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Abstract 

Titel: ”Men det går ju aldrig att sopa igen spåren från vart du kommer ifrån”. En kvalitativ 

studie om unga samers självrepresentation och identitet på Instagram.  

English titel: ”But you can never cover the tracks of where you came from”. A qualitative 

study of young Sami self-representation and identity on Instagram. 

Författare: Anja-Maria Eriksson 

Handledare: Stina Bengtsson 

Termin: HT 2016 

 

Vad händer när konsumenten har möjligheten att bli producent och ges en chans att representera 

sig själv istället för att bli representerad av andra? Syftet med denna studie är att undersöka 

vilken betydelse och mening Instagram och den självrepresenterade samiska mediebilden har i 

några unga samtida samers reflexiva identitetsskapande. Med utgångspunkt i Giddens teori om 

det självreflexiva projekt som utgör jaget är fokus på hur Instagram används för 

självrepresentation, kulturell och etnisk tillhörighet och vilken betydelse och mening det har för 

de unga samerna som utgör studiens respondenter. Hur väljer de unga samerna att använda 

Instagram för att representera sig själva och sin vardag, hur bildar de gemenskap och hur 

konstruerar de sin identitet genom möjligheten till självrepresentation via Instagram. Resultaten 

visar att den mening och betydelse som Instagram har för respondenternas reflexiva 

identitetsskapande går enbart att förstå i samspel med den samiska historien som individen är 

en del utav. Instagram möjliggör en arena där individualism och personlighet har främsta 

rummet och deras egenvalda framställan stärker och förstärker deras egen syn och tillhörighet 

inom den samiska identiteten och livsstilen samt till viss del inom det övriga 

majoritetssamhället. 

 

Nyckelord: Identitet, samer, självidentitet, sociala medier, Instagram, kommunikation.  
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1.0 Inledning och bakgrund  

Den här uppsatsen handlar om hur ett urval av unga samer i Sápmi skapar och utvecklar sin 

egen identitet genom sociala medier. Samer har under århundraden levt under förtryck, sedda 

som en lägre stående ras med dåliga framtidsutsikter för att kunna arbeta eller överleva i en 

modern värld. Förtrycket har delvis handlat om att andra haft kontrollen över hur samerna 

representerats i samhället (Ledman 2012:71; Sametinget och Regeringskansliet 2009). Men vad 

händer när konsumenten har möjligheten att bli producent och ges en chans att representera sig 

själv istället för att bli representerad av andra? 

 

Samer är det enda urfolket i Europa. Själva ordet ”same” är en härledning från det samiska 

ordet Sápmi, som i första hand menar det landområde som samer traditionellt har bott inom. 

Landområdet sträcker sig över fyra nationsgränser, Norge, Sverige, Finland och Ryssland och 

det är samernas hemland (utan stats- och riksgränser). Ordet Sápmi betecknar också själva 

folket, den gemensamma kulturen, språken och historien (Samiskt informationscentrum U.å. B; 

C). Samernas historia beskrivs ofta som en dyster sådan (Sarri 2015; Hagerman 2012) och är 

ofta tätt sammankopplat med den statligt utformade samepolitik som uppkom i Sverige på 

1800-talet (Lundmark 1998). Under början och fram till mitten av 1900-talet påstod Svenska 

statens rasbiologiska institut att samer var födda med vissa rasegenskaper som gjorde dem 

underlägsna och det var därför de inte kunde leva som civiliserade människor i riktiga hus. Om 

de levde i hus (istället för kåtor) skulle de bli förslappade och försumma sina renar. Detta skulle 

sedan leda till att alla samer blev tiggare eftersom de inte dög till annat än renskötsel. Sveriges 

riksdag beslutade år 1928 att icke-renskötande samer inte skulle ha några samiska rättigheter. 

De samiska rättigheterna innefattade bland annat jakt- och fiskerätt i de områden deras förfäder 

levat (Sametinget och Regeringskansliet 2009:14f). Svenska staten drog en tydlig skiljelinje 

mellan de samer som levde på renskötsel och de samer som försörjde sig på annat sätt. Det har 

vid ett flertal tillfällen konstaterats att denna skiljelinje mellan samer, som den svenska 

samepolitiken drog upp och den rasbiologiskt utformade identitets-bilden av ”den äkta samen” 

som renskötande nomad, fortfarande lever kvar bland samer och i övriga samhället (Lasko 

2006; Regeringskansliet 2015; Ledman 2012). Bilden av samer som ett lägre stående folk finns 

kvar än idag och rasismen mot samer ökar. Det är vardag för samer, men det är också något 

som regeringen uppmärksammade under 2015: Samer får fortfarande genomlida rasistiska 

påhopp, ofta i form av glåpord, sabotage eller djurplågeri, där renar plågas ihjäl under 

fruktansvärda former. Sociala medier där man anonymt kan hota och kasta glåpord är också en 



 
2 

 

faktor till varför hatet mot samer har blivit mer påtagligt och fler upplever det i vardagslivet 

(Sameradion & SVT Sápmi 2015; Regeringskansliet 2015). 

 

Det är inte bara regeringen som uppmärksammat att samer behandlas utifrån en förställd bild 

om vem som är same och hur en same ser ut. Forskningen kring samer och medier i Sápmi har 

främst fokuserat på journalistens eller de traditionella mediernas roll i frågan om den samiska 

mediebilden. Merja Ellefson (2007) konstaterar i sin studie ”Staten är vår herde god” att 

svenska tidningar redan på 1930-talet hade svårt att hantera gränsöverskridande individer. En 

bofast same (baserad på samer som ett nomad-folk) eller en same utan renar blev per definition 

inte same och tidningarna ifrågasätter inte myndighetens definition av same utan reducerar 

samiskheten till en viss form utav renskötsel (ibid:218). Anna-Lill Ledman (2012) har i sin 

avhandling ”Att representera och representeras” undersökt hur samiska kvinnor framställts i 

svensk och samisk press under perioden 1966-2006. Ledman menar att mediernas utformning 

visade sig omöjliggöra den samiska individens röst utifrån en annan position (yrke, föräldraskap 

eller idrottsprestationer) utan en samtidig förväntan att individen skulle redogöra för sitt etniskt 

samiska ursprung (ibid:202). Med det menas att det är omöjligt att representeras som två 

identiteter samtidigt i medierna. Ledman konstaterar att det finns olika grader av samiskhet i 

det undersökta materialet. Det mest traditionella beskrevs av både svenska och samiska 

journalister även vara det mest autentiska. Resultatet av Ledmans undersökning visade att på 

grund utav medieproducenter och journalister knapphändiga kunskaper kring samisk historia 

och kultur blev alternativen för hur samiskhet kunde framställas begränsade till den (av svensk 

statlig samepolitik utformad) stereotypa nomadiserade, renskötande och naturnära samen 

(ibid:202, 207ff). Christina Åhrén (2008) har i sin doktorsavhandling Är jag en riktig same? 

studerat identitet hos unga samer och vilket inflytande den samiska historien haft i deras 

identitetsprocess. Åhrén har valt att studera ungdomar som antingen kommer från 

renskötarfamiljer eller som kommer från familjer där det samiska ursprunget har tonats ned och 

lagt stor vikt vid de symboler, traditioner och yrken som utgör det samiska livet. Däremot inte 

i vilken form sociala medier kan ha inverkan eller möjliggöra ett identitetsskapande (Åhrén 

2008). Ledman (2012) konstaterar att traditionella medier bär en stor del av skulden för den 

statiska och föråldrade bild av samer som majoritetssamhället i Sverige har bakom sina 

näthinnor. Löf et al. (2013) uttrycker en oro över att bilden av samer och den samiska kulturen 

görs genom medierna blivit till antingen till något exotiskt eller problematiskt. Bilden av ”den 

äkta samen” ger en skev bild av vem som är same och hur en same ser ut. Den stora massan 
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måste helt enkelt börja ifrågasätta sin bild av vad som är samiskt och vem som är same 

(Ledman, Sehlin Macneil och Saba Persson 2014). 

 

Under de två senaste åren har vi däremot sett en förändring i hur de traditionella medierna 

framställer samer och den samiska kulturen för den stora massan. ”SVT utvecklar sitt 

minoritetsutbud”, löd rubriken på en artikel publicerad den 16 december 2015 inför SVTs 

satsning Bastubaletten om tornedalingar. Genom programmets fyra delar ska fem tornedalska 

män ”ge en ny bild av Tornedalen”. SVTs projektchef förklarade att utifrån SVTs uppdrag om 

”ett ökat programutbud på minoritetsspråk” ville de göra fler program inifrån minoriteterna så 

att det är intressant både för minoriteterna och för majoriteten (Auramo Paaer och Eirto 2015; 

Sveriges Televisions public service-redovisning 2015:43f). Under hösten 2015 sände SVT 

dokumentärserien Sápmi sisters och dokumentärprogrammet Sápmi Love. I Sápmi sisters får 

tittarna följa de två samiska systrarna Maxida och Mimie Märak som kämpar för samernas rätt 

i alla sammanhang. De är mångsysslare och ägnar sig åt poetry slam, rap, jojk och skådespeleri. 

SVT menade att de fyra program som sändes åskådliggjorde på ett folkbildande sätt 

urfolksdebatten och gruvexploateringens alla frågor (Sveriges Televisions public service-

redovisning 2015:42f). I Sápmi Love fick tittarna följa två samiska par och förberedelserna 

inför deras respektive bröllop. För att det sägs att i Sápmi är bröllop extra speciellt, när 

bröllopsdagen är den dagen i ens liv när man visar sin kärlek för alla man känner. Enligt SVT 

skildrade serien mångfalden av kärleksrelationer ur ett HBTQ-perspektiv inom det samiska 

samhället. I sin beskrivning av de två programmen uppgav SVT att båda produktionerna hade 

använt sig av minoritetsspråksgruppens perspektiv men med målgrupp i en bredare publik 

utanför minoritetsspråksgruppen framför allt inom områden såsom kultur, samhälle och fakta. 

Enskilda berättelser som kan väva större bilder där fler i landet kan känna igen sig (Sveriges 

Televisions public service-redovisning 2015:42f).  

 

”Äntligen ser vi en samisk renässans” menade Expressens kulturredaktion i augusti 2016 och 

syftade bland annat till SVTs program och till Amanda Kernells film Sameblod som 

premiärvisades på filmfestivalen i Venedig samma vecka (Expressen 2016). Sameblod handlar 

om Sveriges koloniala historia när samer under 30-talet och framåt bland annat under 

förnedrande former utsattes för nakenfotografering samt skallmätningar och sedan avgjordes 

vara en lägre stående ras. Kernell talar om den samiska kvinnan i huvudrollen som en 

”avhoppare”, en kvinna som efter att ha blivit utsatt för svenska statens övergrepp förnekar sitt 
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samiska ursprung och bryter med sitt samiska liv. Kernell menar att ”något fler borde känna till 

är hur förminskande man har uttalat sig om samer genom åren och vilken maktfullkomlig 

förmyndarroll staten tog på sig gentemot dem” (Lindblad 2016).  

 

Hösten 2016 utökade SVT ytterligare med de samiska programmen Boazovázzit (renskötarna) 

och Världens Sofia Jannok. I Boazovázzit får publiken följa tre renskötares vardag. Mattias 

Barsk, programutvecklare för minoritetsspråk på SVT gör en viktig poäng att förklara att de 

inte vill visa en exotisk bild av renskötaren, utan visa deras verklighet från samiskt håll, med 

samer och på samiska, för att få bort den stereotypa bild som finns (Rydenfalk 2016).  I Världens 

Sofia Jannok får publiken Sofia Jannoks berättelse, en av de mest etablerade musikartisterna i 

Sápmi och hennes kamp för urfolks rättigheter runt om i världen. Till skillnad från serien Sápmi 

Sisters som hade ett lokalt och nationellt perspektiv, har Världens Sofia Jannok fokus på stora 

globala frågor (Erwander 2016). SVT har även premiärstart för thrillerserien Midnattssol, som 

även om den inte handlar om samer specifikt, menar SVT att den speglar en mer nyanserad bild 

av de samer som finns idag. Serien berättar även historien om majoritetssamhällets okunskap 

kring samernas historia i Sverige och den rasism som finns mot samer (Marakatt 2016).  

 

Det råder utan tvekan en ny era om hur och ur vilken synvinkel som samer tar plats i 

traditionella medier. Både ur ett produktionsformat utformat inifrån minoriteterna men också i 

den högst personliga vardagen på sociala medier. De traditionella mediernas representation av 

samer har länge legat till grund för hur både icke-samer och samer uppfattar samer och därmed 

den samiska identiteten (Ledman 2012). I dagens samhälle menar Henry Jenkins (2006) 

däremot att det handlar ett förändrat förhållande mellan producenter och konsumenter och att 

vi inte längre kan tala om dem som skilda grupper, utan snarare som två aktörer i samspel. 

Jenkins menar att mediekonvergensen som uppstått inte ska ses som en teknologisk process. 

Det handlar istället om ”ett kulturellt skifte där konsumenten uppmanas att söka ny information 

och foga samman innehåll från olika medier” (ibid:15). Konsumenten är i dagens samhälle en 

aktiv bidragare till mediernas innehåll och som Jenkins uttrycker det ”konvergens uppstår när 

vanliga människorna tar medierna i egna händer” (ibid:27). Ett sådant exempel på 

mediekonvergens är kampanjen och hashtaggen #MittSápmi. I mars 2015 startade Samiskt 

informationscentrum projektet #MittSápmi för att öka kunskapen om samer bland ungdomar 

generellt i Sverige. Projektet har för avsikt att, tillsammans med samiska ungdomar i 

åldersgruppen 15-26 år rikta sig till att nå andra ungdomar i samma ålderskategori och sprida 
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kunskapen om samer genom olika sociala medier så som Facebook, Youtube, Instagram och 

Twitter. Projektets största plattform är Instagram och #MittSápmis Instagramkonto har i 

dagsläget 6568 följare, och hashtaggen #MittSápmi använts flitigt, av människor både inom 

och utanför den tänkta åldersgruppen och både av de som postar på projektets Instagramkonto 

och den allmänna populationen på Instagram (Mittsápmi, u.å.; Samer.se u.å.).  

 

De traditionella mediernas nya framställning av samer, dagens nya sociala medier som till 

exempel Instagram och projektet #MittSápmi startade möjligen något som sedan blev större än 

de själva. Den samiska kulturen fick och har möjligheten till ett nytt uttryckssätt. Ett nytt sätt 

och en ny möjlighet för den samiska individen till självrepresentation, istället för att bli 

representerad av traditionella medier och stereotypa framställningar, precis som Jenkins menar 

att konsumenten blir producent och tar makten över sin egen framställning och det som denna 

studie undersökt. 

 

 

2.0 Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel redogör för de teoretiska referensramarna som ligger till grund för studiens analys. 

Kapitlets första del ger en generell introduktion till begreppen kring identitetsskapande och 

identitet samt den sekundära socialisationen som studiens utgångspunkt. Den andra delen 

redogör för begreppet medialisering samt Anthony Giddens teori om individens 

identitetsskapande i vad han benämner moderniteten och vilka konsekvenser den har för 

skapande av en självidentitet. Den tredje delen tar upp begreppet etnisk identitet och Jean S. 

Phinneys olika processer som individen går igenom i konstruktionen av en etnisk identitet. Den 

fjärde delen behandlar uppkomsten av en förhandlad så kallad tredje identitet i mötet med en 

ny kultur och hur man genom sociala medier upprätthåller kontakten med sin egen kultur. 

