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Abstract
Instagram, the new gallery.
- A study of seeing art through social media, with Jesper Walderstens Instagram account as
example.
In my paper I adress the question of what happens in the relationship between the beholder, the artwork and the artist when they meet in the era of Web 2.0. The new smartphone based medium that
I write about is Instagram. The artist i write about is the Swedish illustrator Jesper Waldersten. My
purpose with this paper was to explore how the the beholder, pictures and artist relate to one another
i relation to Instagram and how the interface of the smartphone and the app affect the beholder in
these relationships. I also seek out to understand the difference between how Instagrams interface
affect the beholder in comparison to the interface of the artists web page and his book. I use the
method of qualitative empiricism to study Walderstens account. I do this study by counting number
of pictures, comments, changes, descriptions and overall alterations over a set period of time. What
I found out is that Instagram without a doubt is an important cornerstone of our Web 2.0 participatory-culture and that it have created a space in which we can behold art in a new kind of way. This is
partly thanks to how the interface affects the picture and the beholder, but most of all because of
how the different Instagram users affect each other.

Populärvetenskaplig sammanfattning
I min uppsats har jag undersökt vad som sker i relationen mellan betraktare, konstverk och konstnär
i eran av Web. 2.0. Detta sker genom en kvalitativ empirisk undersökning av konstnären och illustratören Jesper Walderstens Instagramkonto. Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka
hur smarttelefonen och appens interface påverkar betraktarens sätt att se bilden och hur dennas sorts
interface står i kontrast till Walderstens hemsida och bok. Jag har även försökt förstå det nya rum vi
kan se konst i som jag påstår har skapats i och med Instagrams specifika egenskaper. Det jag har
kommit fram till är att Instagram är en viktig del av den deltagarkultur som eran av Web 2.0 består
av och att denna app har skapat ett nytt sorts rum att se konst i. Det är betraktarens deltagande i Instagram som skapar den uppladdade bildens specifika egenskaper och påverkar de andra användarna och betraktarnas syn på konsten.
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1. Inledning
1.1 Motivering
Erwin Panofsky menade att konsten är en specifik kunskap och på så sätt en intellektuell aktivitet
som kan kopplas till andra intellektuella aktiviteter. Genom att undersöka kopplingen mellan konsten och omständigheter i världen kan konsten agera som en konceptualisering av världen.1 Om han
hade rätt i att konsten är en konceptualisering av världen så är denna uppsats en undersökning av ett
specifikt fall som endast kan tala för en del av denna värld. Detta är en värld i eran av Web 2.0, internets nya skede.2 Detta innefattar alla de senaste framstegen inom användandet av internet. Den
teknologiska utvecklingen är konstant och snabb, lika fort som en uppdatering i en programvara har
kommit kan den ersättas av en ny. I samhällen som är en del av denna era måste även detta samhälles kulturuttryck påverkas av teknologins inverkan i det vardagliga livet. Jag anser att det är viktigt
att hinna analysera ett skede medan det är nytt och aktuellt för att en ska kunna förstå sin samtid
medan den fortfarande är just samtida. Det jag vill undersöka är om ett av dessa nya sociala medier
som är en del av Web 2.0 har skapat ett nytt sätt att beskåda konst, och om detta har påverkat relationen mellan betraktare och konstverk. Jag gör det genom en noggrann granskning av konstnären
Jesper Walderstens Instagramkonto.3
Det min uppsats i första hand vill studera är inte konstverk eller ett konstnärskap i sig, utan
hur konstbetraktarens relation till konstverket och konstnären tar sig uttryck i denna nya era. Trots
detta är det av vikt att ta med konstnären och konstverk i undersökningen för att kunna få en så tydlig bild som möjligt av hur förhållandena ser ut. Texten är självfallet skriven utifrån mitt perspektiv
som kvinna född under tidigt nittiotal i ett rikt land som Sverige där utvecklingen inom teknik är
avancerad. Jag försöker ej göra en generell bedömning av hur internet har kommit att påverka
konstvärlden överlag, eller tolka Walderstens konstnärskap, utan vill snarare undersöka ifall det har
öppnats upp ett nytt rum i konstvärlden genom ett av internets senaste framsteg, mobilapparna.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som sker i ett rum som är beroende av internet men
inte visar internetkonst, ett rum som existerar i mobilen och är inte platsbundet. Min text försöker

1

Charlotte Klonk och Michael Hatt, Art History. A critical introduction to it’s methods, Manchester: Manchester University Press,
2006, s.96ff.
2

Lennart Hultqvist, ”Webb 2.0”, www.ne.se: <www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/webb-20>, 141220.

3

Jonas Gruvö, ”Instagram”, www.ne.se: <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/instagram>, 141119.

!4

förklara en specifik del av vår samtid, och hur relationen mellan betraktare och konstverk ser ut i en
kontext där Instagram är det medium genom vilket vi ser verken. Jag vill se hur detta fungerar i och
med att mediet är mobilt samt intimt kopplat till vår vardag. Detta skall jag göra genom en djupdykning i konstnären Jesper Walderstens konto på det sociala mediet Instagram. Jag är medveten
om den subjektiva vinkeln jag skriver ifrån, då alla läsare troligen befinner sig på olika nivåer angående hur ofta de använder, och hur integrerade de är med, smarttelefoner och Instagram. Jag vill
även förtydliga att detta inte är en uppsats om Jesper Waldersten som person eller konstnär, trots att
hans estetiska uttryck självfallet påverkar och räknas in i resultatet av min undersökning.
Jag vill hävda att det genom användandet av mobilen som plats för att betrakta konst har
skapats en ny relation mellan betraktare och konstverk. Jag prövar denna tes genom att försöka besvara dessa frågor: Vad är skillnaden mellan att se Walderstens konst på hans instagram, hans hemsida och i hans bok? Hur påverkar konstnären och betraktaren varandra i den interaktiva relation
som skapas genom Instagram? Hur påverkar den grafiska utformningen, genom vilken vi kan uppfatta och styra tekniken, vår syn på konsten? Hur influerar Instagram relationen mellan betraktare
och konstnär? Och slutligen vill jag visa på hur Instagram har skapat ett nytt rum i konstvärlden
som är unikt för vår tid vid sidan av galleriet, litteraturen och webben.

1.3 Teori
Teorin för denna uppsats är till en viss del baserad på en historisk utgångspunkt för få överblick av
hur det har sett ut i tidigare relationer mellan teknik och konst. De två böcker som inspirerat min
text i detta är Christiane Pauls Digital Art och Lev Manovich The Language of New Media.4
Christiane Paul är forskare inom digital konst och historiker inom konst och teknologi. Digital Art
är en grundlig genomgång av den digitala konstens bakgrund, uppkomst, dess medier och teman.
Den inleder med en kort summering av den digitala konstens historia och hur begreppet digital
konst har varit ständigt flytande sedan sin uppkomst på grund av teknikens ständiga utveckling. Jag
använder mig av Paul för att få en bild av hur internet kan relateras och har relaterats till konst. Det
är relevant att komma ihåg att denna bok är utgiven år 2003 och hur mycket som har hänt under de
elva år som gått sedan dess. Jag anser att denna bok är viktig för att förstå hur snabbt utvecklingen
sker i vår relation till teknik som används i vardagen.

4
4

Christiane Paul, Digital Art. Revised and expanded edition, London: Thames and Hudson ltd, 2008 (2003)
Lev Manovich, The Language of New Media, Cambridge, Massachusetts & London: MIT Press, 2001, s. 64.
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The Language of New Media står som grund för min diskussion kring hur teknologins utformning, dess olika sorters interface, påverkar vår syn på konsten. Denna bok bidrar även till mitt
resonemang om hur internetanvändare förstår en hemsida i relation till hur en betraktare ser på
konsten genom Instagram genom deras respektive interface.
Jag kommer utgå från två nyutgivna böcker som står i konstrast till den historiska aspekten. En av dessa tar upp Instagrams roll för ett företags varumärke medan en annan bok behandlar
internetkultur. Den förra boken visar Instagrams nuvarande roll i samhället, hur det används samt
vilken status och makt denna app har tilldelats. Den senare anser jag vara nära förknippad till hur
Instagram används och fungerar som kulturellt fenomen. Anledningen till att jag vill ha nypublicerad litteratur likväl som äldre är för att kunna ha en teknisk grund med de förstnämnda och göra en
analys av vår kultur som den ser ut nu med den senare. Jag kommer även att använda en radiointervju med Waldersten om hans nysläppta bok, som är hans Instagrambilder publicerade, samt själva
boken för att analysera relationen mellan boken och kontot.

