snarare menar att det förekommer olika uppfattningar av verkligheten. 

Resultat 

Av de 58 bilder som inkluderades i materialet bestod 26 bilder av porträtteringar av män och 

32 bilder bestod av porträtteringar av kvinnor. I följande avsnitt presenteras resultat och 

analys. På grund av etiska aspekter kommer inga bilder exponeras. Nedan redovisas de 

övergripande resultaten gällande den semiotiska bildanalysen. Det bör även poängteras att ett 
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fåtal undantag förekom i tabellen men uteslöts i analysen, exempelvis då det förekom en 

extrem kameravinkel eller ovanlig alkoholhaltig dryck. Nedan sammanfattas hur de 58 

bilderna analyserats utifrån analysfrågorna. 

Denotativ analys: Bildens grundbetydelser 

Den denotativa analysen visade att majoriteten av männen tenderade att konsumera öl (jämför 

Leifman & Gustafsson, 2003). Den återstående minoriteten drack istället mousserande vin, 

champagne eller motsvarande samt vin. Bland kvinnor var däremot både vin den dryck som 

konsumerades i högst utsträckning, men även mousserande vin, champagne eller motsvarande 

förekom likväl som drinkar eller ”groggar”. Ett fåtal bilder påvisade även att kvinnorna 

konsumerade öl och starksprit. 

Analysen visade även att både männen och kvinnorna mestadels konsumerade alkohol i 

hemmet eller i annan hemmiljö. Den överensstämmande kontexten där bilden är tagen visar 

på att det inte finns två specifika könsideal i detta avseende. Det var även vanligt 

förekommande att både män och kvinnor befann sig i bar-/restaurangliknande miljöer, och 

bland kvinnorna befann sig ett fåtal även i spamiljö.  

Vad gäller kameravinkel blev majoriteten av männen fotograferade av någon annan, ofta 

framifrån. Bland kvinnorna var selfies
3
 vanligt förekommande, ofta framifrån eller snett 

ovanifrån och bilden var ofta tagen nära ansiktet. Bland både män och kvinnor var det vanligt 

förekommande att se in i kameran, en del av männen hade även ett kroppsspråk som antydde 

att de var upptagna med något annat utöver fotograferandet. Både männen och kvinnorna log 

ofta mot kameran, något som i viss mån går emot antaganden om att det främst är kvinnor 

som ler på bild (se bl.a. Hirdman, 2008:116; Forsman, 2014:8). Genomgående tenderade 

informanterna att ha ett stelt kroppsspråk och posering förekom ofta. Denna posering 

tenderade dock att te sig i olika form beroende på informantens kön. Männen höll ofta ut 

armarna en bit från kroppen vilket framhävde armmusklerna. Kvinnorna däremot poserade 

ofta på ett sätt som uppfattades som mer konstlat. Armarna hölls ofta mycket nära kroppen 

och huvudet var ”på sned”. Detta poserande medförde i sin tur att kvinnorna rent kroppsligt 

ofta såg små och undergivna ut. ”Duckface” förekom emellanåt (jämför Forsman, 2014) 

likväl som putande med rumpan, och kvinnornas ögon var ofta uppspärrade.   

                                                 

3 ”Selfie” syftar i denna uppsats till en bild där personen i fråga fotograferat sig själv 
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Bilderna av männen var ofta mörka och dova där inget märkbart filter verkade ha använts, och 

även svartvita bilder förekom. Detsamma gällde majoriteten av kvinnornas bilder, men i det 

flertalet fall det ändå förekom någon form av märkbart filter uppfattades färgerna som något 

kontrasterade vilket går i linje med Forsman (2014:8f) som menar att tjejer ofta manipulerar 

och redigerar sina bilder. 

Konnotativ analys: Bildens bibetydelser 

Följande tre underrubriker utgår från den konnotativa uppdelningen i tabell 1. Sammantaget 

analyserades fem huvudområden på den konnotativa nivån vilka utmynnat i följande tre 

rubriker.  

Könsnormer och könsroller 

Könsnormer tydliggjordes bland männens bilder då flertalet drack öl och ofta befann sig i en 

stojig miljö (exempelvis krog och pub). Flertalet visade upp muskler och försökte framhäva 

sin kroppsvolym och således se större ut. Vissa män tenderade att verka obrydda om att bilden 

togs, något som går i linje med Forsmans (2014:8) resonemang. Även bland kvinnorna 

förekom diverse etablerade könsnormer, framför allt genom att majoriteten av kvinnorna 

drack vin. En klar majoritet av kvinnorna log även stort, och i en del fall förekom även 

duckface (jämför Forsman, 2014). De poserade även på ett tydligt sätt till skillnad från 

männen som poserade på ett mer subtilt sätt. Flertalet kvinnor försökte i viss mån se söta ut 

och det var även vanligt förekommande att kvinnorna spärrade upp ögonen samt hade huvudet 

på sned. 