 

2.1 Identitet, identitetsskapande och medieutveckling 

Enligt sociologin bygger individens personlighet på förmedling och inlärning av olika 

färdigheter. Det sker via socialisationsagenter i två steg: den primära socialisationen och den 

sekundära socialisationen. Den primära socialisationen sker i de tidiga åren runt familj, medan 

den sekundära händer under ungdoms- och i vuxenlivet runt skola, kamrater, yrkesliv och 

medier (NE u.å.). Gripsrud (2011) menar att medier är den institution som efter hand har blivit 

viktigast för den sekundära socialiseringen. Han menar att vi lär känna medierna vid ung ålder, 
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via radio och tv, pek-böcker och att medierna sedan bidrar till att definiera verkligheten omkring 

oss och därmed också vilka vi är, vår personliga identitet (Gripsrud 2011:17f). Detta sekundära 

socialiseringssteg och möjligheten att via de sociala medierna representeras, utvecklas eller 

skapa inflytande är det som ligger till grund för denna studie och de följande teorier om etnisk 

identitet som presenteras längre fram i kapitlet.  

 

I sin text identitetsutvecklingen i de tidiga tonåren diskuterar Jane Kroger (2006) begreppet 

identitet. Kroger tar bland annat upp psykoanalytikern Erik H. Eriksons begrepp från 1960-

talet; jagidentiteten. Erikson beskriver identiteten som indelad i personlig identitet och 

jagidentiteten. Den personliga identiteten menar Erikson är vetskapen om att man vet vem man 

är, vad man heter och bor. Jagidentiteten handlar istället om en identitetskänsla, en subjektiv 

känsla av att livet hänger ihop och i förlängningen har mening och betydelse för sinnet. Erikson 

menade att människan är mest medveten om identiteten när hen är i färd med att skaffa sig en 

eller när den ifrågasätts (Kroger 2006:151f). Ett tydligt exempel av en ifrågasatt identitet 

presenteras längre fram i studiens kapitel om tidigare forskning, (Couq 2014) där de samiska 

rättigheterna till land och i förlängningen även den samiska identiteten, ifrågasattes och startade 

ett uppror.  

 

Thompson (2001) menar att den moderna medieutvecklingen både berikar och förvandlar vad 

han kallar jag-bildningens process i mening av att vi inte länge bara är begränsade till den lokala 

kunskapen på den fysiska plats vi befinner oss. Thompson menar även att denna 

medieutveckling har skapat en ny slags intimitet som i vissa grundläggande avseenden skiljer 

sig från den form av intimitet som sker i kommunikation ansikte mot ansikte där intimiteten är 

ömsesidig. I den medierade formen av kommunikation finns både den ömsesidiga som brev 

eller telefonkommunikation och icke-ömsesidiga så som tv-serier eller filmer (Thompson 

2001:257f). De sociala medierna i dagens samhälle innebär både ömsesidig och icke-ömsesidig 

kommunikation. På Instagram kan du följa en persons bildflöde, utan att den personen följer 

dig tillbaka. Kommentarer lämnas på bilder utan en förväntan på ett svar och på Facebook läser 

du andras statusuppdateringar utan att erbjuda ett direkt svar. Sociala medier erbjuder också en 

ömsesidig kommunikation via chatt, kommentarer och på Instagram ”follow-4-follow” där man 

aktivt följer personer som följer ens eget bildflöde. Processen som vårt jag-bildande består av 

inhämtar information från alla möjliga kommunikationskällor, oberoende av vart vi bor eller 

befinner oss. I dagens moderna tid, precis som Henry Jenkins (2006) beskriver det, handlar det 
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om en deltagarkultur där linjerna mellan konsument och producent har suddats ut (Jenkins 

2006:15). Publiken har en möjlighet att bli del av kulturen, att göra sin röst hörd.  

 

2.2 Medialisering, modernitet och självidentitet 

Hepp, Hjarvard och Lundby (2010) beskriver konceptet medialisering som ett sätt att försöka 

fånga de långsiktiga, samverkande processerna mellan medieförändringar och socio-kulturella 

förändringar. Medierna som kommunikationsteknik är inte bara neutrala fall av mediering: 

medier så som tv, internet eller mobiltelefonen är själva förmedlare av sociala och kulturella 

förändringar. Inom medie-och kommunikationsvetenskapen finns det två synsätt som på olika 

sätt behandlar detta ”inflytande” som medier har på socio-kulturella förändringar, mediumteori 

och effektforskning (Hepp, Hjarvard och Lundby 2010:223). Hepp, Hjarvard och Lundby 

menar dock att även om både mediumteori och effektforskning har bidragit till förståelsen för 

relationen mellan medier, kultur och samhälle så har de några tillkortakommanden. Medium 

teori beskriver relationen mellan ett medium och dess socio-kulturella inflytande men förbiser 

medieinnehållet helt. Effektforskning fokuserar istället för direkt på medieinnehållet och 

förbiser mediets specificitet och kulturella kontext. Artikelförfattarna menar att inget av dessa 

synsätt lyckats fånga nyckelfunktionen i den samtida kulturen och samhället, nämligen att 

medierna i dagens medie-mättade samhälle är en del av själva samhället och kulturstrukturen 

(ibid:223). Vi bär med oss våra sociala medier vart vi än går, smartphonen i bakfickan och 

datorn i ryggsäcken. Vi umgås via våra sociala medier och vi sköter kontakten med institutioner 

så som banken eller skattemyndigheten genom en app. Hepp, Hjarvard och Lundby menar att 

processen vilken medialisering händer är tätt sammankopplad med globaliseringsprocessen 

(ibid:225). Ett sådant samspel (och teori) presenteras i Giddens teori om individens 

identitetsskapande i moderniteten, en tidsepok som resultat av globaliseringsprocessen. Hepp, 

Hjarvard och Lundby anser alltså att frågan om mediernas inflytande är mer komplex än vad 

som tidigare beskrivits. Dels handlar det om de specifika dragen hos mediet och kontexten i 

vilket mediet används och dels om relationen till medieinnehållet och det sammanlagda socio-

kulturella inflytandet. Artikelförfattarna konstaterar ”för att studera medialisering krävs ett 

tvärvetenskapligt arbete, att gå bortom de säkra gränserna för ett visst akademiskt fält och 

engagera sig i sambanden mellan t.ex. medier och politik eller medier och religion” (ibid:225). 

Detta synsätt är en utav utgångspunkterna för denna studie då samspelet mellan Instagram och 

självrepresentation och dess betydelse för identitet är det som undersöks. Även för att 
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medialisering är förutsättning för det moderna livet och för identitetsskapande i det moderna 

samhället.  

 

Vad ska man göra? Hur ska man handla? Vem ska man vara? menar Anthony Giddens är 

centrala frågor för alla som lever under modernitetens villkor (Giddens 1991:89). Moderniteten 

är den samhällsförändring som Giddens menar har haft särskilda konsekvenser för 

identitetsskapandet. Med modernitet menar Giddens både det samtida samhälle vi lever i nu 

och teknologin som tagit oss dit vi är idag. Han menar att det grovt sett kan tolkas som den 

industrialiserade världen (ibid:24) och att i moderniteten är det allt vanligare att avlägsna 

händelser påverkar nära händelser eller självets intimitet och att både de tryckta och digitala 

medierna spelar en viktig roll i detta (ibid:13).  

 

Giddens menar att det moderna sociala livet är sprunget ur tre uppsättningar av grundläggande 

element: Först är Åtskiljandet av tid och rum. Alla kulturer har haft ett sätt att beräkna tid för 

att kunna placera sig själva i rummet. I förmoderna sammanhang var tid och rum förbundna 

genom platsens belägenhet. Det är i moderniteten inte längre nödvändigt. Giddens menar att 

modernitetens åtskiljande av tid, rum och plats inte betyder att de kommer blir främmande för 

varandra, utan snarare att det skapar själva förutsättningen för att tid och rum kan kombineras 

utan en referens till specifika drag för den platsen (ibid:26f). Åtskiljandet av tid och rum är en 

avgörande process för det andra elementet: Urbäddningsmekanismer. Giddens menar att det 

finns två typer av urbäddningsmekanismer: symboliska tecken och expertsystem. Ett typiskt 

exempel på symboliska tecken är pengar och med expertsystem menar Giddens de system som 

genom tekniska kunskaper existerar oberoende av de aktörer som använder sig av dem 

(ibid:27). Dessa abstrakta system som Giddens kallar dem, urbäddar vardagslivet på dess 

traditionella innehåll och skapar globaliserande effekter (ibid:12), vilket betyder ”att sociala 

relationer lyfts ur lokala kontexter och återaktiveras tvärs över obegränsade avstånd i 

tidsrummet” (ibid:28). I och med åtskiljandet av tid och rum, samt de urbäddningssystem som 

moderniteten bygger på innebär det t.ex. att sociala relationer och aktiviteter inte längre är 

bundna till tid och rum, eller till en specifik plats. I dagens samhälle går det att översätta till 

sociala mediers tillgänglighet och hur vi umgås via dessa. Möjligheten att t.ex. lämna en 

kommentar på Instagram för mottagaren att läsa vid ett senare tillfälle, en fika via Skype eller 

en Facebook-Community där man diskuterar problemen med global uppvärmning är exempel 

där tids-och rumsaspekten förskjutits eller den gemenskap man kan känna utan en lokal kontext. 
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Reflexivitet är det sista grundläggande elementet och med det refererar Giddens till den tendens 

som finns i de flesta aspekter av socialt handlande och materiella relationer med naturen, att 

ständigt göra revideringar mot bakgrund av ny information eller kunskap. Det betyder att 

moderniteten och dess reflexivitet kan undergräva eller omförhandla all säker kunskap, i ljuset 

av nya idéer eller resultat (ibid:11, 30f). I och med att vi lever under modernitetens villkor 

menar Giddens att människans självidentitet har blivit en reflexivt organiserad strävan, alltså 

att vi ständigt reviderar vår livshistoria mot en kontext av de många valmöjligheter som 

moderniteten medfört (ibid:13). Reflexiviteten i identitetsskapandet betyder då att vi utformar 

vår identitet dels utifrån våra egna tankar och idéer, men även från vår omgivning, ett så kallat 

dualistiskt förhållande. Enklare uttryckt betyder det att de val eller beslut vi tar inte bara görs i 

relation till oss själva, utan även till omgivningen vi befinner oss i. Sociala medier utgör en stor 

del av den omgivningen och med dessa följer ännu fler valmöjligheter, därmed blir 

självidentiteten ännu mer reflexiv utformad.  

 

Alla dessa val måste samtidigt på något sätt även skapa en känsla av en biografisk kontinuitet i 

människans identitet. Att livet är en kontinuerlig ”berättelse” trots att tids- och rumsaspekten 

inte är densamma i det moderna sociala livet (ibid:67f). Giddens menar att ju fler av dessa val 

i vardagslivet som människan gör baserat på samspelet mellan det globala och lokala, desto fler 

livsstilar tvingas människan att välja bland. Det sociala livets öppenhet som moderniteten 

medfört, det vill säga de tusen olika valmöjligheter vi har i dagens moderna samhälle, innebär 

att ett livsstilsval blir allt viktigare i skapandet av en självidentitet (ibid:13). Människan måste 

helt enkelt begränsa sina valmöjligheter något genom sin livsstil, för att ha en chans till att 

bibehålla denna kontinuerliga berättelse som livet består av. Giddens menar att tillit är en viktig 

byggsten i alla människors identitet och att en grundläggande tillit kan liknas med en slags 

emotionell vaccinering mot existentiell ångest (ibid:51f). Den tillit som vi lär oss som barn 

ligger till grund för vad Giddens kallar ontologisk trygghet. Det innebär att man på ett 

omedvetet plan och en praktisk medvetandenivå har ”svaren” på de fundamentala existentiella 

frågor som alla människor ställer på ett eller annat sätt (ibid:61), att de val vi gör i vardagslivet 

skapar denna ”kontinuerliga berättelse” som Giddens menar är avgörande för självidentiteten, 

men även den ontologiska tryggheten.  

 

Även om Giddens skrev detta år 1991, långt innan uppkomsten av sociala medier, så är hans 

teori fortfarande överförbar till dagens samhälle. Vi har världen i vår ficka, smartphones är 
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snarare en regel än undantag i dagens samhälle. Sociala medier matar oss med bilder från 

världens alla hörn och de är bara ett klick eller en ”like” bort. Vi upplever och utsätts för 

oändliga valmöjligheter varje dag genom digitala medier och själva teknologin har aldrig varit 

mer lättillgänglig. ”Självets identitet förutsätter en reflexiv medvetenhet” (Giddens 1991) syftar 

till att självidentiteten inte bara kan referera till en identitet som är stabil över tid. Giddens 

menar att självidentitet inte är ett resultat utav koherens i individens handlingssystem, utan 

något som rutinmässigt måste skapas och bevaras genom individens reflexiva handlingar. Alltså 

de val som människan gör när de t.ex. plockar upp sin smartphone vid middagen för att snabbt 

googla något, eller de val som baseras från vardagslivets intryck eller möjligen sociala mediers 

trender.  

 

I en studie av urfolk, så som samer, är Giddens teori om moderniteten inte direkt överförbar i 

och med att den samiska identiteten bygger på andra premisser än moderniteten. Traditioner, 

språk och kultur som finns inom urfolk är ofta lokalt förankrade och platsen är svår att åtskilja 

från tid och rum, som Giddens menar är ett utav villkoren för moderniteten. Landområdet Sápmi 

är ett exempel på lokal förankring som betyder mycket för identiteten hos samer. Dels på grund 

utav att det är förfädernas land och dels för att de samiska juridiska rättigheterna så som 

renskötsel, fiske och språk är definierade i förhållande till geografiska platser. Det är enbart 

inom Sápmi som det går att bedriva renskötsel. Språket, slöjden och kulturen är som starkast 

inom Sápmi och därför blir det en naturlig identifikation med många samer. Samtidigt är det 

viktigt att se att den samiska identiteten också står i ständig förändring i takt med andra delar 

av det moderna samhället. Samer idag läser på universitet och jobbar på kontor, det är långt 

ifrån alla som har den traditionella renskötseln som sin huvudsyssla. De samer som jobbar inom 

renskötseln använder sig av mobiltelefoner och GPS-sändare i samspel med traditionella 

kunskaper för att idag kunna driva en effektiv renskötsel.  

 

2.3 Identitet och etnicitet 

Även om Giddens teori starkt förespråkar och pekar på det fria valet när det gäller hur 

människor formar sin självidentitet, så menar han även att bara för att det finns en mängd 

valmöjligheter betyder det inte att alla val är öppna för alla individer (ibid:102). Ett sådant val 

kan vara individens etnicitet. Kjerstin Almqvist (2006) reder i sin text Identitet och etnicitet ut 

begreppet etnisk identitet. Etnisk identitet förklarar Almqvist som upplevelsen att höra till eller 

att vara medlem av en etnisk grupp och att man har ett visst sätt att tänka, känna, uppleva och 
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bete sig som beror på tillhörigheten till den gruppen (Almkvist 2006:79f). I och med att vi lever 

i ett samhälle där sociala medier är en stor del av mångas vardag och vi enligt Giddens (1991) 

inte längre är bundna till en specifik plats så kan sociala medier istället ge den känsla av att höra 

till en etnisk grupp som Almkvist beskriver, även om man inte befinner sig rent fysiskt bland 

den egna gruppen. Almkvist förklarar vidare att den etniska aspekten av identiteten handlar om 

dels den självupplevda, egna upplevelsen av att höra ihop och dels om andra människors syn 

på vilken tillhörighet man har. Hon menar att den del av den etniska identiteten som tillskrivs 

av andra människor har stor betydelse i frågan om hur individen uppfattar sig själv, speciellt 

om det finns negativa attityder mot den etniska grupp som individen tillhör. Det innebär en 

särskild utmaning för individens egen självuppfattning (Almkvist 2006:80f). Den etniska 

identiteten är i och med det dualistiska förhållandet med omgivningen i lika hög grad ett 

självreflexivt projekt som den självidentitet Giddens beskriver.  