1.4 Metod
Analysen är gjord utifrån kvalitativ empiri och studerar Jesper Walderstens Instagram utifrån kommentarer, antal bilder, ifall det har skett några tydlig förändringar i val av bilder konstnären publicerar under en viss period, beskrivningar och allmänna förändringar på kontot över ett visst tidspann.
Anledningen till att jag måste precisera tidsperioden under vilken jag undersöker mitt fall är mediets förgänglighet och ständiga uppdateringar. Instagrams interface kan byta utseende, antalet bilder
skiftar, kommentarer och följare ändras ständigt och konstnären kan själv förändra utseendet på sin
profil när som helst. Efter att min undersökning är avklarad så kommer mitt material leva vidare
och fortsätta förändras, därför är det viktigt att jag förklarar under vilken tid det är jag beskriver
kontot. Jag tillämpar teori som undersöker relationen mellan människa och datorer samt interface
för att se hur detta kan appliceras på relationen mellan konstbetraktare och konstverk i och med Instagram.
1.5 Material
Det material jag kommer undersöka är konstnären Jesper Walderstens konto på det sociala mediet
Instagram. Detta konto kommer främst att undersökas genom en telefon då det är appens ursprungsidé att användas och synas på det sättet, men ibland har jag även använt mig av Instagrams
hemsida för att undersöka mitt material. En större del av bilderna i texten är tagna från en dator
istället för en telefon. Jag har valt att göra så för att bilderna tagna från instagram.com/waldersten
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visar kommentarer och likes bredvid bilden vilket ger en tydligare koppling mellan kommentarer,
antal gillamarkeringar och bild. Dessa bilder är även ofta beskurna så att fokus hamnar på bild och
kommentarer istället för datorns interface, detta är ett medvetet val.
Genom mitt fall synar jag hur konstverken, konstnären och betraktaren förhåller sig till
varandra och mediet Instagram. I mitt resultat vill jag se hur detta nya rum att betrakta konst i, som
skapats genom Instagram, påverkar synen på och upplevelsen av konstverken och konstnären. Instagramkontot kommer även ställas i relation till Jesper Walderstens hemsida www.waldersten.com
och boken Walderstens Instagram som publicerades år 2013.5
I beskrivningen av mitt material kommer jag använda mig av en del begrepp som är specifika för denna sorts sociala medier och därför bör förklaras. Detta sker i kapitlet Vem är Waldersten
och Vad är Instagram?

1.6 Forskningsläge
Boken Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with the Power of Pictures
är inte konstteoretisk utan en instruktion i hur appen kan användas för att stärka ett företags varumärke.6 Trots att denna bok inte berör någon form av konstrelaterade frågor kan den ge min text
tyngd i diskussionen kring Instagram som medium och vad dess olika funktioner och biverkningar
kan vara. Denna bok visar även hur starkt integrerat Instagram är i dagens samhälle, och vilken social makt appen tilldelas. Även den internetbaserade artikel Encyclopedia of Social Media and Politics diskuterar vilka funktioner Instagram kan ha.7 Denna artikel är skriven av Kerric Harvey, professor och chef för the Center for Innovative Media på the George Washington University och beskriver hur det sociala mediet Instagram kan användas för politiska syften. Även detta visar på Instagrams stora inverkan i samhället.
Jag kommer även att använda mig av Limor Shifmans bok Memes in Digital Culture.8
Denna bok tar inte upp Instagram specifikt men Shifman har forskat på fenomenet internetkultur

5

Jesper Waldersten, Walderstens Instagram, Stockholm: Bokförlaget Max Ström, 2013.

6

Jason G. Miles, Instagram Power, Build Your Brand and Reach More Customers with the Power of Pictures. USA: McGraw-Hill
Education, 2014.
7

Kerrick Harvey, ”Encyclopedia of Social Media and Politics”, www.knowledge.sagepub.com: <http://knowledge.sagepub.com/
view/encyclopedia-of-social-media-and-politics/n283.xml>, 141203.
8

Limor Shifman, Memes in Digital Culture, The MIT Press Essential Knowledge Series,Cambridge, Massachusetts & London: MIT
Press, 2014.
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som imiteras och sprids, vilket är essensen av vad jag skriver om: hur människor kommunicerar
över och vad de upplever genom internet.
Det finns en del forskning på ämnet internetkonst och hur digitalisering påverkar människans liv, kultur och konst. De huvudböcker jag kommer använda mig av gällande internetkonst och
interaktionen mellan digitalisering i konst och kultur är Lev Manovich The Language of New Media
och Christiane Pauls bok Digital Art. Dessa är teoretiska böcker som går igenom den digitala konstens uppkomst, historia och egenskaper.

2. Mitt fall
2.1 Vem är Waldersten?
Jesper Waldersten är en svensk illustratör och konstnär född 1969 som i sin konst fritt blandar foto,
text, måleri, musik och teckning.9 I en intervju för URs radioprogram En bok, en författare introduceras konstnären så här:
Jesper Waldersten är DN-tecknaren som blev skarp samhällskommentator och med sina böcker nådde en stor publik. Nu är han aktuell med sin nionde bok Walderstens Instagram och det är kanske
ingen slump att han i den definierar talang som ”förmågan att jobba tio gånger hårdare än alla andra
utan att må dåligt.”10

Waldersten växte upp i Rönninge i Stockholm men bor nu i Mariefred. Han beskriver sig själv som
den som hoppade av skola, jobbade sig in i konstvärlden och likt en terrier bitit sig fast för att stanna. Trots den snabba produktionen och stora kvantiteten av verk han producerar så säger Waldersten att han inte skapar i hemmet utan att han behöver gå till sin ateljé. Waldersten menar att han
är en social ensamvarg och att disciplin är otroligt viktigt i hans skapande. Han har vunnit tre VMguld i tidningsdesign och har haft ett flertal utställningar både i Sverige och internationellt.11
I intervjun berättar konstnären om sin fäbless för skrivmaskiner och att han inte arbetar
med skrivmaskiner som går på ström. Han äger tio stycken av dem och menar att det inte går att få
samma kreativa resultat på en dator. Det är det maskinella, lukten, ljuden och slagen som skapar det
specifika med att producera på en skrivmaskin, det är ett hantverk för sig. Waldersten nämner även

9 Walderstens

hemsida, ”About the artist”, <http://waldersten.com/about/the-artist/>, 150102.

10

Sveriges Utbildningsradio, ”En bok, en författare: Walderstens Instagram”, <http://www.ur.se/Produkter/177586-En-bok-en-forfattare-Walderstens-instagram>”, 150102.
11

Sveriges Utbildningsradio, ”En bok, en författare: Walderstens Instagram”, <http://www.ur.se/Produkter/177586-En-bok-en-forfattare-Walderstens-instagram>, 150102.
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att han dagen innan intervjun fick ärva en skrivmaskin av Kajsa Ingemarsson som ett resultat av att
hon hade annonserat ut den på Instagram. Konstnären hade sett detta och bett att få den.12 Detta är
intressant då Instagram tydligen inte endast fungerat som en plats för konstnären att publicera sin
konst utan även hjälpt honom att förskaffa sig verktyg genom social kontakt över mediet.

2.2 Vad är Instagram?
Instagram, amerikanskt företag, grundat 2010, som tillhandahåller en mobilapplikation för delning
av fotografier inom sociala nätverk. Applikationen, som finns för Apples mobila enheter samt för
operativsystemet Android, låter användaren ta bilder och lägga upp dem i Instagrams applikation.
Användaren kan också positionera sina bilder geografiskt samt dela dem på nätverkssajter som Facebook och Twitter. År 2012 köptes Instagram av Facebook för 1  miljard US dollar. Våren 2014 hade
Instagram cirka 200 miljoner aktiva användare varje månad som lade upp drygt 60 miljoner bilder
varje dag.13

Sedan Instagram lanserades på app-marknaden har ett stort antal människor använt detta sociala
medium. Jag kan inte neka till att jag själv är en mycket frekvent användare och att det är en stor
anledning till intresset för detta ämne.
Användare av Instagram skapar konton där de lägger upp bilder, skriver hashtags och texter till bilderna, får följare av kontot. Andra användare gillar och lämnar kommentarer på dessa bilder. Det går även att följa andras konton, söka efter hashtags eller konton, gilla och kommentera
andras bilder. Ett annat uttryck som bör förklaras är ”screenshot”, detta är samma sak som att
”skärmdumpa” på en dator, vilket innebär att genom ett tangentbord-kommando skapa en kopia av
det som är syns skärmen under sekunden då tangenterna hålls ner och bilden av skärmen tas. På en
iPhone tar du en screenshot genom att hålla in hemknappen och vilo/väckningsknappen samtidigt.
Detta är ett sätt att skapa bilder av vad som helst som syns på en mobil eller dators skärm utan att
det behöver ha varit menat som en bild från början. Till exempel går det att ta en screenshot av en
sms-konversation och ladda upp på Instagram.
Uttrycket hashtag är en sorts digital märkning av ett fenomen som användaren vill ska
kopplas till bilden denna lagt upp. Detta visar sig genom att användaren sätter ett nummertecken,
även kallad fyrkant på svenska, framför ett ord vilket blir den kategori bilden tilldelas. Detta system
gör det även möjligt att söka på bilder inom de kategorier användaren vill se.14
12

Sveriges Utbildningsradio, ”En bok, en författare: Walderstens Instagram”, <http://www.ur.se/Produkter/177586-En-bok-en-forfattare-Walderstens-instagram>, 150102.
13

Jonas Gruvö, ”Instagram”, www.ne.se: <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/instagram>, 141119.