Under analysens gång etablerades även diverse roller både hos männen och kvinnorna. Några 

av männen tenderade att bete sig på ett ”stojigt sätt” vilket valdes att kallas ”lustigkurre” och 

flertalet män trädde in i rollen som ”cool”, något som framgått av tidigare forskning 

(Forsman, 2014:9; Hirdman, 2008:121). En del män tillträdde rollen som ”manlig” och ett 

fåtal hade en ”feminin” roll vilket tolkades som en sorts subversiv performativitet (Butler, 

2007). Flertalet kvinnor gick in i rollen som ”tilltalande”, vilket pekar på att de önskar 

framställa sig själva som attraktiva. Detta faktum bemöter tidigare forskning som visat på 

samband mellan kvinnors alkoholkonsumtion och negativ hälsa (Day m.fl. 2004), något som 

kan antas medföra att kvinnor hävdar sin snygghet då de konsumerar alkohol. Diverse kvinnor 

gick även in i rollen som ”lustigkurre” (något som tidigare var förknippat till män) och 

flertalet kvinnor framställde sig även som ”partytjej”, vilket i viss går i linje med tidigare 
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forskning som konstaterat att kvinnor på senare år har visat sin alkoholkonsumtion mer öppet 

(Brown & Gregg, 2012). 

Förmedling och planering 

Flertalet av männens bilder förmedlade ”grabbkväll” och stämning men även att de är coola 

(jämför Forsman, 2014) och ”sköna”. På flertalet bilder var även alkoholen i fokus, vilket i 

viss mån kan tänkas syfta till att det anses coolt att konsumera alkohol. Till skillnad från 

kvinnorna antogs endast ett fåtal män vilja förmedla ”snygghet” och en fåfäng sida, bland 

annat genom att visa upp kroppen. Ofta uppfattades männen som att de framförallt försökte 

måla upp en rolig stämning, som om de hade överdrivet roligt. Många bilder gav ett “stojigt” 

intryck vilket tolkades som att männen ville leva upp till förväntningar över hur män beter sig 

när de dricker alkohol och har kul. Även kvinnorna förmedlar en stämning med sina bilder 

men snarare för att visa att de hade det trevligt och mysigt. På flertalet av männens bilder 

uppvisades en trevlighet och en stämning vilken uppfattades som lite överdriven och 

framtvingad. Tillgjorda leenden och ett exalterat kroppsspråk är exempel på uttryck som var 

vanligt förekommande. Dessa konstlade kroppspråk och ansiktsuttryck medförde ofta att 

stämningen uppfattades som överdriven och tillgjord. Således tolkades genomgående männen 

som att de inte hade riktigt så roligt som de ville förmedla med bilden.  

Kvinnorna gav ofta intryck av att försöka se bra ut och bilderna upplevdes inte som “stojiga” i 

samma utsträckning som männens bilder. Kvinnorna verkade ofta fokusera på att förmedla sig 

själva som snygga och fräscha, gärna i kombination med en feststämning. Detta faktum kan 

bemöta tidigare forskning som visat att kvinnors alkoholkonsumtion framställs i negativ dager 

utifrån hälsoaspekter (Day m.fl. 2004). Detta kan således leda till att kvinnorna även måste 

hävda sin snygghet och fertilitet på sociala medier, och presentera sig själva på detta sätt för 

att motbevisa sambandet mellan kvinnors alkoholkonsumtion och dålig hälsa. Kvinnornas sätt 

att porträttera sig på bilderna gav ofta sken av “hemmalyx” och ”mysstämning”, något som 

bidrar till antagandet att alkoholen fyllde funktionen av en sorts belöning, vilket kvinnorna 

kunnat “unna sig” i slutet på en hård arbetsdag- eller vecka. Även detta påstående kan tänkas 

vara ett resultat av att kvinnor upplever sig behöva ”försvara” att de dricker.  

Kvinnorna verkade lägga mer planering bakom bilderna som generellt såg mer genomtänkta 

ut. Endast en minoritet av männens bilder verkade planerade eller iscensatta, något som även 

detta kan antas gå i linje med Hirdmans (2008:118) resultat gällande att män oftare vill 

framstå som “omedvetna” om att bilden tas och att de vid fotograferingstillfället är upptagna 
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av något annat. Att kvinnorna upplevdes anstränga sig mer, framförallt vad gäller selfies, 

kontrasterades mot männen som antingen verkade spela på uppfattningen att män är “lite 

galna” eller försökte upprätthålla manliga normer genom att framstå som lugna och “coola” 

(jämför Forsman, 2014:9; Hirdman, 2008:121). Trots att männen tenderade att försöka 

förmedla en avslappnad kroppshållning upplevdes de (i likhet med kvinnorna) ofta som 

ansträngda i och med deras poserande där armarna hölls ut en bit från kroppen och de antogs 

försöka se muskulösa ut.  