 

Almkvist diskuterar även de olika dimensionerna av identitet, som etnisk och kulturell identitet. 

Inom många grupper sammanfaller etniciteten och den gemensamma kulturen, men att det även 

förekommer att människor har en gemensam kultur trots att de har olika etnisk identitet. Det 

syns bäst, menar Almkvist, i samhällen där folk genom historien bosatt sig tillsammans och ger 

som exempel den så kallade Rinkeby-svenskan som ett tydligt tecken på en gemensam 

språkkultur utvecklad av ungdomar med olika etniska ursprung (ibid:81f). Även om min studie 

enbart ämnar studera en grupp där den kulturella och etniska identiteten sammanfaller, så 

betyder det inte nödvändigtvis att det är så. Almkvist påpekar att slitningarna mellan 

majoritetssamhället och de etniska minoritetsgrupperna som finns är svåra att hantera och förstå 

helt ut. Ungdomar som är födda i en etnisk minoritetsgrupp i ett samhälle kommer alltid ha 

ytterligare en dimension att hantera i sin identitetsutveckling; i vilken mån ska de tillhöra sin 

ursprungliga etniska minoritetsgrupp eller söka sig till den omgivande majoritetsgruppen. 

Almkvist menar att det ofta handlar om att de måste hitta ett sätt att hantera de fördomar och 

diskrimineringar de möter (ibid:84). Både i frågan om den syn som andra människor har på den 

egna etniska tillhörigheten och den hanteringsmekanism som Almkvist menar att etniska 

ungdomar måste utveckla så kan sociala medier både hjälpa och stjälpa. De kan antingen vara 

ett enkelt sätt för individen att visa sin etniska tillhörighet och identitet via olika bildplattformar 

eller sociala nätverk, men de öppnar också upp för risken för rasism, negativa attityder och 

påhopp via sociala medier där avsändaren på ett enkelt sätt kan anonymt förmedla åsikter.  
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Jean S. Phinney (2003) utvecklar i Ethnic identity and acculturation Erik H. Eriksons 

identitetsteori från 1960-talet, en teori som behandlar processen under vilken identitetsskapande 

händer. Enligt Eriksons identitetsteori sker utvecklandet av en jag-identitet under ungdomen, 

under ett personligt utforskande och engagemang som slutligen leder till ett åtagande eller 

beslut i viktiga identitets-domäner, en term Erikson benämner som identity achievement 

(Phinney 2003:74). Då 84% av svenskar i åldern 16-25 tycker att internet är viktigt eller mycket 

viktigt i privatlivet och 50% i samma åldersgrupp använder Instagram dagligen (Svenskarna 

och internet 2015:15,40) så kan det mycket väl tänkas att detta personliga utforskande och 

engagemang som Phinney nämner, i dagens moderna samhälle till stor del sker på sociala 

medier så som Instagram. Phinney beskriver sin utveckling av Eriksons teori och hon menar att 

det etniska identitetsskapandet består utav tre faser som människan går igenom; unexamined 

stage, exploration stage och internalization stage. Det första stadiet; unexamined stage som 

återfinns hos barn menar Phinney kännetecknas av bristande kunskap eller förståelse för den 

egna etniciteten. Det finns helt enkelt inte en självständig etnisk identitet, bara ett sätt att vara 

som kan vara nedärvt från familj eller vänner i den egna etniska gruppen. Det andra stadiet; 

exploration stage menar hon inträder i tonåren när individen börjar forma sin självständiga 

identitet genom att utforska den egna etniciteten och hur de själva passar in i den gruppen. I en 

ideal värld menar Phinney att detta stadie leder till det sista internalization stage där individen 

har uppnått en självständig etnisk identitet, kännetecknas av ett engagemang för sin etnicitet 

som grundar sig på en klar förståelse av dess betydelse och en säker, trygg känsla av sin 

grupptillhörighet. Phinneys teori om etnisk identitetsutveckling tyder på att etnisk identitet 

varierar med ålder och individer oftast blir allt mer medvetna om, samt engagerade i sin etnicitet 

när de blir äldre (Phinney 2003:74ff). Hon konstaterar dock även att i anslutning till 

förändringar i etnisk identitet över tid att den kontext eller plats som individerna befinner sig, 

har en viktig inverkan på etnisk identitet, precis som Couqs (2014) studie om Gállok  visar. 

Även att närvaron (eller frånvaron) av en etnisk gemenskap kan vara mer kraftfull än generation 

som en faktor i en individs etniska identitet (ibid:76). Detta ställer sig i rak motsats till Giddens 

(1991) modernitetsteori och frågan om platsens icke-betydelse. Då Gripsrud (2011) menar att 

det andra steget i vår socialiseringsprocess, som sker under ungdoms- och vuxenlivet, är det 

steg där medierna har mest betydelse så ligger denna studies fokus på Phinneys exploration 

stage och internalization stage. Med Gripsrud (2011) och Phinneys (2003) två teorier 

kombinerade är det mycket möjligt att sociala medier har ett stort inflytande i det etniska 

identitetsskapandets två sista steg.  
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2.4 Den tredje identiteten 

Det finns en föreställning om att man måste välja en etnisk identitet, men flera studier har visat 

att man kan vara ”både och”, bland annat i Katrin Goldstein-Kyaga och María Borgströms 

(2009) bok Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala 

rummet. Artikelförfattarna menar att deras kvalitativa studie av ungdomar och deras familjer 

visar på att en tredje identitet är under utveckling. Goldstein-Kyaga och Borgström beskriver 

den tredje identiteten som en gränsöverskridande identitet som vare sig är enbart nationell eller 

transnationell (jfr Manuel Castell teori om nätverkssamhället, 2000), utan en identitet som 

baserar sig på en känsla av ”både-och” snarare än ”vi och dom” eller ”antingen-eller” (ibid:13). 

Den tredje identiteten som människor i mångkulturella miljöer utvecklar är inte en enda typ av 

identitet, utan snarare ett förhållningssätt eller en tolkning över tid som omfattar kombinationer 

av identifikationer hos individen. Goldstein-Kyaga och Borgström menar att ”det rör sig inte 

om en enda homogen etnisk eller nationell identitet, politisk eller religiös identitet”. De menar 

att en individs intersektionalitet, deras förmåga att inneha flera roller samtidigt så som förälder, 

konstnär, kurd, svensk innebär inte att hen har flera identiteter, utan att identitetsarbetet utgörs 

av processen att skapa en hel identitet (jfr Giddens ontologiska trygghet och Eriksons 

jagidentitet) som människa och inte en hybrid eller kreoliserad identitet. De menar vidare att 

detta är enbart möjligt i och med att vi lever i Castells globala nätverkssamhälle, med dess 

digitala medier som möjliggör för miljontals människor att ”leva mellan olika länder” (ibid:16), 

något som De Leeuw och Rydin (2007) instämmer i.  

 

Goldstein-Kyaga och Borgström menar att några av de viktigaste teman, och för min studie 

relevanta, som kommit fram av undersökningen är 1. Att dölja och framhäva identitet 2. 

Gruppgemenskap över gränserna via informations- och kommunikationstekniken och 3. 

Sociala rörelser. Det första temat: förmågan eller avsikten att dölja och framhäva identitet 

beror på sammanhanget menar Goldstein-Kyaga och Borgström. Det görs med hjälp av 

individens beteende, språk och hur mycket hen berättar om den egna tillhörigheten. 

Ungdomarna i deras studie har lärt sig att signalera tillhörighet med hjälp av skilda strategier 

så som kläder, matlagning samt dans eller undvika rasism genom att utmana fördomar andra 

har (ibid:18,78). Det är precis denna hanteringsmekanism som Almkvist (2009) beskriver att 

ungdomar i en etnisk minoritetsgrupp måste utveckla och som i dagens samhälle kan 

möjliggöras genom sociala medier. Det andra temat som är klart mest relevant för denna studie: 

gruppgemenskap över gränserna via informations- och kommunikationstekniken menar 
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Goldstein-Kyaga och Borgström är essentiell för identitetsskapandet då relationer kan 

upprätthållas och identiteten påverkas av den gruppgemenskap som är möjlig genom modern 

informations- och kommunikationsteknik (Goldstein-Kyaga och Borgström 2009:19). Med det 

menas att möjligheten till att forma och utveckla en etnisk identitet finns i och med sociala 

medier. Textförfattarna återger en berättelse om Fadil, som på sociala medier chattar och har 

kontakt med andra irakiska ungdomar och på så sätt upprätthåller och utvecklar en identitet som 

kristen arab och irakier via internet (ibid:89). Giddens (1991) teori om att självidentiteten 

utvecklas dualistiskt med omgivningen blir tydlig i det sammanhanget. Även det faktum att 

moderniteten (de sociala medierna) spelar en stor roll är tydlig. Hade inte Fadil haft tillgång till 

internet som digitalt medium hade han heller aldrig haft samma möjlighet att utveckla sin 

etniska identitet. Det tredje temat: sociala rörelser förklarar Goldstein-Kyaga och Borgström 

som ”olika typer av sociala rörelser och politiska, kulturella nätverk som sträcker sig över 

nationsgränserna” (Goldstein-Kyaga och Borgström 2009:19). De nämner som några exempel 

fredsrörelser, kvinnorörelser, miljörörelser, kommunistiska rörelser och arbetarrörelser. 

Artikelförfattarna konstaterar ”att dessa rörelser fått en annan betydelse än tidigare 

sammanhänger med deras möjlighet att mobilisera sina anhängare globalt med hjälp av 

informationstekniken” (ibid:91). Man skulle kunna se bland annat #MittSápmi på Instagram 

som ett fall av både en social rörelse och ett politiskt samt kulturellt nätverk för samer i dagens 

samhälle. Det är en möjlighet att genom ett socialt medium ha kontakt med, eller enbart följa 

andra samers vardag över de olika landsgränserna i Sápmi. Det globala samhälle vi lever i ger 

alltså en möjlighet att med hjälp av informationsteknik, så som sociala medier och internet, 

skapa och bibehålla en tredje identitet.  

 

 

3.0 Tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar studier som har inspirerat och legat till grund min studie. I första delen 

presenteras studier om självrepresentation via digitala medier. I kapitlets andra del behandlar 

jag tidigare forskning kring samers identitet samt självkänsla och en norsk studie om samers 

identitet i förhållande till sociala medier.  

 

3.1 Medier och självrepresentation 

Möjligheten till självrepresentation via sociala medier och internet är inget nytt fenomen inom 

medie- och kommunikationsvetenskapen. Inte heller är forskningen kring självrepresentation 
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och sociala medier i olika grupper inom samhället ett nytt fenomen. Sonja de Leeuw och 

Ingegerd Rydin (2007) har i sin studie Migrant children's digital stories undersökt 

medieproduktion som ett medel för personligt uttryck och identitetsskapande bland 

flyktingbarn mellan 12-14 år. De konstaterar att barnen bland annat uttrycker två separata 

identiteter men också en blandad, mer förhandlad identitet i deras flykt från ”den gamla 

världen” och mötet med ”den nya världen” som de nu befinner sig i (De Leeuw & Rydin 

2007:461). Artikelförfattarna konstaterar också att möjligheten för barnen att skapa sin egen 

medieproduktion främjade en kontinuerlig process i deras identitetsskapande (ibid:462). 

 

En annan studie i självrepresentation genom digitala medier som ligger till grund för denna 

studie är Nancy Thumims (2008) kvalitativa studie It ́s good for them to know my story: 

Cultural mediation as tension. I sin undersökning har Thumims studerat självrepresentation och 

meningsskapande utifrån individers egenkomponerade digitala berättelser. Det står tydligt att 

publiken är viktig för en stor del av respondenterna i hennes studie, då flera nämnde att de 

känner en tillfredsställelse när de hör från personer i andra länder eller platser som sett och 

kunde relatera till just deras digitala berättelse. De talade också om en föreställd framtida 

publik, där den digitala teknologin då skulle möjliggöra respondenternas självrepresentationer 

att ”finnas där för alltid” (Thumim 2008:89). Det fanns även respondenter som upplevde den 

digitala berättelsen och självpresentationen som något väldigt privat och individuellt och inte 

alls delade samma åsikt om att publiken var viktig. I vissa fall hos dem ledde deras digitala 

berättelse och självrepresentation till familje- och släktforskning och sedan vidare till att 

utforska sin personliga identitet (ibid:90). Det som ofta tilltalade respondenterna i produktionen 

och uppvisningen av deras självrepresentation var den möjlighet till kommunikation och 

koppling till andra människor i det lokala, offline (ibid: 91). Särskilt intressant är att det 

framkom bland de respondenter som tillhörde minoritetsgrupper att de hoppades att deras 

digitala självrepresentation skulle förändra människors attityd mot en viss grupp inom 

samhället, eller skulle motverka stereotypa bilder (ibid:92). Thumims studie är intressant för 

denna studie ur flera synvinklar och hon sammanfattar det tydligt när hon konstaterar ”att 

självrepresentationer är utav värde för att de är annan typ av medieinnehåll än den som 

produceras av professionella och deras existens är ett exempel på hur medier och kultur kan 

användas på olika sätt, till olika syften och av olika människor” (ibid:102). Thumims studie 

visar att konsumenten kan bli producent genom möjligheten till självrepresentation och även 

att självrepresentation genom en digital berättelse kan leda till en utforskning av den personliga 
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identiteten, detta är två förutsättningar för min studie. Att självrepresentationen gav en 

möjlighet till människor i en offline, lokal kontext är också intressant i och med att det finns 

forskning som visar på att den lokala förankringen är viktig för samers identitet (Couq 2014), 

detta diskuteras i kapitlets nästa del. Thumims studie är även relevant för att den visar på att det 

kan finnas en vilja hos individer inom minoritetsgrupper att förändra den stereotypa bilden av 

dem som de anser finns inom majoritetsbefolkningen, något som denna studie bland annat har 

undersökt. 

 

3.2 Samers identitet, samisk identitet och sociala medier 

Svensk forskning om samers identitet är inte frånvarande från fältet, men den 

identitetsforskning som finns handlar still stor del om samers identitet i förhållande till hälsa 

eller rättigheter som ett urfolk, eller i förhållande till den svenska majoritetsbefolkningen 

(Omma 2013; Marainen 2003; Mundal & Rydving 2010). Som nämnt i inledningen så handlar 

forskningen kring samer och medier främst om journalistens rapportering eller mediebild av 

samer och inte i om samspelet som den samiska identiteten kan ha med sociala medier.  