14

Jonas Gruvö, ”Hashtagg”, www.ne.se: <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hashtagg>, 141217.
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Ett exempel på en mycket vanlig hashtag är #tbt, ”Throwback thursday”. Denna hashtag
innebär att personer publicerar en gammal bild, kanske från förra året eller ungdomen, men ofta på
sig själva från barndomen, och skriver hashtagen #tbt under bilden. Vid en sökning på denna hashtag kommer resultatet av alla som använt samma hashtag upp. Denna form av etikett på bilder kan
även fungera som en förklaring. Om en bild har hashtagen #tbt är det ett klargörande av att denna
bild inte är ny. Ett annat resultat av att använda hashtags är att flera kan hitta din bild. Om en användare till exempel vill hitta bilder på detta tema är det endast att söka i appen. När jag i skrivande
stund söker på #tbt kommer det upp 291,209,240 sökresultat på denna hashtag.15
Genom att skapa en hashtag av ett namn kan även andra använda denna. Som konstnär är
detta användbart ifall andra användare skulle lägga upp egna bilder på dina verk, då blir namnet tillskrivet bilden samt konsten spridd genom hashtagen. Detta är ett mycket effektivt sätt för personer
som använder Instagram att sprida budskap, trender eller ett varumärke. Det går även att skriva andras kontonamn i kommentarsfälten som en sorts tag och på så sätt påpeka för användaren av det
kontot att den skall uppmärksamma en bild, kommentar eller ett konto. Även detta är sätt att sprida
information om eller skapa intresse för personer, konton och fenomen.
Instagram kan ha åtskilliga funktioner för en användare, det kan vara ett privat nöje, ett
medel för att se andra och synas, ett sätt att sprida budskap, organisera motstånd eller marknadsföra
ett företag, för att ge några exempel. Även konstnärer marknadsför sig själva och sprider sin konst
genom att skapa konton i denna app. Resultatet av en sökning på ”waldersten” är tolv olika hashtags
som involverar Waldersten och 1458 sökresultat sammanlagt.16 På så sätt får konsten större spridning genom detta enorma nätverk som även det ständigt sprider sig och blir större. Denna expansion
kan vi se bara av skillnaden i antal följare Walderstens konto har i början respektive slutet av den
tidsperiod under vilken jag skriver denna uppsats. Instagram används även för lansering av personer
och ideologier. Politiker och politiska organisationer skapar Instagramkonton för att få kontakt med
människor.17 Kampanjer med politiska budskap startas dock även av privatpersoner och dessa kan
få massiva genomslag genom sociala medier som Instagram. Ett exempel på detta kan vi se i kölvattnet av de mord som utförts av poliser i USA på svarta personer. Ett av offren, Eric Garner, fångades på film när han blir nedbrottad av en polis som samtidigt håller strypgrepp på honom. Garner

15

Sökning utförd på Iphone 4s, 141217.

16

Sökning utförd på Iphone 4s. 150102.

17

Kerrick Harvey, ”Encyclopedia of Social Media and Politics”, www.knowledge.sagepub.com: <http://knowledge.sagepub.com/
view/encyclopedia-of-social-media-and-politics/n283.xml>, 141203.
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dör som resultat av polisens övervåld och i filmen kan vi höra honom säga sina sista ord: ”I can’t
breathe”. Domstolen har inte dömt polismannen ansvarig för denna mans död vilket har resulterat i
massiva protester i New York och runt hela Amerika.18 Eric Garners sista mening i livet har blivit
slagord för kampen mot denna strukturella rasism som krävt ett flertal svarta liv i USA. Hashtagen
#icantbreathe har i skrivande stund 266886 sökresultat på Instagram.19 På grund av denna spridning
av #icantbreathe genom Internet och sociala medier har information om Eric Garner och de andra
offren spridits över hela världen.
I och med att Instagram är en applikation för smarttelefoner så används appen oftast genom dessa, även om det också finns en hemsida som kan besökas via dator. En smarttelefon, eller
en smartphone, är en mobiltelefon som genom sina avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, gps, kamera, satelitnavigator och QR-läsare är svår att skilja från en dator på annat sätt än genom storlek och mobilitet. Smartphonen styrs via en touchscreen, vilket innebär att användaren navigerar sig fram genom att ta på telefonens skärm genom att trycka eller dra på den. Apparna som
kan laddas ner till dessa telefoner är specialskrivna datorprogram skapade för specifika uppgifter.20
Det finns appar vars syfte kan vara att fungera som en väckarklocka, underhålla som ett spel, underlätta som en online affär, eller liknande. Instagram är en app som är en del av sociala medier. Sociala medier är ett samlingsnamn för de medier där användarna kommunicerar genom bild, text eller
ljud. Skillnaden mellan social medier och massmedia är att de förra är baserad på aktiva användare
som bygger och formar medierna genom sin aktivitet. Massmedier är information eller budskap
som filtrerats genom företag eller professionella organisationer. Sociala medier har prisats för sin
demokratiska funktion på grund av att alla användare kommunicerar genom samma kanaler och kan
då anses vara på samma nivå, alla kan kommunicera med alla.21 Nationalencyklopedin skriver om
sociala medier: ”Sociala medier är en kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll och kan används för socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning.”22 Instagramkontots syfte är att möjliggöra för användaren att

18 The

Guardian, ”'I can't breathe': Eric Garner put in chokehold by NYPD officer – video”, <http://www.theguardian.com/us-news/
video/2014/dec/04/i-cant-breathe-eric-garner-chokehold-death-video>, 150105.
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dela med sig av sina foton, men det är samtidigt är en social plattform och ett kulturellt uttryck. Det
är en plats där människor möts, diskuterar, tar politisk plats, skapar subkulturer och delar visuella
upplevelser. Det är en social plattform som har skapat ett eget rum och ett flertal rum inom det med
specifika uttryckssätt.
The world is migrating to smart mobile devices. Are you ready? These powerful new handheld tools
include iPhones, iPads, Kindles, and similar Internet-enabled products. The worldwide adoption of
these web-enabled tools is revolutionizing the online experience, including social media marketing.23

Så här inleds Jason G. Miles introduktion till Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with the Power of Pictures. Det blir snart tydligt att ur ett konstvetenskapligt
perspektiv bör en kritisk läsning vara genomgående vid användandet av denna bok. Jason Miles bok
är en utförlig guide till hur en affärsmänniska lyckas med Instagram. Vi får lära oss i princip alla
grundläggande navigeringar för appen; hur det går till att skapa ett konto, gilla bilder, lämna kommentarer. Hashtagens historia finns också med. Vi får även lära oss mer komplexa sociala strategier
så som vilka hashtags en bör och inte bör använda, vilka sorters personer en bör följa, hur ens profil
bör se ut, vilket urval av bilder som bör läggas upp, fördelarna med att vara mobil, en rad olika säljtekniker och sätt att få folk från din hemsida till ditt Instagramkonto för att nämna några.24
Både i exemplet med hur företag och politiker ska nå ut till kunder eller potentiella medlemmar till partiet genom Instagram syns det tydligt att detta sociala medium ses som ett viktigt sätt
för kommunikation med stora massor och ”vanliga personer”. Instagram är ett forum likt andra sociala medier som styrs och formas av dessa användare.
I många av de ämnen som kretsar kring Instagram kommer frågan om mängd upp. Hur
många bilder, hur många likes, hur många följare? Det framgår i UR-intervjun att en av de kvalitéer
Waldersten är känd för är just det stora antalet verk han producerar på kort tid. Det snabba och massiva bildflöde som Instagram består av verkar onekligen perfekt för denna konstnär, men samtidigt
finns det en paradox i Walderstens längtan efter det materiella. Hans använder och tycker om
skrivmaskinerna baserat på deras fysiska attribut, lukten, ljuden och så vidare. Detta står i kontrast
till hans anammande av det digitala i sitt frekventa användandet av Instagram. I internetkonst kan vi
se hur konstnärerna använder sig av internet som ett sätt att kliva in i en virtuell värld och utföra
sin konst där, men Waldersten är i grund och botten illustratör, hans konst är materiell, den är till
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exempel penna på papper. Det är dessa verk som sedan scannas eller fotats av för att visas upp på
internet, men de skapas aldrig genom eller av en dator. Så vad blir det för skillnad för betraktarens
upplevelse när den ser dessa verk av Waldersten ”i verkligheten” i konstrast till på Instagram där vi
faktiskt vet att detta inte endast är penna på papper utan en kod vi ser genom ett interface? Och hur
påverkar detta interface vår syn på bilderna? Och hur är skillnaden mellan olika sorters interface?
Jag undersöker detta i skillnaden mellan Walderstens två olika virtuella och ena fysiska rum: Instagramkontot, hemsidan och boken.

