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Abstrakt 
 
Vi omges i vår vardag ständigt av bilder. Dessa spelar en roll för hur vi relaterar oss till 

omvärlden men också hur vi ser på oss själva. Idag är det enklare än någonsin att ta och dela 

med sig av fotografier och detta spelar roll för skapandet av vår egen identitet. 

        Mitt arbete ställer frågan om hur profilbilden på Facebook är en del av 

identitetsskapande processer. Jag försöker svara på frågan utifrån hur man ser på sitt eget 

användande av profilbilden och vad man som användare kan läsa in för betydelser i andras 

bilder. Eftersom det finns en pågående debatt om ungas användning av sociala medier och 

bilder på sig själva vill jag med detta arbete nyansera denna diskussion genom att beskriva de 

tankar och processer som ligger bakom unga och äldre användares användande bilder av sig 

själva på nätet.  

         Frågan om ungas identitetsarbete har styrt både uppsatsen och den konstnärliga 

gestaltningen. Jag har genomfört intervjuer som jag studerat med hjälp av teorier kring hur vi 

använder och skapar vår identitet och relaterar oss till varandra, och på så sätt har jag kunnat 

visa att Facebook är en social scen eller arena som på många sätt fungerar som andra sociala 

arenor vi rör oss i. Mitt arbete visar på vilka olika sätt man försöker kontrollera den bild av 

sig själv andra får, samtidigt som man tolkar och påverkas av andras bilder. Det finns dock 

stora utmaningar i ett relativt nytt socialt forum som Facebook, och denna uppsats tar upp hur 

dessa utmaningar bemöts och hanteras. 

        I min gestaltande del har jag valt att teckna profilbilder och animerat dessa. Över 3 

miljarder bilder laddas upp på Facebook varje månad och denna ström av visuell information 

försöker jag illustrera. Men jag vill också visa att identiteten är mångbottnad och består av 

flera olika, ibland transparanta, lager och att vi spelar en mängd olika roller. Vår egen 

identitet blir till och förändras i mötet med andra identiteter; du, jag och de vi möter är en del 

av varandra. Jag gör medvetet mig själv till en del av min gestaltning. I mina intervjuer 

studerar jag de andras identitetsarbete men kan inte undvika att även bli en del av det, precis 

som de blir en del av min vardag och min identitet i nuet när jag skriver detta arbete. Jag har 

valt att försöka skildra hur vi tecknar vår egen identitet samtidigt som detta personliga arbete 

är en del av ett ständigt flöde där ingenting är fast och beständigt.  
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1. Inledning 
När jag gick i femte klass fick vi alla skriva ett brev till oss själva. Detta var en del av ett 

projekt posten hade, och meningen var att vi alla skulle få tillbaka brevet när vi var äldre. Jag 

minns att jag räknade ut att jag skulle vara 32 år då brevet skulle postas till mig. Tanken var 

svindlande. Vad gör jag då? Hur ser jag ut? Vår fröken kopierade upp vår klasslista med allas 

personnummer för att vi, när brevet kom fram, skulle kunna leta reda på varandra med hjälp 

av personnumret. För två år sedan startade jag en grupp på Facebook som heter Klass 9C. Där 

har vi samlats – klassen. Brevet har vi inte fått tillbaka ännu, men när det kommer har jag 

redan fått kontakt med mina klasskompisar, på ett sätt som jag då inte kunde föreställa mig.    

       Facebook startades 2004 av Harvardstudenten Mark Zuckerberg. Något som började som 

ett forum för att underlätta kontakten mellan studenterna på Harvard är idag världens mest 

använda sociala nätverk.1 Mer än 3 miljarder bilder laddas upp på Facebook varje månad.2        

       Facebook omnämns ständigt i tidningar och har idag 4 miljarder aktiva användare varav 

hälften loggar in dagligen. Det tar inte mer än 10 minuter att skapa ett konto på Facebook. Jag 

fyller i namn, födelsedatum, mejladress och väljer en bild på mig själv och laddar upp på 

sidan. Denna bild kallas profilbild och den har alla användare, den visas då man söker på en 

person, och hamnar bredvid de inlägg användaren gör. Denna bild representerar användaren 

och får därför stor betydelse - när man söker efter en person är det till exempel via denna bild 

man kan identifiera personen om flera har samma namn. Samtidigt används dessa bilder inte 

bara för att vara direkt avbildande utan kan föreställa vad som helst – det viktiga är att de 

identifierar och representerar användaren. Denna typ av bild intresserar mig och jag är 

nyfiken på hur den kan vara en del av identitetsskapande processer för ungdomar.  

  

1.1 Bakgrund och syfte 
Film- och litteraturforskaren Lars Gustaf Andersson liknar skolan vid en teaterscen där bytet 

av kostymer sker på en ”osynlig teaterregissörs” order – och menar att man som pedagog 

måste se till att eleverna kan genomskåda och kritiskt reflektera över dessa rollbyten.3 Tanken 

att skolan är en scen känns igen från min egen skoltid, men jag har under min praktik också 

märkt att andra, nya, scener på ett påtagligt sätt konkurrerar om utrymmet – scener som 

exempelvis sociala medier, där en äldre generation många gånger har lite inblick eller till och 

med förbjuder eleverna att agera. 

                                                
1 Hoffman Claire, ”The battle for facebook”, www.rollingstone.com 2010-04-08.  
2 http://www.facebook.com 2010-03-16. 
3 Andersson, Lars Gustaf m.fl. (1999) Skolan och de kulturella förändringarna Lund:Studentlitteratur, s. 107. 
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       Efter en föreläsning med Elza Dunkels väcktes en fråga hos mig kring hur olika 

generationer använder sig av sociala medier.4 Hon pratade om skillnader i hur man ser på 

öppenhet, bildanvändning och liknande på Internet och menar att unga har en annan syn på 

öppenhet då det finns en överensstämmelse mellan det offentliga och det privata.5 Då 

Facebook idag är en sida där olika generationer möts tycker jag det är spännande att dels 

undersöka ungdomars identitetsskapande via profilbilden, men även prata med en generation 

som inte vuxit upp med Internet som en självklar del av vardagen och undersöka hur de ser på 

och använder sig samt fortsätter sitt eget identitetsskapande med hjälp av dessa sociala 

verktyg.  

        Bilden på dessa sociala nätverk visar vem du är och genom det också hur du vill bli sedd 

beroende på val av bild. Väljer du att inte ha någon bild visar även detta något om hur du är. 

