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ABSTRACT

For people on social media there is a possibility to create their own identity and choose which 

sides of themselves they want to reproduce. It is of interest to examine which sides people 

choose to emphasize in this context. The purpose of this study is to investigate the visible and 

invisible aspects of identity represented on the Instagram account Humans of New York. By 

analyzing both the images and which people were represented, but also the underlying 

identity aspects and patterns found in the stories of people in the captions.These sides of our 

identity, in other words, identity aspects, are important when we design our public identity on 

social media. Study results shows that white men of working age are the identity aspects that 

occur the most. This study shows clear patterns of socio-economic background, sexuality and 

religion as underlying identity aspects. 
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1. INLEDNING

“I never really felt like ‘one of the guys’ when I was growing up. I felt a lack of acceptance. I wasn’t the guy

who was playing on the team, or going to IHOP after prom, or getting invited to birthday bashes.” 

(Instagram, Humans of New York, 2016-03-30).  

Citatet ovan är en förkortad version av en bildtext på det sociala mediekontot Humans of New 

York, som är ett populärt konto på det bildbaserade sociala mediet Instagram. Ett konto där 

olika människor från New York får berätta något personligt om sig själva. Kontot har flera 

tusen publiceringar och över fem miljoner människor som dagligen följer dess uppdateringar. 

Kontot ger personerna en möjlighet att uttrycka sig personligt, där de kan måla upp en bild av 

sig själva utifrån en personlig berättelse med tillhörande bild. Det i sin tur ger följarna av 

kontot en uppfattning om personens identitet och vem personen är.  

På sociala medier så finns spelrum att konstruera och välja vilken sida av sig själv som ska 

framställas, likväl på detta konto. Därför är det intressant att undersöka vilka egenskaper och 

sidor som människor väljer att framhäva i dessa sammanhang. Då det handlar mycket om hur 

andra människor ska uppfatta en själv, så väljer människor vilka sidor som ska representera 

dem. Dessa sidor av vår identitet, med andra ord identitetsaspekter, är viktiga när vi 

konstruerar vår offentliga identitet på sociala medier.  

Kontot ger ett begränsat utrymme till varje person som medverkar, vilket i sin tur gör att 

personerna väljer att framställa de sidor och egenskaper som präglar dem mest. Den här 

studien undersöker vilka sidor av människors identitet som är viktiga att lyfta fram, och vilka 

sidor som faller bort. Samt vilka identitetsaspekter som får mest utrymme. Detta görs med 

hjälp av intersektionalitet, som är ett bra verktyg vid analyser av identitetsaspekter, då det 

handlar om att undersöka flera delar av en helhet.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka synliga och osynliga identitetsaspekter som 

representeras på Instagramkontot Humans of New York. Studien kommer dels att analysera 

vilka olika människor som får utrymme på kontot utifrån bilderna, men också vilka 

bakomliggande identitetsaspekter och mönster som finns i personernas berättelser i 

bildtexterna. Där temana socioekonomisk bakgrund, sexualitet och religion behandlas. Syftet 

kommer besvaras utifrån följande frågeställningar:  

1. Vilka identitetsaspekter förekommer mest i bilderna och hur är dem fördelade?  

2. Hur representerar människorna sig själva utifrån deras berättelser?  

3. Vilka bakomliggande identitetsaspekter framkommer i bildtexterna?  
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3. BAKGRUND 
 
Det är av vikt att definiera några begrepp som är återkommande i studien, samt redogöra 

bakgrundsfakta angående det sociala mediet Instagram och kontot Humans of New York. 

3.1. Instagram  

Instagram är en nedladdningsbar digital mobilapplikation. Det är ett bildbaserat socialt medie 

där användare publicerar bilder och därmed kan de personer som följer kontot se bilden. En 

användare kan välja om kontot ska vara offentligt eller privat. (Instagram, 2016) Om det är 

offentligt så kan vem som helst följa dig och om det är ett privat konto så skickas en 

förfrågan om någon vill följa ditt konto som du antingen godkänner eller nekar. Vid ett 

godkännande så har personen därmed tillgång till ditt publicerade bildmaterial. Instagram är i 

första hand en applikation till smartphones, men det går även att logga in via datorer. Där går 

det dock inte att publicera bilder, utan endast kommentera andras bilder och “scrolla” i flödet. 

Det är flödet som utgör själva grunden på Instagram. Där dyker alla bilder på användare som 

ett konto följer upp, vilket innebär att varje flöde är unikt för varje användare, om inte två 

olika användare följer exakt samma konton. (Instagram, 2016)  
 
“Instagram tillhandahåller en plattform som du använder för att dela media på ett sätt som är snabbt, roligt och 

estetiskt tilltalande. Ta ett foto och välj ett filter för att ändra utseende och känsla. Lägg sedan till en kommentar 

(om du vill) och dela” (Instagram, 2016) 

Innan en bildpublicering går det att redigera bilden genom att använda så kallade filter eller 

använda andra redigeringsfunktioner. Därefter kan du skriva en bildtext, som antingen kan 

vara kort eller lång. Du kan även “tagga” andra användare i bilden, lägga till plats och 

samtidigt välja om bilden ska publiceras på något annat socialt medie, exempelvis Facebook. 

Efter att bilden har blivit publicerad så dyker bilden upp i dina följares flöde och blir synlig 

för konton som följer dig. Därefter kan konton som följer dig gilla bilden genom ett 

knapptryck och ge en eller flera kommentarer som blir synlig under bilden. (Instagram, 2016) 

3.2. Humans of New York  

Humans of New York grundades av Brandon Stanton 2010, då i bloggformat. Konceptet är 

att vanliga människor från staden New York får uttala sig om sitt liv och en bild på personen 

i stadsmiljö (Humans of New York, 2016). Texterna varierar i längd och bilderna är tagna på 

många olika platser i staden. Ämnena varierar mellan de olika personerna, det kan handla om 
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sorgliga livsöden eller personliga berättelser med en lättare ton. Under 2013 lanserade 

Stanton en bok med samma namn som bloggen, boken blev en stor succé. Humans of New 

York finns nu på alla de större sociala medieplattformarna som Facebook, Twitter och 

Instagram. Humans of New York har ett stort följe, miljontals människor följer kontot på de 

olika plattformarna. På Instagram har Humans of New York 5,2 miljoner följare (Hämtat 

29/4 2016).  
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4. TIDIGARE FORSKNING   
 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning på området. Först en redogörelse av sociala 

mediers framväxt och etablering i mediesamhället. Vidare kommer forskningsöverblicken 

fokusera mer på identiteter och identitetsskapande i media.  

4.1 Sociala medier  

Instagram är en relativt ny plattform för kommunikation där användarna av mediet enkelt kan 

dela sina upplevelser med hjälp av foton. Användarantalet har ökat markant, precis som 

antalet uppladdade bilder, sedan Instagram lanserades 2010. På sociala medier har människor 

en möjlighet att framställa och representera sig själva, samt kunna framställa de sidor av sin 

identitet som personen vill lyfta fram. Men först är det av vikt att redogöra för sociala 

mediers framväxt i mediesamhället.  

 

I en studie gjord om sociala mediers framgång, etablering och utveckling tar författaren 

Karen Elizabeth McIntyre (2014) upp problematiken med att sociala medier är ett begränsat 

forskningsområde. I artiklen The Evolution of Social Media from 1969 to 2013: A Change in 

Competition and a Trend Toward Complementary, Niche Sites genomför McIntyre (2014) en 

textanalys baserad både på medias och sociala mediers utveckling och resultatet tyder på att 

de tidiga sociala medierna indirekt tävlande med varandra genom exempelvis marknadsföring 

om att “vinna” befolkning som aktiva användare. Men på senare år har olika plattformar 

blivit mer snäva och mer inriktade på något specifikt, exempelvis bild, text, delningar etc. 

Numer är det individerna som väljer vilket socialt medie som de föredrar och “tävlingen” 

mellan olika medier har genom åren minskat (McIntyre, 2014). Det finns även 

undersökningar på vilka som använder de ständigt växande plattformarna. I artikeln 

Capturing the visual language of social media skriver författarna Megha Pandey och Alex 

Chia Yong Sang (2015) om användadet och tillväxten av sociala medier som gradvis ökat 

genom åren och nu finns representerat i nästan hela världen. Det handlar om uppladdningar, 

publiceringar och delningar av användargenerat innehåll, både i form av text och bild. 

Artikeln presenterar ett användbart system vid både kvantitativa och kvalitativa analyser för 

att automatiskt dra en slutsats av användarens intressen genom att analysera bildinnehållet. 

Genom att använda sig av olika sökmotorer för att upptäcka och undersöka personen och dess 

intressen, så har analysen inte förlitat sig på ett stort material utan fokuserat på resultatet från 

sökningen på olika sökmotorer. Resultatet visar att genom en analys av innehållet så kan man 
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få en tydlig bild och en insyn på personens preferenser och livsstil (Pandey & Sang, 2015).  

 

Det går även att analysera vilka personer som delar bilder och vilka typer av bilder som är 

mest vanliga på sociala medier. I artikeln What We Instagram: A First Analysis of Instagram 

Photo Content and User Types av Yuheng Hu, Lydia Manikonda och Subbarao 

Kambhampati (2014) använder de sig av både en kvalitatitiv och kvantitativ metod för att 

analysera mediet. Arbetet undersökte vad bilderna innehåller och baserat på det, identifierar 

de vilka olika typer av användare som finns på Instagram. De använder sig av olika kluster, 

för att kategorisera de olika typerna av användare. Med hjälp av matematiska formler har de 

kunnat undersöka 50 stycken slumpmässigt utvalda konton. De tre huvudfrågorna i 

undersökningen var; Vilka är de vanligaste bilderna på Instagram? Hur skiljer sig användarna 

utifrån deras bilder? Hur är skillnaderna mellan användarnas bilder i relation till användarens 

följare? (Hu, Manikonda & Kambhampati, 2014). Arbetet kom fram till olika definitioner av 

Instagram, bland annat ett sätt att organisera de åtta mest frekventa bildkategorierna, samt 

vilka typer av användare som är mest vanliga på Instagram. Arbetet är ett av de första som 

analyserar innehållet och användarna på ett djupare plan. Resultatet visar att det inte finns 

någon direkt koppling mellan antalet följare och vilka egenskaper som finns hos användaren, 

vad gäller delade bilder. (Hu et al., 2014) 

4.2 Identiteter och identitetsskapande.  

Sociala medier kan ge användaren en möjlighet att skapa sin egen identitet genom en 

publicering eller delning. Det kan liknas vid en offentlig identitet som skapas genom 

individens egna identitetskonstruktion vid selektiva val på sociala medier, samtidigt som den 

privata identiteten ändå förekommer i den offentliga identiteten som syns på sociala medier. 

Det kan förklaras som att det sker en konvergens mellan privat och offentlig identitet. 

Gränsen mellan de olika identiteterna blir mer obeständig. Trots att Instagram och sociala 

medier är ett rätt outforskat område så finns det ändå relativt mycket forskning kring 

identiteter på internet. Schweighofer och Hötzendorfer (2013) skriver i artiklen Electronic 

identities - public or private om identiteter som olika människor har på internet. Dessa 

identiteter beskriver Schweighofer och Hötzendorfer (2013) som en samling av digital 

information som individen själv väljer att framhäva. Den identitetskonstruktionen kan 

beskrivas som ofullständig eftersom den bara visar och representerar vissa delar av hela 

individen. Eftersom det finns många olika sociala medieplattformar så är det vanligt att en 
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person har flera olika identiteter beroende på vilken plattform personen befinner sig på 

(Schweighofer & Hötzendorfer, 2013).  