3. Analys
3.1 @waldersten
Den nittonde november år 2014 har Jesper Waldersten lagt upp 1991 bilder. Det har då gått
117 veckor sedan den första bilden lades upp. Det är 19000 personer som följer honom och Waldersten själv följer 169 personer.25 Genom att scrolla igenom alla bilder Waldersten lagt upp och gå
tillbaka till Instagramkontots början kan vi se den första bilden som konstnären valt att lägga upp
när hans konto var nytt den sjuttonde augusti 2012. Bilden är troligen målad i tusch med tanke på
alla de verk han samtidigt utförde i denna teknik, men information om materialet ges inte. Motivet
är en figur med stor röd mun, röda ögon, röda öron och röd hals med konturer kring mun och ögon i
svart. Genom association kan betraktaren komma fram till att dessa drag är stereotypa för en clown.
Huvudet är målat i utvattnad svart färg och har flutit ut något. På grund av färgens mer intensiva
svärta på sidorna blir färgen här likt hår men lämnar hjässan kal. Det kala huvet gör att personen
liknar en äldre man. Det är omöjligt att avgöra ifall detta är ett foto av en målning, ett scannat papper eller en screenshot konstnären själv tagit från sin hemsida. Som betraktare är det svårt att se något annat än en odefinierad bild, ett motiv eller en antagen teknik, då det material verket är gjort i
inte är angivet. Jag kommer hädanefter referera till allt visuellt material i denna text som bilder,
men dessa bilder är inte begränsade till konstnärens initialt avsedda motiv. Bilden i denna kontext
inkluderar allt som följer med det sätt den är representerad på, det rum åskådaren står i under stunden av betraktande; Instagram och telefonens grafiska utformning. Det som syns i bilderna här är
inte endast skapat av Jesper Waldersten, det är även ett klockslag, ett telefonbolag, fem cirklar vilka
är ett sätt att visa hur mycket täckning telefonen har, en symbol för ett batteri med en procentenhet
bredvid, en månsymbol som innebär att telefonen är inställd på ”stör ej”, samt hela Instagrams
graphical user interface (GUI). Interface i tekniska sammanhang är en beskrivning av hur två enhe
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Bild ett.
ter eller system kommunicerar och är samma sak som svenskans ”gränssnitt”.26 På grund av att jag
använder mig av termen GUI (graphical user interface) från Manovich bok så väljer jag att skriva
interface istället för gränssnitt. Även den fysiska användaren av teknik kan kommunicera genom
interface. En dator kommunicerar med olika program genom bilden som skärmen visar, en ikon på
skrivbordet öppnar ett program om ikonen dubbelklickas på. Akten att dubbelklicka är alltså en
form av kommunikation via ett interface. Dessa bilder, menyer, ikoner etcetera som vi kommunicerar med kallas GUI. GUI kan också inkludera de verktyg vi använder för att kunna kommunicera
med interfacet, som en mus, touchscreen eller terminal.27 Instagrams GUI är alltså allt det vi ser och
använder oss av i mobilen för att bruka appen.
Instagrams interface, så som det ser ut i skrivande stund, är uppbyggt så att skärmen har en
övre blå och en undre grå bård. På den övre står det en beskrivning av var vi är beroende på vilken
av ikonerna vi har klickat på i den undre. Ikonerna i den undre delen består av (från vänster till höger) ett hus (Instagram och vår inbox dit andra användare kan skicka bilder privat), ett förstoringsglas (sökfunktion), en kamera (kameran och bildbibliotek därifrån det går att lägga upp bilder), ett
hjärta i en pratbubbla (aktivitet) och en person (din profil). Båda dessa fält är statiska och alltid med
oavsett var vi är i appen, alltså är även dessa en del av vad vi ser när vi betraktar Walderstens
bilder.28
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I bild nummer ett, ett montage av tre screenshots av samma bild från Walderstens Instagram, är detta interface inkluderat och alla valmöjligheter vi som användare står inför är synliga.
Förutom telefonens egna symboler högst upp (klocka och så vidare) syns alltså även Instagrams
symboler. Näst högst upp till vänster, bland Instagrams symboler, ser vi en pil som tar oss tillbaka
dit vi var innan vi klickade på bilden. I mitten står det en förklaring av var vi är nu och vad vi ser,
”Foto”. Längst till höger i övre hörnet är det en rundad pil som uppdaterar sidan ifall vi klickar på
den. Längst ner i bildytan ser vi den statiska grå bården som beskrivits ovan.
Denna bild hade 19 likes och en kommentar när jag hittade den. Dock efter att jag följt en
en automatisk impuls att gilla den själv har den nu 20 likes. Denna reaktion var något jag inte reflekterade över i stunden och först efteråt började fundera på vad det innebär att uppmärksamma en
så gammal bild utan att ens ens tänka över akten att gilla en bild. Det är aldrig en slump att någon
kommer över en gammal bild utan alltid ett resultat av att en användare har sökt upp ett konto och
letat sig igenom alla dess bilder fram till den första. Det är onekligen en form av smicker. Dock lär
detta smicker försvinna i mängden av gilla-markeringar och kommentarer i Walderstens fall. Under
Walderstens bild står texten: ”En av alla jag försöker lära känna.” och kommentaren lyder: ”Har han
något namn?”. Waldersten svarar inte på denna fråga. Kommentaren är under denna tidsperiod, till
skillnad från nu, inte en som försvinner i mängden vilket tyder på att Waldersten gör ett aktivt val
att inte svara. I början av Walderstens instagram-karriär, augusti 2012, verkar han ha mycket få följare då de bilder som läggs upp efter den första bara har mellan tre och fem personer som gillat
dem, till skillnad från de bilder han lägger upp under slutet av 2014 vilka har ungefär mellan 300
och 1500.
Teckningar, målningar och texter är sparsamt förekommande under kontots tidiga period.
Fotografier dominerar, gärna gamla fotografier, och natur, miljöer, pölar och hans hund är de motiv
som syns oftast de första veckorna. Det vi också måste ha i åtanke är mängden bilder Waldersten
postade i början. Bara under den första veckan med Instagram lade Waldersten upp 79 bilder. Det
kan jämföras med den sista veckan i december 2014, då han lade han upp fyra bilder.
I en kvalitativ studie av Walderstens bilder under kontots tidiga respektive senare period
kan vi se att en tydlig förändring skett under dessa två år och fyra månader. Av de första 53 bilder
som konstnären lagt upp på sitt konto är elva svartvita och fyrtiotvå i färg. Fem av bilderna har text
i sig, medan fyrtioåtta är utan och femton har naturmotiv. När vi tittar på de senaste 53 bilderna,
tagna i december 2014 och början av januari 2015, ser vi att fördelningen av de olika bildtyperna
förändrats. Nu är 34 av bilderna svartvita, 36 av dem har text och endast tre av dem föreställer na!15

tur. Vi har alltså samma mängd bilder, 53 , men de svartvita bilderna är 23 fler och textbilderna är
31 fler medan naturbilderna blivit tolv färre.
En ny funktion vilken har tillkommit under tiden denna uppsats skrivs, som vi kan se på
Walderstens konto, är en knapp som ser ut som en nedåt pekande pil bredvid ”Följ”-knappen. När
en trycker på denna pil kommer det upp en ruta där det står ”Föreslagna” och det visas tre andra Instagramkonton. Vi får inte veta vad dessa förslag beror på, men alla tre konton har, likt Walderstens
konto, över tiotusen följare. Det första kontot är fotografiska@instagram.com, ett fotografi-galleri i
Stockholm, som låter en gästfotograf ha kontot varje vecka. Under denna vecka får fotografen lägga
upp vilka bilder den vill. I skrivande stund har detta konto trettiotusen följare. Det andra förslaget är
kontot kvinnohat@instagram.com, ett feministiskt och antirastistiskt instagramkonto som likt fotografiska har gästpostare varje vecka som skidrar upplevelsen av förtryck för kvinnor, hbtq- och rasifierade personer. Detta konto har hela fyrtiosextusen följare. Det tredje förslagna instagramkontot
heter karinskonstgrepp@instagram.com. Hennes egen beskrivning av sig själv och sitt konto lyder:
”Bloggar, skapar juveler, gör podcasten Karin & Sara, äter brie och ser på TV. Jag gillar deathmetal,
black metal, kissykather och Sara”. Karinskonstgrepp har elvatusen följare.29
Dessa konton är knappast tagna ur luften, men det finns heller ingen förklaring till varför
just dessa är relaterade till Jesper Waldersten. En gissning baserad på hur andra funktioner på Instagram fungerar är att många av Walderstens följare har just dessa andra tre konton gemensamt i
sin lista på personer de följer. Betraktaren av Walderstens konst kan genom förslagen skapa en association till Waldersten som feminist, podcastlyssnare, antirasist och fotoälskare. Men om det
stämmer att anledningen bakom de förslagna kontona har sin gemensamma nämnare i Walderstens
följare så handlar det egentligen om att det är betraktarna som delar dessa värderingar.
En viktig sak som Christiane Paul ringar in när det kommer till konst i relation till digitala
tekniker är skillnaden mellan att använda internet som ett verktyg, och att använda det som ett medium.30 Jesper Walderstens konst är i detta exempel baserat på internet, med den är inte för den sakens skull internetkonst. Det är möjligt att han kan använda filter som kommer med appen för att
göra sina bilder svartvita eller sepiatonade, och att detta är en digital bearbetning av ett digitalt foto.
Detta är dock fortfarande ett användande av det digitala för att skapa en bild vi relaterar till som
”ickedigital” så som fotografier, text på skrivmaskin, bläck på papper och så vidare. Digitalisering-
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en genomsyrar det mesta i dagens samhälle, så varför skulle inte även den materiella konsten som
Waldersten skapar också ta plats på internet? Paul skriver år 2008:
The use of digital technologies in almost every arena of daily life has vastly increased during the
last decade, leading to speculations that all forms of artistic media will eventually be absorbed into
the digital medium, either through the use of computers in a specific aspect of processing or production.31