Betraktaren kommer att göra tolkningen av bilden, omedvetet eller medvetet.  Som Gunther 

Kress och Theo van Leeuwen skriver i sin bok Grammar of visual design så kommunicerar vi 

vad vi än gör och genom kommunikationen representerar vi något från världen runt omkring 

oss.6 Som lärare kommer jag ständigt vara nära ungdomar som är mitt i sina mest 

identitetsskapande och experimenterande perioder.7 Jag ser det som en del av mitt ansvar att 

vara medveten om användandet av medier och hur bilder av ungdomar på Internet är en del av 

deras identitetsskapande, då nätet inte bara blivit ett socialt rum utan ett vardagsmedium, som 

Elza Dunkels skriver i sin bok Vad gör unga på Nätet.8 

        Dunkels tar upp uttrycken ”digital natives” och ”digital immigrants” som den 

amerikanske författaren Marc Prensky använt som en metafor kring skillnader mellan 

generationer i vår användning av Internet. Han menar att de som vuxit upp med Internet 

ständigt närvarande och de som lär sig att använda det i vuxen ålder kan liknas vid infödda 

och invandrare, alltså skillnaden som finns i att vara född i ett land eller komma som vuxen 

till ett nytt land och en ny kultur. Detta är något förenklat men för att synliggöra skillnaden 

mellan olika generationers användande av Internet så är det en fungerande metafor.9 Om 20 år 

kommer jag att möta nya medier som för mig idag är otänkbara, men då kommer ungdomar 

säkerligen att se på det nya med andra ögon än jag själv gör som 47-åring och jag hoppas att 

jag kommer möta detta med öppenhet och nyfikenhet. 

                                                
4 Föreläsning med Elza Dunkels under ”Digital Turist”, Stockholm 9 februari 2010.  
5 Dunkels, Elza (2009), Vad gör unga på nätet?, Kristianstad: Gleerups, s. 23. 
6 Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2006), Reading Images. The Grammar of Visual Design, Great Britain: 
Routledge, s.15. 
7 Stier, Jonas (2003), Identitet. Människans gåtfulla porträtt, Lund: Studentlitteratur AB, s 83. 
8 Dunkels, (2009), s. 23. 
9 Ibid., s. 20. 
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       Så hur kan profilbilder som visas på Facebook ses som verktyg i identitetsskapande 

processer? Genom att intervjua Facebookanvändare i olika åldrar hoppas jag kunna få insyn i 

hur människor tänker kring sitt eget val av profilbilder. Jag tror att man, genom att skapa 

förståelse för visuella representationers betydelse för individen, kan undvika moralisering i 

ytliga tolkningar av bilder som ungdomar använder på nätet. Att undersöka och pröva sin 

identitet är viktigt. Att uppmärksamma och ge plats åt detta i skolan är en del av mitt uppdrag 

som lärare.  

1.2 Frågeställning 
På vilket sätt kan profilbilden på Facebook vara en del av identitetsskapande processer?  

För att svara på detta har jag arbetat utifrån följande frågor: 

- Hur ser man på sitt eget användande av profilbilden?  

- Vad kan en användare läsa in för betydelser i andras profilbilder? 

 
1.3 Urval och avgränsning 
Jag har intervjuat användare av Facebook ur olika åldersgrupper. För att motsvara begreppen 

digital natives och digital immigrants har jag valt att intervjua 18-åringar och människor över 

40.  
       Jag valde att undersöka profilbilden eftersom det är den man använder för att identifiera 

människor man letar efter på Facebook. Det är alltså den bilden som representerar användaren 

och även om man inte vill ha många bilder upplagda på nätet så har de allra flesta i alla fall en 

profilbild.  Jag valde att intervjua Facebookanvändare och utgå från detta sociala forum 

eftersom det har en bred användarbas med användare i alla åldrar. Dessutom är det ett forum 

som figurerar mycket i media och får här representera sociala medier. Under mina år på 

Konstfack har Facebook fått mer och mer plats, både i tidningar och i klassrummen på 

praktikplatsen; eleverna är inloggade och så även jag.  

       Jag har valt att inte tolka profilbilderna, jag har exempelvis inte gjort någon semiotisk 

bildanalys, även om detta hade varit spännande. Det finns mycket att läsa in i dessa bilder, 

men i den här uppsatsen ligger fokus på hur individerna pratar och tänker kring användandet 

av och betydelsen av profilbilden.  

        Något som märkts under intervjuerna är skillnaden mellan på vilka sätt tjejer och killar 

använder sig av profilbilden och på vilket sätt de pratar om denna. Jag har dock valt att bortse 

från detta i min undersökning. Jag har valt att fokusera på hur man använder profilbilden och 

inte på genus då detta skulle flytta fokus från det jag försöker studera.  
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1.4 Empiri/Material 
Jag har gjort intervjuer med sammanlagt 13 ungdomar, alla 18 år. Jag har träffat dem i 2 olika 

grupper samt gjort uppföljande enskilda intervjuer med 6 av dem.  

       Jag har också intervjuat 6 vuxna människor, alla över 40 år och jag har träffat dem i två 

grupper samt intervjuat 2 av dem enskilt. Mina frågor under dessa intervjuer har varit kring 

Facebook och kring profilbilden. Jag har ställt relativt öppna frågor som sedan fått bli ett 

samtal mellan mig och informanterna. Under intervjuerna har jag visat olika profilbilder, detta 

för att underlätta samtalet och försöka komma åt tankar kring deras egen profilbild, då jag 

märkte att denna var svårt att prata om. Jag försökte att välja bilder som representerar olika 

åldrar och olika typer för att få en bredare diskussion.  

1.4.1 Begrepp 
Facebook är ett socialt nätverk och har som syfte att underlätta för människor att hålla 

kontakten med vänner och bekanta. Alla användare har en profil, alltså ett utrymme på 

Facebook där man skriver meddelanden och lägger upp bilder. Där syns profilbilden och 

statusuppdateringen som är ett utrymme där du kan skriva en kort kommentar om vad du gör 

eller tänker för tillfället.  Man kan också kommentera andras meddelanden och bilder. Det 

finns, förutom en kommentarfunktion, en gilla-funktion vilket är en ”tumme upp”. Det räcker 

alltså med ett knapptryck för att kunna kommentera och ”gilla” någons bild eller 

statusuppdatering. Detta fungerar som bekräftelse men även som ett sätt att visa att man har 

sett, eller tycker något är roligt och liknande. Du kan själv välja vilka som ska få möjlighet att 

se de olika inlägg du gör, eller de olika bilder du lägger upp. Då använder man sig av 

sekretessinställningar, som bestämmer vem eller vilka som ska ha tillgång till olika delar av 

din profil. En annan funktion som gäller just bilder på Facebook är att man kan tagga 

varandra i bilder. Jag kan som användare lägga upp en bild där några av mina kompisar är 

med, och i bilden kan jag tagga en eller flera, och på detta sätt märka ut att de är med på 

bilden. Sedan visas bilden automatiskt i deras profil, om de inte har gjort en inställning som 

hindrar andra från att se bilder de är taggade i.  