 

Tidigare studier lägger också upp en viss kritik kring sociala mediers konstruktion gällande 

identitet. Farnham och Churchill (2011) menar att många sociala medier antar att en 

användaridentitet är tillräcklig. Många människor väljer vilken sida av sin identitet som ska 

bli offentlig beroende på vilken social situation de befinner sig i (Farnham & Churchill, 

2011). Farnham och Churchill skriver i deras arbete Faceted identity, faceted lives: social 

and technical issues with being yourself online att identitetsskapandet på sociala medier 

kräver hänsyn till att människors identitet utanför sociala medier är mer komplex än 

identiteten på internet. De menar också att identiteten på sociala medier inte lämnar något 

utrymme för att ge uttryck för detta, då individen endast antas figuerera på en social 

medieplattform och inte flera (Farnham & Churchill, 2011). En annan aspekt av sociala 

medier och identitet är interaktionen mellan olika användare. Bargh, McKenna och 

Fitzsimons (2002) tar upp detta i sin artikel Can You See the Real Me? Activation and 

Expression of the “True Self” on the Internet. Interaktionen ger individer en möjlighet att 

utmana och uttrycka sitt sanna jag. Författarna bakom artikeln menar att en anledning till att 

individer vill framställa sitt sanna jag ofta beror på ett behov av att andra ska se personen på 

samma sätt som personen ser sig själv (Bargh et al., 2002).  

 

Artiklen Gender identity and lexical variation in social media skriven av Jacob Eisenstein, 

Tyler Schnoebelen och David Bamman (2014), handlar om könsidentiteter på sociala medier 

och hur dessa kan komma att uttrycka sig. Det är ett arbete där kön, språkstil och sociala 

nätverk sammanfogas. Undersökningen har utgått från 14 000 användare på de sociala mediet 

Twitter och användarnas språkbråk. De är tydliga med att inte använda ord som kan relateras 

eller kopplas till ett visst kön, könskategorier eller könsroller. Arbetet handlar om att hitta 

den individuella nivån av språket på sociala medier, i det här fallet handlar det om Twitter. 

Författarna försöker nyansera språkbruket hos de olika könen och att inte generalisera de 

olika könen i de traditionella könsrollerna. Undersökningen är gjord med en kvantitativ 

metod med olika algoritmer som verktyg. Även den här studien använder sig av kluster, där 

det går att undersöka olika markörer för de olika typerna av språkligt bruk. Könet på 

användaren är inte det som står i fokus, utan sättet användaren formulerar och skriver på. De 

som använder liknande fraseringar och språk hamnar då i dessa kluster. För att undersöka 

markörer behövs alltså de olika kategorierna. Bland annat användningen av förkortningar, 
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slang och smiley-gubbar, så kallade emoijs. Språkliga ordklasser som prepostioner vägs in 

och användandet av exempelvis skiljetecken i språket. Språket är alltså en stor del i 

uppbyggnaden, utvecklingen och formandet av sin identitet. (Eisenstein, Schnoebelen & 

Bamman, 2014). Resultatet av undersökningen visar att olika språkbruk är knutna till olika 

könskategorier. Det går alltså att utläsa om det är en man eller kvinna som har skrivit texten. 

Undersökningen visar också på hur användarna använder sitt språk utifrån vilka följare de 

har, och hur de anpassar sig efter de olika publiker som de interagerar med (Eisenstein et al., 

2014). 
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5. TEORI 
 

För att besvara frågeställningar kommer de teoretiska utgångspunkterna fokusera på Ulrich 

Becks, Nils Hammarén och Thomas Johanssons teorier om identitet samt Stuart Halls 

representationsteorier. Teorier om intersektionalitet och stereotyper kommer även tillämpas i 

analysen.  

5.1 Identitet.  

Identiteter och identitetsbegreppet är centralt i detta arbete eftersom studien ämnar att 

undersöka vilka olika människor som får mest utrymme på kontot, samt vilka synliga och 

osynliga identitetsaspekter och mönster som finns i kontots publiceringar. För att kunna 

undersöka detta så är teorier om identitet av vikt. Identitet är ett mellanbegrepp, det vill säga 

det ska helst fungera som en brygga mellan någon form av samhällsförståelse där vi då avser 

mer övergripande strukturer och institutioner - och den subjektiva nivån - där individer 

tolkar, förhåller sig till och på sikt omvandlar samhället (Hammarén & Johansson, 2009). 

Vilket kan leda till stereotypiska framställningar av individen, vilket också speglar hur 

människor framställs inom media, som inte bara återger verkligheten utan också konstruerar 

den. De flesta människor översköljs med mediematerial. Om de inte ständigt är på sin vakt 

och granskar allt så finns det en stor risk att vissa budskap “trummas in” och blir sanningar. 

Detta gäller inte minst hur kön och genus framställs i medierna. Det är fortfarande så att män 

och kvinnor porträtteras stereotypt (Hammarén & Johansson, 2009). Medierna speglar i stor 

utsträckning de maktmönster och över- och underordningar som existerar i ett samhälle. 

Dessa positioner eller ”roller” ger individen en plats i samhället och skapar den sociala 

identiteten. Här refererar identitet till sociala strukturer, institutioner och positioner.  

 

Ett begrepp som föregriper och liknar identitet är “roll”. Samma person kan uppleva olika 

identiteter beroende på var hen befinner sig. En svensk judisk politiker kan uppleva sig som 

jude i ett sammanhang och politiker i ett annat (Hammarén & Johansson, 2009). Snarare än 

att betrakta människans villkor som ett utslag av enbart till exempel hennes könstillhörighet, 

menar man att kön alltid samverkar med, påverkar och är beroende av andra strukturerande 

principer i samhället. För att begripa vad exempelvis kvinnlighet betyder måste man alltså 

tolka denna kvinnlighet i relation till exmpelvis klass, ålder, sexualitet och etnicitet 

(Hammarén & Johansson, 2009). Likheter och skillnader skapas både symboliskt genom 

diskurser och socialt genom inkludering eller exkludering av människor. En klädstil, en mörk 
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hårfärg, ett begär riktat mot någon av samma kön, ett rakat ben eller ett språk med brytning 

kan alla utgöra exempel på symboliska markörer som etablerar skillnad och likhet 

(Hammarén & Johansson, 2009).  

5.2 Medier och intersektionalitet.  

Hammarén och Johanssons (2009) teorier om identitet kommer att kompletteras med 

forskning om begreppet intersektionalitet inom medieforskning av Kristina Widestedt och 

Anna Roosvall, samt deras syn på identiteter. Identitetsbegreppet förekommer i många olika 

sammanhang, likväl i många olika inriktningar och forskningsområden. I artikeln Medier och 

intersektionalitet från antologin Mediers känsla för kön (2015) studeras identitetsbegreppet ur 

en postmodern synvinkel. Författarna Kristina Widestedt och Anna Roosvall (2015) 

reflekterar kring postmodern identitet och upplevd identitet. De menar att identitetsbegreppet 

förändras i takt med att subjektet inte längre är en enkel enhet, utan sammansatt av olika 

delar, som aktualiseras i olika sammanhang (Roosvall & Widestedt, 2015). De resonerar även 

kring att personer idag själva kan bestämma över vilken del av sin identitet som den vill 

uttrycka och lyfta fram i olika lägen. Det är inte enbart den enskilda personens egna 

uppfattning som skapar sin identitet. Genom sociala relationer påverkar andra människor 

vilka delar av personen som lyfts fram, vilket visar på svårigheten med att konstruera sig 

själv utan påverkan av de maktordningar som finns i samhället.  

Intersektionalitet är ett sätt att undersöka människor, utifrån flera kateogorier. Det kan handla 

om kön, ålder, etnictiet och klass. Det ger en större förståelse och mer rättvis bild flera 

kategorier analyseras jämfört om bara en kategori undersöks. Begreppet intersektionalitet har 

under senare år blivit mer inflytelserik inom genus- och feministisk forskning. Däremot har 

inte begreppet använts lika frekvent när det kommer till mediestudier. I artiklen Medier och 

intersektionalitet använder författarna Kristina Widestedt och Anna Roosvall (2015) olika 

exempel för att visa på hur intersektionalitet kan användas som analysverktyg. Sedan övergår 

deras studie till en intersektionell analys där de olika kategorierna kön, klass, etnicitet och 

nationalitet sammanfogas med varandra och utifrån det undersöks styrkorna och svagheterna 

i en intersektionalitetsanalys. Studien avslutas med en argumentation om en mer ökad 

användning av intersektionella metoder inom medieforskning. Dels för öka 

uppmärksamheten kring de mänskliga identiteterna och olika maktrelationer i medias utbud 

likväl som i samhället (Widestedt et al., 2015). 
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Som tidigare nämnt tar författarna upp intersektionaliteten i medier, och hur det kan användas 

för att undersöka bakomliggande maktförhållanden i samhället. Där exempelvis klass, 

sexualitet och etnicitet används samt hur dessa finns med i skapandet av identiteter och 

materiella villkor för individer och grupper (Widestedt et al., 2015). Dessa strukturer kan 

även bidra med att upprätthålla ojämnlikheter och orättvisor. Intersektionen kan ses som 

skärningspunkten mellan de olika klassifikationerna som personer kan kategoriseras genom. 

Detta leder i sin tur till att det skapas olika maktpositioner och även förtryck. Författarna 

menar att det inte går att enbart analysera en kvinna utifrån att hon är vit, utan att ta alla olika 

faktorer, såsom etnicitet och klass med i beräkningen (Widestedt et al., 2015). 

5.3 Individualisering  

Då identitetsforskning är ett stort forskningsområde, så kommer detta arbete att lägga fokus 

på individens plats och roll i samhället, något som sociologen Ulrich Beck har forskat kring. 

Beck (2012) menar att vår syn på individen har förändrats över tid och att samhället är det 

som har skapat förskjutningen. Det har ändrats från en starkare känsla för kollektivism till ett 

mer individuellt samhälle. Beck (2012) anser att det är människans inre drivkraft till att skapa 

en förbättring av personen. Det egna livet är inte längre karaktäreristiskt för en själv, utan att 

livet sker i en relation till samhället som uppmuntrat och institutionaliserat individuella 

förmåner, vilket fått människor att tänka i termer av individualitet framför kollektivitet. Inom 

denna relation måste människan bli kreativ och aktiv i byggandet av det egna livet för att 

kunna åtnjuta flest individuella förmåner. Han menar också att människan idag har mindre 

känsla för grupper och sammanhållning, då många använder massmedier och reser oftare. 

Nationsgränser har också suddats ut över tid, vilket har skapat mindre tillhörighet till det 

landet du är medborgare i. Beck (2012) anser att kollektivismen kan hamna i underläge 

jämfört med individualismen, vilket i sin tur kan skapa en större klyfta mellan 

samhällsklasserna. Människor som finns i underklassen är i större behov av kollektivismen än 

de högre upp i samhällsklasserna. Möjligheten att skapa bilden av sig själv och sin identitet är 

en central del i vår samtid (Beck, 2012). Boken undersöker också hur klasskillnader påverkas 

av det mer individualiserade samhället idag. Där avståndet mellan de rika och fattiga växer, 

trots den större upplevda friheten som individalisering har gett.  
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5.4 Representation  

Stuart Halls (2013) teorier om representation kommer att användas i syfte att belysa hur 

människorna på instagramkontot Humans of New York väljer att representera sig själva 

utifrån deras olika berättelser. Det är nödvändigt att förklara vilken betydelse begreppet 

representation kommer användas i den här analysen, eftersom det är ett komplext begrepp 

som kan ha flera olika betydelser i olika sammanhang. Hall (2013) menar att kulturer är 

socialt konstruerade institutioner där bland annat olika beteendemönster och normer 

reproduceras och omstruktureras genom representation. Denna process utgår från en 

uppfattning om samhället och den verklighet vi lever i. Enligt Hall (2013) kan representation 

förklaras som det som kopplar samman mening och språk med kultur. Det är en 

meningsproduktion som sker bland annat genom språk och bilder (Hall, 2013). Exempelvis 

när vi kommunicerar så gör vi det i relation till olika föreställningar och betydelser i våra 

huvuden, något som Stuart Hall definierar som mentala kartor. De mentala kartorna gör så att 

vi förstår och kan tolka vår omgivning.  

 

Hall (2013) menar att det finns två olika processer inom representation - att beskriva något 

och att symbolisera något. Dessa benämner Hall (2013) som representationssystem, system 

som människor använder sig av för att tolka världen. Den ena processen är det system som 

sorterar och som sätter samman olika saker, personer och händelser med de begrepp vi har i 

våra huvuden, med andra ord våra mentala kartor. Så om vi inte kan sortera eller 

sammansätta olika saker, kan vi inte heller tolka och förstå vår omgivning. Inom olika 

kulturer finns det olika uppsättningar av mentala kartor som gör så att vi begriper varandra. 