Det är dags att lämna tanken på att det skulle vara en form av internetkonst vi analyserar i
Walderstens fall och istället se hur internet som rum påverkar vår uppfattning av verken. Det är ramarna av ett interface som omringar konsten när vi ser den genom Instagram. Dessa håller åskådaren ständigt medveten om vad klockan är, hur mycket tid som finns kvar innan mobilens batteri tar
slut, hur många andra som tycker om samma bild, vad de säger om den, vilka associationer som
uppstår till deras kommentarer och hur detta i sin tur ändrar synen på vad konstnärens intentioner
med motivet är. I bildexempel nummer två kan vi se hur ett foto på en ateljé ändrar mening i och
med att Instagrams GUI tillåter användarna att påverka bildytan. Betydelsen av betraktarens förmåga att göra tillägg i bilden, och på så sätt inte bara uttrycka sina egna känslor om verket utan också
påverka andras syn på alstret, är tydlig genom en läsning av anmärkningarna.
De första uttalandena om detta foto är inte ovanliga att se i Walderstens kommentarsfält.
Det är positiva utlåtanden som: ”Kreativt kaos! Tjusigt.”, ”Riktigt inspirerande. Lätt att glömma
uppstartade tanketrådar när man lägger undan dem. Vill också ha en ateljé…”, ”Tack för titten” och
”vill bara lägga mig på golvet & titta upp i taket…& andas inspiration!”. Dessa kommentarer kan få
betraktaren att känna sig inbjuden till konstnärsateljén, involverad i skapelseprocessen till verken,
inspirerad och inkluderad i konstnärens privata sfär och skapa en känsla av intimare koppling till
konsten. Den sjätte kommentaren kan dock vända hela uppfattningen om bilden till något annat.
”Jag vill bara hänga i taket och sluta andas, inspiration.” Denna mening anknyter till inlägget innan,
men vänder hela sinnesstämningen till det motsatta. Istället för att se fotot som en inspirerande ateljé ser denna betraktare ett tak att hänga ifrån. Självfallet är associationer något individuellt, men
oavsett vem som ser dessa kommentarer eller hur de tolkar dem så kan de inte uteslutas från hur
bilden uppfattas. Vi blir påverkade av både Walderstens egen beskrivning, ”Stängt men vidöppet.”,
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och de olika känslorna och tankeanknytningarna som tar plats i kommentarsfältet. En privat ateljé

Bild två.
som öppnats för alla blir ett golv vi kan ligga på eller ett tak vi kan hänga från. Det är de egenskaperna hos Instagram vi ständigt måste reflektera över när vi ser på bilder genom detta medium, säger konstnären någonting själv om bilden, hur påverkar kommentarerna oss i att tänka och känna
om bilden och svarar han på några kommentarer. Skriver han några hashtag och vad betyder dom i
så fall. Gör klockslaget eller batteritiden oss stressade eller är täckningen för dålig så att sidan inte
går att ladda. Den tydliga invadering Instagram gör i vår syn på konsten visar att det onekligen är ett
eget rum, olikt alla andra, att betrakta konst i.

3.2 waldersten.com
The World Wide Webb konceptualiserades av Tim Berners-Lee och CERN (det europeiska laboratoriet för partikelfysik) under tidigt 1990-tal och utvecklades som ett distribuerat gemensamt multimedia informationssystem. I början var WWW, likt internet i sin begynnelse, dominerat av forsknings- och utbildningsinstitut vilket innebar att det var ett utrymme med ett oreglerat flöde och delning av information.32 Enligt författaren Christiane Paul ”koloniserades” internet av en kommersiell
agenda vilket ledde till en domänbesatthet, hon kallar det en ”dot com’ craze”.33 Paul menar att
konst på internet definieras av spänningen mellan tanken om fri information och anslutningen till en
32
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kommersiell kontext.34 Utifrån denna tanke om en kommersialiserad webb undrar jag vad skillna-

Bild tre.
den blir mellan Walderstens ”.com” sida och hans Instagram som är fristående från webben.
Inne på Jesper Walderstens hemsida, waldersten.com, möts besökaren av en svart bakgrund
med en grå abstrakt bildyta med texten ”Waldersten.” skrivet i vitt högst upp i mitten. Texten ser ut
att vara målad med en pensel men det är omöjligt att avgöra ifall detta är gjort i ett program som
Photoshop eller för hand med en pensel på ett papper som sedan scannats in i en dator. På denna
sida finns två vägval, en text som ligger till vänster i bildytan där det står ”THE SAD LAB, CREATIVE CHAOS” med en pil under pekande åt vänster och en text till höger som lyder ”ONLINE
GALLERY, ART SHOP” med samma sorts pil under pekande åt motsatt håll.
Om besökaren klickar på det vänstra alternativet, ”THE SAD LAB” kommer den till en
sida fylld med konstverk av Waldersten och det är ett flertal som kan kännas igen från hans Instagram. Här finns även länkar till hans Twitter-konto, Facebook-konto, två olika länkar till ”share
with friends”, vilket innebär att dela en bild eller sidan genom Twitter, Facebook, MySpace, Reddit,
email och liknande. Det finns även en länk som visar hemsidan i HTML text.
”THE SAD LAB” framstår, som namnet antyder, som en mer laborativ uppvisning av
Walderstens alster. Det kan vi även läsa ut av hur bilderna inte verkar ligga i någon specifik ordning
eller efter något mönster, med olika motiv, tekniker och i olika storlekar. Betraktaren kan försjunka i
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Bild fyra.
ett flöde av verk som verkar oändligt och även dela dessa bilder med sina vänner. Det jag reagerar
på är att det inte finns en länk till instagram bland de andra sociala medierna. Kannske beror detta
på att ”THE SAD LAB” och Instagram verkar fylla samma funktion för Waldersten; ett oändligt
flöde med skissartad känsla.
På denna sida finns även en länk där det står ”TO THE GALLERY” som tar oss tillbaka
till förstasidan med de två valen.35 När vi klickar på det högra alternativet lämnar vi det laborativa
och kliver in i det kommersiella, konsthandeln. Här möts besökaren av ett foto på konstnären själv,
iförd en svart och vit randig tröja, svarta byxor, kort hår och mustasch med både benen och armarna
i kors sittandes på en trästol bredvid en stege och sju alster. Tre av dessa verk är inslagna i brunt
papper, en av dem är även inslagen i bubbelplast, som om den skall transporteras. Av denna bild går
det att utläsa att konsten vi ser här är tillgänglig att köpa och är färdig att fraktas. Ovanför detta foto
är det sju länkar till information; om galleriet, om konstnären, om utställningar, om böcker, om nyheter, om SAD LAB, och kontaktinformation. Till höger om texten är det en kolumn där det överst
är reklam för Walderstens bok ”Allt brinner!”, sedan länkar till originalverk, prints, Walderstens Facebooksida, Twitter och Instagram. Sist är det en länk tillbaka till THE SAD LAB. Till höger om
denna kolumn är det en slideshow med de verk som är till salu. På denna konsthandel-sida går det
även skriva upp sig för ett nyhetsbrev via mail, samt ha en ”kundvagn” att samla de alster som av
intresse för inköp. Klickar besökaren på något av verken kommer det upp en ruta med en förstorad
bild samt en beskrivning av var verket kommer ifrån, tid då det skapats, vad det är gjort i för material och storlek samt hur mycket det kostar. I denna ruta finns det även en ”Add to cart”-knapp vil35
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ken lägger alster i ”kundvagnen” och en ”Contact us.”-länk.36 Även i online-galleriet finns det ett
flertal verk Waldersten har lagt upp som bilder på instagram. Som i bildexemplet vi kan se ovan har
konstnären publicerat en bild på ett konstverk som är till salu och i texten till bilden hänvisar han
oss till hemsidan. Här får vi även en beskrivning av materialet och tekniken verket är gjort i, något
som aldrig sker på Instagrambilder av konst som inte är till salu. En slutsats är att hemsidan är skapad för att göra affärer och konstnären tillgänglig för kontakt angående arbete, något som kanske
inte skulle ske via Instagram. Och hur ställer sig dessa två internetbaserade sidor till den tryckta
boken om Walderstens instagram?