1.5 Metod 
Jag har gjort en etnografisk undersökning och har intervjuat användare av Facebook. Jag har 

valt att göra kvalitativa intervjuer med grupper av 18-åringar och människor över 40. Dessa 

grupper har jag träffat enskilt och diskuterat profilbilder samt användningen av dessa.  

         För att hitta informanter i passande åldrar har jag utgått från mina egna vänner på 

Facebook och på så vis kommit i kontakt med äldre personer och även yngre användare. Jag 
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har även vänt mig till en gymnasieskola där min sambo arbetar och kommit i kontakt med 

ungdomar som går på den skolan. 

        Jag har skapat en egen profil för detta arbete där jag också lagt till de informanter jag 

träffat och intervjuat. På detta sätt har jag kunnat följa deras användning och deras byten av 

bilder under arbetets gång. Jag har också gjort uppföljande intervjuer och har haft möjlighet 

att ställa kompletterande frågor i de fall detta har behövts.  

       Då jag i ett brev till informanterna skrev att jag undersöker identitet och bilder på 

Facebook mellan olika generationer kan detta ha påverkat deras sätt att svara. Att jag är 

bekant till mina informanters vänner kan även det påverka sättet de svarade på mina frågor. 

Detta ser jag dock som något positivt eftersom det redan vid första samtalet funnits en 

kunskap och trygghet kring vem jag är och varför jag vill prata med dem.   

      Jag valde att ta med andras profilbilder till intervjuerna för att på det sättet få 

informanterna att diskutera kring bilder och därigenom även ha lättare att prata om sina egna 

profilbilder. Denna metod kallas fotoelicitation, och tanken är att man genom och med hjälp 

av dessa bilder får svar som jag annars inte skulle fått.10 Det var svårt för informanterna att 

bara prata om bilder, samtalen kom igång och fördjupades då jag visade andra människors 

profilbilder eller lät informanterna själva visa sina egna bilder eller bilder på andra som de 

tyckte var typiska för det vi pratade om. Jag presenterade bilderna på olika sätt, vid de första 

intervjuerna hade jag med mig bilder utskrivna på papper men kände vid de andra 

intervjuerna att det var bättre att titta på bilderna på en datorskärm då de på det viset befann 

sig i sin ”rätta kontext”. Vid några av intervjuerna fick informanterna själva visa sina 

kompisar och andra Facebookvänners profilbilder vilket gav mig andra typer av tankar kring 

profilbildens roll. Detta kan säga mer om hur de ser på bilder då de får välja bilder som de har 

tankar kring och inte presenteras för ett bildmaterial.  

        Jag har valt att bifoga en bildbilaga på de bilder jag visade vid intervjutillfället men 

också valt att teckna av dessa bilder, och inte teckna ögon, näsa eller mun, för att hålla 

informanterna och de på bilderna mer anonyma. Detta är ett val jag gjort då jag känner att jag, 

även då jag fått tillstånd, trampar in i en privat sfär och jag vill att informanterna ska hållas 

anonyma.  

       Då jag läste Elsa Dunkels avhandling berättade hon hur hon intervjuat ungdomarna via 

nätet, eftersom detta gör att forskaren kommer ifrån den vanliga maktpositionen han eller hon 

får som intervjuare (och äldre). Jag har gjort några kompletterande intervjuer på detta sätt. 11 

                                                
10 Rose, Gillian (2007/2008), Visual Methodologies. Second edition, London: Sage Publictaions, s. 237 ff. 
11 Dunkels (2009), s. 12. 
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       Innan undersökningen var jag redan van vid Facebook, men har under detta arbete försökt 

att ta ett steg tillbaka för att se saker som jag vanligtvis inte tänkt på, och att försöka se på 

Facebook med andra ögon.12 Min förförståelse är med i mitt sätt att tolka det jag ser och hör 

men jag har hela tiden tänkt på att försöka skilja mellan det jag ”tror mig se” och det jag 

faktiskt ser, vilket är svårt, men också oerhört spännande. På detta sätt har jag också fått syn 

på mitt eget användande av Facebook vilket varit lärorikt i sig.13 

       Jag har under arbetets gång tagit en bild varje dag på mig själv då jag suttit framför 

datorn. Jag har försökt att ta bilden utan att fixa till mig eller göra mig i ordning. Jag bestämde 

redan från början att jag bara fick ta en bild om dagen. Vissa dagar ville jag verkligen inte 

fota mig själv då jag kände mig trött och seg, men när jag tvingat mig själv till detta har jag 

fått syn på hur van jag är vid att vara med på bild, och hur man alltid vid dessa tillfällen är 

medveten om att man ska bli till bild. Det sker automatiskt att handen går genom håret, man 

sträcker lite på sig. Jag har på detta sätt försökt vänja mig vid bilden av mig själv. Ingen av 

dessa bilder skulle jag vilja ha som profilbild, men är inte dessa bilder också lika mycket jag? 

Jag har också tecknat av profilbilder för att försöka hitta mönster i hur man väljer att visa upp 

sig, vilka vinklar och kroppshållningar man använder. Då mitt arbete handlar om hur man 

med bilder väljer att representera sig själv har detta väckt frågor om vilka delar av sin identitet 

det faktiskt är man arbetar med i bilder som profilbilden på Facebook. 

 

1.6 Teori och tolkningsram  
Identitet kan ses som något statiskt och oföränderligt, eller något man inte kan påverka. Det 

finns dock många olika teorier som istället menar att identiteten är något som skapas eller 

konstrueras. Detta blir min utgångspunkt.  

1.6.1 Socialkonstruktionistisk teori 
Ur socialkonstruktionistisk synvinkel menas att det inte finns någon absolut sanning utan all 

kunskap vi har om världen beror på från vilket håll vi ser på den, ur vilket perspektiv, och 

vilket intresse vi har för något. Verkligheten är socialt konstruerad och det vi möter, och de vi 

möter formar vår upplevelse av världen, våra normer och regler.14 Vårt sätt att förstå världen 

kommer inte från någon objektiv sanning utan från andra personer och när vi talar med 

varandra konstrueras världen.15  

                                                
12 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 97. 
13 Ibid., s. 125. 
14 Tegnér, Kajsa (2007) Om pedagogik på socialkonstruktionistisk grund. Opublicerad artikel, s. 3. 
15 Vivienn Burr s. 7 f. 
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       Socialkonstruktionismen menar att vi pratar med olika människor på olika sätt, vi 

uppträder, tänker och känner olika beroende på vem vi möter. Vi har inte några egenskaper 

automatiskt utan får dem då vi möter andra, och möter deras reaktioner.16  

1.6.2 Teatermetaforiken – Livet som scen 
Många forskare har intresserat sig för identitet och relationen mellan identiteten och 

omvärlden. Ofta är det unga människor de väljer att undersöka, eftersom ungdomsåren är de 

mest aktiva i identitetsarbetet. Här möter individen, kroppen och utseendet samhället 

runtomkring – och i detta möte skapas identiteten.17 

       Det är detta möte jag är intresserad av att undersöka, utifrån profilbilden på Facebook. 