Männens bilder hade ibland dova, mörka färger och saknade ofta märkbart filter. Detta ledde 

till att dessa bilder gav ett nästintill dystert intryck. Att kvinnorna tenderar att ha använt sig av 

filter i något högre utsträckning (jämför Forsman, 2014:8f) och att bilderna allmänt kändes 

lite mer “uppiffade” förstärkte känslan av att de ansträngt sig mer för att förmedla en attraktiv 

bild. Att kvinnornas selfies i vissa fall tagits lite ovanifrån medförde att flera av de 

porträtterade kvinnorna uppfattades som lite undergivna, små och oskyldiga vilket kan 

härledas till tidigare forskning vilken visar att kroppsretorik har betydelse för bildens budskap 

(Hirdman, 2002:49). På kvinnornas bilder var ljuset även sådant att det i många fall tydde på 

att bilden tagits tidigt på kvällen, så att säga före det att alkoholen börjat ge inverkan vilket 

indikerar att det kan tänkas finnas en undermedveten attityd som säger att bilden ska tas 

medan kvinnorna är nyktra och ”fräscha”. 

Subversiv performativitet 

Vid tidigare nämnda teoretiska resonemang gällande genusgörande och performativitet 

framgick även diskussioner kring subversiv performativitet. Detta innebär i korthet att 

individer medvetet eller omedvetet går emot tydliga könsnormer och det som anses ”normalt”, 

exempelvis kvinnliga män och manliga kvinnor (Rosenberg, 2005:17). I denna studie 

framkom enbart ett fåtal exemplifierande bilder som visade på detta, exempelvis genom att en 

stor andel män log på bilderna. Detta har enligt tidigare forskning varit förknippat med 

kvinnligt poserande på bilder (jämför Hirdman, 2008) och kan således diskuteras i termer av 

subversiv performativitet. Att ett antal män drack vin eller mousserande vin var även detta 

något som i denna uppsats tolkades som en form av subversiv performativitet, detta eftersom 

det torde finnas en allmän uppfattning om vilken sorts alkoholhaltig dryck män respektive 

kvinnor förväntas konsumera (Gustafsson & Leifman, 2003). Det förekom ett fåtal bilder på 

män som föreföll vara avvikande då dessa män tolkades som ”feminina” i termer av putande 

läppar och ”duckface”, något som tidigare tolkats som ett ”typiskt” kvinnligt drag (Forsman, 
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2014). Att män spelar på femininitet på detta vis kan både tolkas som en sorts subversiv 

performativitet men det skulle också kunna innebära att de feminina anspelningarna haft ett 

ironiskt syfte vilket stärker könsdikotomin ytterligare. Bland kvinnornas bilder förekom få fall 

av subversiv performativitet. Ett fåtal kvinnor drack exempelvis öl, grogg eller shot och vissa 

spelade på att vara ”lustigkurre”, ett drag som tidigare kopplats till mäns porträtterande. 

Slutsats 

En av slutsatserna är att det förekommer både likheter och skillnader gällande hur män och 

kvinnor presenterar sig själva tillsammans med alkohol på Instagram. Både män och kvinnor 

tenderar att anstränga sig vid fotograferingstillfället, kvinnor genom att bland annat försöka se 

attraktiva ut och män genom att spela upptagna och coola. Kvinnor och män tenderar likväl 

att posera på olika sätt, bland annat vad gäller förmedling av kroppstorlek där kvinnor vill se 

mindre ut och män vill se större ut. Mäns posering uppfattas även som mer subtil och 

kvinnors posering som mer uppenbar.  

Majoriteten av både männen och kvinnornas bilder tolkades som att den porträtterade har en 

medveten (eller undermedveten) avsikt att göra det tydligt för betraktaren att det dricks 

alkohol, drycken utgör ofta en central del av bilden. Detta tydliggjordes bl.a. genom att skåla 

mot kameran, hålla upp sitt glas eller se in i kameran och ta en klunk medan bilden tas. En 

stor del av stämningen som förmedlades var även direkt kopplad till alkohol. En uppfattning 

under analysen var att dessa bilder förmodligen sett annorlunda ut om de porträtterade 

männen och kvinnorna exempelvis druckit vatten i stället. Då bilderna av kvinnor ofta bestod 

av selfies där personen i fråga höll ett glas och verkade anstränga sig för att framstå som 