3.3 Walderstens Instagram - boken
År 2013 gavs boken Walderstens Instagram ut. Den är 175 sidor lång med 168 bilder och den enda
texten i boken, förutom texterna som är skrivna till och i vissa fall är i bilderna och en dedikering
”Till alla vid eken.”, är förordet skrivet av Jesper Waldersten själv. Det lyder:
Instant Förord.
Jag kände mig som ett hus det drog snålt i. Så mycket energi till spillo. Varje dag. Så hög räkning.
Ringde mitt förlag och sa att jag håller på med något som kan bli vackert, vill ni vara med?
Vad ska det bli, sa de då.
Bli? Det är så gott som klart. Vi kanske kan göra en del två också, sa jag.
Detta var några dagar sedan. Allt går så fort och överdrivet nu för tiden, alldeles nyss. Håll i er så ni
inte blåser av och faller ner,
i den eviga bädden.
Vänligen.
Jesper Waldersten.
I all hast.37

Alla bokens bilder är från början upplagda på Walderstens Instagram, men i boken ligger
de inte i den kronologiska följd han har lagt upp dem. Till exempel går det att se genom Instagramkontot att bokens första bild lades upp efter en av bokens sista. Inte heller är alla bilder som ligger
uppe på kontot med i boken, de som publicerats är ett urval av allt som konstnären postat på Instagram. En av de Instagramuppladdningar som inte är med i boken är en bild tagen den nittonde
februari 2013 där konstnären har fotograferat sin datorskärm. Fotot är taget med blixt och betraktaren kan se blixten reflekteras i datorn samt, förmodligen konstnärens, fingeravtryck på skärmen.
36 Walderstens
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Bilden är beskuren så att vi endast ser hemsidan och inte någon del av datorns GUI. Dock syns i
bildens nederkant gränsen mellan skärm och dator, på datorn ser vi loggan ”MacBook Pro”. Texten
till bilden lyder ”Good Night from ’The Sad Lab'”.38 Det vi ser är ett foto taget av Waldersten på en
datorskärm vars användare besöker Walderstens hemsida. Att detta foto inte publicerades i boken
beror inte på att det är för gammalt, en bild som lades upp två dagar innan är med. Är urvalet baserat på antalet likes? Fotografiet på datorskärmen fick fyrtioen likes, medan bilden som lades upp två
dagar innan och publicerades i boken fick 217 likes. Eller kan det vara så att denna bild uteslöts från
en fysisk representation på grund av att den gör betraktaren så medveten om mediet bakom dess
tillkomst? Genomgående i Walderstens Instagram är att bilderna är beskurna så att inget av telefonen eller datorns GUI är synligt. Waldersten har även beskurit dem så att originaltexterna inte är
med som en del av bilden utan är tillagda under i typsnittet Times New Roman, ett typsnitt som ej
används på Instagram. Det är av yttersta vikt att bilderna nu representeras på det sätt som passar
bokens konventioner och detta innebär en avsaknad av Instagrams GUI. Det som sker i denna bok
är ett aktivt avståndstagande från Instagram som medium. Inte på så sätt att det avfärdas, bokens
titel är fortfarande Walderstens Instagram, bara att det synligt virtuella i Instagram separeras från
bilderna som endast visar de fysiska verken i boken. Genom detta bildspråk kan vi utgå från att
boken inte ska påminna oss om Instagram som sådant, utan endast ta bilderna som härstammar från
Instagram och ge dem ett nytt och annorlunda rum att synas i. Måhända blir bilden av ett fruset GUI
som inte kan manövreras endast irriterande då interfacets funktion är att just ge möjligheten att använda ett program.
Detta påminner om Michael Frieds tankar kring absorption och det teatrala, där Instagrams
interface skulle vara det störande momentet som rycker betraktaren ur sin position där denna kan
försjunka i konsten och istället tvingar den att bli medveten om sin omvärld.39 I boken eller i flödet
av bilder i ”THE SAD LAB” kan betraktaren försvinna i de verk du tidigare sett under påverkan av
händelser på Instagram, sms, kommentarer eller batteritid på grund av att de har separerats från sin
originalkontext.
I UR-intervjun En bok, en författare som nämnts tidigare avslutar Schlaug samtalet med
frågan ”Vem vill du helst av alla läste boken?”. Waldersten svarar:
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I och med att det är ett sätt för mig att gå från det digitala och snabbkonsumerade över i en bok, det
finns ju en tanke där att man faktiskt ska, jag vill att man ska lägga undan sin telefon och sluta med
den här paddnacken och upp med boken istället på tågresan. Det vill jag.”40

I denna mening går det att tolka in en del förakt för ett överdrivet användande av teknik
som skall räddas av boken. Är Instagrams GUI så störande för vår blick att vi behöver se bilderna
beskurna i en bok för att verkligen kunna sjunka in i konsten, eller kan vi låta appens design och
telefonens funktioner istället bli en del av en ny sorts konstupplevelse?

3.4 Interface och innebörd
Det vi kan fastställa utifrån förordet i Walderstens Instagram är ämnet fart och förgänglighet. Dessa
beskrivningar genomsyrar andra ämnen som internet, teknik, modernisering och Instagram. En Instagrambild som har sett ut på ett sätt när den publicerats ser troligen inte likadan ut en timme senare. Inom loppet av minuter kan kommentarer ha lagts till, antalet människor som gillat bilden ändrats eller kanske har det till och med skett en viss förändring i Instagrams GUI och designen för hur
du ser bilden bilvit annorlunda. De förändringar som också är oundvikliga för varje betraktare av
Walderstens konst genom appen är de som sker på telefonen. Med detta menas att tid, batterinivå,
datum, telefonbolag och mottagning är ständigt skiftande, och utöver detta finns alltid möjligheten
att blicken avbryts av en notifikation, en påminnelse, ett sms, eller så försvinner hela bildytan ifall
telefonen skulle motta ett samtal. Interfacet gör bildens utseende beroende av det tidsavsnitt
betraktaren ser den under.
Det är en stor skillnad mellan att hålla i en telefon och betrakta Walderstens konst genom
Instagram och att se verken på en hemsida eller genom att hålla i en bok. De fysiska papperssidorna
går att bläddra igenom hur snabbt eller långsamt läsaren vill, boken går att slå upp hur som helst
utan hänsyn till vilken ordning bilderna ligger i, det går att vika sidor, stanna upp och ta på en bild,
rita på papperet och skriva kommentarer i marginalen som ingen ser. Det är en isolerad handling där
själva bokens utseende inte kan påverkas något mer till skillnad från Instagrambilden som är under
ständig omvandling. Läsandet av boken är privat, ingen kan genom sidorna i boken veta ifall någon
läser den, det finns ingen kommunikation med andra personer och inte heller någon störning. Samma sak gäller för hemsidan. Ingen annan än besökaren vet att den är inne på waldersten.com och det
finns ingen möjlighet till kontakt med andra människor som också är det genom hemsidan. Dock
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finns det genom användandet av en dator möjlighet att bruka andra program samtidigt som hemsidan besöks samt möjlighet till interaktion med andra människor genom webben vilket kan ske i
andra flikar som är öppna samtidigt som hemsidan.