Eftersom fokus ligger på mötet mellan individen och omvärlden blir det naturligt att vända sig 

till sociologin. Jag har valt att främst använda mig av sociologerna Anthony Giddens och 

Erving Goffman, som båda använder sig av dramaturgins språk för att förklara och analysera 

hur vi människor i likhet med skådespelaren tar olika roller och uppträder för en publik - 

Goffmans samhällssyn brukar kallas just för det dramaturgiska perspektivet. Båda kan ses 

som socialkonstruktionister, även om Goffman själv inte ville placera sig i någon särskild 

skola.18  

        Giddens och Goffman förklarar båda hur vi människor försöker styra andras intryck av 

oss – det Goffman kallar intrycksstyrning. Detta sker på en mängd olika sätt och på olika 

nivåer i mötet med andra – vi kan uttrycka oss via vårt sätt att bete oss, sättet vi klär oss eller 

interagerar med rummet omkring oss. 19 

1.6.2.1 Framträdandet 
Sociologen Anthony Giddens tar upp framträdande som begrepp och menar att kroppen är 

något vi alla är hänvisade till, den utgör en del av självidentiteten vilket alltså hänger ihop 

med kroppens framträdande och självförverkliganden. Han menar att framträdanden har blivit 

viktiga i modernitetens framväxt och är inte bara en personlig identitet någon visar upp, utan 

kläder, smink och social tillhörighet. Alltså blir framträdandet också en social identitet och vi 

uttrycker oss ofta på standardiserande sätt. Vi påverkas av normer och samhället runt omkring 

oss och måste hela tiden vara beredda på olika typer av miljöer och här har det kroppsliga 

uppträdandet stor betydelse. Jag måste kunna interagera med människor på ”rätt sätt”, på 

                                                
16 Ibid., s. 31 f. 
17 Stier (2003), s. 26 ff. 
18 Trevino, Javier, (2003)Erving Goffman and the interaction order, Trevino, Javier, (red.) Goffman’s legacy, 
Marlyand:Rowman & littlefield publishers, inc, s. 11. 
19 Goffman, Erving (1959/2009), Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik Smedjebacken: 
Nordstedts, s. 182. 
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jobbet, i skolan, på fikarasten. Vi måste alltså lära oss och kunna sociala koder, och agera 

utifrån dessa i olika sammanhang och miljöer. Han menar att vi människor anpassar oss och 

vårt framträdande till de krav som vi anser gälla på olika platser, i olika situationer. Han 

hävdar att detta inte gör så att självet splittras upp utan att det tvärtom är enormt viktigt för 

vår självidentitet.20  

      Giddens tar också upp senmodernitetens påverkan och hur vi ständigt konfronteras med 

ett oändligt antal val som det är upp till var och en att klara av då det erbjuds lite hjälp i hur 

man ska välja. De rutiner man följer och de sätt man väljer att vara på, som vilka kläder jag 

ska ha på mig, är inte bara ett beslut kring hur jag ska handla utan ett beslut om vem jag vill 

vara. Dessa val påverkas även av grupptryck och sociala förutsättningar.21   

1.6.2.2 Aktören 
Giddens skriver att vi människor vill vara kompetenta aktörer, vilket innebär att man måste 

visa upp en sida av sig själv som är kontinuerlig och kontrollerad. Gör aktören något som inte 

passar in, vilket Giddens kallar ett felsteg, måste den kompetente aktören även vara medveten 

om detta och på det viset signalera det till andra genom gester, skämt och liknande. Goffman 

tar också upp detta och tar som exempel att allt som någonsin varit nytt för oss människor har 

från första början varit svårt. Som att cykla eller korsa en gata - alltså de rutiner som hjälper 

oss att agera på ett korrekt sätt. Om en person är lugn och obesvärad vid något tillfälle kräver 

detta att personen har lång erfarenhet av liknande situationer, som att gå till en skola och hålla 

i en lektion, eller skriva kommentarer till bilder på Facebook.  

       För att hålla ihop vår självidentitet behöver vi en normstyrande kontroll av kroppen, men 

självet visar vi upp för andra och det är mer eller mindre konstant. Att känna sig trygg i sin 

egen kropp är nära sammankopplat med andras uppskattning vilket gör det som Goffman 

kallar normala framträdanden till en del av de rutiner vi har i sociala sammanhang. Vi 

bevarar en skillnad mellan vår självidentitet och de uppträdanden vi gör i olika sociala 

kontexter och i likhet med skådespelaren använder vi oss av olika attribut.22   

1.6.2.3 Manér 
Goffman tar också upp uppträdande och manér som är mer personligt kopplade och dessa 

speglar hur individen vill bli sedd. Exempel på detta kan vara social status, såsom 

statusuppdatering, förhållande, skola. Vi förväntar oss att dessa delar passar ihop med 

                                                
20 Giddens, Anthony (1991/1997), Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken, 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s. 122 ff. 
21 Ibid., s. 101 ff. 
22 Ibid., s. 72 ff. 
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personen – att en persons uppträdande exempelvis passar ihop med hans eller hennes sociala 

ställning.23 

1.6.2.4 Inramningen - Kuliss och rekvisita 
Fasaden är ett centralt begrepp för Goffman som beskriver på vilka sätt vi visar upp oss för 

de personer som utgör publiken för vårt framträdande.24 Goffman delar in fasaden i olika 

delar där Inramningen står för rekvisitan, dekoren och de fasta elementen. Denna är 

platsbunden och det är här du kan spela din roll. Fasaderna väljer vi och har många olika 

valmöjligheter till dessa, men det kan vara svårt att välja en lämplig fasad i olika 

sammanhang.  