attraktiv ledde denna typ av bilder ofta till associationen att alkohol använts som anledning 

för att ta en selfie. Samtidigt som alkohol upplevdes som ett ”svepskäl” kompenserades alltså 

detta med att hålla glaset väldigt synligt eller ta en klunk. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera hur genus görs i alkoholdiskursen på Instagram med 

teoretiska grunder från bland annat ett dramaturgiskt perspektiv, genusteori och 
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”genusgörande”. Efter att studien och analyserna utförts framkom en del markanta 

könsskillnader men också mer oväntade resultat. Med hjälp av ett bildanalysschema som 

uppkommit under studiens gång bestående av frågor som ansågs vara relevanta för studien 

delades materialet in i en denotativ och en konnotativ analys. Resultatet visade bl.a. att män 

och kvinnor tenderar att konsumera olika sorters alkohol vilket går i linje med tidigare 

forskning (se bl.a. Leifman & Gustafsson, 2003). Ovannämnda resultat överensstämmer med 

rådande könsnormer vilka indikerar att män mestadels dricker öl och att kvinnor dricker vin. 

Ett mer oväntat resultat visade dock att en något större andel män drack vin jämfört med 

andelen kvinnor som drack öl. Tidigare forskning har visat att kvinnor anses vara det svagare 

könet samt att mannen ses som norm (jämför Gemzöe, 2002; Hirdman, 2003:59ff) men även 

att män som närmar sig kvinnliga attribut kan ses som svaga. Denna forskning bidrog till 

föraningen att kvinnor som dricker öl (vedertagen mansdricka eller manligt attribut) kan antas 

vara mer accepterade jämfört med män som dricker vin (kvinnodricka eller kvinnligt attribut) 

– en föraning som inte överensstämde med resultatet i denna uppsats.  

Uppsatsens resultat visade hur traditionella könsroller kan vara framträdande även på nyare 

arenor som sociala medier. Med utgångspunkt i bl.a. performativitetsteori och genusteori 

framgick det att män och kvinnor tenderar att presentera sig på olika sätt på det sociala mediet 

Instagram. Det framgick att kvinnor gärna ler, redigerar sina bilder i högre grad än män och 

gärna vill framstå i god dager, egenskaper som tidigare visats vara förknippade med kvinnor i 

mediala situationer (jämför Bogren, 2010; Forsman, 2014; Hirdman, 2002:49, 2008:116). 

Männens porträtterande varierade mellan att vara ”cool och lugn” med att låtsas inte bry sig (i 

enlighet med Forsman, 2014) och att vara skämtsamma och mindre allvarliga. Enligt dessa 

resultat kan det vara rimligt att anta att det i viss mån existerar ett normativt tryck gällande 

hur män och kvinnor idealiskt bör presentera sig själva, något som informanterna i fråga inte 

nödvändigtvis har reflekterat över. De män och kvinnor som inte uppträdde i enlighet med 

rådande normer sågs även i detta urval som “avvikare”, exempelvis en bild av en kvinna som 

grimaserar tillgjort eller en man som poserar feminint med ett vinglas.  

Ytterligare resultat visade att både män och kvinnor ofta poserar enligt diverse könsnormer, 

vilket går i linje med tidigare forskning som visat att män och kvinnor poserar på olika sätt 

(Forsman, 2014). Kvinnorna poserade som tidigare nämnts på ett sätt som fick dem att 

framstå som undergivna och små genom att hålla in armarna mot kroppen och ofta även ha 

huvudet på sned. Männen poserade däremot genom att hålla ut armarna från kroppen och på 

detta sätt framhäva sina armmuskler och öka sin kroppsstorlek. Vid analysen framgick tydligt 
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hur kvinnorna poserade medan männens poserande vid en första anblick gick obemärkt förbi. 

Detta kan tänkas tyda på att män och kvinnor i viss mån poserar i lika stor utsträckning men 

att män förväntas posera diskret och subtilt.  

Kontexten där bilden är tagen var av intresse i och med antagandet att män och kvinnor 

konsumerar alkohol i olika miljöer, ett antagande som delvis bygger på att kvinnors 

alkoholkonsumtion tenderar att framställas som problematisk i media (jämför Bernhardsson & 

Bogren, 2012; Bogren 2010, 2011; Day m.fl. 2004) och att kvinnor således antas ha ett större 

behov av att kamouflera sitt drickande. Med utgångspunkt i traditionella könsnormer antogs 

även att kvinnor i större utsträckning har högre arbetsbelastning i hemmet vilket binder dem 

dit, och att kvinnor således övergripande konsumerar alkohol i hemmet. Resultaten visade 

dock att både män och kvinnor mestadels konsumerar alkohol i hemmet, vilket förvisso inte 

motsäger det faktum att kvinnor ofta befinner sig i hemmiljö. Kontexten där bilderna är tagna 

antyder således inte att det finns två olika vedertagna könsideal vad gäller konsumering och 

miljö. Att kvinnors alkoholkonsumtion framställs i negativ dager utifrån hälsoaspekter (Day 

m.fl. 2004) skulle som ovan nämnts kunna leda till att kvinnor måste hävda sin snygghet och 

fertilitet även på sociala medier, och därmed måste presentera sig själva på ett adekvat sätt för 

att bemöta kritiken (och således visa att de är snygga, fräscha och inte ohälsosamma).  