Så människor vars mentala kartor skiljer sig åt tolkar saker olika (Hall, 2013). Den andra 

processen handlar om att symbolisera något. Det är systemet där våra mentala kartor sätts i 

förbindelse med tecken. Vi förstår och tolkar vår omgivning utifrån vem vi är och vilken 

kultur vi tillhör. Vi avkodar saker i relation till vad som är bekant för oss och genom det 

skapas en förståelse och en beskrivning av vad något föreställer, med andra ord vad det 

representerar för något (Hall, 2013). 

5.5 Stereotyper  

Stuart Halls teorier om representation kommer kompletteras med Perry R. Hintons teorier om 

stereotyper. Genom detta går det att se hur dessa två samverkar med varandra och hur en 

representation av något kan vara stereotypt. Först är det av vikt att redogöra vad en stereotyp 

är för något utifrån Hintons (2003) teorier. Grunden till Hintons (2003) teorier om stereotyper 
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utgår från att när vi betraktar en person så ser vi inte personen som en individ, utan vi utgår 

från vilken kategori de tillhör. Vi gör en förminskning och reducering av människor beroende 

på små och enkla karaktärsdrag. Vi placerar alltså personen i en lämplig kategori. Det i sin 

tur resulterar till att vi förväntar oss vissa egenskaper efter att placeringen har gjorts, istället 

för att bedöma personen som en individ med egna egenskaper (Hinton, 2003). 

Kategoriseringen av andra människor utgår från att vi placerar människor i olika kategorier 

beroende på personens egenskaper, till exempel etnicitet, ålder, kön eller sysselsättning 

(Hinton, 2003).  

 

Enligt Hinton (2003) så har en stereotyp tre viktiga komponenter. Den första är att en grupp 

människor känns igen på en viss typ av egenskap och uppenbara fysiska attribut. Den här 

identifikationsprocessen handlar med andra ord om att man skiljer en grupp människor från 

mängden beroende på egenskaper. Det kan handla om att identifiera en grupp som barn och 

då görs en åtskillnad mellan barn och vuxna. Den andra komponenten handlar om ytterligare 

egenskaper. Barn kan betraktas som naiva och dumma. Dessa egenskaper är vanligtvis 

personlighetsdrag, men detta är något som inte alltid stämmer. En del stereotyper inkluderar 

även fysiska egenskaper, barn är ofta korta till längden. Dessa ytterligare egenskaper 

utmärker stereotypen och därmed tillskrivs alla människor som tillhör gruppen dessa 

egenskaper. Slutligen, så handlar den tredje komponenten om att när vi har konstaterat att en 

person har en viss egenskap som sedan identifierats som en viss grupp, lägger vi till den 

stereotypa egenskapen. Vi drar en slutsats om att det här barnet, liksom alla andra barn, är 

naivt och dumt (Hinton, 2003).  

 

Stereotyper har länge betraktats som felaktiga eftersom de förutsätter att alla som tillhör en 

viss grupp är likadana och bortser från skillnader mellan gruppmedlemmar (Hinton, 2003). 

Personer kan även betraktas som roller, där vi skapar en bild av vilka egenskaper en person 

har utifrån deras roll i samhället. Uppfattningen blir då enbart uppbyggd på antaganden 

utifrån personens roll (Hinton, 2003). Eftersom vi inte bedömer personen som en individ med 

egna egenskaper, så leder det till att många stereotyper är felaktiga. Men Hinton (2003) 

påpekar att anledningen till att stereotyper är så vanligt förekommande är för att stereotyper 

ingår i våra fördomar. Människor motiveras inte till att ändra sitt stereotypa sätt att tänka, 

kanske på grund av att det just bekräftar deras fördomsfulla åsikter om andra personer 

(Hinton, 2003) 
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6. METOD OCH MATERIAL 
 

Studien består av två delstudier, dels en kvantitativ bildstudie men även en kvalitativ 

innehållsanalys. Studien utgår från intersektionalitet i valen av de olika delarna som 

analyseras i båda studierna, där exempelvis kön, ålder och religion kan vara olika aspekter 

som undersöks. Dessa olika aspekter används vanligtvis vid en intersektionalitetsanalys, och 

ligger även till grund för detta arbete. Inledningsvis genomfördes en kvantitativ översikt 

baserat på bilderna, där de olika variablerna kön, ålder och etnicitet vägdes in, för att kunna 

undersöka de synliga identitetsaspekterna. Utifrån det resultatet så övergår studien till en 

analys av bildtexterna för att kunna urskilja de bakomliggande mönstren som inte syns till i 

bilderna, med hjälp av en tematisk innehållsanalys. Med en tematisk innehållsanalys går det 

att undersöka olika faktorer på ett djupare plan, i detta arbete kommer fokus ligga på 

socioekonomisk bakgrund, religion och sexualitet. Dessa kategorier utgår från de faktorer 

som är möjliga att använda inom intersektionalitetsanalyser. Detta för att kunna analysera 

vilka identitetsaspekter som förekommer mest i bildtexterna. Den tematiska textanalysen gör 

att det på ett systematiskt sätt går att analysera ett tema i taget.  

 

Ett begrepp och verktyg som kommer tillämpas i analysen är ”kapital” och ”plus- och 

minusvärden”. I Jostein Gripsruds bok Mediekultur - Mediesamhälle (2011) tolkas Pierre 

Bourdieus teorier kring olika kapitalformer. Bourdieu använder olika kapitalformer för att 

redogöra olika maktpositioner inom olika situationer och fält (Gripsrud, 2011). I detta arbete 

kommer begreppet kapital användas med syftet att undersöka vilka kapital som är mest 

dominerande i de olika publiceringarna. Detta ger också en bild av personernas maktposition. 

Vad gällande plus- och minusvärden appliceras dem för att kunna strukturera de olika 

maktpositionerna.  
 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys  

För att få en djupare förståelse för det utvalda materialet kommer studien först fokusera på en 

kvantitativ innehållsanalys, för att få en tydlig översikt av materialet och dess innehåll. En 

kvantitativ översikt är ett praktiskt hjälpmedel när det gäller att undersöka hur ofta eller 

mycket olika kategorier förekommer i ett material, samt hur mycket utrymme olika kategorier 

får. Den kvantitativa innehållsanalysen består av två stycken delar, det är dels en 

undersökning av innehållet i antingen skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. 
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Samtidigt som det också är en undersökning som är baserad på likvärdiga och i och med det 

även jämförbara uppgifter om många olika kategorier som kan analyseras med siffror. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012)  
 

Precis som i annan empirisk forskning, så handlar datainsamlingen av ett material vid en 

kvantitativ innehållsanalys om att skapa en datamatris med information. Det fungerar som en 

uppställning av det material som ska undersökas. Ett begrepp som ofta förekommer vid 

kvantitativa analyser är begreppet varibeltänkande. Den grundläggande idéen med 

variabletänkade är att sammanfatta och förenkla det material som undersöks till en 

datamatris. Datamatrisen visar vilka kategorier, objekt eller fall som är tänkt att analyseras, 

dessa kallas för analysenheter (Esaiasson et al, 2012). Därför är det av vikt att definiera vad 

som egentligen ska undersökas. Inom dessa enheter finns det olika objekt eller variabler som 

ska beskrivas och registreras, samt vilka olika kategorier eller variabelvärden som dessa 

objekt ska ha. Det är något som slutligen kommer variera mellan de olika analysenheterna. 

Vid en vetenskaplig undersökning är det viktigt att varje analyserad del är tydligt definierade 

för att kunna urskilja de olika resultaten (Esaiasson et al, 2012).  

6.2 Kvalitativ innehållsanalys  

En alternativ metod till den kvantitativa innehållsanalysen är den kvalitativa metoden. Istället 

för att behandla ett stort urval som tillvägagångssätt så går den kvalitativa metoden ut på att 

ta fram det väsentliga innehållet i ett material genom en noggrann undersökning av en texts 

helhet, delar och kontext (Esaiasson et al, 2012). Dessa två metoder kan också samverka och 

komplettera varandra, något som den här studien vilar på. Anledningen till varför båda 

metoderna är valda är för att först få en tydlig översikt vad det är för material som studien 

fokuserar på, med en komplettering av den kvalitativa metoden för att undersöka vad det 

finns för underliggande strukturer och mönster. Det genomförs genom att kartlägga och tolka 

innehållet i texten eller andra uttryck. Vid en textanalys så sätts stor vikt vid den subjektiva 

förståelsen av texten gentemot den kvantitativa innehållsanalysen där objektivitet är centralt. 

Det handlar om att granska innehållet, ställa frågor till texten och läsa aktivt (Esaiasson et al, 

2012).  
 

Det finns två olika huvudtyper av textanalytiska frågor som kan ställas till textens innehåll.  

Frågor som syftar till att systematisera innehållet i det aktuella materialet, och frågor som 

handlar om ett kritiskt granskande av innehållet i texterna (Esaiasson et al, 2012). 
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De systematiserande undersökningarna kan liknas vid eller är varianter på beskrivande 

analyser. Det kan syfta till att klargöra tankestrukturen bakom någonting, enkelt uttryckt så är 

uppgiften att lyfta fram och göra det väsentliga innehållet förståeligt i de aktuella texterna.  

Den kritiskt granskade undersökningen handlar mer om att undersöka bakomliggande 

strukturer. Att använda ett större samhälleligt perspektiv i analysen, för att exempelvis 

undersöka maktförhållanden i samhället (Esaiasson et al, 2012).  

 

Denna studie kommer genomföras med en tematisk innehållsanalys. Den tematiska 

analysmetoden används inom kvalitativa studier. Syftet är att hitta olika teman, och 

strukturera dessa utifrån olika kategorier och sedan sammanställa ett resultat baserat på de 

olika temana. Det finns två olika former av tematisk analys, empiristyrd och teoristyrd. 

Empiristyrd analys bygger mycket på empirin i materialet, och utifrån det hitta teman att 

analysera. Den teoristyrda modellen utgår istället från teman som är bestämda på förhand och 

teorier som kan appliceras på analysen (Fejes & Thornberg, 2015). Den här studien kommer 

använda sig av den teoristyrda modellen. En analys med tematisk form kan lyfta fram 

lingvistiska mönster, exempelvis att i olika texter kunna urskilja vissa ordval eller 

grammatiska drag och hur dessa påverkar innehållet (Fejes & Thornberg, 2015).  

6.3 Metoddiskussion 

Som alltid med kvalitativa analyser finns det en risk för att väsentligt material försvinner i 

urvalet, då det handlar om att hitta mönster i ett mindre material. I en kvantitativ analys är det 

mindre sannolikt att missa material som är viktigt för analysen. På grund av detta har denna 

studie valt att använda båda metoderna som ett komplement. Den kvantitativa 

innehållsanalysen kan jämföras med den kvalitativa, där den kvantitativa metoden utgår från 

ett större material och analysen kan bli mindre djupgående. Emellertid kan en kvalitativ 

textanalys appliceras på ett mindre material och på ett djupare plan analysera materialet 

gentemot den kvantitativa metoden. 

En brist med den kvantitativa innehållsanalysen är att kategoriseringen av människor utifrån 

olika variabler; etnicitet, ålder och kön, har gjorts efter subjektiva antaganden. Det hade varit 

fördelaktigt att genomföra intervjuer med de inblandade personerna i bilderna, vilket inte har 

varit en möjlighet i detta arbete. Det gör att resultatet inte går att säkert fastställa, men 

samtidigt ger det en bild av vilka personer det är som framställs på kontot. Inom de olika 

variablerna har urvalet varit uppbyggt på antaganden, av samma anledning som ovan. 
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Exempelvis ålder, där personer blev strukturerade utifrån olika kategorier, och det var 

problematiskt att fastställa exakt vilken kategori som personerna tillhörde. Den kvalitativa 

delen av analysen utgår från kategoriseringen av tre teman; socioekonomisk bakgrund, 

sexualitet och religion. Anledningen till varför dessa kategorier är valda är för att det är 

intressant att undersöka vilka bakomliggande mönster som finns i människornas berättelser.  