       Under rubriken Dramatiskt förverkligande skriver Goffman om att individen under 

interaktion måste uttrycka och agera kring det han/hon vill förmedla för att individens 

aktivitet ska bli meningsfull.25    

1.6.2.5 Regioner - Scenen  
Regioner är de avgränsade platser där vi framträder och där vår publik finns. Många 

framträdanden äger dock rum i flera olika mindre delar; som exempel ger Goffman ett 

mingelparty där många människor befinner sig i undergrupper där de samtalar. Framträdandet 

styrs av rummet, alltså regionen samtalen utspelas i. Goffman delar in regioner i främre 

regioner, där själva framträdandet sker, där det visas, samt bakre regioner, alltså det som sker 

”bakom kulisserna”. Individen har möjlighet att styra över de främre regionerna och kan leva 

upp till normer som förväntas av individen på dessa platser. I den bakre regionen kan man 

forma och tänka igenom det man ska uttrycka och man kan förvara rekvisita osv. På sociala 

inrättningar använder man sig av intryckskontroll vilket Goffman beskriver med att man t.ex. 

inte visar upp de andra mentalt sjuka då patienten på en sådan avdelning får besök, eller hur 

begravningsentreprenören gör i ordning liket innan det visas för dess anhöriga. För att något 

ska verka normalt måste man göra saker man inte visar.26  

       I den främre regionen pågår alltså ett framträdande och i den bakre pågår en verksamhet 

som har anknytning till framträdandet men som inte passar ihop med det framträdande man 

gör, man kan här göra handlingar som går emot de intryck man vill att andra ska få av en.27  

                                                
23 Goffman, (1959/2009), s. 30 ff. 
24 Ibid., s. 28. 
25 Ibid., s. 33 ff. 
26 Ibid., s. 103. 
27 Ibid., s. 120. 
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1.7 Tidigare forskning 

1.7.1 Identitet och socialt samspel 
Vi befinner oss som människor i ett obegränsat antal kontexter, där det är viktigt för oss att 

upprätthålla en sammanhängande identitet och att vara genuina.28 I dessa sociala sammanhang 

skapas tecken för att förmedla detta. Vi skapar representationer av, i detta fall oss själva, men 

påverkas av var någonstans tecknet skapas.29 Kommunikation i sociala strukturer påverkas 

också av maktstrukturer vilket påverkar vår förståelse. Både språk och visuell kommunikation 

uttrycker meningar av tillhörighet till kulturer och samhällen. Dessa semiotiska processer 

påminner om varandra, och därför är det viktigt att inte bara se det estetiska och expressiva 

utan se strukturer av de sociala, politiska och kommunikativa dimensionerna i bilderna vi 

ser.30  Eftersom en bild kan tolkas som tecken, finns alltså bildkoder precis som andra 

språkliga koder. Koder är det gemensamma system inom en kultur som organiserar tecknen.31 

Visuell kommunikation är alltid kodad men då vi känner till koden tänker vi inte på den. 

Semiotiken erbjuder många olika analytiska verktyg man kan använda för att ta isär en bild 

och spåra hur den fungerar i relation till ett bredare meningsskapande. Det socialsemiotiska 

perspektivet kan vara meningsfullt att ha med sig i dessa resonemang även om jag inte 

kommer att gå djupare in på detta då det inte är en sådan analys jag ska göra.32 Däremot kan 

det vara bra att ha en beredskap för de sätt som informanterna tolkar och förstår deras egna 

och varandras signaler i profilbilderna. 

1.7.2 Sociala medier 
Forskaren Danah Boyd beskriver communities som liksom Facebook är platser där olika 

sociala grupper ur ens bekantskapskrets samlas. På Facebook måste vi hantera olika grupper, 

det som Goffman och Giddens skulle kalla publiker, på samma gång.33 Boyd menar att dessa 

typer av sociala medier passar extra bra för ungdomar och att de genom dessa sidor formar sin 

identitet. Det finns ingen direkt öga-mot-öga publik vilket gör det lättare att experimentera 

med uttryck, tankar och bilder. Sättet att uttrycka sig på och de sätt man väljer att presentera 

sig på, påverkas av det faktum att det inte finns någon direkt publik.34  

                                                
28 Ibid., s. 61. 
29 Kress & van Leeuwen (2006), s. 6 f. 
30 Ibid., s. 19 f. 
31 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004), Möte med bilder, Lund: Studentlitteratur, s. 36. 
32 Kress & van Leeuwen (2006), s. 2. 
33 Boyd, Danah. (2007) Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage 
Social Life.”MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, Identity, and Digital Media Volume (ed. 
David Buckingham). Cambridge, MA: MIT Press, s 6. 
34 Ibid., s. 2. 
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             Forskare som Sonia Livingstone och Elza Dunkels tar upp begreppen digital natives 

och digital immigrants, som jag nämnde i början. Digitala medier kontrasterar mot andra 

medier, som serietidningar, bio och tv. Tidigare kunde man över generationsgränserna trots 

allt känna igen själva mediet, numera är det så stor skillnad på barn, unga och vuxna att det 

blir ett glapp i förståelse och kunskap. Få gånger i historien har barn har kunnat så mycket 

mer än vuxna när det gäller något som har så hög status i samhället.35  

1.7.3 Profilbilden 
I vår västerländska kultur är vi ständigt omringade av olika visuella medier. Vi möter bilder 

på väg till jobbet, i tidningar, på tv och tar mängder av foton. Alla olika typer av visuellt 

material ger oss olika sätt att se på världen. Visuella medier avbildar världen men är 

fortfarande en tolkning av världen.36 Rose skriver i sin bok Visual Methodologies att man kan 

se bilder som ett verktyg för något. Alla bilder medierar något vilket gör dem sociala i sig. 

Var någonstans jag ser på bilden spelar också roll och de sociala och kulturella 

förutsättningarna som gäller just i de sammanhang jag ser bilden. 37 En viktig aspekt av att se 

på bilder genom dessa ögon är att visuella objekt delas och förflyttas, de är mobila. Jag tar 

foton i en specifik situation och visar upp dem i en annan. Sättet jag tar fotot påverkas av 

vilka som ska se det, hur bilden visas och hur jag vill att betraktaren ska se bilden. Bilden 

sätts i ett sammanhang vilket påverkar sättet vi ser på den.38  

        Något som alltså blir viktigt i förståelsen av profilbilden är att det finns en social relation 

mellan bilden, den som gör ”tecknet” och den som ser på, och tolkar tecknet. Den bild jag 

väljer kommer tolkas av någon och även om jag försöker styra andras intryck bär den 

personen redan med sig förförståelse och koder.39 En bild på en person kanske direkt tilltalar 

mig då han eller hon tittar rakt in i kameran men tittar han eller hon bort saknas den direkta 

interaktionen mellan personen på bilden och mig som betraktare. Med hjälp av 

identitetsmarkörer, exempelvis kläder, symboler, accessoarer som används som verktyg – 

verkningsmedel – relaterar vi oss till andra.40 

                                                
35 Livingstone, Sonia (2009), Children and the Internet UK: Polity press, s. 49. 
36 Rose, (2007/2008), s. 2. 
37 Ibid., s. 218 f. 
38 Ibid., s. 229. 
39 Kress & van Leeuwen, (2006), s. 42 f. 
40 Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas (2008) Visuell retorik, bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia 
Malmö:Liber, s. 155f. 
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2. Bearbetning och analys 

2.1 Praktisk betydelse för undersökningen 
Om man ser på identitetsarbete ur det perspektiv som jag presenterar i teoridelen, kan man 

snart identifiera problem för den som forskar. Hur ska jag, exempelvis, få mina informanter 

att frivilligt visa upp det som sker i de bakre regionerna, och hur vet jag att det inte är själva 

skådespelet jag ser? 41 Goffman skiljer på dels den bakre och den främre regionen och dels det 

som finns utanför. Här blir forskarens roll problematisk, eftersom forskaren vill studera det 

framträdande som hon inte är publik för. Detta har märkts tydligt under mina intervjuer, 

informanterna blev exempelvis obekväma då de talade om sina egna bilder, hävdade att det 

inte spelar någon roll om de får kommentarer eller inte eller om de fixar sig innan de tar 

kortet. De berättade inte gärna om vad som pågår i de bakre regionerna när de intervjuades i 

grupp. 