 

I inledningskapitlet nämns Christina Åhréns (2008) doktorsavhandling Är jag en riktig same?, 

en studie som initialt väckte intresset till min studie. Åhrén har i sin etnologiska studie studerat 

unga samers identitetsarbete och vilket inflytande den samiska historien haft i deras 

identitetsprocess. Hon konstaterar att samer inte är en kulturellt homogen grupp och att samer 

har olika förutsättningar att forma en samisk identitet beroende på huruvida man är uppväxt i 

en renskötande familj, i en familj som exkluderats på grund av rennäringslagen eller en familj 

som av andra skäl tonat ned sin samiska härkomst. Informanterna i studien som växt upp med 

en nedtonad samisk identitet har under sina tonår börjat leta sin samiska identitet och sökandet 

efter ett hem och en identitet har blivit en central del av deras liv (Åhrén 2008:175). De 

informanter som istället har växt upp i en renskötande familj menar Åhrén inte alls har haft 

samma möjlighet att ”prova” på olika identiteter eller ens haft möjligheten att fundera över sitt 

yrkesval eller bostadsort (ibid:175), det har helt enkelt funnits inprogrammerat från födseln. 

Åhrén diskuterar nyanserat de stora skillnader som finns mellan dessa två grupper, de sökande 

samerna och de renskötande samerna. Hon menar att i det samhälle de sökande samerna växt 

upp fanns det en acceptans för identitetssökande medan i det renskötande samhället inte finns 

samma acceptans (ibid:177). Åhréns studie är av stor relevans för min studie då den visar på att 

det finns samer, både inom och utanför renskötseln, som letar sin identitet, även om inte alla 
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ges samma möjlighet från samhället och de individer som finns runt omkring dem. Jag har valt 

att ta med en studie om samers identitet utanför sociala medier då den visar hur pass komplext 

det kan vara att växa upp både inom och utanför det samiska samhället. Det är viktigt att 

poängtera att samhället en individ har växt upp inom kan medföra vissa problem i 

identitetsskapandet, eftersom att en av teorierna i min studie (Giddens 1991) utgår från att 

individen till en del utformar självidentitet utifrån det samhälle man befinner sig i. 

Respondenterna i min studie har växt upp inom det samiska samhället, både lokalt och kulturellt 

förankrat. De är renägare och har en stor förståelse för den livsstilen. De har också alla, som 

Giddens argumenterar är viktigt i skapandet av en självidentitet (Giddens 1991:13) valt den 

livsstilen, med det samiska samhället och då går det att anta att de också ställts inför samma 

problematik som informanterna i Åhréns studie. Däremot har respondenterna i min studie också 

alla haft en möjlighet till självrepresentation och identitetsutforskning genom ett socialt 

medium, Instagram, något som Åhrén studie inte har tagit upp.  

 

En annan undersökning som är relevant för min studie är Coppélie Couqs (2014) kvalitativa 

studie Kampen om Gállok. Den behandlar den samiska identiteten och den historia som är 

knuten till Gállok som plats. Efter ett gruvbolags uttalande om ”what local people?” i frågan 

om lokalbefolkningen inte påverkas av en ny gruva i det aktuella området mötte företaget stort 

motstånd. ” What local people” blev en hemsida, ett slagord, ett Youtube-konto och en 

utställning av de lokala samiska aktörerna som gruvbolaget förringat (ibid:5). Couqs empiriska 

material består av intervjuer samt platsobservationer och hon konstaterar i sin studie, precis 

som Tomas Rydberg (2011), att valet att bo i Sápmi, där samerna alltid varit och deras förfäder 

levat, är en viktig markör för den samiska identiteten. Hon menar att det till viss del är markerna 

”som sammanlänkar identiteten genom kontinuiteten” (Couq 2014:8). Couq konstaterar 

avslutningsvis att debatten om Gálloks betydelse fortsätter, inte minst via sociala medier då 

forum på internet har blivit en plats där röster möts, budskap skapas och sprids och identiteter 

synliggörs (ibid:11). Couqs studie är av relevant för min studie i och med att den bekräftar att 

den samiska identiteten till en del bygger på andra premisser än moderniteten. Den lokala 

förankringen har stor betydelse för identiteten hos samer och platsen går inte att åtskilja från tid 

och rum som Giddens teori förespråkar. Den är också av relevans för min studie då den även 

påvisar att samer idag mobiliserar och organiserar sig via sociala medier, via internet och sedan 

vidare i det lokala offline (utställningen) för att visa en annan bild av den samiska identiteten 

och kulturen än den som majoritetssamhället har.  
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När det gäller forskning kring samspelet som den samiska identiteten kan ha med sociala 

medier, så är den som tidigare konstaterat inte speciellt utbredd. En som dock har undersökt det 

är Torjer A. Olsen i  From nature to iNature (2012). Han diskuterar dels identitet hos urfolk 

generellt och dels hur den samiska identiteten, speciellt den samiska kristna identiteten tar form 

via individens användning av internet. När Olsen konstaterar att internetanvändningen är en ny 

praxis och en ny tradition bland urfolk så menar han att internet är ett nytt medium för 

kommunikation och uttryck av tradition (ibid:158). Det är idag lättare än någonsin att lägga upp 

material på nätet för att uttrycka sitt ursprung och traditioner. Om än Olsen väljer ett något 

förlegat uttryck att internetanvändningen är något nytt hos urfolk och drar alla urfolk över en 

och samma kam, så har han rätt i att internet har öppnat en ny värld för urfolk att förmedla sina 

traditioner. Olsen menar också att internet förenar urfolk som inte bor nära varandra och gör 

det även möjligt för individen att vara del utav ett samhälle oberoende av fysisk plats. Olsen 

konstaterar (i förhållande till norska kyrkans hemsida osko.no) att det samiska samhället är 

mycket aktivt när det gäller ”att vara online”. Sociala medier så som Facebook och Twitter har 

för många samer blivit en integrerad del i den dagliga kommunikationen. Olsen menar att de 

sociala medierna definitivt har visat sig vara ett fungerande verktyg i skapandet och 

upprätthållandet av den samiska identiteten (ibid:161). Olsen har i sin studie som tidigare nämnt 

studerat den samiska kristna identiteten, något som jag inte gjort. Hans studie är ändå av stor 

relevans då den konstaterar att sociala medier och användningen av dem kan hjälpa att skapa 

och bevara en samisk identitet, något som min studie undersöker via ett socialt medium. Även 

om Olsens studie är situerad i Norge och till stor del behandlar norska samers identitetsskapande 

så har den fortfarande relevans för denna studie, i och med att samerna är ett folk inom Sápmi, 

oavsett vart landsgränserna går. 

 

Även om debatten kring den föråldrade mediebild som finns av samer är ett sedan länge 

diskuterat ämne och självrepresentationen genom digitala medier inte heller är något nytt, så är 

den nya eran i hur samer representeras i traditionella medier som diskuterades i 

inledningskapitlet ett relativt nytt fenomen. I den tidigare forskning som finns om samers 

identitet finns väldigt få studier som undersöker samspelet mellan möjlighet till 

självrepresentation, identitet och sociala medier. Ett nytt förhållningssätt, med inriktning på 

Instagram, självrepresentation och samisk identitet kan möjligen bidra till att vidga 

perspektiven för hur unga samer skapar sin identitet i den digitala tidsåldern vi idag lever i.  

 



 
19 

 

4.0 Problemformulering 

Inom medie- och kommunikationsforskningen är sociala mediers inflytande eller påverkan på 

oss människor knappast ett outforskat fält. Inte heller är sociala mediers inflytande på identitet 

ett ovanligt fält. Svensk forskning om samers identitet är inte ovanligt och lika vanligt är 

traditionella mediers representation av samer och samisk identitet som påvisat i studiens 

inledning. Däremot är fältet för kvalitativ forskning kring samers identitetsskapande och sociala 

medier betydligt mindre. Konceptet där konsumenten blir producent och själv har makt samt 

möjlighet att representera sig själv är även det litet inom forskning om samisk identitet. 

Förhoppningen är att min studie kan kasta ljus över ett tidigare relativt outforskat fält. Med 

utgångspunkt i det självreflexiva projekt som utgör jaget (Giddens 1991) vill jag lägga fokus 

på hur Instagram används för självrepresentation, kulturell och etnisk tillhörighet och vilken 

betydelse och mening det har för de unga samerna som utgör studiens respondenter. Hur 

Instagram används i deras vardag, om det har att göra med självrepresentation och identitet, för 

att sprida information om en tidigare felrepresenterad grupp, eller om det är för att känna 

kulturell eller etnisk tillhörighet inom en grupp. 

 

 

5.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse och mening Instagram och den 

självrepresenterade samiska mediebilden har i några unga samtida samers reflexiva 

identitetsskapande. Detta har sedan operationaliserats genom tre frågeställningar:  

 

Med den första frågeställningen vill jag undersöka på vilket sätt de använder Instagram, hur de 

väljer att framställa sig själva på Instagram och vad som är viktigt i den framställningen. Även 

vilken betydelse och mening som det har för dem att själva få representera den samiska 

identiteten och hur Instagram blir en del av deras vardag.  

 Hur väljer de unga samerna att använda Instagram för att representera sig själv och sin 

vardag? 

 

Med frågeställning två vill jag undersöka huruvida mediet och medieanvändningen lett till en 

annan uppfattning eller känsla av kulturell och etnisk gemenskap bland andra samer eller i det 

övriga samhället. 
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 Hur tänker de unga samerna kring andra individer, samer som icke-samer, som delar 

innehåll på Instagram? 

 

Med den tredje frågeställningen vill jag undersöka vilka för- och nackdelar Instagram erbjuder 

i skapande av en identitet och vad de anser möjliggörs genom Instagram som medium. 

 På vilket sätt bidrar Instagram till konstruktionen av deras identitet? 

 

Syftet med frågeställningarna är att täcka tre övergripande teman som intervjuerna kommer att 

bygga på. Dessa tre teman är mediets betydelse för självrepresentation, känsla av samhörighet 

samt identitet. 

 

 

6.0 Metod 

Detta kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras den metod som 

legat till grund för studiens empiriska material. I andra delen redogörs valet av respondenter 

och dess kriterier. I tredje delen redovisas intervjuernas genomförande och bearbetningen av 

intervjumaterialet. I den sista delen diskuteras forskarens roll i en studie specifikt av ett urfolk.  

 

6.1 Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 

Då studiens syfte var att undersöka människors erfarenheter och känslor kring 

självrepresentation och identitetsskapande på Instagram så valde jag den halvstrukturerade 

livsvärldsintevjun som Kvale och Brinkmann beskriver i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014). Intervjuerna genomfördes och transkriberades, därefter började det 

tolkningsarbete som ligger till grund för studiens analys. Då studiens analys bygger på 

tolkningar i dubbel bemärkelse, dels gruppdeltagarnas tolkning av deras upplevelser och mina 

egna tolkningar av deras svar så ansluter sig mitt arbete och studien till det hermeneutiska 

perspektivet. Kvale och Brinkmann konstaterar att ”den kvalitativa forskningsintervjun söker 

att förstå världen från undersökningspersonernas levda värld” (Kvale och Brinkmann årtal:17) 

och inte under förutsättningar som forskaren själv har skapat. Då människors val är centralt i 

studien, hur de själva väljer sin representation och identitet på Instagram, och alla människors 

val sker på olika premisser och bakgrund så var det viktigt att kunna ställa följdfrågor och be 

intervjupersonerna utveckla sina svar, därför valdes den kvalitativa intervjun som metod.  
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Jag valde att utföra intervjuerna i fokusgrupper istället för individuella intervjuer då Wibeck 

(2010) förespråkar det när undersökningen gäller ett komplext fenomen, där moderatorn inte 

alltid vet vilka frågor som måste ställas. Brinkmann och Kvale (2010:191) menar även att 

gruppinteraktion kan göra det lättare att diskutera känsliga eller tabubelagda ämnen. Identitet 

och självrepresentation är både känsligt och komplext fenomen och jag fann snabbt att 

interaktionen mellan gruppdeltagarna både hjälpte och stjälpte i olika meningar. Samtalet 

gruppdeltagarna mellan tog lätt en politisk riktning där det syntes tydligt att alla starka åsikter 

och min roll som moderator att styra samtalet på rätt spår igen var stundtals utmanande. Alla 

gruppdeltagarna ställde dock följdfrågor sinsemellan eller spann vidare på varandras 

resonemang vilket ledde till att samtalen flöt på bra. Flera av gruppdeltagarna kände igen sig i 

varandras resonemang och hade varit med om liknande saker vilket var en bidragande del till 

att samtalsklimatet mellan dem kändes bra. I min förberedelse inför intervjuerna utformade jag 

en intervjuguide1 som byggde på studiens tre teman självrepresentation, känsla av samhörighet 

samt identitet med olika nyckelfrågor under varje tema. Mitt mål var att låta gruppen tala fritt i 

största mån, med mig i rollen som moderator och aktiv lyssnare för att kunna ställa de rätta 

följdfrågorna. Jag förde en del minnesanteckningar under samtalets gång för att bättre kunna 

återkoppla till något intressant de sagt. Frågorna togs i olika ordning beroende på vad gruppen 

talade om och jag hoppade över vissa frågor helt då gruppen på eget initiativ redan diskuterat 

dem. Jag upptäckte snabbt att intervjuguiden inte alls behövt vara så omfattande som jag 

utformade den, men upplevde det ändå som en säkerhetslina för mig i min forskarroll utifall 

samtalen tvärt skulle tystna. Under samtalet upplevde jag att jag ställde de relevanta frågorna 

men under transkriberingarna upptäckte jag flera tillfällen där jag kunde ställt fler frågor och 

frångått intervjuguiden ännu lite mer för att respondenterna skulle getts en bättre möjlighet att 

utveckla sina resonemang. Min ovana som forskare och som intervjuare spelade klart en stor 

roll i detta sammanhang. 

 

Enligt Brinkmann och Kvale (2010) är en av moderatorns främsta uppgifter att skapa en 

atmosfär som tillåter gruppdeltagarna att ge uttryck åt personliga åsikter i ämnet, alltså att skapa 

en känsla av trygghet och acceptans för att alla deltagares åsikter är lika mycket värda. Före 

intervjuerna bjöd jag på kaffe och gav alla deltagarna tid att prata med varandra och med mig 

om vardagliga saker som inte rörde studien för att på så sätt skapa en positiv stämning inom 

gruppen. Jag inledde med att förklara studiens syfte, varför jag som själv är same valt just detta 

                                                             
1 Bilaga 1 
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ämne för min studie och förklarade att alla deltagande kommer att anonymiseras för att de på 

så sätt ska känna att de kan tala mer öppet om sina erfarenheter. Min förhoppning var att genom 

att själv erbjuda en förklaring till hur jag funderat kring min egen identitet på Instagram skulle 

”normalisera” ämnet och göra deltagarna mer bekväma. Det fungerade till viss del, vissa av 

gruppdeltagarna i min studie hade ändå svårt att dela med sig av personliga berättelser. Även 

med följdfrågor och uppmuntran från mig som moderator så valde vissa att prata på ett mer 

generellt än personligt plan. Detta gjorde att det empiriska materialet blev svårare att analysera, 

då det är svårt att tolka deras egen uppfattning utifrån generella beskrivningar av situationer 

snarare än självupplevda händelser. I och med att deltagandet i studien var på frivillig basis 

ville jag inte utsätta personerna i min studie för följdfrågor de kunde uppleva som obehagliga, 

eller på något sätt skulle kunna uppfattas som att deras samiska identitet ifrågasattes. Jag har 

största respekt för deras personliga integritet, därför valde jag att inte pressa dessa deltagare 

med fler frågor när de diskuterade på ett mer generellt plan och nekade svar på en mer personlig 

följdfråga. Detta gällde dock inte alla gruppdeltagare utan flera utav dem pratade helt ohindrat, 

vilket får mig att tro att det snarare kanske handlar om individernas uppfattning om vad som är 

privata funderingar, än gruppens sammansättning och funktion. En viss del även min ovana 

som intervjuare.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett mindre antal grupper om fyra till fem personer och samtalen 

pågick i ungefär en timme. Jag valde att hålla gruppdeltagarantalet på den nivån för att alla 

respondenter skulle få komma till tals. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon och 

transkriberades sedan. Inför varje gruppintervju fick jag låna olika lokaler som fungerade som 

en neutral mötesplats, då jag trodde det skulle underlätta samtalet, istället för att be dem bjuda 

hem mig till sina bostäder. Jag hade fler gruppintervjuer inplanerat än de som genomfördes, 

men då höst-vintern är hektisk inom det samiska samhället och renskötsel ofta fungerar som ett 

familjeföretag fick jag flera sista-minuten meddelanden från respondenter som var tvungna att 

ställa in. Jag tror inte att fler intervjuer hade lett till några fler insikter, om möjligt kanske fler 

versioner av individens upplevelser snarare än generella beskrivningar som jag tidigare nämnt. 