I ett arbete likt det här är det svårt att vara objektiv vid tolkandet av innehållet. Analysen av 

både bilderna på personerna, men kanske framförallt bildtexterna, kommer genomsyras av 

författarnas egna åsikter och preferenser. Detta kan vara ett hinder, då viss information kan 

utelämnas på grund av författarnas sociala och kulturella arv. Då det kommer ske en 

strukturering av olika människor så är det av vikt att nämna att författarna bakom studien är 

vita heterosexuella personer, vilket kan resultera till att författarna har enklare att förstå och 

förhålla sig till liknande personer.  

Studien kommer utgå från att det är författarna som bestämmer och kategoriserar vad för typ 

av tema det är i bildtexten. Till exempel om en man nämner sin fru i en bildtext, då tolkas det 

som att mannen är heterosexuell, även om berättelsen egentligen handlar om något annat. När 

denna tematisering genomfördes så fanns det en del bilder som inte gick att strukturera efter 

de utvalda kategorierna, dessa bilder valdes då bort eftersom de inte går att undersöka lika 

djupgående som en bild som tematiserats utifrån exempelvis sexualitet.  

I analysen kommer citat från bildtexterna vara på originalspråket engelska, dels för att göra 

arbetet mer trovärdigt, men också för att minska onödig arbetsmängd. Däremot kommer 

själva analysen av texterna ske på svenska. När det kommer till den kvantittaiva 

innehållsanalysen när studien behandlar etnicitet, är det ett medvetet val att benämna de olika 

varibelvärdena på engelska. Det är ett amerikanskt konto och personer är oftast amerikaner 

därav benämningen på de olika etniciteterna.  

6.4 Validitet och Reliabilitet 

Inom den empiriska samhällsvetenskapen är ett av de mest centrala problemen och samtidigt 

kanske det svåraste validitet. Validitet brukar definieras utifrån tre sätt: 1) överrensstämelse 

mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) 

att mätningen sker på det avsedda materialet. (Esiasson, et al, 2012), s.57) Alla de tre 

definitionerna samspelar med varandra för att skapa en helhet. I denna studie är det viktigt att 
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den kvantitativa bildanalysen blir så sanningsenlig som möjligt, att publiceringarna är samma 

antal. Samt att uträkningarna stämmer rent matematiskt.  

Begreppsvaliditet behandlar vilka begrepp och uttryck som används i arbetet och hur dessa 

överrensstämmer med utförandet av undersökningen. Reliabilitet krestar främst kring 

noggranheten i arbetet och att vara öppen med vilka delar som analysen fokuserar på. 

Exempelvis att använda tydliga mätinstrument vid kvantitativa undersökningar (Esiasson, et 

al, 2012). Detta arbete utgår från 200 publiceringar, och risken finns att uträkningen av 

materialet blir felaktigt, eftersom att uträkningen inte har genomförts med hjälp av ett 

dataprogram. 

Bristande reliabilitet orsakas främst av slump- och slarvfel under datainsamlingen och den 

efterföljande databearbetningen. För att arbetet ska ha hög reliabilitet, vilket innebär frånvaro 

av slumpmässiga eller osystematiska fel, krävs god begreppsvaliditet plus hög reliabilitet 

Tillsammans skapar dessa god resultatvaliditet (Esiasson, et al, 2012. s. 6). En diskussion 

kring arbetets validitet och reliabilitet återkommer i kapitlet slutsats och diskussion. (Se 

Slutsats och diskussion 8.) 

6.5 Urval och avgränsning  

Bilderna som utgör grunden för studien består av publiceringar som är utvalda från ett datum, 

5 april 2016, och sedan 200 publiceringar bakåt i tiden. Alla dessa publiceringar är 

beräknade, oberoende av vad bilderna föreställer. Exempelvis är en svart bild med endast en 

bildtext med i beräkningen. Bilderna är både strategiskt utvalda och slumpmässigt utvalda, 

eftersom materialet börjar vid ett datum och sedan räknas 200 publiceringar bakåt i tiden. 

Med denna metod så kan arbetet ha en hög validitet, eftersom publiceringarna inte är utvalda 

och anpassade efter studiens syfte. Antalet bilder är ett rimligt antal för att kunna applicera på 

en kvantitativ innehållsanalys. Studien hade haft högre validitet om materialet var större, men 

materialet är avgränsat på så sätt att det är anpassat och tidsmässigt är rimligt för en studie på 

den här nivån. Det kommer ske en ytterligare avgränsning i analysen då publiceringarna som 

inte går att tematisera eller i den kvantitativa analysen hamnar i kategorin övrigt, kommer att 

beräknas bort. Till den tematiska innehållsanalysen har 68 publiceringar tematiserats, men 

alla 68 publiceringar kommer inte analyseras. Urvalet kommer i huvudsak att baseras på 

personernas berättelser där de olika temana är tydligt förankrade i bildtexterna. Detta på 

grund av att kunna hitta de bakomliggande identitetsaspekterna.     
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6.6 Materialbeskrivning  

Materialet som studien utgår från har hämtats från Instagramkontot Humans of New York. 

Utifrån 200 utvalda publiceringar från 2015 och 2016 har både bild och bildtext analyserats. 

Ett inlägg på kontot består vanligtvis av en bild på en eller flera personer i stadsmiljö med 

tillhörande bildtext. Bildtexten är personliga berättelser, där personen i fokus får berätta en 

historia ur dennes liv. Ämnena är skiftande, både lättsamma historier men också tunga och 

utlämnande berättelser förekommer. Kontot är amerikanskt, därför är bildtexterna på 

engelska. Då Instagram inte har någon maxgräns på tecken och text, så varierar längden på 

bildtexten i varje publicering. Men majoriteten av texterna består av fyra eller fler meningar. 

Ibland förekommer även vissa serier på kontot, exempelvis med berättelser från personer som 

sitter i fängelse, är sjuka eller flyktingar.  

Nedan följer ett exempel från Instagramkontot. 

 

(Instagram, Humans of New York, 2016-04-05) 
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7. ANALYS 
 

Målet med analysen var att besvara de olika frågeställningarna som studien ämnade att 

undersöka. Inledningsvis undersöktes första frågeställningen: vilka identitetsaspekter 

förekommer mest i bilderna och hur är dem fördelade? Detta besvaras genom en kvantitativ 

innehållsanalys, en bildstudie. Därefter kommer analysen att övergå till en kvalitativ tematisk 

innehållsanalys där fokus ligger på bildtexterna. Då besvaras frågeställningarna: hur 

representerar människorna sig själva utifrån deras berättelser? och vilka bakomliggande 

identitetsaspekter framkommer i bildtexterna? Analysen utgår från intersektionalitet i valen 

av de olika delarna som analyseras i båda studierna. I den kvantitativa analysen undersöktes 

faktorerna kön, ålder och etnicitet. I den kvalitativa analysen undersöktes socioekonomisk 

bakgrund, religion och sexualitet. Som tidigare nämnts används dessa olika aspekter ofta vid 

en intersektionalitetsanalys, och även i denna studie. Analysen strävade efter att analysera ett 

tema i taget och undersöka olika mönster i bildtexterna och hur dessa teman är förankrade i 

bildtexterna.  

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Då analysen ämnade att undersöka vilka identitetsaspekter som framställs mest på bilderna 

och hur dessa är fördelade så genomfördes först en kvantitativ översikt. Det är ett praktiskt 

hjälpmedel för att undersöka hur ofta eller hur mycket olika kategorier förekommer i ett 

material, samt hur stort utrymme de olika kategorierna får. Den kvantitativa metoden utgår 

från 200 publiceringar på kontot Humans of New York. Materialet ställs upp i en datamatris 

som visar vilka kategorier och objekt som är tänkt att analyseras (Esaiasson, et al., 2012). I 

den här studiens fall så handlar det om olika publiceringar, som är indelade i olika månader, 

vilket är de olika analysenheterna. Och inom dessa analysenheter finns det olika objekt som 

ska förklaras och beskrivas, vilket kallas variabler. Till sist ska varje variabel anta två eller 

flera värden, vilket enkelt kan sammanfattas till variabelvärden. Det är något som slutligen 

kommer variera mellan de olika analysenheterna.  
 

Månaderna i vänsterspalten står för de olika publiceringarna som ska undersökas. De olika 

variablerna i tabellerna är kön, ålder och etnicitet. Inom varje tabell så skiljer sig de olika 

variablerna då det ämnar att undersöka olika saker. Dessa variabler kommer sedan att anta ett 

eller flera olika värden.    
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Tabell 1: Kön 

Månad/år Kvinna Man Övrigt Totalt  

April 2016 3 2 1 6 

Mars 2016 14 26 2 42 

Februari 2016 19 30 6 55 

Januari 2016 17 50 10 77 

December 2015 42 32 9 83  

Totalt 95 140 28 263 

 
 

 

 

Tabell 2: Ålder 

Månad/år Barn Tonåring Arbetare Pensionär Övrigt  Totalt  

April 2016 0 0 3 2 1 6 

Mars 2016 8 0 25 7 2 42 

Februari 
2016 

2 1 36 9 7 55 

Januari 
2016 

13 4 42 9 9 77 

December 
2015 

15 0 49 12 7 83 

Totalt  38 5 155 39 26 263 
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Tabell 3: Etnicitet 

Månad/år Caucasi
an 

Hispanic Afro 
american 

Asian 
american 

Middle 
east 

Övrigt  Totalt  

April 2016 3 0 2 0 0 1 6 

Mars 2016 18 2 17 1 2 2 42 

Februari 
2016 

22 8 19 0 0 6 55 

Januari 
2016 

42 0 20 0 5 10 77 

December 
2015 

30 0 4 5 36 8 83 

Totalt 115 10 62 6 43 27 263 

 
 

7.1.1 Sammanfattning av den kvantitativa innehållsanalysen  

Det utvalda materialet bestod av 200 publiceringar på kontot Humans of New York. 

Sammanlagt så är det 263 personer som finns med på dessa publiceringar. Det kan förklaras 

genom att det kan vara flera personer som förekommer på en och samma bild. Översikten 

gjordes månadsvis och där materialet undersöktes utifrån tre variabler; kön, ålder och 

etnicitet. Under kategorin kön så medverkade 140 män, 95 kvinnor och 28 stycken som 

kategoriserades som övrigt. Det på grund av att vissa publiceringar går det inte att definiera 

vilket kön personen hade. Resultatet visar att en övervägande del av de som medverkar är 

män. Vad gällande ålder så är den största representerande delen i arbetsför ålder. Det är 155 

stycken av 263. Näst mest frekventa antalet är under kategorin ålder, vilket är 

pensionärskategorin där 39 stycken förekommer. I kategorin barn så är det 38 stycken och i 

kategorin tonåringar är det 5 stycken. De bilder som inte gick att kategorisera efter ålder 

hamnade under kategorin övrigt och det var 26 publiceringar. Den tredje variablen är 

etnicitet, där 115 av 263 personer är caucasian, vilket är den etnicitet som förekommer flest 

gånger. Näst mest frekvent var afro-american med 62 stycken. I kategorin middle east så 
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fanns det 43. Inom kategorin hispanic återfanns 10, samt asian-american som hade 6 stycken. 

I kategorin övrigt fanns de personer som inte gick att fastställa etnicitet, det var 27 stycken. 

Sammanfattningsvis så är det vita män i arbetsför ålder som mest frekvent förekommer och 

får mest utrymme i de 200 publiceringarna. Dessa tre variabler, caucasian, man och arbetsför 

ålder är de dominerande aspekterna. Vilket kommer benämnas som dominerande kapital i 

kommande analys.  
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7. 2 Tematisk innehållsanalys 
Det utvalda materialet från den kvantitativa översikten kommer analyseras utifrån en 

kvalitativ metod. Resultatet från den kvantitativa studien kommer att användas för att 

undersöka olika dominerande kapital, som alltså är causasian, man och arbetsför ålder. I 

denna del undersöks frågeställningarna: hur representerar människorna sig själva utifrån 

deras berättelser? och vilka bakomliggande identitetsaspekter framkommer i bildtexterna? 

Fokus kommer ligga på tre utvalda teman; socioekonomisk bakgrund, sexualitet och religion. 