Möjligen görs genus olika beroende på om andra individer utöver informanten finns 

närvarande vid fotograferingstillfället. Utöver selfies analyserades i denna studie även bilder 

där flera informanter av samma kön fanns närvarande, vilket möjligen innebär att 

informanterna påverkats av sin omgivning och anpassat sig till situationen. I de fall 

informanten fotograferats ensam i närvaro av en fotograf kan denna rimligtvis komma att ha 

påverkat hur informanten anpassat sig till könsnormativa ideal (jämför Sverrisson, 2011). Ett 

alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att endast analysera selfies och således 

exkludera bilder som är tagna av någon annan och därigenom möjligen få inblick i en mer 

personlig porträttering.  

I och med att mängden fakta om informanterna är begränsad föreligger en risk att samtliga 

informanter inte representerat det urval som efterfrågats i denna uppsats. Det är i och med 

detta inte möjligt att endast genom den information som användarens konto tillhandahåller 

kunna avgöra dennes sanna identitet, vilket kan ses som en brist i metoden. Då 

Instagrambilderna tematiserats utifrån slutledningsförmåga och subjektiv tolkning i de fall då 

informantens kön och medborgarskap inte kunnat fastslås finns risken att felaktigheter 

förekommer i urvalet. Som tidigare nämnts är det fördelaktigt att två personer kodar och 
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analyserar materialet (antingen var för sig eller som i detta fall parvis), vilket är ett argument 

för en starkare analys. För att ytterligare öka trovärdigheten att materialet analyserats “rätt” 

skulle det eventuellt varit lämpligt att utföra analysen var för sig men också vid upprepade 

tillfällen, detta för att undersöka om den tematiska uppdelningen är konsekvent och om 

“svaren” är desamma vid senare skeden. 

Ett sammantaget konstaterande är att det i denna studie förekommer relativt tydliga 

könsnormer och könsroller gällande porträtterad alkoholkonsumtion i sociala medier. 

Törrönen (2014) har visat att Sverige blir alltmer jämställt men att traditionella könsroller 

fortsätter reproduceras i alkoholrelaterad reklam. Vi exponeras dagligen för alkoholrelaterad 

reklam, alkoholrelaterade bilder på Instagram och andra likvärdiga mediekanaler och vad som 

framgår av dessa kanaler kan rimligtvis bidra till att könsnormer och könsroller bekräftas men 

även förstärks. Problematiken gällande just traditionella könsroller är att det enbart finns två 

alternativ att utgå ifrån, man och kvinna, vilket leder till att de individer som inte identifierar 

sig med någon av ovanstående två kategorier ses som avvikare. Det faktum att det inom dessa 

två könskategorier förekommer förväntningar angående hur alkohol bör konsumeras kan även 

det ses som problematiskt. Även inom dessa kategorier finns alltså risken att individer ses 

som ”avvikare” om de inte följer de alkoholrelaterade könsnormer som existerar.  

Att dricka den alkoholhaltiga dryck som lockar mest och i lämplig mängd kan tänkas ses som 

en självklarhet, men genom att försöka passa in i respektive könsroll riskerar individer 

eventuellt att konsumera alkohol på ett ohälsosamt sätt. Instagram tydliggör för oss vilka slags 

alkoholrelaterade bilder vi förväntas publicera och i och med detta också på vilket sätt vi 

förväntas konsumera alkohol. De alkoholrelaterade bilderna på Instagram följer enligt vår 

uppfattning ett tydligt mönster; semesterbilder kompletteras gärna med en öl, partybilderna 

förhöjs med en färgglad drink och söndagsmiddagen fulländas med ett glas rött. Dessa 

situationer är bara exempel där alkohol utgör en naturlig del. Ju fler semester-, party- och 

middagsbilder vi ser desto mer upplever vi kanske en saknad efter alkohol ifall den inte finns 

närvarande då vi själva befinner oss i denna typ av situationer. Kanske upplever vi dessutom 

att vi som män respektive kvinnor behöver alkoholen som komplement för att fullt ut kunna 

uttrycka oss själva och vår könsidentitet. 
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Förslag till vidare forskning 

Det är rimligt att anta att det förekommer en diskrepans mellan vad som porträtteras på 

bilderna och vad som skrivs eller antyds i bildtexterna, vilket gör att en granskning av 

Instagrambilder med tillhörande bildtexter kan tänkas tillföra många intressanta aspekter vid 

eventuell vidare forskning. Det vore även intressant att vidga vyerna och studera andra sociala 

medier för att eventuellt finna generaliserbara resultat som visar hur traditionella könsnormer 

trots ett allt mer jämställt Sverige (jämför Törrönen, 2014) möjligen lever vidare. 