       Jag tvingades utarbeta ett antal strategier för att bättre kunna komma åt både de främre 

och de bakre regionerna i mina informanters ”framträdande”. 

 

- Prata om andras bilder för att komma åt egna handlingar och tankar kring bilder. 

- Om informanterna sitter i grupp kan man diskutera handlande i allmänhet, utan att gå 

in på vad informanterna själva gör. Till hjälp kan man ha bilder på andra personer. 

- Träffa informanter enskilt för att de skall känna sig mindre hotade och inte påverkas 

av gruppen. 

- Låta informanterna själva visa bilder på Facebook och berätta om dessa. 

- Låta informanterna svara via chatt eller mejl på Facebook för att man inte ska sitta i en 

maktposition. 

2.2 Intrycksstyrning  
Utifrån mina intervjuer får jag uppfattningen att det är viktigt att vara rätt och övertygande. 

Profilbilden måste stämma överens med hur personen ”är” och den bild jag väljer blir en 

markör - alltså en representation av mig.42 Det finns dock olika aspekter av detta, och med 

hjälp av Goffman och Giddens teorier kan man göra förståelsen av detta arbete mer 

nyanserad.  

                                                
41 Goffman, (1959/2009), s. 120 ff. 
42 Carlsson & Koppfeldt, (2008), s. 154. 
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2.2.1 Aktören (Fasaden) 
Både Giddens och Goffman menar att man som människa ”spelar” sin identitet, och att det är 

viktigt att göra det bra. Man ska vara en ”kompentent social aktör.”43 Profilbilden kan ses som 

en yttersta mask eller fasad i framträdandet på Facebook. De flesta jag har intervjuat är 

överens om att de varit noga då de valt ut sin profilbild och att de tänker på hur andra ska se 

på den. Jag märkte redan i första intervjun att samtalet flöt på bra tills jag frågade kring deras 

eget val av profilbild, då detta var för privat, däremot pratade de gärna om andras bilder. De 

jag pratade med trodde att det vanligaste är att folk väljer den snyggaste bilden de har av sig 

själva, men också att valet beror på vad de gör för tillfället, eller om något speciellt har hänt. 

Som en informant beskrev det, att är det sommar är det bra att ha en sommarbild, och att man 

byter profilbild då det hänt något – ”man uppdaterar sig själv”.44  

       När jag frågade om de brukar retuschera eller förändra sina egna bilder svarade de att de 

själva inte skulle göra om sina bilder, men däremot berättar de om att andra säkerligen gör 

detta. Bildflödet är stort på Facebook, men både de som lägger upp och byter profilbild ofta, 

och de som inte gör det, är alla överens om att bilden av en själv måste vara ”genuin”. Man 

ser hos andra att de har fixat med bilderna eller poserar på ett sätt som de upplever fånigt, 

skickar överdrivna signaler vilket ses som något negativt. När jag fick informanternas 

förtroende och träffade dem enskilt visade det sig att de väljer bilder där de ser bra ut eller 

som representerar något viktigt hos de själva, och att det var viktigt vilka signaler bilden 

skickade. 
 
Marit 60: ”Jag vet ju att jag är sötast från den här sidan, så jag är ju från den sidan på alla bilder 

nästan”. 45 

 
Sara 18: ”Jag ser kanske inte ut som mig själv på min profilbild, eller, jag brukar inte vara sådär 

fixad annars, men man vill ju ha en bild man tycker om”. 46 

 

För ungdomarna är det viktigare att byta profilbild ofta än för de äldre informanterna. 

 

Linda 18: När man hittar någon bättre bild liksom som man gillar mycket mer, det är klart att 

man byter till den, tycker jag. 

Markus 18: Sen tröttnar man ju antagligen på sin bild, efter en stund. 

                                                
43 Giddens (1991/1997), s. 73. 
44 Intervju med elever åk 3, X gymnasium, 2010-03-19 
45 Intervju med Marit, 60 år, 2010-03-22. 
46 Intervju med Sara, 18 år, 2010-03-09. 
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Linda 18: Men sen är det ju så också med profilbilder, om man förändrar sitt utseende, kanske 

färgar håret, då kanske man inte ska ha en bild på sitt blonda hår, när man har brunt hår, då ser 

man ju inte, då är man ju inte den personen, som man är på profilbilden. 47 

 

Det är tydligt att bilden representerar den man ”är”, alltså motsvarar förväntningarna andra 

har på en.  
 
Cecilia 18: Det är klart det kan spela roll om det är en tjej eller kille men der spelar ju roll vilken 

person man är liksom, om du har bra självförtroende liksom, så kanske du tar en bild som du 

tycker om liksom, men är du inte det så tar du ju en bild där du ser bättre ut på.48 

 

De vuxna jag intervjuat är överens om att de är försiktiga med vilka bilder de lägger ut, och 

vill inte gärna ha för många bilder. 
 

Lisbet 48: Mm, jag har haft samma bild också hela tiden, först var jag lite anti och jag tänkte, 

jag skulle i och för sig inte vara med i Facebook heller men så blev jag det, och då skulle jag 

inte ha någon bild, men så tänkte jag ändå det att jo, men en bild vill jag ha, men då valde jag en 

bild där jag ar solglasögon så jag är lite hemlig.  

Kajsa 45: Jag har också lite, när du säger såhär halvhemligt, det är inte precis framifrån utan lite 

från sidan.49 

2.2.2. Manér 
Att profilbilden överensstämmer med hur personen är i ”verkligheten” tycker båda grupperna 

är viktigt. Att uppfattas av andra som trevlig och representativ verkar vara viktigare för vuxna 

men detta beror säkerligen på de sociala koder man omringas av. Blir ens ”manér” för 

uppenbara blir bilden ”oärlig” och man slutar vara en ”kompetent aktör”. 

       Alla är överens om att profilbilden ska vara en ”naturlig” bild, alltså en bild där man 

känner igen användaren, tagen rakt framifrån, helt enkelt så man ser på bilden vem personen 

är. Detta återkommer mina informanter till.  

       Att ändra i en bild, retuschera eller liknande var enligt mina yngre informanter något man 

gjorde om man var osäker eller inte snygg vilket uppfattades som något dåligt. Då någon 

”posar” på en profilbild menar informanterna att personen i fråga antagligen inte är så snygg i 

verkligheten.  