Detta för att den tematiska analysen är teoristyrd, vilket innebär att undersökningarna görs 

utefter de teorier som är valda till studien (Fejes & Thronberg, 2015). Efter en bedömning av 

materialet så gick det att kategorisera 68 bildtexter av de 200 publiceringarna utefter dessa 

teman (Se bilaga). Analysen kommer undersöka ett tema i taget och under varje tema 

kommer några exempel på hur dessa är förankrade i text analyseras. För att förtydliga ges ett 

exempel: Om en person nämner att hen är homosexuell så har detta kategoriserats efter temat 

sexualitet. Samma tillvägagångssätt gäller vid socioekonomisk bakgrund och religion. Först 

kommer det exempel på hur de olika kategorierna kan komma till uttryck i bildtexterna, för 

att sedan undersöka vad det är för bakomliggande mönster som förekommer. Antalet 

publiceringar kommer vara jämnt fördelade mellan de olika könen.  

7.2.1 Socioekonomisk bakgrund 
Det mest förekommande temat av de tre utvalda kategorierna var socioekonomisk bakgrund, 

som bestod av 40 av 68 bildtexter. Det är även det temat som var svårast att bedöma då det är 

något som kan ses som svårdefinierat, eftersom det är många faktorer som spelar in.  

Något som genomsyrar berättelserna som kategoriserats som socioekonomisk bakgrund är att 

det är många berättelser som handlar om ekonomisk levnadssituation och hur det präglar 

personens liv. Men även andra aspekter.  
 

“I´m just trying to survive. I don´t have any money in the bank. I pick up whatever minimum wage jobs that i 

can, mainly fast food. At the job program, they tell us that we should never tell an interviewer: ‘I need a job.’ 

Instead we’re supposed to say: ‘I like customer service.’That’s true for me though. I do feel good when I’m 

providing customer service. It helps me not worry about all the other stuff in my life” (Instagram, Humans of 

New York, 2016-01-20) 

 

Ovanstående citat kommer från en publicering om en vit man i arbetsför ålder vars berättelse 

handlar om hur han brottas med ekonomiska problem. I hans berättelse så uttrycker han sig 

om hur han försöker överleva genom att ta varje jobb han kommer åt och får. Mannens 
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historia och jobbsituation representerar att han är en del av den lägre samhällsklassen, 

eftersom han tvingas ta ett lågavlönat jobb. Den stereotypa uppfattningen av hur en person 

med dåligt jobb representeras beror också på hur vi betraktar en person. Utifrån mannens 

berättelse och egenskaper så hamnar han i kategorin “arbetslös” (Hinton, 2003). Det sker en 

förminskning och en reducering av mannen utifrån hans berättelse och de olika 

komponenterna, eller de små och enkla karaktärsdragen gör att det förväntas vissa egenskaper 

av mannen (Hinton, 2003, s.10). Personen bedöms alltså inte längre som en individ med egna 

egenskaper, utan får istället stereotypa egenskaper utifrån vilken kategori personens placeras 

i. I det här fallet så är mannen vit, vilket skapar en viss uppfattning av personen. Men om det 

hade varit en rasifierad person så kanske uppfattningen hade varit annorlunda.  

 

Mannens identitet representeras utifrån de övergripande samhällsstrukturerna och 

institutioner som finns (Hall, 2013). Samhället är strukturerat så att personer med hög 

inkomst har en större trygghet, vilket är något som mannen inte har. Han hamnar i ett 

underläge eftersom han inte har någon ekonomisk trygghet och hamnar utanför den 

arbetsnorm som finns (Beck, 2012). Mannens sociala identitet, alltså vilken “roll” han har i 

samhället, har låg status eftersom han är arbetssökande. Dessa klasskillnader har blivit 

påverkade av att samhället blir individualiserat, där avståndet mellan de rika och fattiga blir 

större. Trots att människan upplever en frihet på grund av individualiseringen, så finns dock 

fortfarande ett beroende av samhällsstrukturen (Beck, 2012). 
 

Resultatet från den kvantitativa delstudien visade att de tre dominerande kapitalen är 

caucasian, man och arbetsför ålder. Här utgår bedömningen från intersektionalitet, vilket 

också används i alla de andra exemplena (Widestedt et al., 2015). Personen i det här exemplet 

uppfyller alla tre maktkapital, vilket ger honom tre plusvärden (Gripsrud, 2011). Men trots 

detta, mannen är i arbetsför ålder men arbetar inte, vilket gör att han nedgraderas från den 

dominerande maktpositionen.  
 

Nästa exempel handlar om en person vars maktposition och maktkapital är lägre stående än 

föregående exempel. I den berättelsen tar en man upp sin härkomst och hur den har påverkat 

hans liv i New York, som har resulterat i en förflyttning av hans identitet.  

 
“I thought I would thrive here. I’ve got an MBA and a Masters in Engineering. I worked for a major real estate 

developer back in Brazil. I was in charge of land acquisitions. [...]Coming to New York has really challenged 
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my confidence. I applied to over fifty companies when I arrived. Maybe one hundred. But nobody hired me.[...] 

now I’m trying to work as a real estate broker. But that has been very difficult too. I’ve only closed one deal so 

far, and I split that with another broker. Maybe it’s because my English is not perfect.” (Instagram, Humans of 

New York, 2016-03-03).  

 

Berättelsen bekräftar och tyder på att det går att ha olika identiteter beroende på var personen 

befinner sig (Hammarén & Johansson, 2009). Då mannen har haft en hög position inom sitt 

yrkesliv i sitt hemland Brasilien men har efter sin flytt till New York haft det tufft att komma 

upp till samma position. Han nämner språket som en faktor varför inte han kan ha samma 

identitet och roll som i hans hemland. Det är ett tecken på att olika kunskaper värderas olika i 

olika sammanhang. Det bygger på maktordnade strukturerna i samhället, där en faktor är 

etnicitet. Han är inte amerikan, han kan inte engelska lika bra som sitt modersmål. Det gör att 

mannen inte kan skapa och behålla den identiteten som han hade i Brasilien. (Hammarén & 

Johansson, 2009) Hans språkliga brister kan vara del av skapandet av stereotyper, då språk är 

en tydlig klassmarkör. Hans kunskaper ifrågasätts av arbetsgivare trots hans meriter från 

tidigare jobb. En person med brytning anses stå lägre och inte är lika intellektuell jämfört 

med en person som pratar språket flytande. Språket är alltså en stor del i uppbyggnaden, 

utvecklingen och formandet av en identitet (Eisenstein, et al, 2014). Maktordningarna i 

samhället gör att förflyttningen mellan olika områden blir problematiska. Precis som mannen 

så kan en människa ha en tillhörighet och betydelse på ett plan, men en helt annan roll i ett 

annat sammanhang. Både när det gäller att skapa sin egen identitet men också på vilket sätt 

som personen uppfattas av andra människor. Mannen försöker uppnå sin tidigare position 

genom att anpassa sig efter samhället och kulturen. Vilket i sin tur gör att han som individ 

och hans egna egenskaper sätts åt sidan, på grund av anpassningen till samhällsstrukturerna 

(Beck, 2012).  

 

Den här mannen uppfyller två av de dominerande maktkapitalen, då han är i arbetsför ålder 

och man (Gripsrud, 2011). Däremot bedöms hans etnicitet som ett minusvärde då han är 

hispanic istället för det dominerande - caucasian. Mannen har fortfarande en hög 

maktposition gentemot de två nästkommande exemplena som handlar om två kvinnor.  

 

Nästa exempel på hur temat socioekonomisk bakgrund representeras och präglar en bildtext 

är en vit kvinna i arbetsför ålder. Detta citat kommer från en serie där kontot fokuserar på 

människor som sitter i fängelse. 
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“I was alone with four kids. My mother was sick. I was making $500 a week working at a restaurant in Harlem. 

This Colombian woman told me she could help. She said, ‘We need honest people like you.’ I really needed the 

money. They gave me a job as a transporter. I drove cocaine from Manhattan to Massachusetts.” (Instagram, 

Humans of New York, 2016-02-08).  

 

Berättelsen handlar om en vit kvinna i arbetsför ålder som började sälja droger då hennes 

mamma var sjuk. En kvinna bad henne hjälpa till med drogförsäjlning, och hon åkte fast när 

hon transporterade kokain mellan olika städer i USA. Den stereotypa uppfattningen angående 

droghandel är att det ofta är relaterat till lägre samhällsklasser, trots att det är något som 

förekommer överallt (Hinton, 2003). Ibland är det den enda utvägen för personer som knappt 

har råd med mat och boende, vilket överensstämmer med kvinnan i denna text, hon beskriver 

hur hennes familjesituation och levnadssituation har präglats av fattigdom. Då kvinnan sitter i 

fängelse tolkas hennes sociala identitet på ett visst sätt mycket beroende på hennes position. 

Detta resulterar i att hennes sociala identitet blir utsatt för diskriminering och förtryck, och ett 

förstärkande av olika maktpositioner (Widestedt et al, 2015). Alltså att hennes position är 

lägre än normen, vilket leder till ett “vi och “dem”. Hennes sociala, kulturella och 

ekonomiska bakgrund har inte gett henne möjligheten att bryta mönster och byta bana i livet, 

eftersom pengar ofta är en faktor i att kunna förändra sitt liv. Även om det också krävs andra 

beståndsdelar, förutom pengar, för identitetsutveckling och skapande för att kunna förändra 

sin roll i samhället, så är pengar en stor bidragande faktor till den möjligheten. 

Identitetsskapandet kan ses som begränsat under dessa förutsättningar då de materiella 

villkoren inte är tillgängliga (Beck, 2013). Detta visar också på problematiken med att 

oberoende kunna konstruera sin egen identitet, utan inverkan av ens bakgrund och olika 

samhällsstrukturer och maktordningar. Det är ett ständigt och pågående beroende av 

samhället som påverkar identiteten (Widestedt et al., 2015). 

 

Denna kvinna har på grund av hennes etnicitet och ålder två plusvärden och ett minusvärde 

då hon är kvinna. Trots att kvinnan är i arbetsför ålder, likt första exemplet inom 

socioekonomisk bakgrund, så arbetar hon inte då hon sitter i fängelse. Detta ger henne 

ytterligare en lägre maktposition (Gripsrud, 2011). Nästa exempel är också från en kvinna 

som har samma dominerande kapital då hon också är en vit kvinna i arbetsför ålder, men trots 

det har hon en högre maktposition.  
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“I went to every march and protest there was when I was young. I had a peace sign on my little yellow 

Volkswagen. I remember lying down on the Long Island Expressway in seventy-something to protest Kent 

State. Crazy, I know. But we thought that would end the war.[...] But I was living in a bubble. All my friends 

were Jewish, middle-class, and educated. I didn’t even know anyone who owned a gun. I thought everyone 

wanted peace, and a better environment, and that nobody hated anyone. Then Nixon got elected using his 

Southern Strategy. He tapped into so much hatred and racism. [...] Then my generation started marrying, having 

kids, and started caring less about the world. And probably me too” (Instagram, Humans of New York, 2016-

03-07) 

 
Detta exempel kommer från en vit kvinna i arbetsför ålder som berättar om hennes politiska 

intresse och engagemang under hennes ungdom. Hon nämner olika protester som hon deltog 

i, vilket umgänge hon hade under tiden och beskriver hennes liv som i en “bubbla”. Hon 

nämner också hur hon och hennes vänner förändrades efter att Nixon tog över som USA:s 

president. I det här exemplet så har hon förflyttat sin identitet, från en person som är politiskt 

aktiv och engagerad i laddade frågor, till en person som mestadels bryr sig om sig själv och 

hennes närmaste. Det har skett en identitetsförändring (Hammarén & Johansson, 2009). 

Hennes känsla för kollektivism har minskat med åren, vilket kan vara ett tecken på att 

samhället blivit mer och mer individualiserat (Beck, 2013). Det kan också bero på att hon har 

blivit äldre och ändrat uppfattning under tiden. Hon betonar att hon tillhör en akademisk 

medelklass, vilket kan representera hennes politiska åsikter. Det ger även henne mer frihet att 

kunna skapa sin identitet gentemot de tidigare exemplen som analyserats (Beck, 2013).  

 

Som tidigare nämnt har denna kvinna en högre maktposition gentemot den andra kvinnan i 

föregående exempel. Båda har samma dominerande kapital, vilket är deras etnicitet och ålder. 