Hade jag däremot valt att studera tendenser eller gemensamma upplevelser hos samer som ett 

folkslag, hade jag behövt fler intervjuer än de som genomfördes.  
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6.2 Val av respondenter 

I studien har ett strategiskt urval använts till sammansättningen av fokusgrupperna. Wibeck 

beskriver det strategiska urvalet som att ”deltagarna väljs då ut i enlighet med projektets mål, 

som i allmänna ordalag kan sägas vara att få en ökad insikt och förståelse genom att på djupet 

studera vad ett mindre antal människor har att säga i en viss fråga” (Wibeck 2010:66). Wibecks 

beskrivning är väldigt generell då den mest beskriver den kvalitativa metoden och inte projektet, 

eller studiens specifika mål. Målgruppen för denna studie är unga samer. Termen ”unga samer” 

är för mig svår att definiera. Jag anser mig själv vara ung same, trots att jag snart fyller 30. 

Ålder är inte enbart siffror, utan också din erfarenhet och plats inom det samiska samhället. Du 

kan vara 87 år och inte missa en dag i renskogen, utan att räknas som gammal eller som en 

belastning. Likaväl kan du vara 30 år och betraktas som vuxen, med erfarenhet och kunskap 

som sträcker sig långt bak genom flera generationer. I min identitet är jag fortfarande en ung 

same, jag har fortfarande mycket att lära om min släkt, mitt folk och våra traditioner. Phinneys 

(2003) teori om etnisk identitetsutveckling tyder på att människor blir mer engagerade i sin 

etnicitet när de blir äldre och teorins två sista steg exploration och internalization hävdar hon 

sker från tonåren och uppåt. Hon nämner däremot ingen övre ålder i vilket det sista steget sker, 

det lämnas därför öppet för tolkning. Jag tolkar det ur ett konstruktivistiskt perspektiv, en 

identitet kanske aldrig blir färdig och helt klar, även med en klar förståelse över vem man är så 

kan identiteten komma att utvecklas och förändras genom livets olika stadier.  

 

Respondenterna i min studie har alla en tydlig samisk identitet, de söker inte efter en identitet 

eller en rättmätig plats inom det samiska samhället. En del av dem jobbar med de traditionella 

samiska näringarna så som renskötsel eller slöjd, andra har kontorsjobb eller jobbar i butik. 

Oberoende ålder har de alla gemensamt att de tillhör något av de två sista stegen i Phinneys 

teori. Kroger (2006) beskriver människans medvetenhet om sin identitet som störst bland annat 

när hen är i färd med att skaffa sig en och där lämnas inte heller någon referens till övre ålder. 

Det tolkar jag också som att identiteten är något som står i ständig förändring genom livets olika 

faser och att individens beskrivning av sin egen uppfattning om sin samiska identitet är det som 

fått stå mest till fokus i valet av respondenterna i denna studie. För att ändå begränsa valet av 

respondenterna något så satte jag åldersgruppen till 18-28 år. Den lägre åldersgränsen på 18 år 

sattes då det skogssamiska området inom Sápmis svenska landområde sträcker sig över en stor 

yta och i några fall behövde gruppdeltagarna ta sig med egen bil till platsen för intervjun. Detta 

kom sedan att förändras till 18-35 år då jag fick så pass många avhopp på grund av årstiden och 
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renskötselarbetet att jag var tvungen komplettera intervjugrupperna. Något som står klart är att 

den samiska identiteten är lokalt förankrad till geografiska platser och därför har kriterierna till 

min studies strategiska urval begränsats till samer som bor inom en del av det skogssamiska 

området2 i Sápmis svenska landområde.  

 

Wibeck pratar om antingen homogena eller heterogena grupper i sammansättningen av en 

fokusgrupp (Wibeck 2010:63) vilket jag upplevt som något paradoxalt i min studie. Åhrén 

(2008) konstaterade i sin studie att samer inte är en kulturellt homogen grupp, men man kan 

också se det som att den samiska befolkningen inom Sápmi är på ett sätt en homogen grupp. 

De delar alla samma etnicitet och har alla någorlunda lika förståelse för den samiska livsstilen 

och traditionerna. Samisk etnicitet och denna förståelse utgör grundkriterierna för att medverka 

i studien. Jag valde att avgränsa det ytterligare med hjälp av Giddens teori om livsstilsvalet 

betydelse för självidentiteten (Giddens 2012) och enbart ha med respondenter som växt upp 

inom det samiska samhället och aktivt sedan valt att vara en del utav det, ett livsstilsval. 

Däremot kan jag inte säga att gruppdeltagarna på något vis är homogena inbördes, det finns en 

heterogenitet mellan gruppdeltagarna, de är alla i olika ålder med olika samisk och 

socioekonomisk bakgrund. Deltagarna bestod av både män och kvinnor i något ojämn 

fördelning även fast jag varit noga med att skicka en jämn fördelning av förfrågningar om 

deltagande bland män som kvinnor. Kvinnorna utgör ungefär 80 % av sammanlagda antalet 

men detta kommer inte påverka min studies resultat då det är individen, oberoende kön, som 

står i fokus. Hade studiens syfte däremot varit att jämföra män och kvinnor hade detta varit 

problematiskt. Viktigt att påpeka är att de samer som medverkat inte på något sätt representerar 

alla samer i det samiska samhället, utan snarare sig själva som individer men ur ett samiskt 

inifrånperspektiv.  

 

I och med att studien undersöker vilken betydelse och mening Instagram och den 

självrepresenterade samiska mediebilden har i identitetsskapande, så har respondenternas 

användning och förståelse för detta medium varit avgörande i mitt val av respondenter, de har 

alla aktiva Instagramkonton där de lägger upp bilder med text och de använder Instagram flera 

gånger under dagen. Jag valde att inleda alla förfrågningar till potentiella medverkande med en 

kort beskrivning om min studie och vad jag ämnade undersöka (t.ex. hur, när och varför de 

använder Instagram och betydelsen för deras identitet) och om de kunde identifiera sitt 
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livsstilsval som ett samiskt sådant. Alla respondenter instämde med detta och ställde upp på 

villkoret att deras medverkan skulle hållas konfidentiell. Vissa hade frågor som varför jag ville 

undersöka detta, vem jag var och om det fanns något bakomliggande motiv vilket ledde till att 

jag i en del fall hade långa Messenger-konversationer med respondenterna innan de valde att 

ställa upp. I och med att vissa av respondenterna ändå hade svårt att dela med sig på ett 

personligt plan så tror jag att min presentation av studien hade kunnat förtydligas ännu något 

mer, för att undvika att individer ställer upp enbart för att de möjligen tycker att det är intressant 

ämne. Efter intervjuerna var det några av gruppdeltagarna som kände att de delat med sig för 

mycket och bad mig att inte citera något specifikt de sagt eller utelämna det helt. Jag har 

självklart gjort som de ombett med följden av att materialet har minskat och därmed varit 

svårare att analysera. Jag kan inte avgöra om fler intervjuer hade varit till nytta då 

respondenterna i den gruppen kanske hade känt samma sak, i och med att den egna identiteten 

är ett känsligt ämne.  

 

6.3 Att forska om ett urfolk 

Mitt mål har aldrig varit att vara 100 % objektiv i min studie, det är för mig inte möjligt. För att 

citera Christina Åhrén: Jag är same. Därmed är jag en del av fältet (Åhrén 2008:30). Jag har 

gjort samma livsstilsval som respondenterna i min studie, jag är född och uppvuxen med en 

samisk identitet och livsstil som jag sedan aktivt valt att fortsätta med. Hammersley och 

Atkinson konstaterar att det handlar om forskarens reflexivitet, där man som forskare måste 

förkasta idén om att samhällsforskning kan utföras i någon slags självständig sfär, isolerad från 

omvärlden och från forskarens personliga åsikter. Det är helt enkelt inte möjligt att resultaten 

inte bär några slags spår från forskaren själv (Hammersley och Atkinson 2007:15).  I alla studier 

med ett tolkande perspektiv krävs det en människa för att förstå en annan, människor delar i 

mångt och mycket samma grundläggande känslor så som hat och kärlek. I studier med och av 

världens urfolk menar forskare att det inte går som vit, västerländsk ”upptäckare” förstå den 

kultur man undersöker. Det krävs att man är ”en utav dem” för att förstå dem, eller i alla fall 

som västerländsk forskare ha en förståelse för det folk man undersöker. Man måste ha en 

förståelse för urfolkets egna epistemologier, erfarenheter och sätt att förstå världen utifrån de 

kontexter de befinner sig i (Sehlin Macneil 2014; Aveling 2013; Smith 2005). 

 

Att jag är same betyder att jag delar många erfarenheter samt tankar med respondenterna i min 

studie. Men min etnicitet innebär inte att jag expert på alla områden inom den samiska kulturen 
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och levnadssättet, men jag har ett stort försprång gentemot de svenskar som väljer att studera 

samer. Som forskare i en studie om samer har det faktum att jag är same haft stor betydelse på 

flera sätt. Jag har inte behövt använda mig av någon förmedlare i mitt sökande av respondenter 

utan presenterat mig med mitt namn, min sameby och vems dotter jag är. Det har öppnat många 

dörrar för mig och varit ett relativt enkelt svar när vissa av respondenterna, på ett vad jag 

upplever lite misstänksamt sätt, vill veta varför jag valt att studera den samiska identiteten i 

förhållande till Instagram. Jelena Porsanger drar det så långt som att forskning har används av 

den västerländska världen som ett redskap i koloniseringen av urfolk och deras territorier. Sett 

från urfolkets perspektiv är begreppet ”forskning” förknippat med kolonisation och innebär 

därmed en negativ upplevelse (Porsanger 2004:107). Flera av respondenterna talade om de 

negativa upplevelser som deras föräldrar samt far- och morföräldrar fått genomgå på grund av 

svenska statens rasbiologiska forskning och hur det påverkat dem själva. Detta är ett 

typexempel på en sådan situation där en stor förkunskap krävs och en utomstående hade mest 

troligt inte haft samma respekt för ämnet eller ens kunnat diskutera detta utan risk för att 

respondenterna hade reagerat negativt. Det faktum att jag är same kan såklart också vara ett 

hinder i min roll som forskare. Risken finns även, att vissa saker inte förs på tal under intervjun 

för att de är så pass självklara när man som samisk forskare intervjuar samiska respondenter 

(Wibeck 2010:65). Under analysen fann jag det svårt att inte känna med studiens respondenter 

och jag upplevde det svårt att få en distans till materialet framför mig. I deras samtal och citat 

fanns väldigt många (med mig) delade erfarenheter och jag kände både en ilska över hur de 

blivit behandlade, men samtidigt även mycket hopp och glädje i deras personliga framgångar. 

En tolknings-försiktighet från min sida då min värsta mardröm är att min studie skulle ansluta 

sig till den ”västerländska upptäckaren”, snarare än någon med stor förförståelse för ämnet blev 

mitt största hinder som jag hoppas att jag överkommit. 

 

Men precis som tidigare konstaterat är samerna inte en homogen folkgrupp. Det blir därför 

viktigt för mig att påpeka att jag som forskare också är en individ med personliga erfarenheter 

som inte nödvändigtvis andra samer har upplevt. De kan såklart också forma min förförståelse. 

Som same i Sverige har man mest troligt gått i en svensk skola och är uppvuxen med inte bara 

en samisk miljö utan även också en omgivande svensk miljö. Därför är min förhoppning den 

risk som Wibeck nämner, att vissa saker utelämnas, på något sätt förminskats i och med min 

egen förståelse för vad den svenska befolkningen vet och inte vem om den samiska identiteten 

och kulturen. Gilje och Grimen (1992/2007) menar att en tolkande metod, som det 
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hermeneutiska perspektivet är, fungerar oftast i och med att vi har liknande kulturella och 

sociala förutsättningar i vår sociala miljö. Jag tror därför att det finns en mening med att förstå 

både det västerländska perspektivet för att kunna analysera och förklara på en nivå som alla 

förstår, och urfolkens perspektiv för att kunna ställa de rätta frågorna och på rätt sätt och på så 

sätt få en djupare förståelse för studiens empiriska material. 

 

 

7.0 Analys 

Detta kapitel behandlar analysen av studiens empiriska material. Eftersom intervjuguiden var 

utformad efter studiens tre teman, självrepresentation, känsla av samhörighet och identitet, så 

kommer dessa tre teman, plus ett tema om respondenternas samiska identitet, utgöra en mall 

för hur jag presenterar denna analys. Jag har valt att lägga till ett tema hur respondenterna 

uttryckte att de själva utövade sin samiska identitet och vad det betydde för dem att vara same 

då jag anser att det är viktigt att förstå utgångspunkten i deras identitet för att sedan vidare förstå 

deras tankar. Analysens olika teman uppgår i varandra då de alla fyra är förutsättningar för 

varandra och det är viktigt att påpeka att analysen måste läsas som en helhet och inte fyra olika 

delar för att en förståelse ska uppnås.  

 

7.1 Respondenternas samiska identitet 

Under inledningsfrågorna i alla samtal frågade jag vad det betydde för deltagarna i gruppen 

vara same. Det var samstämmiga svar från samtliga individer, det var en del av deras liv och 

personlighet. Johannas svar tydliggör det: 

 

Johanna, 22: Det betyder ju egentligen allt. För hade jag inte varit same hade jag 

varit en helt annan person.  

 

Det går att se att deltagarna i det här fallet inte gör skillnad på sin etnicitet och personlighet, 

vad Kroger tar upp och delar in som jagidentitet och personlig identitet. Deltagarna gör heller 

inte någon skillnad på deras kulturella och etniska identitet så som Almkvist (2006) beskriver 

de olika identiteterna. De uppgår i varandra. För respondenterna är deras samiska etnicitet det 

som utgör vem de är och det är tydligt att deras samiska etnicitet utgör en del utav deras 

personlighet.  
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Enligt Phinney (2003) så blir den etniska identiteten tydligare med ålder. Detta stämmer delvis 

med deltagarna i studien. Även om samtliga respondenter var tydliga med att de själva var 

trygga i sin samiska identitet, det var något som de alla själva haft sen födseln så fanns det vissa 

motsättningar. En respondent uttryckte dock att det hade varit skönt att vara vanlig svensk 

också, för att slippa en slags ångest över att man inte var hemma och drog sitt strå till stacken, 

vad hen menade var en slags outtalad förväntan i det samiska samhället. Det syns tydligt att den 

samiska identiteten för dem inte är en självvald livsstil, men samtidigt inget de heller aktivt 

skulle välja bort. Det utgör en stor del av deras personlighet. I frågan om hur de känner att de 

utövar sin samiska identitet så berättade Ylva, 35 att när hon var tonåring och drog utomlands 

så ville hon inte ha något med det att göra. Hon uttryckte aldrig att hon var same. Det var efter 

hon fick barn och sedan börjat läsa samiska som det blivit viktigt. För andra var frågan om hur 

de utövar sin samiska identitet något de aldrig reflekterat över förut, det bara var.  