Att ytterligare granska självpresentation är även tänkbart vid vidare forskning. Hur väl 

överensstämmer presentationen på sociala medier med hur individer agerar “backstage” i sin 

vardag? Genom att komplettera bildanalyser med intervjuer är det även möjligt att inkludera 

informanternas tolkning av “varför de publicerar en sådan bild”. Ovannämnda faktum eller 

problematik är något som kan motiveras med att det har antytts vara problematiskt för 

forskare att se hur väl livet på internet överensstämmer med livet “offline” (Berg, 2011:118). 

Ytterligare en aspekt som kan tänkas vara intressant att utforska vid eventuell vidare 

forskning är ifall självpresentation kan tänkas skilja sig åt beroende på om informanten 

använder ett offentligt eller privat Instagramkonto. Möjligen presenterar vi oss mer personligt 

då vi använder oss av ett privat konto, och att vi i högre grad följer vedertagna könsnormer 

vid användande av offentliga konton. 
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Analysmaterial 

TABELL. 1 

 Denotativ nivå Konnotativ nivå 

Bild Kön Dryck Miljö 
Kam. 

Vinkel 

Blick, 

kroppssp

råk 

Filter 
Köns 

norm 
Roller 

Blick, 

kroppssp

råk 

Sub. 

Perform. 
Förmedling 

1 M Öl Hem Fram 
Ler, in i 

kamera 

Mörk, 

mysig 
Öl Ingen Tillgjort 

Ler 

mycket 

Överdrivet 

trevligt 

2 M Öl Krog Ovan 
Skämtsa
mt, ler 

Mörk, 
svartvit 

Öl, krog 
Lustigk

urre 
Konstlat 

glatt 
Ler Grabbkväll 

3 M Vin Hem Selfie 
Spanar, 

ler vagt 

Lite 

ljust 
Inga 

Femini

n kille 

Poserar, 

medvetet 

Vin, 

feminin 
Snygghet 

4 M Öl 
Utomla

nds 
Fram 

Tittar 

bort 
Inget Öl 

Semest
er 

gubbe 

Omedvet

en 
Inget 

Semester, 

obrydd 

5 M Öl Pool Fram 
Ler, 

tummen 

upp 

Förstär

kt 
Öl 

Lustigk

urre 
Stelt 

Pool, 

”spa”, ler 

Visa upp 

kroppen 

6 M Öl Pub Fram 
Skålar, in 
i kamera 

Inget 
Öl, pub, 

cool 
Cool Full Inget 

Full på dagen, 
coolt 

7 M Öl Hem Under 
Skålar, in 

i kamera 
Blixt 

Öl, 

stojigt 

Lustigk

urre 

Full, 

grabbigt 
Inget 

Grabbkväll, 

fylla 

8 M Öl Krog Fram 
Skålar 

tveksamt 
Svartvi

t 
Öl, cool Cool 

Osäker, 
konstlat 

Inget 
Cool, skön 

kille 

9 M Öl Hem Selfie Obekväm 
Blekt, 
grått 

Öl, 

skägg, 

mössa 

Manlig 
Obekväm 

ej van 
Selfie ”Jag dricker” 

10 M 
Mouss

erande 
Hotell Fram 

Hukad, 

udda min 
Inget Hård 

Lustigk

urre 

Skämtar 

till det 

Moussera

nde 
”Jag dricker” 

11 M 
Mouss

erande 
Hem Fram Poserar 

Varma 

färger 

Vältränad 

arm 
Fjollig 

Full, 

poserar 

Moussera

nde, puss 

Ironiskt 

fjollig 

12 M Vodka Hem 
Selfie, 
spegel 

Spänner 
Kontra

st 

Vodka, 

tränad, 

tattoo 

Cool Poserar 
Selfie i 
spegel 

”Coolt med 
vodka” 

13 M Grogg Hem 
Selfie, 

under 

In i 
kamera, 

obekväm 

Inget Inget Snygg 
Obekväm 
ej van vid 

selfies 

Drinken, 
sugrör. 