Minusvärdet blir att hon är kvinna, eftersom mannen är det dominerande könet. Den första 

kvinnan inom socioekonomisk bakgrund sitter i fängelse, vilket är ett minusvärde då hon inte 

kan arbeta. Inom intersektionalitetsstudier så går det inte att bedöma en person utifrån bara en 

kategori, i det här fallet kön (Widestedt et al., 2015). Andra faktorer måste tas med i 

bedömningen. Vilket det gjorts här, men jämförelsevis med männen så har dessa kvinnor en 

lägre maktposition, mycket på grund av deras kön.  
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7.2.2 Sexualitet 
Det näst mest förekommande temat är sexualitet, som tar sig i uttryck i 19 av 68 bildtexter. 

Där har det gjorts en bedömning av bildtexterna för kategorisera berättelserna som går under 

detta tema. Temat sexualitet kan ta sig i uttryck på flera olika sätt, det kan handla om en 

person som berättar att hen är homosexuell, men det kan även handla om en vit man i 

arbetsför ålder som nämner sin fru, vilket tyder på att mannen är heterosexuell eller bisexuell. 

Analysen nämner några exempel på där sexualitet går att bedöma. Här kommer också 

faktorer inom intersektionalitet att bedömas. Under detta tema är heterosexualitet ett 

plusvärde, eftersom det är en norm i de utvalda publiceringarna. 
 
“I felt attracted to other boys when I was four years old, but by the time I hit puberty, it felt like a tractor beam 

was pulling me toward another person. I didn’t know any other gay people. There was no Internet back then. I 

had no information about life beyond my neighborhood, church, family, and friends. So I thought I was sick. I 

considered suicide when I was thirteen. I had the pills measured out and everything. But I picked up a 

psychology textbook from the library, and it said that all teenage boys go through a phase of sexual exploration. 

So I thought: ‘It’s just a phase. I can handle a phase.’ I thought as soon as I had a heterosexual encounter, it 

would all go away. It was a lie, of course. But it got me through my teenage years. And by the time I realized it 

wasn’t a phase, I’d developed so many other parts of my identity. I’d become good at swimming, running, and 

playing the cello. I was making good grades. I was even smoking pot. So by the time I finally accepted being 

gay, my identity was based upon a lot more than my sexuality.” (Instagram, Humans of New York, 2016-01-18) 

 

Exemplet kommer från en vit man i arbetsför ålder som berättar om hans uppväxt och hans 

sexuella läggning. Han diskuterar även hans identitet och hur den har påverkats av hans 

sexualitet. Berättelsen avslutas med att mannen tar upp att han nu har förlikat sig med 

faktumet att han är homosexuell och att hans trivs med det. Mannen tar själv upp begreppet 

identitet flera gånger, bland annat hur han byggde upp sin identitet genom att skapa andra 

sidor av sig själv och inte bara identifieras genom hans homosexualitet. Mannen kände ett 

utanförskap och planerade att ta sitt eget liv, eftersom han inte levde upp till normen att vara 

heterosexuell (Hinton, 2003). Vilket innefattar att vara attraherad av någon med motsatt kön, 

något som mannen aldrig kände sig bekväm med. Mannen berättar att han tidigt kände 

starkare attraktion till män. Det fanns ingen i hans närhet som kunde hjälpa honom att förstå, 

därför trodde mannen att hans sexuella läggning var en sjukdom. Han hade inte kontroll över 

sin egen identitet under sina tonår, något som mannen har idag. Detta exempel bekräftar 

teorin om att människan inte enbart har en identitet, utan det är något som är flyktigt och 

förändras beroende på situationen, en människa kan och har flera olika identitetsaspekter 
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(Hammarén & Johansson, 2009). Mannen och hans berättelse representerar hur det är att vara 

homosexuell i ett samhälle där heterosexualitet är norm, han hamnar genom detta utanför 

ramen för samhället.  
 

Eftersom mannen aldrig känt sig inkluderad, har det skapat förvirring och en problematik 

kring hans sexualitet. Vilket tyder på att samhällsstrukturen har varit svår för honom att 

anpassa sig till. Hans berättelse representerar också att han inte enbart ser sig som en 

“homosexuell man” (Hall, 2013). Han förknippar inte sin sexualitet så starkt med sin 

identitet. Hans sexualitet är bara en del av honom, inte hela hans person. 
 

Denna man uppfyller alla de tre dominerande maktkapitalen, då han är en vit man i arbetsför 

ålder. Vilket är tre plusvärden för honom, men faktumet att han är homosexuell är ett 

minusvärde då heterosexualitet är den dominerande sexuella läggningen utifrån denna studie, 

samt att det är en samhällsnorm. Denna man jämfört med nästa har en lägre maktposition på 

grund av sin sexuella läggning. Nästa person är heterosexuell.  

 
“I was married for 25 years and had five children, but I allowed myself to make decisions based on emotional 

glitches. I had affairs. But they were affairs of the heart. I think I had a hunger to see myself as a great man in 

someone else’s eyes. My wife was a fine person, and she still is, but after 25 years of marriage things become 

settled. And when somebody else comes along and makes you feel like something special—it’s like catnip. You 

want more of it. You want to say: ‘Let’s get lunch sometime.’ But in the end, you are what you are no matter 

how somebody makes you feel. It’s just a feeling. And I wish I hadn’t chased it.” (Instagram, Humans of New 

York, 2016-02-21).  

 

Denna berättelse handlar om en vit man i pensionärsåldern som berättar att han trots fru och 

barn vid flera tillfällen hade otrohetsaffärer med andra kvinnor under sitt äktenskap. Det kan 

tolkas som att han är heterosexuell, då han berättar att han varit gift med en kvinna. Genom 

denna berättelse så representerar han sig själv som en person som dels har svårt att hålla sig 

inom ramen för ett äktenskap, men också som en person med osäkerhet och bekräftelsebehov 

(Hall, 2013). Dessa antaganden handlar mycket om stereotypisering av människor. Eftersom 

att när vi betraktar en person så ser vi inte personen som en individ med egna egenskaper, 

utan det görs automatiskt en placering av personen utifrån enkla medel, exempelvis ålder, 

egenskaper eller beteende (Hinton, 2003). Mannens berättelse genomsyras av att han vid flera 

tillfällen varit otrogen mot sin fru. Beteendet gör att mannen placeras i en kategori, och i den 

kategorin så förväntas han vara på ett visst sätt. Det sker en förminskning och reducering av 
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mannen och han bedöms endast utefter hans otrohetsaffärer. Han blir därmed bedömd på ett 

stereotypiskt sätt. Och efter placeringen förväntar vi oss hur han ska vara och bete sig 

(Hinton, 2013). Det kan tolkas som att han, som tidigare nämnts, är en person som är 

opålitlig och inte kan “hålla sig” till en kvinna. Det västerländska samhället är uppbyggt på så 

sätt att ett äktenskap är monogamt, vilket är en norm som inte mannen uppfyller. Detta 

exempel tyder också på att i takt med samhällsförändringen, så förändras även människans 

beteende. Familjen betyder mindre, och det som står i fokus är individulismen (Beck 2013). 

Mannen väljer sig själv före sin egen familj, då han har varit otrogen vid flera tillfällen. 

 

Vad gällande intersektionalitetsaspekten så uppfyller mannen två av tre dominerande 

kapitalen. Jämfört med det ovanstående exemplet så identifierar sig den här mannen sig själv 

som heterosexuell vilket gör att han har en högre maktposition gentemot mannen som 

identifierar sig själv som homosexuell. Nästa fall handlar om en kvinna som identifierar sig 

själv som queer.  
 

“I identify as being queer. I also identify as being a social worker, a metal head, a goth, sort of a pagan, and 

maybe a witch. But I think that I most strongly identify as being a nerd. Nerds have the least amount of rules.” 

(Instagram, Humans of New York, 2016-01-02) 

 

Denna berättelse handlar om en kvinna som inte enbart identifierar sig själv som en del, utan 

av flera delar i en helhet som skapar hennes identitet (Widestedt et al., 2015). I berättelsen så 

nämner hon att hon ser sig själv som bland annat queer, socialarbetare och nörd. Kvinnan 

vill, likt det första exemplet på sexualitet, inte enbart definieras efter hennes sexuella 

läggning. Även detta exempel bekräftar teorin om att en människa inte bara har en identitet, 

och även behovet av att vara något mer än bara sin sexualitet (Hammarén & Johansson, 

2009). Detta exempel representerar i sin tur en stor frihet hos kvinnan, då hon motsätter sig 

och kritiserar de maktstrukturer och normer som finns i samhället, hon går mot strömmen 

(Hall, 2013). Hon väljer vem hon vill vara som person eftersom hon har möjligheten i dagens 

individualiserade samhälle att gå sin egen väg (Beck, 2013). 

 

Kvinnan har två dominerande kapital, vilket är hennes ålder och hennes etnicitet (Gripsrud, 

2011). Det som antas som ett minusvärde är hennes kön, att hon är kvinna samt att hon 

identifierar sig som queer. Hennes sexuella läggning går därför mot normen. Hon är 
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dessutom i en lägre maktposition än de två manliga exemplena under kategorin sexualitet. Då 

hon har mer minusvärden, vilket alltså är hennes kön och hennes sexuella läggning.  

 
“We didn’t exactly try. We just stopped trying to prevent it and it happened. I’ve barely begun processing it. 

The tests came back positive, but it didn’t feel real. So I went to the doctor on Friday and it’s definitely real.  
The due date is December 5th.” (Instagram, Humans of New York, 2016-04-05) 

 

Detta exempel är från en vit kvinna i arbetsför ålder som berättar om hennes graviditet. Hon 

nämner att graviditeten var planerad, då de slutade använda preventivmedel. Hon berättar 

också att hon har haft svårt att förstå att hon ska bli mamma och att det inte känns verkligt för 

henne. Berättelsen tyder på och representerar att hon är tillsammans med en man, vilket 

innebär att hon är i ett heterosexuellt förhållande (Hall, 2013). Det som också går att anta är 

att kvinnan och hennes partner har haft råd med preventivmedel, eftersom hon nämner att hon 

har använt det tidigare. Vilket inte alla människor har råd med. Det kan relateras till olika 

samhällsklasser, där återigen ekonomi står i fokus, eftersom att preventivmedel är kostsamt. 

Kvinnan och mannen har möjligheten att kunna välja mellan att använda preventivmedel eller 

inte. Återigen handlar det om att samhället blir mer och mer individualiserat, då det tyder på 

att människan har en större frihet att styra över sitt eget liv (Beck, 2013). Sedan förväntar hon 

sig också att hennes identitet kommer att förändras, att hon ska gå från att vara en person till 

en annan. Alltså bekräftas Hammarén och Johanssons (2009) teorier om att människor har 

olika identitet i olika situationer. Det behöver inte handla om ett miljöombyte, utan kan 

handla om att en person går genom en förändring.  

 

I sista exemplet från temat sexualitet så är det en kvinna som har två av tre dominerande 

kapital. Hon är vit och i arbetsför ålder men hon är kvinna, vilket är ett minusvärde. Däremot 

är hennes maktposition högre än föregående kvinna trots att kvinnorna har samma antal 

dominerande kapital, då hon är heterosexuell vilket blir ett plusvärde.  
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7.2.3 Religion.  

Vad gällande temat religion så är det 8 publiceringar av 68 stycken som faller under 

kategorin religion. Precis som de andra temana så tar religion sig i uttryck på flera olika sätt. 

Tydliga exempel är hur en person berättar att hen är troende och tror på Gud, medan i andra 

berättelser så är temat underliggande i berättelsen. Följande del nämner och analyserar några 

exempel där religion går att bedöma. Här bedöms också faktorer inom intersektionalitet. 

Under detta tema är kristendomen ett plusvärde, eftersom det är en majoritet i de utvalda 

publiceringarna. 