 

Siri, 26: Man är bara. Man hänger med sina kompisar, man snackar samiska och 

slöjdar och..  

 

Johanna, 22: Ja men egentligen är det ju att ta det utav någon av de kulturbärarna 

vi har i Sápmi. Det är ju språket, renskötseln, jojken, slöjden, maten. 

 

7.2 Självrepresentation på Instagram 

Alla deltagare var överens om att betydelsen av självrepresentation på sociala medier för dem 

är stor. Det är viktigt att se att samer inte bara är ett folk, utan ett folk som bestod av individer 

och de upplevde alla att Instagram gett dem möjlighet att uttrycka en individuell självidentitet. 

Lea, 28 menade att sociala medier var en så pass naturlig del av hennes liv att hon innan 

intervjun inte reflekterat över att hon representerade något annat än sig själv, hon är same och 

i förlängningen visade hennes sociala medier hennes (samiska) liv.  Siri, 26 uttryckte följande, 

vilket stämmer överens med samtliga respondenter: 

 

Jag känner att det är viktigt att man är på nått sätt, går emot den där normen, den 

där synen som storsamhället har på samer. Jag tycker att det är så himla viktigt att 

man får som egen person, representera sig själv. Annars blir det oftast så där att 

man måste stå till svar för vad alla andra, alltså hela samiska folket. Det känner jag 

är så himla skönt med Instagram. Jag skriver vad fan jag vill. Så länge jag inte sårar 
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nån, för jag vill inte skriva om andra, jag skriver mest bara om mig själv och mina 

upplevelser. 

 

När Siri nämner ”den där normen och synen som storsamhället har på samer” menar hon den 

stereotypa bild av samer som ofta visas och för henne är det viktigt att motbevisa den. I frågan 

om vad möjligheten att själva få visa det samiska samhället och kulturen på Instagram var en 

utav grupperna väldigt tydlig med att det hade väldigt stor betydelse för deras självidentitet och 

för hur andra i samhället uppfattar dem. De tar kommandot över sin självrepresentation genom 

sitt text- och bildinnehåll på Instagram. De upplever själva att det ger andra en chans att se att 

de är mer än sin samiska etnicitet, att de även har en personlighet och en enskild åsikt. 

 

Deras erfarenheter av hur det svenska majoritetssamhället behandlat dem utanför sociala 

medier, där de som individer ofta får står till svars för vad alla samer gör i hela Sápmi och hur 

det fanns en förväntan på att de skulle kunna svara för alla samer hade de upplevt som jobbigt. 

När de själva sedan uttryckt att de inte kan svara för alla samer, så blev deras samiska identitet 

istället ifrågasatt. Respondenterna upplevde inte att det inte var samma problematik när de 

använde Instagram, där de enklare själva kunde visa genom bild och text vad som utgjorde 

deras samiska identitet och på så sätt styra konversationen kring vad de själva definierade som 

sin identitet. De poängterade att vad man själv vill dela med sig av var viktigt i skapandet av 

deras flöden, då de som individer hade många tankar om vad som utgör deras samiska identitet. 

Tanken om att konsumenten blir producent är tydlig i deras resonemang: 

 

Siri, 26: (..) jag känner såhär att min Instagram är min plats, min space där jag får 

skriva vad jag vill om, lägga upp vad jag vill, prata om vad jag tycker är viktigt. 

 

Johanna, 22: Ja då blir det ju en liksom en mångfald på Instagramkonton också. För 

du kan ju gå in och följa också, om du vill följa såna samiska konton, du kan ju gå 

in och följa en ren men du kan också gå in och följa Siri som kör mycket 

mensaktivism och sånt. Det är ju en bredd på vad samer lägger ut på sociala medier 

och vad samer är.  

 

Precis som Johanna säger så blir samer genom sociala medier en mångfaldig skara människor 

bestående av individer. Att platsen har betydelse i den samiska identiteten hos respondenterna 
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var lätt att förstå genom deras konversationer med varandra. De hade alla gjort ett aktivt val, 

även om några av dem bott och rest utomlands under långa perioder, så hade de alla valt att 

flytta tillbaka till Sápmi. De trodde däremot även att bo i ett samiskt identitetssamhälle kunde 

hämma vissa från att utöva eller uttrycka sin samiska identitet, då de hade flera bekanta som 

efter flyttat till en storstad uttryckt en mer definierad samisk identitet på Instagram genom att 

lägga upp bilder knutna till hemstadsmiljön och den samiska miljön. Ur Leas citat framgår det 

att detta är enbart i en positiv mening, att man kan hitta sin samiska identitet och vågar utforska 

samt stå för den: 

 

Lea, 28: Det finns ju de som gör tvärtom också, flyttar från ett samiskt-

identitetssamhälle till en storstad och där utövar sin samiskhet, hur man nu ska säga. 

Så jag tycker att det är jättemycket tvärtom, att man tar sin chans att komma någon 

annanstans och då känna att nu kan jag utöva det, för nu är jag lite mer individ.  

 

Detta tyder på att i de samiska identitetssamhällena är självidentiteten mer knuten till de 

samiska näringarna, så som renskötsel eller språket, har personen inte dessa egenskaper är det 

svårare att identifiera sig som same. När en person flyttar till en storstad är den samiska 

identiteten inte längre knuten till det som av samhället traditionellt anses vara samiskt, och 

därför är det lättare att uttrycka en egen samisk identitet på individens egna villkor. Platsen 

betydelse som Giddens (1991) beskriver det blir igen viktig i sammanhanget, det är inte förrän 

individen tagit sig från den lokala platsen som en samisk självidentitet utvecklas på deras 

Instagram.  

 

Hur man väljer att framställa sig på Instagram handlar inte bara om bilderna man lägger upp i 

sitt flöde. Val av profilnamn, profilbild och vilken text man hade i sin profil visade sig också 

spela roll. Att framhäva eller dölja sin identitet på Instagram diskuterades också. I vissa fall var 

den personliga identiteten inte lika framstående, inga avslöjande bilder på nära håll eller selfies, 

men det gick ändå inte att undgå att Instagram-profilen tillhörde en same genom vad som fanns 

porträtterat på bilderna. Livsstilen, så som renar, klädesplagg, olika maträtter, skotrar, norrsken 

och traditionell slöjd var några av exemplen på vad som var avslöjande samiskt. I deras 

konversation vidare konstaterade de att motviljan till dessa avslöjande bilder har att göra med i 

vilket offline-sammanhang man befinner sig i. Det svenska majoritetssamhället har mycket 

delade åsikter om samer och då är det i vissa fall bättre att inte tillkännage det direkt. Detta talar 
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för att dessa respondenter väljer att representera sig olika i sociala sammanhang, beroende på 

vem som finns i omgivningen, en slags hanteringsmekanism för att skydda den egna identiteten 

från påhopp. I dagens samhälle där det är lätt att söka efter en ny bekantskap på sociala medier 

tyckte de att informationen var lite för lättillgänglig. Att i stort sett alla har tillgång till internet 

och kan lätt få fram personlig information om vem som helst genom en snabb sökning betyder 

att respondenterna i vissa fall begränsade sina Instagram-bilder till att bara porträttera saker på 

avstånd eller avstod från selfies för att på så sätt värna om sin identitet och de påhopp som kan 

komma till följd av att man tydligt uttrycker på sociala medier att man är same. Även om 

Giddens teori förespråkar att valet och samspelet med omgivningen är centralt i utformningen 

av en självidentitet och urbäddningen av tid, rum och plats är grundläggande för ett liv i 

moderniteten, så verkade valmöjligheterna, omgivningen och räckvidden av Instagram i större 

utsträckning ha begränsat dessa respondenter, än hjälpt dem, att uttrycka sin självidentitet. 

 

Bland de respondenter som inte valde att dölja sin personliga identitet och ofta utan några som 

helst problem la upp personliga bilder, berättelser, ståndpunkter och selfies, hade de både haft 

positiva och negativa reaktioner. Mirjam, 27 berättar om en offline-konversation som tog plats 

enbart på grund utav det material som hon lagt ut på Instagram: 

 

Men som i somras, så kom en annan same som är ett eller två år äldre år än mig, 

som hade en lång föreläsning för mig att han har slutat följa mig på instagram för 

att jag förstör bilden av vårat folk, för att jag lägger upp för mycket mens-bilder. 

Och det var såhär.. (suck) (..) Men han ville liksom framföra sin åsikt till mig, det 

var väldigt viktigt för honom. Att han tyckte att jag förstör vårat folk. Det är för 

mycket, han var feminist minsann, men det var för mycket mensbilder. ”Du måste 

tänka på hur, ja men hur, hur samer syns utåt”.  

 

I Mirjams berättelse och i hennes uppgivenhet över mannens reaktion över hennes bilder går 

det att utläsa att hennes val av vilka bilder hon lägger upp knappast påverkas av hennes 

omgivning. Hon har själv tagit kontroll och har makten över sitt innehåll och sin 

självrepresentation på Instagram. Däremot så går det att utläsa från mannens reaktion att det 

finns en slags förväntan på den etniska och kulturella tillhörigheten att bara representera något 

som alla samer kan stå för, vilket kan tolkas som att den etniska och kulturella tillhörigheten på 

Instagram även kan bli något av att ett ok att bära. Mirjam hade dock enbart tyckt att det var 
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knäppt för att hon inte hade bett honom att följa henne och det kvittade om han valde att inte 

längre följa hennes Instagram-konto. Det tyder på att publiken inte är speciellt viktig för 

Mirjam, hon klarar av att alla inte håller med henne eller är intresserade av samma innehåll som 

hennes Instagram består av. Det dualistiska förhållandet mellan Instagram och individen i 

frågan om självrepresentation är klar för henne. Lika mycket som hon själv har en valmöjlighet 

på Instagram, anser hon att alla andra också har ett val av vem eller vilja de ska följa och vilken 

information man själv vill inhämta eller lägga ut på Instagram.  

 

I en fokusgrupp var det samiska språket särskilt viktigt för deras självrepresentation och det 

fick stor plats i deras flöden, dels genom hashtags och texten som de skrev till bilderna. Vilka 

ord och vilka hashtags som användes varierade mycket mellan de olika individerna, det kunde 

vara enkla ord som kärlek eller familj eller små berättelser om vad som händer i deras liv. 

Johanna berättar om hur hon aktivt tagit ett beslut att enbart skriva på samiska:  

 

Johanna, 22: Ja jag har då helt slutat skriva på svenska. Jag fick höra av min kompis 

”du måste antingen.. alltså man fattar ju aldrig när du skriver på din instagram. 

Antingen så måste jag lära mig samiska eller så måste du översätta”. Då sa jag då 

tror jag du får lära dig samiska. 

 

För Johanna är det inget konstigt att skriva på sitt modersmål, för henne är det helt naturligt och 

blir ett tydligt sätt att uttrycka sin självidentitet på Instagram. Om än många av hennes följare, 

samiska som icke-samiska inte förstår hennes texter så anser Johanna att hennes modersmål är 

hennes rättighet, det framgår tydligt i hennes beskrivning. Även om Johannas avsikt inte från 

början var att framstå som en aktivist, så går det att förstå att i hennes kompis ögon var det helt 

osannolikt att hen skulle behöva lära sig samiska för att förstå Johannas Instagramkonto. 

Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) teori om en tredje identitet på sociala medier förkastas 

nästan helt i Johannas fall. Hon tar tydliga avstånd från det svenska uttryckssättet och väljer 

istället det samiska för att representera sig själv. De andra deltagarna skrev dels på samiska och 

dels på svenska. Ingen av dem hade reflekterat över hur eller varför de valde mellan olika språk 

på Instagram, det verkade bero på humör och vilket ord som hade mest genomslag i 

sammanhanget. Till exempel så användes det samiska duodji istället för slöjd när de la upp 

bilder på hantverk, för att de som var intresserad av samisk slöjd lättare skulle hitta till deras 

bilder. En del valde att skriva allt på svenska, men använde istället hellre hashtags på samiska, 
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en slags mellanväg som stämmer bättre överens med Goldstein-Kyaga och Borgströms (2009) 

tredje identitet. 

 

7.3 Känsla av samhörighet 

Flera av de andra respondenterna resonerar liknande gällande Instagrams inverkan för känslan 

av samhörighet både innanför och utanför det samiska samhället. De pratade om känslan det 

gav dem idag som i största mån bestod av inspiration från både samiska och icke-samiska 

Instagramkonton i form av allt mellan himmel och jord, som matlagningstips eller förslag på 

serier. Men de reflekterade också över hur Instagram hade kunnat minska en känsla av 

ensamhet, om det funnits när det varit yngre: 

 

Johanna, 22: Alltså framför allt så får dom ju en möjlighet också, jag tänk alltså 

som jag har vuxit upp på ett sånt litet ställe, med ett syskon. Och det var ju typ bara 

vår familj och nån till som var samer. Så man var ju alltid i minoritet och jag tänkte 

”tänk om jag hade kunnat logga in på ett konto där någon 22åring skriver på mitt 

språk, så jag kan sitta där och läsa och like:a. Alltså förstår ni?” 

 

Instagram har i denna beskrivning fått en tydlig roll som ett verktyg i en hanteringsmekanism 

som de unga samerna i dagens samtida samhälle måste utveckla. Att man via Instagram kan 

öka känslan av gemenskap och på så sätt minska känslan av ensamhet som minoriteter ofta 

upplever i ett majoritetssamhälle är uppenbart i Johannas sätt att resonera. Att i princip vem 

som helst har tillgång till Instagram och kan lägga ut text på samiska eller bilder som 

representerar den samiska identiteten och gemenskapen är också essentiell. Utan att 

konsumenten haft denna möjlighet är det inte sannolikt att Instagram skulle haft möjlighet att 

inge samma känsla av gemenskap.  

 

Johanna, 22: Så de yngre kommer ju få en annan möjlighet, alltså att man kan gå ut 

på sociala medier och inte känna sig lika ensam, utan där står det svart på vitt att 

det finns andra också.  

 

Känslan av samhörighet med majoritetssamhället och den svenska befolkningen menade båda 

grupperna ökade via Instagram. Det gällde både eget material och material som andra lagt upp 
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som lett till nya interaktioner i livet utanför Instagram där det inte längre var tydligt uppdelat 

mellan svenskar och samer: 

 

Ludvig, 34: Men allt sånt där som går genom sociala medier väcker ju en nyfikenhet 

hos den allmänna befolkningen, svenne banan typ, med renskötsel och allt sånt. Då 

får dom ju en grundläggande uppfattning om hur det ser ut och då törs dom som ta 

det där klivet och kanske om man springer på någon här, så tack vare det där, så 

hejar man på varandra.  