                                                
47 Intervju med elever åk 3, X gymnasium, 2010-03-19. 
48 Intervju med elever åk 3, X gymnasium, 2010-03-19. 
49 Intervju med fyra vuxna, 2010-03-22.  
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       Det är viktigt att upprätthålla en bild av sig själv som ”lyckad” i olika sammanhang. Det 

styr att man tar bort bilder och även att man begränsar vem som ska kunna se vilka bilder. 

Man identifierar, läser, andras bilder, och väljer att inte representera sig på vissa sätt. 

       När jag visade bilder på olika profilbilder för de jag intervjuade kommenterade de flesta 

några bilder som ”typiska fjortisbilder”, och detta var något klart negativt som de själva inte 

ville bli förknippade med.  Personerna på de här bilderna kan tolkas som onaturliga, dvs. har 

överdrivna manér eller klichéartade poser. 

 
Markus 18: ”…blicken på henne, tillbakalutad, framåtryckt bröst, upp med huvudet, typisk 

fjortis. Även han, ser man på frisyren, även spegelbilden.” 

 
Att se ”naturlig ut” var viktigt för Markus 18, då ha inte vill verka tillgjord, han vill ha en bild 

där han ser bra ut, men han vill ha en spontan bild. Det är negativt för självbilden (enligt 

Markus) om man ser att bilden är fixad med, att personen i fråga är tillfixad, eller har fotat sig 

själv.  

Markus 18: ”Ett naturligt jag är en slumpmässig bild, som bara någon tar, då är man ju sitt 

naturliga jag. Det är dom som är dom riktiga bilderna enligt mig”.50  

 
Han menar på att han aldrig skulle kunna ha en bild som man ser att han tagit på sig själv, då 

detta skulle kännas ”onaturligt” för honom. Detta märks också i intervjun med Annika då hon 

aldrig bytt profilbild, dels för att hon tycker bilden representerar henne lika bra nu som när 

hon la upp den, men hon vill även ha en så neutral bild som möjligt.  
 

Annika 18: ”Jag försöker inte visa något som inte finns att visa”.51  
 
De bilder av människor som vill ”visa upp sig” möter kritik. Det sätt dessa ungdomar ser på 

äldre människors profilbilder är lite mindre tydligt, men de är överens om att det ska vara en 

mer ordentlig bild. En av tjejerna jag pratade med kommenterade att många människor har 

samma typ av bilder och pratade även hon specifikt kring ”fjortisbilderna”.  

 
Linda 18:Ja, alltså dom flesta är ju nästan samma, alltså likadana, det är såhär, många kompisar, 

vill visa sin bästa sida av sig själv, ja, men du vet, glada och positiva tjejer men ibland kanske 

dom inte får fram det på sin profilbild som dom är på riktigt tycker jag.  

Jag: Hur menar du då? 

                                                
50 Intervju Markus, 18, X gymnasium, 2010-04-16. 
51 Intervju Annika, 18, åk 3, X gymnasium, 2010-04-16. 
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Linda 18: Nä men du vet, dom kanske är på ett sätt men dom framstår på ett annat sätt, lite 

billiga kanske, eller, men det kanske inte är så. Så kan jag tänka ibland. Det är ju ändå en 

människa liksom tycker jag, men jag tycker inte man ska lägga ut vilka bilder som helst, men 

det är ju från person till person. 52 

 

2.2.3 Regioner  
 

Johan 18: Ja, men liksom jag menar om man bara har bilder där man är aspackad får ju folk för 

sig att man är det konstant.53 

 

Goffmans idé om en uppdelning mellan främre och bakre regioner säger att beteende framför 

och bakom scenen kan vara motsägelsefullt. Om ett framträdande tolkas som att det speglar 

det som händer bakom scenen kan resultatet bli missvisande – samtidigt som att aktören inte 

får erkänna att det finns en bakre region. Ungdomarna jag pratat med blir frustrerade då 

föräldrar, äldre användare blir för ”allvarliga” då de ser bilder där de är fulla vilket de menar 

på att ”man lägger bara upp bilder när man är full”. De kommer in på att bilderna man lägger 

upp visar en sida, att man lägger upp bilder då man är full, från fester. Detta verkar de flesta 

av mina informanter tycka är jobbigt, då de äldre användarna kanske inte ”förstår” att det är 

då man tar kort.  

2.2.4 Publikåtskillnad 
Profilbilden är lite annorlunda än andra bilder på Facebook, eftersom den skall fungera med 

olika typer av publik. Av de ungdomar jag pratat med är de allra flesta positiva till att äldre 

generationer också skaffat Facebook, men de känner sig även något frustrerade eftersom alla 

kan se det de gör där. De berättar hur de stänger av de äldre användarna, så bara deras vänner 

kan se vissa fotoalbum. En tjej har valt att ta bort den funktion som gör att alla bilder där du 

är ”taggad” visas, så bara hon kan se dessa. Detta gjorde hon då hon blev vän med sin kusins 

fru, som är äldre och, som hon beskrev inte vet hur hon är med sina kompisar. Att det är olika 

typer av åskådare som möts på Facebook är tydligt, och att detta kan kännas besvärande. 
 
Johan 18: Min mamma frågade mig och jag accepterade. 

Markus 18: [skratt] största misstaget någonsin, hur fan kan man va så dum? 

Johan 18: Det är fan det värsta.54 

 

                                                
52 Intervju, Linda 18, åk 3, X gymnasium, 2010-04-16.  
53 Intervju med elever åk 3, X gymnasium, 2010-03-19. 
54 Intervju med elever åk 3, X gymnasium, 2010-03-19. 
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       De vuxna jag intervjuat menar att ungdomar mest ”lägger upp partybilder”. De kommer 

också in på blivande arbetsgivare och att man borde tänka på vilka bilder man lägger upp. En 

av ungdomarna sa att hon inte oroade sig för detta då hon känner de som lägger upp hennes 

bilder vilket gör att kan hon be dem att radera bilderna innan hon söker jobb. Att bilderna 

finns kvar någonstans på nätet spelar ingen roll så länge de i ens eget nätverk inte kan se dem. 

       När de äldre informanterna får titta på och prata kring en 18 årig killes profilbild utbrister 

en av dem: 

 

Lisbeth 48: Sådär skulle jag ju aldrig i livet naturligtvis välja som profilbild, för det är liksom, 

vilken bild ger man av sig själv, full dessutom.55  

 
Då de samtalar vidare påpekar de att de inte tror att han valt den bilden om det inte hade varit 

så att det var just en ölflaska han höll i handen, och tycker sig se igenom hans val av profilbild 

och att den ger en form av status.  