 
“I started studying Christianity more ever since my husband joined the seminary. I’m not offended by it. When 

you step back from the literal interpretation, you realize that so much of the Bible is aimed at survival. Look at 

all the crazy dietary restrictions. Homosexuality was forbidden because it didn’t lead to reproduction. For the 

same reason, if you had sex during your wife’s period, you had to sacrifice a hamster in the temple. The people 

who wrote the Bible were speaking with the only language that they knew at the time—survival. When I step 

back from that, I see a book that attempts to use symbols and stories to understand the source of life. And that 

source is depicted as completely loving. And I think that’s beautiful.” (Instagram, Humans of New york, 2016-

01-18) 

 

Ovanstående citat kommer från en person som har förekommit i analysen tidigare, en 

berättelse som kategoriserades under temat sexualitet. Då pratar han om sin sexuella läggning 

och hur hans identitet har blivit påverkad av det under hans uppväxt. (Se sexualitet 7.2.2) I 

den här berättelsen pratar han  däremot om att han började intressera sig av kristendom i 

samband med att hans man började studera teologi. Mannen poängterar att han inte är 

förolämpad av den kristna tron, trots Bibelns syn på homosexualitet. Han resonerar kring 

Bibelns innebörd och att det enligt honom handlar mycket om överlevnad. Han tar upp 

exemplet att homosexualitet var förbjudet för att det inte leder till barn. Även att en man och 

en kvinna inte ska ha sex under kvinnans menstration av samma anledning.  
 

Mannen ser sammanfattningsvis Bibeln som något kärleksfullt. Utifrån denna berättelse så 

representeras mannen som en troende person eftersom hans tro är förankrad i texten (Hall, 

2013) då han nämner Bibeln och dess påverkan på hans liv samt att han inleder berättelsen 

med att nämna att han är intresserad av kristendomen. Detta behöver inte vara fallet, men 

berättelsen tyder på det. Det kan även tolkas som att mannen inte är den “stereotypa kristna 

anhängaren”, dels på grund av mannens sexuella läggning och att kristendomen i många fall 

inte förespråkar homosexualitet (Hinton, 2013). I någon mån går mannen mot de 



38 
 

heteronormativa samhällsstrukturerna och stereotypen för en kristen man (Hinton, 2013). 

Mannens intresse för kristendomen påverkas inte av hans sexuella läggning. Han låter varken 

hans tro eller sexuella läggning definiera honom som person, han kan i ett sammanhang 

enbart vara kristen och i ett annat vara homosexuell (Hammarén & Johansson, 2009). Något 

som tyder på att han har stor frihet i hur han vill framställa sig själv samt möjligheten att 

skapa en bild av sig själv och sin identitet, något som är en central del av vår samtid (Beck, 

2012). Trots att mannen inte låter sig definieras som varken troende eller utefter hans 

sexuella läggning, så blir mannen ändå placerad och kategoriserad i en vissa grupper (Hinton, 

2003). Dessa aspekter är något som identifierar honom och som fastställer hans sociala 

identitet, alltså vem han är och vilken roll han har i samhället.  

 

Utifrån intersektionalitet så har mannen tre dominerande kapital, hans ålder, etnicitet och 

kön. Ett plusvärde blir också att han är kristen, då kristendomen i det här fallet anses vara en 

samhällsnorm eftersom det är den religion som förekommer mest på Humans of New York. 

Nästa exempel antar två av tre dominerande kapital, då han är i pensionsålder och har därför 

lägre maktposition gentemot den andra mannen.  
 
“God is a strange man. Sometimes I feel like he’s an alien watching me from the sun. When I’m alone, he talks 

to me. He made me psycho about the moon. [...] He doesn’t care. He’s toying with me. He wakes me up every 

day. He turned me into a St. Louis Cardinals baseball fan. [...] Yesterday he made me spend my last dollar on 

cheese doodles when I really wanted a butter roll. He almost made me a suicide case. He made me jump on the 

railroad tracks outside the mental health facility.” (Instagram, Humans of New York. 2016-01-04)  

 

Detta exempel kommer från en vit man som är i pensionsålder, han diskuterar hur Gud 

präglar hans liv och hans vardag. Han berättar att Gud är den som bestämmer alla hans val i 

livet. Berättelsen tar även upp att mannen har haft psykiska problem, och försökt ta sitt eget 

liv. Hans berättelse tyder på att han är troende trots att han påpekar att hans tro inte enbart har 

varit positiv för honom, då han har gjort många saker som inte har påverkat honom på ett 

positivt sätt. Hans identitet är starkt förknippad med hans tro, då han använder Gud som 

ursäkt till de saker som skett i hans liv. Hans sociala identitet, alltså hans plats i samhället, 

sker i relation till strukturer, institutioner och positioner som i det här fallet är kristendomen 

och kyrkan (Hammarén & Johansson, 2009). Genom dessa så får mannen en roll, ett begrepp 

som kan liknas vid identitet. Då identiteten och dess uppbyggnad alltid samverkar och 

påverkas av strukturerande principer som finns i samhället, så går det inte enbart att se en 

människa utifrån ett perspektiv, i det här fallet religion. Det är flera aspekter, eller 
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intersektionaliteter som måste inkluderas i bedömningen (Widestedt et al., 2015). Personen är 

vit, vilket innefattar etnicitet och han är en man, vilket är hans kön. Det finns därför flera 

infallsvinklar att tolka honom efter (Widestedt et al., 2015).  
 

 
“I was miserable being a widow. But I knew it was going to be hard to meet someone new.[...] But I had great 

hopes. I did my visualizations. I pictured a nice, younger, good-looking man. Every morning I wrote down just 

what I wanted. Then I found him on one of those dating sites. I was a little worried at first because his profile 

said: ‘I’m back, ladies.’ I thought that maybe he was a womanizer. But he also quoted a psalm in his profile, and 

it was a good psalm, so I sent him a smile emoji. We started chatting and decided to meet at the Metropolitan 

Museum. I walked up the stairs and there he was!” (Instagram, Humans of New York. 2016-03-31)  

 

I följande exempel berättar en vit kvinna i pensionsålder om att hon blev singel när hon var 

äldre. Hon försökte hitta en ny man, och fick till slut kontakt med en man på en dejtingsajt. I 

hans presentation på sidan citerade mannen en psalm som hon uppskattade. De har nu varit 

tillsammans i åtta år. Trots att temat religion inte är så påtagligt i denna publicering, så fyller 

det ändå en funktion just i denna studie. Det som är intressant med denna publicering är just 

att deras förhållande började på internet. På internet så har individer en möjlighet att 

konstruera sin identitet genom selektiva val, personen har möjlighet att välja vilken sida den 

vill framhäva på internet (Schweighofer et al., 2013). I det här fallet valde mannen att ta med 

ett psalmstycke från Bibeln i sin dejtingprofil, vilket kan ses som att det är en sida av honom 

själv och hans identitet som han vill uttrycka. Han vill representera sin identitet och den han 

är utifrån ett psalmstycke (Hall, 2013). Bargh, McKenna och Fitzsimons (2002) menar att en 

av anledningarna till att människor väljer att framställa sitt sanna jag, ofta beror på ett behov 

av att andra människor ska se personen på samma sätt som personen ser sig själv. Det kan 

tolkas som att mannen vill representera sig själv som religiös och att andra människor ska 

uppfatta honom som just det (Hall, 2013). Detta är något som kvinnan gör, då hon blir 

tilltalad och dras till honom. Vilket tyder på att även religion och tro är något som är viktigt 

för henne.  
 

Hon har ett av de tre dominerande kapitalen, det är hennes etnicitet. Hennes minusvärden är 

att hon är kvinna och pensionär. Vilket gör att hon har en låg maktposition gentemot de andra 

fallen. Nästa kvinna däremot har två av de tre dominerande kapitalen (Gripsrud, 2011). Hon 

är vit och i arbetsför ålder. Hon har därför en högre maktposition jämfört med kvinnan i 

pensionsåldern. Det kvinnorna har gemensamt förutom deras kön är att båda delar den kristna 
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tron, vilket är ett plusvärde eftersom det är den dominerande religionen i denna studie. Nästa 

kvinna är också ett av de tydligaste exemplen på hur religion förankras i bildtext.  

 

 
“I grew up in the church. I accepted Christ when I was seven years old. At the age of sixteen, I decided to 

dedicate my life to serving Jesus while attending a mission camp worship service. My biggest accomplishment 

is all the times I’ve helped young kids find a relationship with Christ. And my biggest goal in life is to tell 

everyone about Jesus. I’m here in New York trying to plant churches. It’s a mission field unlike any other. 

There are people here from all over the world, so the message you spread here can travel anywhere. I know all 

my answers are super churchy, but feel free to share it. I won’t be reading the comment section.” (Instagram, 

Humans of New York, 2016-01-24) 
 

Hon berättar att när hon var sexton år så bestämde hon sig för att dedikera sitt liv åt Jesus. 

Hennes största mål i livet är att få barn att etablera en relation med Jesus. Hon är just nu på en 

missionsresa i New York för att bygga nya kyrkor i staden. Hon avslutar med att betona att 

hon är medveten om att det hon säger kretsar väldigt mycket kring kyrkan, och att hon 

förväntar sig kritiken i kommentarsfälten. I det här fallet är religion en väldigt stor del av 

hennes identitet och hennes tro är något som präglar hela hennes liv. Det är något som 

genomsyrar hela hennes berättelse. Hon väljer och vill att hennes tro ska representera hennes 

identitet (Hall, 2013). Hennes roll i samhället, alltså hennes sociala identitet, skapas genom 

att hon interagerar med bland annat olika institutioner och strukturer (Hammarén & 

Johansson, 2009). Kyrkan är den institution som hon förhåller sin identitet till. Religion har 

varit en stor del av hennes identitetsskapande, men också i hennes identitetsutveckling.  

 

Även i det här exemplet så väljer kvinnan att visa upp den del av hennes identitet som hon 

föredrar att bli förknippad med och att det är en del av hennes identitet som hon vill ska vara 

offentlig (Farnham & Churchill, 2011). Hon är också hängiven till att rekrytera mer folk till 

kyrkan, vilket kan vara ett tecken på att hon vill vara en del av ett större sammanhang. Å ena 

sidan blir samhället mer individualiserat och kollektivet blir något som avvecklas men å 

andra sidan så är religion och tro en gammal tradition som bygger till stor del på kollektivism 

(Beck 2013). Något som är intressant i hennes berättelse är faktumet att hon är medveten om 

vilken respons hennes historia kommer att få. Hon vet om kritiken mot troende och att de ofta 

blir stereotypiserade. Då en religiös tillskrivs vissa givna egenskaper (Hinton, 2003).  
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION  
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka synliga och osynliga identitetsaspekter som 

finns på Instagramkontot Humans of New York. Studien ämnade att analysera vilka olika 

människor som fick mest utrymme på kontot utifrån bilderna. Samt vilka bakomliggande 

identitetsaspekter och mönster som fanns i personernas berättelser baserade på bildtexterna. 

Syftet skulle besvaras utifrån följande frågeställningar:  

 

1. Vilka identitetsaspekter förekommer mest i bilderna och hur är dem fördelade?  

2. Hur representerar människorna sig själva utifrån deras berättelser?  

3. Vilka bakomliggande identitetsaspekter framkommer i bildtexterna?  
 

Studien genomfördes med hjälp av två delstudier, en kvantitativ bildanalys för att besvara 

den första frågeställningen. Samt en kvalitativ för att undersöka de bakomliggande 

identitetsaspekterna och hur människorna representerar sig själva utifrån sina berättelser. 

Resultatet från den kvantitativa bildanalysen visade på att en övervägande majoritet av de 

människor som fanns med i bilderna från de 200 utvalda publiceringarna var män. Ett väntat 

resultat utifrån de maktordningar som finns i samhället, med mannen som norm. Kontot 

Humans of New York reproducerar alltså patriarkala strukturer, då kontot väljer att framställa 

fler män än kvinnor i bilderna. Den patriarkala reproduceringen innefattar också den 

könsmaktordning som finns i det moderna samhället där andra kön har en lägre position, där 

män har den ledande rollen och makten inom bland annat samhällsinstitutioner. Kontot kan 

upplevas ha en jämn könsfördelning i sina publiceringar, men den här studiens resultat visar 

på att männen är överrepresenterade. En annan variabel som undersöks i den kvantitativa 

bildanalysen är ålder, där ålderskategorin arbetsför visade sig vara dominerande. Detta 

resultat var inte heller överraskande då det hade det bredaste åldersspannet i denna studie, 

och de andra kategorierna barn, tonåring och pensionär var mer begränsade och kanske 

enklare att definiera. Vad gällande variabeln etnicitet så är fördelningen mer jämn gentemot 

de andra variablerna kön och ålder. Däremot så är det etniciteten caucasian som förekommer 

mest i kontots bildpubliceringar. Ett resultat som inte heller var så förvånande då vita under 

lång tid varit dominerande i västvärlden, mycket på grund av kolonialismen. Även här sker 

det en reproducering och ett upprätthållande av sociala normer med vita som norm, då det är 

underliggande strukturer i samhället. I sin tur kan dessa underliggande maktstrukturer 

återskapa de normsystem som finns och de föreställningar om hur människor ska vara och se 
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ut. Eftersom att vita människor kan anses ha en överlägsenhet så har andra etniciteter en 

underlägsenhet, detta kan resultera i rasistiska mönster och strukturer. Rent statistiskt så visar 

resultatet från den kvantitativa studien att en vit man i arbetsför ålder är den mest 

förekommande personen som syns till i bilderna. Dessa är alltså de identitetsaspekter som 

förekommer mest på kontot Humans of New York. Medierna speglar i stor utsträckning de 

underliggande maktmönstren och över- och underordningar som existerar i ett samhälle. 