 

När Ludvig pratar om ”det där klivet” syftar han till klivet som den svenska befolkningen tar 

när de söker kontakt med den samiska befolkningen. Han menar helt enkelt att till skillnad från 

hur de traditionella medierna framställt samer som något mystiskt och främmande, så har 

Instagram gett, som han uttrycker det ”svenne banan”, alltså den vanlige svensken, en annan 

bild av vem som är same och vad den samiska identiteten innefattar, och en insikt att skillnaden 

mellan de två olika etniciteterna inte är så stor som tidigare trott. I frågan om känslan av 

gemenskap på Instagram så verkar det finnas en mer gemensam kulturell identitet med den 

svenska befolkningen än vad det finns i deras självrepresentation. En mer förhandlad identitet 

som till stor del verkar gå ut på att (medvetet eller omedvetet) försöka utbilda andra människor 

om det samiska livet.   

 

Men det gällde även frågor eller ämnen på Instagram som inte uttryckligen bara rörde samer, 

där man delar en gemensam uppfattning som utgör grunden för känslan av samhörighet. Det 

vill säga att Instagram är viktigt för dem ur identitetshänseende även utöver den samiska 

identiteten: 

 

Mirjam, 27: Men det är så skönt, för att det är som att man har ett, man har ett crew, 

som sina medsystrar som finns där. Men när jag la upp om vithetsnormen då var 

det här crewet där, som alltid finns där, alltså sina medsystrar. 

 

När de diskuterade sina egna Instagram-konton och aktiviteter på Instagram så beskrev de med 

en stolthet hur andra blivit inspirerade och de själva på sätt bidragit till en samisk-gemenskap 

på Instagram. 
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Mirjam, 27: Och då är det ett konto som heter *** och jag vet inte riktigt vem det 

är, men tror det är en tjej på högstadiet och hon gör exakt som vi gör, skriver på 

samiska, lägger upp bilder, så att man märker ju på vissa konton hur det liksom blir 

ringar på vattnet. Att många tar efter och blir inspirerade. 

 

De positiva effekterna av språkanvändningen på Instagramkonton var något som Mirjam 

värderade högt, det hördes och syntes tydligt i hennes engagemang när hon berättade om 

högstadietjejen som tagit efter. Utan Instagram hade varken Mirjam fått en chans att sprida 

gemenskap eller högstadietjejen bilda en sådan gemenskap genom att anamma samma koncept 

på sitt konto.  

 

I en annan grupp pratade de om samiska kändisar och deras Instagramkonton och hur de 

påverkat deltagarnas egen känsla av både stolthet över sin egen identitet, men framför allt deras 

samhörighet med andra samer. De samiska kändisarna bestod av offentliga profiler så som Sofia 

Jannok och Maxida Märak men också mindre offentliga personer som förekommit på 

MittSápmis Instagramkonto eller via olika kampanjer, så som hashtaggen (och de flertal 

konton) som tillhör språk-kampanjen Sámásmuinna.  

 

Ylva, 35: Ja men nog, stolthet. Just det där att sprida det lite vidare på något sätt. 

Kan man nog känna.  

Ludvig, 34: Att det ska bli ringar på vattnet.  

 

Lea, 28: Det kan jag verkligen bli inspirerad av, att de inte gör det bara för sig själva, 

utan dom vill och når ju en mycket större publik. Det är ju bra att såna också tar 

fajten.  

 

När Lea säger ”tar fajten” så syftar hon på de offentliga och mindre offentliga personerna (som 

via MittSápmis Instagramkonto fått tillgång till en större publik) som aktivt valt att på Instagram 

försöka bekämpa majoritetssamhällets okunskap om samer, den samiska identiteten och 

livsstilen. Genom att ”ta fajten” menar Lea att de kan minska på de förutfattade meningar och 

negativa åsikter som förkommer bland majoritetssamhället där de lever. I hennes resonemang 

kan man utläsa att det finns en slags förväntan på att individer med en större publik ska göra ett 

aktivt val att informera och, som hon uttrycker det: ta fajten. Vad som är intressant i hennes 
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resonemang är dock att det inte verkar finnas någon tanke på att även hon kan göra det, fast 

Instagram ger henne möjlighet till det. 

 

Lokalt befattade hashtags på Instagram användes också för att uttrycka olika 

identitetstillhörigheter inom det samiska samhället. Siri och Mirjam diskuterar nedan en 

hashtag som enligt Mirjam ”bara karre-samer” använder, det vill säga samer från Karesuando 

(och Kiruna) området.  

 

Siri, 26: Så finns det en hashtag i alla fall där vars ifrån jag kommer ifrån 

Mirjam, 27: (skratt) jag har sett den, men det är ju typ bara karre-samer som 

använder den 

Siri, 26: (skratt) ja och Kiruna. Men jo, det finns 

 

Hashtaggen i fråga användes för att beskriva en specifik syssla under en specifik årstid och 

genom Instagram fanns det en möjlighet att genom bilder och text ha koll på vilka andra samer 

inom samma lokala område utförde samma syssla, en slags gemenskap även om det var enorma 

fysiska avstånd mellan dem.  

 

7.4 Identitet på Instagram 

Respondenterna resonerade kring syftet med att använda Instagram, där en del menade att det 

hade att göra med en inneboende nyfikenhet över vad andra har för sig och för att det är ett 

bekräftelsebehov som alla människor har. En deltagare gjorde det för att hon kände att hon 

måste, i sitt yrke som artist var det ett sätt att marknadsföra sig själv och sociala medier spelar 

en stor roll i det. Men även för att Instagram fungerade som ett slags fotoalbum där man delar 

med sig av sina finaste bilder, som var tillgängligt även om man bytte telefon och som de ofta 

gick tillbaka till för att minnas en händelse eller se en plats. De var alla överens om att deras 

användande på något sätt grundade sig i en vilja att visa sin vardag på olika sätt. Mirjam 

sammanfattade den positiva sidan med Instagram tydligt: 

 

Mirjam, 27: Alltså Instagram kan, beroende på vilka man följer, man kan lyftas så 

himla mycket av det och inspireras. Det är en fantastisk app på det sättet. 
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Samtliga var överens om att Instagram som app och bildverktyg gav dem en ny möjlighet att 

utforska den samiska identiteten hos olika individer över hela Sápmi. Att i och med sociala 

mediers tillgänglighet kan man inte längre ”skylla ifrån sig” att någon annan står för utbudet 

och man själv inte kan bidra på något sätt. Instagram är lättillgängligt och innebär fler 

valmöjligheter. Det gällde allt från slöjd, språk, färgval på hår och kläder, utseende, åsikter och 

bostadsort. När jag frågade vad de såg för bilder på Instagram så var det tydligt att deras flöde 

var en salig blandning av samiska uttrycksformer. Ylva uttryckte det humoristiskt: 

 

Ylva, 35: Ja det kommer ju upp väldigt mycket och många samiska förslag, så är 

det ju, det märker man. Det är ju inte så mycket ”The Kardashians” direkt.  

 

Ludvig menade att etniciteten och vart man kommer ifrån aldrig går att sopa bort, men att man 

som människa väljer vad man ska ta för ställning till det. Etniciteten går inte att välja bort, men 

den kulturella tillhörigheten går absolut att välja bort. Det egna valet är alltså centralt i bildandet 

av sin samiska identitet. 

 

Ludvig, 34: Jo jo, men det är svart eller vitt för mig. Antingen så är man eller så är 

man inte. Det går inte tvätta bort, men man väljer ju som människa vad man ska ha 

för ställning till det. Men det går ju aldrig att sopa igen spåren från vart du kommer 

ifrån.  

 

Deltagarna resonerade vidare att med hjälp av sociala medier är det enklare att välja bort att 

vara same. I det bildformat som Instagram erbjuder är det är lättare att visa vad man har för 

intressen och vilken icke-inställning man har till det samiska livet. Goldstein-Kyaga och 

Borgström (2009) resonerar liknande när det gäller förmågan eller avsikten att dölja och 

framhäva identitet och hur man signalerar det med markörer så som kläder, matlagning eller 

någon form av traditionell yttring. I det här fallet valet att inte lägga upp några bilder som på 

något sätt kunde uttrycka en samisk tillhörighet eller identitet. 

 

Nackdelarna med sociala medier diskuterades flitigt. I en fokusgrupp var alla deltagare överens 

om att det fanns vad de kallade ”identitetstjuvar” som inte var samer (utan personer med annan 

etnicitet) men som ändå via Instagram har fått en möjlighet och tagit sig rätten att representera 

den samiska identiteten. Det är mycket lättare att sprida falskheter över Instagram och att på 
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det stora hela finns det så många fler som köper konceptet rakt av istället för att ställa sig kritiskt 

till allt som ser eller låter osannolikt. De var övertygade om att det var för att Instagram 

möjliggör ett uttryckssätt som inte är möjligt offline, där det är lätt att gömma sig bakom 

telefonen istället för att ta en diskussion ansikte mot ansikte. 

 

Ludvig, 34: Oftast så är det ju så att, i det samiska är man ju fostrat att rätt ska vara 

rätt. Och dom som marknadsför falskt dom vet ju inte vad som är rätt och fel. Och 

då blir det ju som helt uppåt väggarna. Även fast man kanske inte följer sånna där, 

så någonstans så ploppar det upp någon sån där här och där. (..) Likaväl som det 

kan vara något positivt, det här med identitet på Instagram, så kan det ju vara lika 

mycket negativt också.  

 

I Ludvigs uttalande framgår det tydligt att han själv har en fast och rigid uppfattning om vad 

som kännetecknar den samiska livsstilen och identiteten och att de så kallade identitetstjuvarna 

som marknadsför falskt på Instagram har en negativ inverkan eftersom de representerar den 

samiska identiteten fel. Identitetstjuvarna på Instagram har inte etniciteten eller den kulturella 

förståelsen och är på så sätt inte en autentisk representation av den samiska identiteten. Lea 

fortsätter resonemanget med identitetstjuvarna och Instagram: 

 

Lea, 28: Ja absolut, just det där med ja men om vi nu tar Instagram så tror jag absolut 

mer att det stjälper än det hjälper. Det skapar ju också en klyfta mellan de 

”identitetstjuvarna” och samer i sig som känner att man inte behöver hävda sig så 

mycket. Och då blir det bara sådär men herregud, tagga ner. Men man skulle aldrig 

kunna säga det, då faller jag hellre tillbaka och tänker ”jag ska då inte bli sedd som 

den här personen som inte vet vad hen pratar om”.  

 

Några av gruppdeltagarna var samstämmiga i hur det lett till att de istället valt att inte framställa 

sin samiska identitet på Instagram lika tydligt, då de inte kände att de behövde ”hävda sitt 

ursprung”. Eller snarare förhäva sitt ursprung på Instagram. De var så pass trygga i sin identitet 

att det material som de postade på Instagram hade en mindre tydlig samiskt framträdande, då 

de inte ville bli förknippade eller sammankopplade med samma typ av bilder som 

identitetstjuvarna lagt upp. Det går inte att tveka på gruppdeltagarnas negativa inställning till 

dessa identitetstjuvar och det går inte att missta sig på deras åsikter om att sprida felaktig 
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information om samer är förkastlig och valet de gjort att i sin egen representation inte på något 

sätt likna en sådan, för att undgå att själv kunna misstas för en identitetstjuv. När de sedan fick 

frågan om de själva någon gång uttryck en åsikt på Instagram om hur samer felaktigt framställs 

av dessa identitetstjuvar så blev svaret nekande: 

 

Lea, 28: Men det är ju därför, jag tror litegrann, det är ju som du säger, en på tusen, 

och när du väl vill ta fajten så tror jag att det krävs så mycket mer av den personen 

som vill ha fajten eller som vill stå upp för vad som är rätt. Det tar så mycket tid 

och energi, och då tänker man hellre att ”ja ja de får väl tro att det är så här”.  

 

Ylva, 35: Då är det lättare att försöka undvika.  

 

När Lea säger ”ta fajten” så syftar hon åter igen till diskussionen som uppstår med 

majoritetssamhället när samer uttrycker åsikter eller protesterar mot en förvriden framställning 

av den samiska identiteten. Både Lea och Ylva tycker att det är lättare att försöka undvika det, 

än att själv protestera och försöka ändra på majoritetssamhällets okunskap om samer. De 

pratade om hur mycket energi det skulle ta från dem själva och känslan av uppgivenhet som 

följer och hur lätt det är för de som sprider hatiska kommentarer att gömma sig bakom telefonen 

när de lagt upp material på Instagram. 

 

Ett flertal respondenter menade dock även att sociala medier på ett positivt sätt sprider 

sanningsenlig och en bättre utformad kunskap till en mycket större publik än förr. Dagens 

sociala medier möjliggör även en annan informationshämtning, när man kan sitta hemma och 

genom telefonen ta reda på allt vad man tycker är intressant om samisk kultur, så länge man är 

källkritisk. De menade också att Instagrams möjlighet till att uttrycka sig annorlunda än ansikte 

mot ansikte kan göra saker lättare att förmedla. Det är enklare att lägga ut en bild som förmedlar 

känslor än att sätta ord på dem. Det gjorde det enklare att prata om saker som var både svårt 

och kanske till och med tabu att prata om, något som de menade den samiska självidentiteten 

ibland kan vara. Att komma ut som gay i det samiska samhället var det fler än en respondent 

som upplevt ”lite knepigare” (än i det svenska samhället) att säga rakt ut och att posta en bild 

på Instagram hade varit en enklare väg att förmedla den biten om sin självidentitet.  
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Studiens alla deltagare hade tydligt märkt av den skiftning i hur traditionella medier 

porträtterade samer mer balanserat och nyanserat och att det sedan syntes i både sociala medier 

och i vardagen. Ylva, 35 beskriver hur hennes barn idag vet vilka andra barn som är samer och 

konstaterar att så var det inte när hon gick skolan. Hon tror att det har att göra med sociala 

medier, vilket innehåll hennes barn lägger upp där och hur det ger dem en helt annan möjlighet 

till självrepresentation och känsla av stolthet än den hon hade när hon var yngre. Anna menar 

att hade en äldre generation haft tillgång till Instagram eller sociala medier hade de haft lättare 

att bygga en egen identitet och en stolthet i den självidentiteten. Ludvig sammanfattar det 

genom att citera sin pappa: 

 

Ludvig, 34: Jag vet ju att farsan min sagt att hade vi haft hälften av den stoltheten 

som ni har idag, då jag var i din ålder, då hade vi haft det bra.   

 

Ludvig reflekterar dock över att allt i samhället är en färskvara och har ett bäst-före datum och 

så är det med Instagram också. Han menar att till slut kommer det behöva dyka upp ett nytt 

uttryckssätt eller rent av medium för att identiteten ska kunna fortsätta utvecklas på sociala 

medier. Även om ens profil på Instagram styrs av individens egna val och uttryckssätt så är det 

möjligt att Instagram inte alls erbjuder en öppen plattform för alla att uttrycka sig (i positiv 

mening) fritt.  

 

En annan negativ sida med sociala medier diskuterades också, att man som konsument luras att 

tro att man har hela makten för att man skapar ett ”eget” konto och lägger ut personliga bilder. 

När det istället är producenten, Instagram som har det slutgiltiga beslutet över vad som får 

förekomma. Mirjam hade fått bilder borttagna för att de inte följde Instagrams regler och var 

upprörd över detta, det var ju hennes bilder och hennes åsikter som Instagram tagit bort:  

 

Mirjam, 27: Fast sen beror det ju på, folk får ju sina konton avstängda. Jag har fått 

tre bilder borttagna pga. att de bryter mot Instagrams regler. Det, då känner man ju 

att det är på nåder. DU äger den här platsen, så länge du följer det som Instagram 

menar, men gör du inte det då ryker du och det tycker jag inte om.  