Ler 

Snygghet 

14 M Vin Hem 
Selfie, 

under 

In i 
kamera, 

obekväm 

Varma 

färger 
Inget 

Snygg 
men 

ironisk 

Obekväm

poserar 

Vin, 
antydan 

duckface 

Snygghet, lite 

rolig 

15 M Ol Hem 
Selfie, 

under 

Skämtsa

mt, udda 

min 

Inget 
Öl, 

rockig 

Lustigk

urre 
Tillgjort Inget Skön, rolig 

16 M Öl 
Centru

m 
Fram Obekväm 

Kontra

st 
Öl, keps Härlig 

Obekväm

tar i för 
mycket 

Ler stort 
Vill förmedla 

avslappnad 

17 M 
Whiske

y 

Utomla

nds 
Fram 

Skålar 

mot 
kameran 

Inget 
Whiskey, 

bitig 
Manlig Obrytt Inget 

Semester, 

bekväm 

18 M Öl Krog Fram 
Tittar 

bort, arg 
Inget Öl 

Cool, 
manlig 

Arg, tittar 

bort 

medvetet 

Inget 
Coolt att 
dricka 

19 M Öl Hem Selfie Konstlat Inget Skägg, öl 
Lustigk

urre 

Vara 

roliga 
Inget 

Sköna 

grabbar 

20 M Öl Krog Selfie 
In i 

kameran 
Inget Öl Ingen Inget Inget 

Skön, visar 

ölen 

21 M Öl Ute Selfie 

Avslappn

ad, ler 

vagt 

Inget Öl, skägg 
Bekvä

m 
Poserar Långt hår 

Sommar, 
stämning 

22 M Öl 
Utomla

nds 
Fram 

Poserar, 

ler vagt 

Förstär
kta 

färger 

Öl, 

muskler 

Manlig

snygg 
Poserar Ler Stämning 
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23 M Grogg Krog Fram Skålar Mörkt Obrydd 
Avslap
pnad 

Inget 
speciellt 

Inget 
Grabbkväll 
men vuxet 

24 M Drink Hem Fram 

Ler stort, 

tittar på 
glaset 

Svartvi

tt, ljust 
Inget 

Omedv

eten 

Omedvet

et, glad 

Ler, 

drink 

Inget, 

omedveten 

25 M Öl Pub Fram Ler stort Mörkt Öl, pub 
Avslap

pnad 
Stel Ler stort Trevlig kväll 

26 K Vin Hem Selfie 
Putmun, 
ler, in i 

kameran 

Dovt 
Duckface

, vin 

Snygg, 

flörtig 
Poserar Inget Snygghet 

27 K Drink Hotell Fram 

Ler vagt, 

in i 
kameran 

Dovt 
Drink, 

position 
Inget 

Poserar 

stelt 
Inget 

Trevligt (fast 

tråkigt) 