Vilket innebär att en slutsats som kan dras är att kontot också speglar dessa mönster och 

strukturer i sina publiceringar.  

 

Problematiken och en brist med denna delstudie är att vi har varit tvungna att anta ålder, kön 

och etnicitet på alla personer som har förekommit i de 200 publiceringarna. Detta kan ha 

gjort en inverkan på studiens resultat och det inte alls är vita män i arbetsför ålder som är de 

mest förekommande identitetsaspekterna på kontot. Det hade varit fördelaktigt om studien 

hade vilat på en enkät från de medverkande där de själva hade kunnat svara. Detta var en 

omöjlighet i denna studie. Då det inte fanns några andra alternativ i just det här fallet. Om vi 

hade genomfört en enkät så hade bland annat ålderskategorin arbetsför ålder blivit mer 

trovärdig och validiteten hade varit större.  

 

Styrkorna med arbetet är att studien är genomförd med hjälp av både en kvanitativ och 

kvalitativ metod. Samt att urvalet är stort nog för att få en bild över vilka människor som 

förekommer i publiceringarna. 

 

Den andra delstudien var en kvalitativ tematisk innehållsanalys med syftet att besvara 

frågeställningarna kring hur människorna representerade sig själva utifrån deras berättelser 

samt vilka bakomliggande identitetsaspekter som framkom i bildtexterna. Där tematiserades 

68 personer utefter de tre utvalda temana socioekonomisk bakgrund, sexualitet och klass. 

Anledningen till varför dessa teman blev utvalda var för att alla tre var genomförbara i den 

här typen av arbete samt att alla tre hade relevans för ämnet.  

 

Angående temat socioekonomisk bakgrund så handlar många av bildtexterna och personernas 

berättelser om ekonomi och hur det präglar personens levnadssituation. Resultatet från 

studien visar tydligt att många av de som diskuterar socioekonomisk bakgrund är från de 

lägre samhällsklasserna och har haft en svår uppväxt. Det är inte lika vanligt förkommande 

att de som kan tolkas vara högre upp i samhällsklasserna nämner sin bakgrund och 
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ekonomiska status. De fokuserar istället på andra aspekter om sitt liv. Därför har också 

analysen många exempel från underklassen och arbetarklassen. Det går även att anta att allt 

personerna säger i intervjusammanhanget inte tas med i bildtexten, där görs ett urval från 

kontots sida. Detta urval resulterar i stereotypa beskrivningar av olika personer. Exempelvis 

när det kommer till en rasifierad person så väljs vissa delar ut till berättelserna. Det är många 

rasifierade som nämner klass, vilket tyder på att kontot förstärker och reproducerar den 

stereotypa bilden av en rasifierad person i underklassen. Det kan även bero på att människor 

från underklassen har ett större behov att uttrycka sig angående klass och levnadssituation. 

Då människorna på kontot i någon utsträckning väljer hur de ska representera sig själva så 

kanske personer från lägre samhällsklasser har ett större behov av att representera sig själva 

genom hur deras uppväxt var. Detta mönster kanske beror på att människor som har haft 

större frihet och mer ekonomisk trygghet inte har präglats lika starkt av deras uppväxt.  

 

Nästa tema som undersöktes var sexualitet där studiens resultat och analys visar att många 

personer som pratar om sexualitet har en rädsla över att bli för starkt förknippad med den 

stereotyp som kommer med den sexuella läggningen. Detta gäller främst människor som inte 

identifierar sig själva som heterosexuella. Detta märktes bland annat av i ett exempel där en 

kvinna hade ett behov av att understryka att hon inte är sin sexuella läggning, hon är mer än 

bara det. Detta behov märks dock inte av när det handlar om heterosexuella. Det kan tyda på 

att då samhället är strukturerat efter heteronormativitet så har inte människor som följer normen 

samma behov av att uttrycka sin sexuella läggning, eftersom det är mer uppseendeväckande att 

vara homosexuell. Utifrån detta resultat så går det att tyda att de människor som är utanför 

heteronormen anser det vara viktigt att nämna sin sexualitet, trots att det finns en rädsla att bli 

för starkt förknippad med sin sexuella läggning, vilket också är en stor del av deras identitet. 

Detta kan i någon utsträckning tolkas som en motsägelse. Den sexuella läggningen hos 

människor är en stor identitetsaspekt och det finns ett behov av att representera sig själv genom 

det.  

Det tredje och sista temat som undersöktes var religion och hur det kunde vara förankrat i 

personernas berättelser. Ett genomgående mönster i de bildtexter där religion nämndes var att 

det nästan enbart kretsade kring kristendomen. Utifrån denna studie så är kristendomen den 

dominerande religionen. Vilket i sin tur ledde till att de andra religionerna blev underordande 

och underrepresenterande på kontot. Eftersom kristendomen är den religion som får mest 

utrymme på kontot så går det att utläsa att kristendomen är den normativa religionen. Då det 
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sker en normalisering av kristendomen så sker det automatiskt att andra religioner kan 

uppfattas som främmande och annorlunda. I vissa fall kan detta resultera i främlingsfientlighet, 

då en religion är dominerande. Det finns flera personer som kommer från länder där 

huvudreligionen är Islam på kontot, men de uttrycker inte alls något om sin egen tro. Islam är 

en stigmatiserad religion och något som många ej vill bli förknippade med. Främst i USA där 

muslimer ofta blir diskriminerade, och många problem i världen skylls på religionen Islam. 

Utifrån denna studies resultat så går det att tolka att människor hellre vill bli identifierande med 

kristendomen gentemot andra religioner. Detta trots att religion är en stor identitetsaspekt.  

Något som också är intressant att diskutera är att hälften av de personer som nämner religion i 

bildtexterna var personer i pensionsålder, vilket kan vara ett tecken på att även USA som kan 

anses som ett kristet land, blir mer sekulariserat. Religion kanske inte längre är något som är 

en självklarhet att representera sig med även om det kan ses som en stor identitetsaspekt. Det 

är även flest personer som studien kategoriserat som caucasian som uttalar sig om religion och 

kristendomen, och det är ingen från de lägre samhällsklasserna som diskuterar religion. På 

grund av detta så går det att tolka religion och kristendomen i större grad som en klassfråga i 

denna studie. Vilket är intressant för att bilden av olika religioner är att dem är inkluderande, 

många människor har en möjlighet att vara troende. I det moderna samhället har individer fått 

större frihet och av den anledningen kanske människor väljer bort religion, vilket i sin tur leder 

till att samhällen blir mer sekulariserade.  

Några diskussionspunkter som kom upp under analysen var bland annat Ulrich Becks teorier 

om den individuella friheten, som används i detta arbete. Ulrich Beck (2013) menar att dagens 

samhälle har gått från kollektivism till individualism, där individen upplever en slags frihet 

över sitt eget liv. Beck (2013) resonerar kring att friheten i själva verket minskar utrymmet att 

bryta sig ur både kulturellt, ekonomiskt och socialt. Vilket inte överensstämmer helt med denna 

studies resultat, där olika exempel har visat att det ändå finns en frihet. Det har märkts av i hur 

människorna representerar sig själva i bildtexterna.  

En annan del som har genomsyrat detta arbete är intersektionalitet, som används för att belysa 

olika bakomliggande strukturer i samhället. Många personer på kontot har betonat att de inte 

bara vill uppfattas utifrån en aspekt. Exempelvis utifrån personens sexuella läggning, något 

som inte räcker för att förstå en människas identitet. Denna studie har använt sig av 

intersektionalitet som grund för att undersöka människorna som förekommer på kontot. Dels 

hur människorna representerar sig själva utifrån deras berättelser men också undersöka vilka 
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olika bakomliggande identitetsaspekter som förekommer. Det är tydligt att det inte går att 

definiera en människa utifrån endast en identitetsaspekt, vilket exempelvis kan vara kön, ålder 

och etnicitet. Det är betydande att flera olika aspekter undersöks för att kunna fastställa en 

identitet. Den tematiska innehållsanalysen har fokuserat på ett identitetsperspektiv i taget, 

vilket inte ger personen rättvisa då många andra aspekter spelar in. Därför kanske resultatet har 

blivit påverkat på grund av detta. Då intersektionalitet även används för att undersöka olika 

strukturer så räcker det inte med enbart tre kategorier för att fastställa människors maktposition. 

Men denna studiens tillvägagångssätt ger ändå en bild av vem personen är utifrån dennes 

berättelse.  

En av studiens frågeställningar var hur människorna representerade sig själva utifrån deras 

berättelser. Utifrån resultatet från den tematiska innehållsanalysen så visade det sig att många 

människor bekräftade de olika stereotypa bilderna som finns av olika människor. Exempelvis 

så visade det sig att många hetereosexuella kvinnor pratar om familj och många rasifierade 

representerade sig själva utifrån ekonomisk levnadssituation. Det kan sägas vara en omedveten 

reproducering av de redan befintliga maktstrukturerna som finns i samhället, alltså befintliga 

stereotyper. Det var alltså få berättelser som hamnade utanför den “ramen”. Många människor 

representerade sig själva genom något som präglat deras liv. Och då oftast någonting i negativ 

bemärkelse. Många försökte att inte försköna sitt liv och sina erfarenheter. Det går att tyda att 

många människor på kontot kämpar med samhällsstrukturer och maktordningar som existerar. 

Eftersom kontot är baserat i staden New York, så kanske dessa människors historier i någon 

utsträckning även representerar staden.  

Vad gällande olika bakomliggande identitetsaspekter i personernas berättelser så handlar det 

mycket om klass, familj, uppväxt och inte religion och sexuell läggning. Detta kan bero på att 

klass, familj och uppväxt är något som präglar en människas liv och identitet mer gentemot 

religion och sexuell läggning. Utifrån studiens resultat så är det bevisligen mer viktigt att 

representera sig själv med dessa aspekter.  

Slutligen går det att konstatera utifrån studiens resultat att kontot också utelämnar de “extrema 

fallen”. Kontot balanserar mellan över- och underklass. För att förtydliga, det förekommer 

ingen välförmögen vit man som pratar om sin uppväxt och inte heller ett rasifierat gatubarn 

som diskuterar sin sexuella läggning. Det går att se olika mönster och sammanhang kring vad 

vissa människor pratar om. Och vilka identitetsaspekter som är viktiga för vissa personer.  
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9. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING. 
 

En påbyggnad av denna studie skulle dels kunna kompletteras med ett större urval för att mer 

djupgående undersöka osynliga och synliga identitetsaspekter. Detta för att få en bättre bild 

över vilka olika identiteter som tar sig i uttryck på kontot Humans of New York. Denna metod 

med intersektionalitet i fokus skulle även kunna användas på andra sociala medier, för att 

med samma syfte undersöka olika identitetsaspekter.  

 

En annan intressant studie hade varit att använda sig av flera olika aspekter vad gällande 

intersektionalitet. Denna studies begränsning är att endast tre teman och perspektiv användes 

för att undersöka olika identitetsaspekter. Med fler perspektiv hade förmodligen studiens 

resultat fått större validitet. Det hade även varit intressant att undersöka om det finns ett 

samband mellan olika identitetsaspekter och kön.  
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