Bild fem.
Det som är annorlunda nu jämfört med när Manovich skrev sin bok, år 2001, är smarttelefonerna. Skillnaden ligger i hur vi fysiskt förhåller oss till tekniken och användandet av internet.
Innan smarttelefonerna var användaren ofta fysiskt bunden till platsen där datorn fanns. Detta kunde
vara i hemmet, på ett bibliotek eller ett internetcafé. Självklart finns även laptops, bärbara datorer,
vilka gett möjlighet för användaren att komma utanför de tidigare nämnda rummen. Med en laptop
kan du röra dig fritt och samtidigt ha tillgång till internet, mycket likt dagens smarttelefoner. Dock
vill jag påstå är att det är stor skillnad mellan hur människor förhåller sig till smarttelefonerna och
till en dator. En betydlig distinktion mellan dessa två är storleken, en telefon får plats i fickan, den
går att ta med överallt samt kan manövreras med endast en hand. Den egenskap datorn och smarttelefonen delar är användandet av ett interface. En aspekt av interfacets roll som var ny under början
av 1990-talet Manovich skriver i The Language of New Media hur det skapats ett samhälle där datorer involveras i både jobb och fritid och använder samma interface i bägge sammanhang.41 Det Manovich berör här är ett fenomen som idag kanske har dragits till sin spets. År 2001 menar Manovich
att människor kunde streama videos, analysera data, spela datorspel, lyssna på musik och sälja aktier och bara behöva använda sig av en och samma apparat och tekniker, datorskärmen och musen,
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Bild sex.
webbläsaren, sökmotorn, copy/paste/cut/delete och hittafunktionen, vilka fanns både på arbetsplatsen och i hemmet.42 Det som sker vid användandet av en smarttelefon är att dessa funktioner följer
med dig överallt, hela tiden. Smarttelefonbrukaren förväntas ofta använda sin mobil inom alla sfärer
av sitt liv, både inom arbete och nöje, och gränsen mellan dessa har börjat suddas ut. Denna utveckling går att se bland annat genom hur fackföreningen Unionen har tagit upp frågan om avtal som
skall skydda arbetarnas fritid genom att avskärma de anställda från sitt jobb trots användandet av en
smarttelefon efter arbetstid. 43
Genom mobiltelefonernas mobilitet kan de göra en person nåbar vart den än är. Denna tillgänglighet skapas även av att många ägare av mobiltelefoner väljer att alltid ha dem med sig. I och
med telefonens storlek är den inte ansträngande att bära runt på, den förvaras ofta nära kroppen i en
ficka eller väska vilket gör den lätta att ta upp och använda var som helst, när som helst. Skärmens
oansenliga storlek innebär också att den är svår för andra runt omkring att se. Detta innebär att även
om telefonen används på en offentlig plats fylld av människor så är det inte troligt att någon annan
ser vad användaren gör. Det skulle vi kunna återkoppla till det privata i att läsa en bok eller sitta vid
en hemsida som skrivits om ovan, men de sociala aspekterna av Instagram som telefonapp eliminerar det slutna i att telefonen är intim och privat. Användare av instagram syns och är en del av en
social praxis oavsett om det är som betraktare eller konstnär. De rörelser de gör på Instagram, läm42
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nar en kommentar, gillar eller börjar följa ett konto, får efterverkningar. I exemplet med Jesper Walderstens Instagram så är varje kommentar och like med och formar den bild konstbetraktaren ser.
Beskådar vi hans konst genom denna app så går det inte att skilja GUI från bilden och denna GUI är
under ständig formation av alla som väljer att delta. Jag var med och formade den första bilden
Walderstens lade upp, bildexempel ett, genom att dubbelklicka på min touchscreen på telefonen,
och reflekterade inte ens över vad det innebar.
Manovich skriver att alla new media-objekt har en informationsdimension - att hämta, se
och tänka på data, vilket innebär att vi måste skilja innehåll från interface. Han menar att betraktaren bör kunna skilja mellan vad som är information och vad som är design, men att det samtidigt
finns en estetisk nivå i internetkonst som gör att internetkonsten är just konst och inte endast informationsdesign.44 Även om Walderstens konst inte blir internetkonst bara för att den går att se via
internet, så kanske ändå hans verk när de blir sedda genom appen är en form av konst som endast
kan existera i just mediet Instagram. Manovich menar att i internetkonst så är dess interface medvetet valt av konstnären och därav går det inte att skilja från innehållet i konsten.45 Kanske är Instagrambilderna med inkluderat GUI exempel på just detta. Dessa bilder är en manifestation i pixlar
av en internetupplevelse, skapade via internet. Frågan då är om denna konst endast existerar i Instagrams rum då verken med GUI inkluderat är under ständig förvandling, likt ett performance eller
en levande utställning vars syfte är att förändras av tiden, och slutar vara just detta vid en screenshot
eller beskurna av sitt GUI och publicerade i en bok.
These dimensions include a particular configuration of space, time, and surface articulated in the
work; a particular sequence of the user’s activities over time in interacting with the work; a particular formal, material, and phenomenological user experience. And it is the works interface that creates its unique materiality and a unique user experience. To change the interface even slightly is to
change the work dramatically.46

Instagrams interface tillåter möjligheten till en konversation mellan konstnär och betraktare, men det ger också betraktaren chansen att kommentera konstverken. Trots att det är en del av de
betraktare som kommenterar som väljer att skriva förklaringar av sin beundran inför Waldersten
som konstnär och geni så är detta något han aldrig svarar på. En teori till varför Waldersten inte sva-
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rar på dessa kommentarer är att han vill undvika att göra sin Instagram till en ”fansida” utan hålla
det till att verken ska stå i fokus. Måhända är hans vana att svara kryptiskt eller
inte alls ett sätt att upprätthålla en mystik kring sig själv och sina verk. Waldersten har sagt att det
var när han inte längre tänkte förklara sina verk, då betraktaren fick tolka själv, det var då han blev
en konstnär.47 Oavsett så är akten att kommentera på Walderstens bilder ett sätt att tala till konstnären. Även om han inte bekräftar existensen av komplimangerna, känslorna eller tolkningarna som
skrivs så visar han samtidigt sin existens i kommentarfälten. Antingen genom att ironisera över instagram-kontexten, genom att skriva en rad otydliga hashtags bland kommentarerna eller genom att
tagga kontonamnen på de följare som har kommenterat i en kommentar under deras som kan ses i
bildexempel sex.

3.5 Realtid i Instagram
William Uricchio skriver i sin text Televisions next generation: Technology/Interface Culture/Flow
att en av televisionens syften har varit att expandera synen i realtid genom live-TV. Har drar detta
vidare till att denna expansion även involverar webbkameror och ”Nokia’s next generation of mobile telephones.”48. De egenskaper tv och webbkameror/telefoner delar enligt Uricchio är möjligheten
att se saker som är på en annan plats i en privat miljö, men också i realtid.49 Med realtid menas den
tid som är medan något händer utan fördröjning, ”det faktiska tidsförloppet då en process pågår.”.50
Till exempel går det att bestämma en virtuell träff med någon som befinner sig i ett annat land om
bägge parter är inloggade i programmet Skype och har aktiverat sina respektive webbkameror kan
de se varandra i realtid. Detta möte kan ske trots tidsskillnad eller distans tack vare internet, programmet och datorernas webbkameror. Denna tankegång Uricchio utvecklar år 2004 är början till
vad som komma skall tio år framåt i tiden då ett flertal medium utöver webb- och mobilkameran
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kan skapa denna expanderade syn. Instagram är ett av de medier som tydligt är en del av den expanderade synen i realtid.

Bild sju.
Även Instagram är likt titeln på Uricchios text ett resultat av relationen mellan teknologi,
interface, kultur och bildflöde. Appen involverar en noga utskriven tidsberäkning och att publicera
bilder här har blivit ett sätt för många användare att kommunicera med sin omgivning om vad som
sker i deras liv i precis den stunden de lägger upp en bild. Den är en form av webbkamera alla kan
ta del av som kan förmedla både video, stillbilder och text. Även om användaren skulle lägga upp
en gammal bild, som i fallet med #tbt, så är det fortfarande en akt som indikerar att personen är aktiv på Instagram och därför nåbar på sin telefon. Alltså är aktivitet på Instagram ett sätt att visa sig
mottaglig för kontakt med andra människor genom kommentarer, likes, samtal, sms eller annan telefonkommunikation.
När Jesper Waldersten har postat en bild kan vi se exakt hur länge sedan det var och vad
som har skett med bilden sedan dess. Att lägga upp en bild på Instagram kan fungera som en sorts
bekräftelse på vad användaren gör och var den är precis just då. Som Barthes sa, ”Varje fotografi är
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ett närvarobevis”.51 Detta sätt att använda Instagram som en form av bevis på ens aktiviteter i realtid är något vi kan se att Waldersten använder sig av i bildexempel sju.
När en följare av Jesper Waldersten ser honom lägga upp en bild i realtid, i samma sekund
som konstnären gör det, så skapas där ett band. Betraktaren är med på ”vernissagen” av ett aldrig

Bild åtta.
tidigare skådat verk, och det spelar ingen roll var Waldersten eller den som upplever konsten befinner sig. Denna form av möte över sociala medier tror jag kan lägga grunden för en speciell sorts anknytning mellan konstnär och betraktare på grund av att de agerar i samma forum och då är på
samma nivå. Betraktaren i denna situation kan känna sig nära Waldersten baserat på att den kan föreställa sig honom använda sig av en likadan telefon med samma program, funktioner och förutsättningar. Konstnären och betraktaren använder sig av samma medium, ser bilderna och appen genom
samma GUI. De kan mötas där, har möjligheten att konversera och är jämlika.
Att betraktaren kan se konstverken publiceras i realtid resulterar även i att om konstnären
skulle lägga upp ett verk och sedan ångra sig, så är det mer än troligt att åtminstone en del av hans
följare redan hunnit se verket vid tiden bilden raderats från kontot. I sådana fall finns även möjlig-

51

Roland Barthes, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, Stockholm: Alfabeta bokförlag, 1986 (1980), s.125.