28 K Vin Hem Selfie 

Ler vagt, 

in i 
kameran 

Ljust 
Vin, 

leendet 

Avslap

pnad 
mor 

Inget 

speciellt 
Inget 

Unnar sig, 

vardagslyx 

29 K Grogg Fest Fram 

Ler stort, 

in i 

kameran 

Förstär

kta 

färger 

Leendet, 

poserand

et 

Snygga Poserar Grogg 
Fest, 

snygghet 

30 K Vin Krog Fram 

Ler stort, 

in i 

kameran 

Mörkt 
Leendet, 

vin 
Glatt, 
härligt 

Taggat Inget 
Bra vänner, 

fest 

31 K Drink Hem Selfie 
In i 

kameran 
Inget 

Öppen 

mun 

Party 

tjej 
Tillgjort Inget Lustig, rolig 

32 K Vin Hem Selfie 

Ler stort, 

in i 
kameran 

Ljust 
Vin, ler, 

poserar 

Party 

tjej 
Poserar Inget 

Bra vänner, 

förfest 

33 K Vin Hem Selfie 

Ler stort, 

huvud på 
sned 

Mörkt 
Vin, ler, 

söt 

Glad, 

snygg 
Poserar Inget Snygghet 

34 K Drink Hem 
Selfie 
spegel 

Ler, 

poserar 

mycket 

Kontra
st 

Poserand

e, ler, 

drink 

Party 

tjej, 

snygg 

Poserar Inget Snygghet 

35 K Grogg Krog Fram 

Ler vagt, 

in i 

kameran 

Inget 

Ler, 

huvud på 

sned 

Söt Stel Inget 
Roligt men 
har tråkigt 

36 K 
Mouss

erande 
Hem Selfie 

Ler, skåla 
mot 

kamera 

Dovt 
Ler, 

dryck 

Kvinnli

g 

Avslappn

ad 
Inget Unnar sig 

37 K Vin Hem 
Selfie, 
ovan 

Poserar Ljust Dryck 
Smart, 
cool 

Konstlat 
Cool, 
hård 

Snygghet, 
tuff, mystisk 

38 K Drink Hem Selfie 

Ler, glas 

mot 

kameran 

Förstär

kta 

färger 

Ler, 

huvud på 
sned, 

drink 

Söt 
Avslappn

ad 
Inget Snygghet 

39 K Öl Pool 
Selfie, 

ovan 

Ler, 

huvud på 
sned 

Dovt 

Ler, 

huvud på 
sned 

Söt Ansträngt 
Öl, 

hållning 
Söt, mysig 

40 K Öl Spa 
Selfie, 

fram 

Ler, 

öppen 
mun 

Svartvi

tt, grå 
Ler stort 

Lustigk

urre 

Inget 

speciellt 

Öl, ler 

lite löjligt 

Skön, bjuder 

på sig själv 

41 K Shot Fest 
Från 

sidan 
Poserar 

Förstär

kta 

färger 

Poserar 

så 

mycket 

Snygg 
Poserar, 

tillgjort 
Drycken 

Snygghet, 

rolig 

42 K Vin Krog Fram 

Glas 

framför 

ansiktet 

Förstär

kta 

färger 

Spärra 
upp ögon 

Snygg Stelt Inget 

Bjuder på sig 

själv, 

snygghet 

43 K Vin Hem Selfie 
Ler, in i 
kameran 

Blixt 
Spärra 

upp ögon 
Positiv Tillgjort Inget Unnar sig 

44 K Vin Hem Selfie 
Ler, in i 

kameran 
Ljust 

Huvud på 

sned, ler, 
se söt ut 

Snygg 
Vill visa 

upp sig 
Inget 

Unnar sig, 

snygghet 

45 K Öl Ser ej Selfie 

Ler dovt, 

in i 

kamera 

Ljust 
Ler, se 
söt ut 

Söt Ser ej Öl Söt 

46 K Vin Hem 
Selfie, 

ovan 

Duckface
, visar 

klyfta 

Svartvi

tt 

Spärra 

upp 

ögon, 
duckface 

Snygg 
Visa upp 

sig 
Hårt Snygghet 

47 K Vin 

Hem, 

bland 
filtar 

Selfie 

Ler dovt, 

glas mot 
kamera 

Förstär

kta 
färger 

Ler, ögon 
Snygg, 

gullig 

Inget 

speciellt 
Inget Mysig 
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48 K Cider Hem Fram 
Obekväm 
vill ej bli 

fotad 

Svartvi

tt, grått 
Cider 

Avslap

pnad 

Inget 

speciellt 
Hållning Låtsas ha kul 

49 K Vin Pub Fram 
Tummen 
upp, kisar 

Inget Vin 
Lustigk

urre 
Skämta 
till det 

Hatt, 
kisar 

Vara rolig 

50 K Glögg Hem Fram 

Hukar 

bakom 

dryck 

Mörkt Inget 
Lustigk

urre 
Skämta 
till det 

Det 

skämtsa

mma 

Vara rolig, 
kul kvinna 

51 K Grogg Hem Fram Ler stort 
Kontra

st 
Ler Härlig 

Inget 

speciellt 
Grogg 

Härlig tjej, 

söt 

52 K 
Vin, 

cider 
Hem Selfie 

Öppen 

mun 
Ljust 

Ler, 

dryck 
Sköna 

Visa upp 

dryck 
Inget Taggade 

53 K Öl Krog 
Fram, 

under 

In i 

kameran 
Inget Inget Lustig Stelt 

Öl, tittar 

ner 
Inget speciellt 

54 K Vin Hem Fram 
Ser bort, 

ler lite 
Inget 

Vin, 
hållning, 

ler vagt 

Snygg 
Inget 

speciellt 
Inget Snygghet 

55 K Vin Hem Fram 
Ler stort, 

stelt 

Förstär

kta 
färger 

Vin, ler 

stort 

Party 

tjej, söt 

Stelt, 

tillgjort 
Inget 

Feststämning, 

söt 

56 K Shot Krog Under 
Ler, 

poserar 
Mörkt Ler 

Tokig, 

härlig 
Stelt Drycken 

Bjuder på sig 

själv 

57 K 
Mouss

erande 
Hem 

Selfie, 

ovan 
Duckface Ljust 

Duckface
, dryck, 

ögonen 

Snygg 
Visa upp 

sig 
Inget 

Feststämning, 
snygghet, 

sexig 

58 M Grogg Krog Fram 
Gör sig 
till, ser 

bort 

Mörkt 
Stojigt, 

”bryr sig 

inte” 

Lustigk
urre, 

fulla 

Poserar 

fjantigt 
Inget Fylla, roligt 

 