 

Delar av Ludvigs resonemang om att identiteten kommer behöva ett nytt medium för att kunna 

utvecklas på sociala medier går igen i Mirjams citat. Hennes missnöje med hur Instagram 

censurerat hennes konto och i förlängningen hennes självidentitet gick tydligt att avläsa i hennes 
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tonläge och sättet hon berättade det på. Att Mirjam som konsument inte har hela makten, även 

i rollen som producent över sitt eget Instagramkonto är tydlig. 

 

 

8.0 Slutsats och sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse och mening Instagram och den 

självrepresenterade samiska mediebilden har i några unga samtida samers reflexiva 

identitetsskapande. Efter arbetet med insamling av material och den avslutande analysen står 

det klart att Instagram och den självrepresenterade samiska mediebilden har i större och mindre 

utsträckning haft betydelse och mening i respondenternas reflexiva identitetsskapande. Tanken 

om att själv få visa och representera vad den samiska identiteten och livsstilen består utav har 

varit det som samtliga respondenter uttryckt varit viktigast i deras identitetsskapande. Vad som 

sedan utgjort varje respondents identitet har varit högst individuellt, likaså deras framställan 

och representation på Instagram. För att operationalisera studiens syfte skapade jag tre 

frågeställningar som jag vill försöka återknyta och besvara:  

 

Med den första frågeställningen ville jag undersöka på vilket sätt de använder Instagram, hur 

de väljer att framställa sig själva på Instagram och vad som är viktigt i den framställningen. 

Även vilken betydelse och mening som det har för dem att själva få representera den samiska 

identiteten och hur Instagram blir en del av deras vardag.  

 

Hur väljer de unga samerna att använda Instagram för att representera sig själv och sin 

vardag? 

Såklart är varje respondents framställan högst personlig och valet bakom hur de väljer att 

framställa sig är om möjligen ännu mer personligt. Alla var dock överens om att man på 

Instagram, eller någon annanstans knappast vill framställa sig själv dåligt. Jag kunde urskilja 

tre typer av självrepresentation på Instagram, de som valt att framhäva sin samiska identitet 

men dolt sin personliga identitet genom att porträttera bilder med typiskt samiska markörer och 

symboler men inget som avslöjade vem de var i mening av namn eller tydliga selfies. Den andra 

gruppen var de som valt att framhäva sin samiska identitet och personliga identitet utan några 

hämningar. De postade material som beskrev deras liv i detalj med nästintill noll censur över 

vad de delade med sig. Den tredje gruppen var de respondenter som tidigare aldrig reflekterat 

över att det material de delade med sig av på Instagram representerade en samisk självidentitet 
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och intervjuerna blev ett sätt för dem att begrunda detta. Det som framgick tydligast hos 

respondenterna, oavsett vilken grupp, var att den individuella framställningen kom i första 

rummet. Även om de från början var helt på det klara med att den kulturella och etniska 

identiteten uppgick i varandra och inte kunde åtskiljas så kan man genom deras utsägelser tyda 

att den kulturella identiteten på Instagram utgjordes av mycket mer än de markörer och 

symboler som betecknades som typiskt samiskt. Språket framkom också som extremt viktigt i 

flera av respondenternas självrepresentation på Instagram. En utav respondenterna valde att 

enbart skriva på samiska för att samiskan var en naturlig del av hennes identitet och hon såg 

ingen anledning till att uttrycka sig på ett annat språk. Flera utav dem hade ett mer förhandlat 

sätt i användningen av språket, de valde att ha vissa bitar på samiska och sen översätta till 

svenska. Ingen utav respondenterna tyckte att de använde Instagram för att sprida kunskap, eller 

fungera som en samisk informationskanal, även om det på många sätt ändå blir så i och med att 

de använder Instagram för att visa att de är personer, individer och en del utav en mångfald som 

finns inom Sveriges landsgränser. Deras Instagramkonton blir i förlängningen, om än inte 

avsiktligt, ett sätt att bekämpa fördomar mot samer.  

 

Med den andra frågeställningen ville jag undersöka huruvida mediet och medieanvändningen 

lett till en annan uppfattning eller känsla av kulturell och etnisk gemenskap bland andra samer 

eller i det övriga samhället. 

 

Hur tänker de unga samerna kring andra individer, samer som icke-samer, som delar innehåll 

på Instagram? 

De flesta respondenter var alla överens om att de bilder som andra delar på Instagram, både 

bland samer och icke-samer ledde till en mer ökad gemenskap för det samiska samhället i stort 

och dem själva på ett mer personligt plan. De pratade om identitetstjuvar (icke-samer som 

felaktigt representerade samisk identitet på Instagram) som ett känt problem och dess förekomst 

bildade också på ett sätt ett slags gemensamt avståndstagande för respondenterna när ingen av 

dem valde att framställa sig själva på något sätt som kunde misstas för en identitetstjuv. På ett 

mer personligt plan reflekterade flera utav dem över hur en känsla av utanförskap och ensamhet 

under deras uppväxt i ett majoritetssamhälle hade kunnat minska med hjälp av Instagram. En 

av dem konstaterade hur det idag hjälpt deras barn att vara stolta över sitt ursprung och våga 

visa på Instagram och sociala medier att de är samer. Något som föräldrarna (respondenterna) 

inte haft möjlighet till. Några av respondenterna ansåg att offentliga samiska profiler och 
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personer hade ett större ansvar att via sociala medier skapa en gemenskap, både inom det 

samiska samhället och med majoritetsbefolkningen. Lite motsägelsefullt då de samtidigt 

argumenterade för att i dagens moderna samhälle har alla den möjligheten (och kanske 

ansvaret) och det går inte längre att skylla ifrån sig med att man inte kan. Gemenskapen med 

det svenska majoritetssamhället upplevde flera av respondenterna hade ökat genom den 

självrepresenterade bild av samerna som finns på Instagram och i andra sociala medier. De 

menade att den bilden visade att trots att de är samer så är vi alla människor av samma kött och 

blod och att det lett till att den svenska befolkningen inte längre är så avståndstagande till  den 

samiska livsstilen och dem som samer. Även fast det i vissa fall fortfarande förekom påhopp 

grundade i deras etniska tillhörighet så upplevde de flesta detta samspel via sociala medier med 

majoritetsbefolkningen som något positivt.  

 

Med den tredje frågeställningen vill jag undersöka vilka för- och nackdelar Instagram erbjuder 

i skapande av en identitet och vad de anser möjliggörs genom Instagram som medium. 

 

På vilket sätt bidrar då Instagram till konstruktionen av deras identitet? 

Något som stod klart var att samtliga respondenter upplevde att Instagram på något sätt bidragit 

i positiv mening att utveckla och uttrycka deras identitet. Instagrams valfrihet, att du själv väljer 

vem du vill följa och vad du ska se i ditt flöde visade sig vara avgörande för deras användning 

och egna självförtroende. De pratade om hur Instagram gett andra människor möjlighet att 

sprida falsk information om samer, i meningen att materialet var rasistiskt och fördomsfullt, till 

en mycket större publik och att i användningen av sociala medier och Instagram måste man 

kunna tänka kritiskt och inte bara köpa all information rakt av. Instagram hade för några av 

respondenterna fungerat som en förmedlare av information om deras identitet som de upplevt 

varit svårt att uttrycka ansikte mot ansikte. För vissa av respondenterna hjälpte Instagram dem 

till att uppleva en mer förhandlad identitet och att även söka sig utanför det samiska samhället 

i frågor som rörde feminism, jobb eller politik. Det gällde även en slags balansgång med 

språket, där en respondent tog helt avstånd från det svenska språket medan andra byggde broar 

mellan svenskan och samiskan och valde att uttrycka sig på båda språken för att inte utesluta 

någon från deras flöden.  I en fokusgrupp var samtliga respondenter övertygade om att 

Instagram hjälpt dem att bygga en stolthet i deras identitet genom att själv få uttrycka sig. Något 

som inte gick att jämföra eller återfinna i hur samer porträtterats i de traditionella medierna eller 

hur majoritetssamhället sett på dem under deras uppväxt utan sociala medier. Möjligheten att 
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på Instagram se andra samer, annan samisk slöjd eller mat oberoende avstånd var även något 

de upplevde hjälpte dem att utveckla och utforska sin egen samiska identitet. 

 

 

9.0 Studiens relevans och förslag på vidare forskning 

Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse och mening Instagram och den 

självrepresenterade samiska mediebilden har i några unga samtida samers reflexiva 

identitetsskapande och det har undersökningen svarat på. Instagram möjliggör en arena där 

individualism och personlighet har främsta rummet och deras egenvalda framställan stärker och 

förstärker deras egen syn och tillhörighet inom den samiska identiteten och livsstilen samt till 

viss del inom det övriga majoritetssamhället. Precis som tidigare nämnt så talar de samer som 

medverkat i studien enbart för sig själva och därmed är studiens och dess resultat ej 

generaliserbart. Den mening och betydelse som Instagram har för respondenternas reflexiva 

identitetsskapande går enbart att förstå i samspel med den samiska historien som individen är 

en del utav. Hur samer historiskt sett har porträtterats och behandlats av majoritetssamhället är 

en nyckelpunkt i förståelsen för hur Instagram har betydelse och mening i dessa samers 

identitetsskapande. Denna studie bidrar till att skapa en förståelse för hur sociala medier kan 

främja ett urfolks uttryck för självidentitet och på så sätt visa en mer nyanserad och rättvis bild 

av vad och vem som utgör ett urfolk. 

 

I relation till tidigare forskning så visar denna studie precis som Thumins (2008) att 

självrepresentationen är utav värde för att den visar en annan typ av medieinnehåll än den som 

produceras av professionella och dess existens är ett exempel på hur medier och kultur kan 

användas på olika sätt, till olika syften och av olika människor. Vad som inte stod lika klart i 

min studie som i Thumins var om det fanns en avsikt hos individerna att motverka stereotypa 

bilder av minoriteter, även om det indirekt kan ha varit så. Jag finner att min studie delvis 

bekräftar De Leeuw och Rydins (2007) resultat om två separata identiteter men också en 

blandad, mer förhandlad identitet i deras flykt från ”den gamla världen” och mötet ”den nya 

världen”. Ingen av respondenterna i min studie uttryckte två separata identiteter, så som en 

svensk och en samisk. De hade alla en samisk identitet, som mer eller mindre i sina 

uttrycksformer på Instagram blev förhandlad med den svenska majoritetsbefolkningen. Olsens 

studie (2012) visade på att sociala medier är ett fungerande verktyg i skapandet och 

upprätthållandet av den samiska identiteten och där instämmer resultatet från min studie, med 
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vissa specifika egenskaper som Instagram medför. Dessa är: valet av vilka man själv följer, vad 

man väljer att kommentera eller ”ta fajten” om och hur pass självsäker individen är, för något 

som min studie visar är att det material man lägger upp online, övergår ibland till vardagen 

offline i form av konfrontationer från andra människor. Ett förslag till vidare forskning skulle 

vara en kvantitativ studie med ett mycket större urval av samer för att undersöka hur dagens 

sociala medier och dess möjlighet till självrepresentation kan bidra till förståelsen för olika 

identiteter hos Europas enda urfolk. För en sak är säker, sociala medier spelar en stor roll i 

vardagen hos många människor.  
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11.0 Bilagor 

 

11.1 Intervjuguide 
 

Information 

 Presentation av mig som moderator och vilken skola jag kommer från. 

 Informera om att deltagarna kommer att avidentifieras i studien. 

 Begära godkännande från deltagarna om inspelning av intervjun.  

 Studiens (övergripande) bakgrund och syfte. 

 Förklara varför deltagarna valts ut, vad materialet ska användas till. 

 Informera om att jag inte är ute efter riktiga eller felaktiga åsikter, utan allt som 

deltagarna har att säga är av intresse för mig.  

 Informera om att de ska samtala med varandra och inte vända sig till moderatorn (jag). 

 

Öppningsfrågor 

 En kort presentation av varje deltagare: Ni kan väl börja med att berätta lite kort om er 

själva. Namn, ålder, född/bosatt och sysselsättning? 

 Vad betyder det för er att vara same? (Hur förhåller ni er till att ni är samer? Hur 

känner ni att ni ”utövar” er samiska identitet? Hur visar ni i vardagen att ni är samer?) 

 

Introduktionsfrågor 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf
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 Varför började ni använda Instagram? 

 Hur mycket tid skulle ni uppskatta att ni lägger på Instagram per dag/vecka? 

 

Övergångsfrågor 

 Under er uppväxt, (dagis, skola, tonåren) vad är er uppfattning om hur samer har 

porträtterats i medierna? 

 Om vi går över till den senaste tidens porträttering och program av samer i 

massmedier, hur tänker ni kring den bild av samer som visats? 

 

Nyckelfrågor 

Identitet  

 Finns det en samisk identitet på Instagram?  

o Om ja, Hur resonerar ni den? Vad har ni för tankar om den? (Bra/dåligt och 

varför?)  Om nej, varför tror ni inte att den finns? 

 Vad betyder möjligheten för er, att själva få visa det samiska samhället och kulturen 

på Instagram?  

 Påverkar er användning av Instagram och det ni lägger upp hur samisk ni känner er? 

o Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 Känner ni en stolthet över de bilder ni lägger upp på Instagram? 

 Har bilder ni sett på Instagram på något sätt ändrat er syn på det samiska livet eller 

traditionerna? 

o Om inte, varför? Om ja, hur/varför? 

 

Självrepresentation  

 I vilket syfte lägger ni ut bilder på Instagram? (vad vill ni med era bilder?) 

 Hur väljer du att representera dig själv på Instagram? (vad är viktigt att framställa?) 

 Vilka miljöer väljer ni att lägga upp på era Instagram? (vilka är viktiga att visa?) 

 När brukar ni använda Instagram? I vilket sammanhang? 

 Vilka bilder är det som mest troligt hamnar på er Instagram? (selfies, bilder på andra) 

 Hur tänker ni kring de symboler och representationer kring samer på Instagram? 

(blir någon extra viktigt att visa?) 

 Upplever ni att Instagram ger er en möjlighet att uttrycka er på ett annorlunda sätt än 

om ni skulle varit ”offline”? 
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o Om inte, varför? Om ja, hur/varför? 

 Skiljer sig den bild av samer som finns på Instagram från andra mediebilder? och hur 

känns det? 

 

Samhörighet  

 Vilka personer/individer följer ni själva på Instagram? (Är det mest andra samer?) 

 Berätta hur ni tänker kring bilder som andra lägger upp på instagram? (Vilka bilder är 

det mest troligt att ni gillar/inte gillar?) 

 Hur känner ni när ni får respons på de bilder ni lägger upp?  

o Ev. följdfråga: spelar det någon roll vem det är som kommenterat/gillat bilden? 

 Är ert innehåll på Instagram internt eller tänker ni på att det finns en publik som ni vill 

informera eller lära?  

(alltså inte om det är ett publikt eller privat konto, utan snarare om man postar 

”informationsmaterial” eller om det kanske är interna skämt kompisar mellan) 

 Har ni någon gång funderat över er egen samiska identitet efter att ha sett bilder av 

andra samer på Instagram? (Både i positiv och negativ mening) 

 

Avslutande frågor 

 (Ev. summera det som sagts och fråga varje deltagare om de håller med eller om 

någon vill tillägga/förstärka eller tona ner någonting)  

 Är det någonting som någon vill tillägga? Någonting som jag missat att ta upp?  

 