!29

heten att vissa av dessa betraktare tagit en screenshot av verket och på så sätt sparat en kopia av
alstret i sina telefoner för eget bruk. Detta kan leda oss in på diskussionen om, och i så fall hur,
konstvärdet har förändrats som ett resultat av Walderstens Instagramkonto. Baserat på att det pågår
en försäljning av Walderstens Instagram samt den konstanta försäljningen av verk på waldersten.com så skulle jag inte säga att hans konstvärde har sänkts. Snarare verkar Instagram fungera
som ett effektivt sätt att vidga fanskaran och sprida hans namn och konst till människor som inte
skulle ha funnit honom genom en utställning eller någon annan del av konstvärlden. Vi kan se denna snabba spridning av Jesper Walderstens konstbetraktare och konstbeundrare genom att se hur
många följare som har tillkommit endast under den begränsade tid jag har skrivit denna text. Från
den nittonde november 2014 då Waldersten har 19000 följare har dessa under mindre än två månader till den åttonde januari 2015 ökat med 1800 personer till 20800 följare. Detta är ett resultat av
den spridning av Walderstens konto som sker genom följare som taggar vänners konto i en kommentar till en bild för att visa, användare som ser att flera av de personer den redan följer har likeat
hans bilder, eller kanske är Waldersten själv ett konto som rekommenderas genom andra konstnärer,
gallerier eller Podcast-skapares konton.

3.6 Den delade kulturella upplevelsen som rum
År 1976 myntade Richard Dawkin uttrycket meme. Detta begrepp betyder små delar kultur vilka
sprider sig från person till person genom kopierande eller imitation.52 Limor Shifmans bok Memes
in Digital Culture behandlar ämnet internet-memes, fenomen på internet som sprids genom delning,
repetition och efterhärmning. Ett exempel på en internet-meme som hon tar upp är Youtube-videon
”Gangnam Style” av artisten PSY, vilket var den första videon som har setts över en miljard gånger
på Youtube. Det som gör detta till en internet meme är den enorma spridningen av videon av internetanvändare världen runt, de otaliga imitationerna av den samt de stora genomslag som skett även
för många av dessa imitationer.53
Även om memes är en genre av internet för sig så anser jag att kulturen kring memes och
Instagram är lika på många sätt. Shifman sätter fingret på en gemensam upplevelse delad mellan
internetanvändare genom memes. En del av de punkter som är inkluderade i denna gemensamma
erfarenhet kan även synas i användandet av Instagram.
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Internet users are on to something, and researchers should follow. Users seem to have sensed that
the meme concept encapsulates some of the most fundamental aspects of contemporary digital culture. Like many 2.0 web applications, memes diffuse from person to person, but shape and reflect
general social mindsets.54

Instagram som en av dessa Web 2.0 applikationer är, likt memes, en spegling av och ett sätt
att forma generella sociala tankesätt och gemensamma kulturuttryck. Shifman menar att Web 2.0
styrs av en ”participatory culture” som innebär att internetanvändarnas deltagande har blivit grunden för dagens digitala kultur. Inom memes innebär detta delande, kopierandet och imitationen av
internetfenomen.55 Denna sorts deltagandekultur nämner jag tidigare i denna text under förklaringen
av sociala medier. Inom Instagram skulle jag säga att följandet, gillandet och kommenterandet i
högsta grad beskriver den deltagandekultur som är den digitala kulturen vi lever i just nu.
Shifman argumenterar att vi lever i en era där varje stort offentligt event som sker följs av
en uppsjö av memes.56 Jag menar att dessa memes även sprids inom Instagram i form av bilder och
hashtags. Ett exempel är det jag tar upp i kapitlet Vad är Instagram? beskriver hur det övervåld polisen i USA använder mot svarta personer har startat en enorm spridning av Garners sista mening ”I
can’t breathe” samt bilder på loggan ”Black lives matter”. Mitt andra exempel ”Throwback thursday” har en ännu större spridning och är kanske vidare känt än ”I can’t breathe” på grund av den
funnits längre och därför antagligen spridits längre och till fler. Som sagt har hashtagen #tbt nästan
trehundramiljoner sökträffar bara på Instagram, men detta är ett kulturellt fenomen som används
och sprids inom alla sociala medier och många andra delar av vår kultur. Denna form av delande
inom digital kultur skapar en gemensam kulturell upplevelse och en stark känsla av gemenskap.57
Att förstå vad en meme handlar om eller veta vad en hashtag innebär är att vara del av en grupp
människor som också sitter på samma kunskap.
Jag tror att en unik känslan av gemenskap kan skapas i Instagram som inte lika lätt kan
uppstå i ett galleri. Det beror på att appen har skapat ett rum där det alltid finns möjlighet till kommunikation mellan användare och saknar någon form av hierarki. Den delade erfarenheten genom
appen genererar en kulturell upplevelse som inte går att finna i en bok, på ett galleri eller en hemsi-
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da, därför att dessa sätt att se konst inte är del av denna specifika sociala och digitala deltagarkultur
som existerar inom sfären av Web 2.0.

4. Sammanfattning
Vi kan se hur det genom uppsatsens gång blivit tydligt att Instagram som en betydande del av vårt
samhälles deltagande-kultur är ett nytt och unikt sätt att se konst på. När betraktaren ser på konst
genom Instagram så kan den inte bortse från det interface som omringar verket konstnären har publicerat, och detta innebär att Instagram och mobilens GUI blir en del av bilden. Detta är något nytt
och unikt för denna app då dess syfte är att lägga upp bilder och ingen annan app delar dess GUI.
I relationen mellan betraktare och konstverk har det blivit uppenbart att alstrets GUI konstant förändras framför åskådaren i appen och att det är ett resultat av att alla som är betraktare även
kan vara med och ändra utseendet genom att kommentera och gilla. Detta innebär att varje verk är
förgängligt i den meningen att det snabbt kan förändras och därför har det varit viktigt att jag begränsat mig till en viss tidsperiod samt vara tydlig med detta. Det gör min undersökning specifik
både i ämne och tid, vilket var det jag ville göra i denna text - undersöka en specifik del av vår samtid under en begränsad tidsperiod.
Jag skulle inte säga att den kvantitativa undersökningen jag gjort om hur Walderstens bildspråk förändrats under tid bevisar att detta beror på kommunikation med betraktare genom Instagram. Däremot skulle jag säga att den interaktiva relationen betraktare emellan är otroligt viktig
för upplevelsen av konsten. Samt att kommunikationen som inte består av ord, och som inte är
medveten, kan påverka. De associationer jag kan få till Waldersten som person genom att se vilka
bilder han gillar påverkar min syn på honom som privatperson och tolkas in i konsten och samma
sak sker med de föreslagna Instagramkonton som syns på hans sida. Både Instagram och telefonens
interface påverkar synen på bilden genom sin påminnelse om andra människor, program, tiden och
omständigheter som batteritid och liknande, men de påverkar också genom att ge möjlighet till
kommunikation och gemenskap med andra användare. Det framgick under undersökningens gång
att betraktaren inte verkar påverka konstnären i den interaktiva relationen som existerar genom Instagram. Waldersten svarar på få kommentarer och skiftningar i val av motiv och färger är antagligen mer beroende av konstnärens egna utveckling än något annat. Ett intressant resultat jag inte
hade förutsett är att betraktaren har stark inverkan på de andra betraktarna av Walderstens konst.
Istället för att det sker ett utbyte mellan betraktare och konstnär så är det de som väljer att delta i
bilden som formar konsten, och de är betraktare.
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Att betrakta konst genom Instagram är att dela en kulturell upplevelse i ett virtuellt rum. I
och med att konsten syns på ett socialt medium så blir det en plats att diskutera, ha samma åsikter,
säga emot varandra, influera andras tolkningar och dela en erfarenhet. Att se Jesper Walderstens
konst genom Instagram är en specifik upplevelse som skiljer sig markant från att se hans verk i en
bok eller på en hemsida. En del av det som är annorlunda handlar om möjligheten att bli avbruten
eller inte, I boken och på hemsidan är det något betraktaren missar som endast går att finna genom
Instagram, den delade kulturella upplevelsen med tusentals andra människor.
Panofsky menade att konst är en intellektuell aktivitet som andra, och kan vi inte se dessa
kopplingar i hur det mänskliga psyket uttrycker sig individuellt och gemensamt genom memes och
Instagram? Om konsten är en konceptualiserig av världen kan jag i denna text endast talar för en
specifik del av konsten. Konsten kanske är en spegling av vad som sker i världen, men memes och
det som händer på Instagram är en ännu mer direkt kommunikation mellan människor om vad som
sker i världen och vad de tycker om dessa händelser. Du behöver inte vara en konstnär för att vara
del av de kulturella uttryck som skapas genom memes och Instagramtrender, men du kan vara med
och påverka bilden om du väljer att betrakta konst genom Instagram.
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