 
Hans 45: Ja, dricker man vatten och blinkar då väljer man inte den bilden liksom.56  
 

Malin och Hanna, båda 18 år, samtalar om att man inte är samma person med vänner som 

med släktingar och andra vuxna, och att man anpassar sin bild för att passa båda grupperna. 

Ibland blir det fel, att någon grupp inte förstår eller kan läsa bilden, exempelvis att bilden är 

tänkt att vara humoristisk eller ska påminna om en särskild situation. När någon från 

vuxengruppen kommenterar detta blir det genant menar Malin.  

       På Facebook finns en funktion som gör publikåtskiljningen ännu svårare – taggningen. 

Här kan andra användare markera vilka bilder man finns med på – oavsett om man känner till 

att bilden finns eller inte. Till skillnad från profilbilden har man här mycket lite egen kontroll 

på hur bilderna representerar en, och att detta skapar problem för intrycksstyrningen är 

uppenbart. Då informanterna i en av intervjuerna kommer in på taggningsfunktionen på 

Facebook kommer många frågor upp. En kille tycker det känns jobbigt att man inte själv 

väljer vilka bilder som kommer upp, och en tjej säger att hon tycker att det är ok så länge den 

som lagt upp bilden tar bort den om man ber dem att göra detta. 

 
Malin 18: Mm, jo, jag taggar ju bort dom som jag alltså blir riktigt, riktigt alltså, som man 

verkligen inte har blivit bra på, de taggar jag bort. Det finns. Alltså, självdistansen räcker bara 

till en viss del, det tar liksom stopp efter ett tag. 

                                                
55 Intervju, tre vuxna, 2010-03-16. 
56 Intervju, tre vuxna, 2010-03-16. 
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Jag: Mm, men profilbilden väljer man ju i alla fall själv. 

Malin 18: Mm, det är alltid lite spänt om man har varit ute en kväll och sen så sitter man dagen 

efter och man vet att när som helst under dagen så har du taggats i 26 bilder och då måste du gå 

in och titta på dom, och då är det såhär å men shit, för man vet ju inte alls hur dom kommer vara 

eller sådär.57 

 

Att bilder läggs upp är inte något ungdomarna låtit bli att reflektera över, och de menar att de 

själva trots allt har en vilja att själv få bestämma över vilka bilder man kan välja att ta bort 

eller liknande. Några ungdomar berättade att de känner press att man måste se till att gå 

online minst en gång om dagen, om inte annat för att se till att man inte blivit taggad på en 

bild man inte vill, då var man snabb med att ”tagga av”. De bilder de väljer att tagga av säger 

de är festbilder, men på deras profiler finns mängder av festbilder, alltså taggar de av 

festbilder som inte känns bra, eller representativa för deras person.  

       Många av de jag pratat med verkar tycka att det är bättre att välja en bild man blivit 

taggad i att ha som profilbild. Här blir det återigen viktigt att inte andra ser ens 

”identitetsarbete”.  

       I vissa fall har jag i mötet med informanterna märkt en strategi för att undvika att verka 

egoistisk samtidigt som man kan få både bilder på sig själv och kommentarer i sitt 

framträdande på Facebook. Flera informanter har bett andra att lägga upp bilder som de själva 

har tillgång till på Facebook, så att de kan bli taggade i dessa bilder som de själva redan 

”godkänt”. Detta dyker inte upp i intervjuerna, utan mer informella samtal med informanter 

jag lärt känna bättre. 

       Linda, 18, säger att hon tänker mer på vad hon skriver numera och syftar på att de äldre 

släktingar som hon har som vänner också ser det hon skriver. De vuxna i mina intervjuer 

menar på att de får veta saker de egentligen inte vill veta från sina barn. De unga vill inte att 

de vuxna ska se, men de verkar övertygade om att de vuxna är nyfikna och snokar. De är 

medvetna om de olika publiker de spelar inför, och vikten av att hålla dem isär. De vuxna är 

noggrannare med att inte ”vem som helst” ska se deras profil, men pratar inte om att de 

anpassar sina bilder efter vänner. De verkar samtidigt tycka att det är fel att andra kan 

”förstöra” ens intrycksstyrning: 

 

                                                
57 Intervju med Sara och Malin, 18 år, 2010-04-22.  
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Kajsa 45: Man ska vara försiktig med vad man lägger ut, det tror jag, ja men just det här, det är 

ju om någon annan lägger ut en bild, då kan man ju faktiskt veta tycker jag, att man ska ha 

någon form av tillstånd tycker jag.58 

2.3 Når budskapet fram? Om kommentarer 
 

Johan 18: Ja, alltså, man får massa kommentarer att ”vad hände egentligen” och då blir man 

såhär, dom blir så allvarliga typ oftast.59 

 

Hur vet man att profilbilden fungerar? Även om man kanske vill ha kommentarer på andra 

typer av bilder på Facebook så är just profilbilden inte en bild man kommenterar i lika stor 

utsträckning som andra bilder, eftersom den är uppe så länge. När bilden är ny kan det dock 

vara så att man får kommentarer. Detta kan dels vara bekräftande, men kan också ge 

användaren en fingervisning om bilden fungerar eller inte. Det kan också vara så att 

profilbilden ju visas för flera olika typer av publik, och därför blir det viktigt att man tänker 

till. Här spelar kommentarer en viss roll. 

 
Malin 18: Ja, om man har bytt till någon ny då kanske det är, då är det ju alltid såhär att man 

sitter och väntar på att folk ska säga. Men den är ju där hela tiden, den känns lite mer såhär 

vanlig liksom, du har den bara där för att folk ska se vem du är liksom. 

Sara 18: När vi var i Åre så la jag upp en bild där jag ser ganska konstig ut, när jag glider bakåt. 

Då fick jag en kommentar, den var bara lite såhär, jag vet inte, jag la bara upp den, tyckte jag 

skulle ändra den bara för jag hade haft den så länge, men sen fick jag en kommentar från min 

kusins fru och hon bara ”det ser ut att göra ont” så hon förstod inte att det var ett skämt, så då 

bara, det blev bara, lite konstigt. Och henne har jag inte pratat med så många gånger, så jag 

bytte, man ser ju inte riktigt vem det är på min profilbild nu, men ja.60 

 
Under intervjuerna i grupp menade informanterna att kommentarer inte var särskilt viktiga, 

men då jag senare gjorde individuella intervjuer visades en annan bild. Att få en kommentar 

betyder mycket, då man blir glad och det visar sig även att får man ingen kommentar kanske 

man byter bild. Dock beror det på vem som ger kommentaren. Att få respons kan även vara 

att någon ”gillar” bilden.  

 

                                                
58 Intervju med fyra vuxna, 2010-03-22. 
59 Intervju med elever åk 3, X gymnasium, 2010-03-19. 
60 Intervju med Sara och Malin, 18 år, 2010-04-22.  
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Eliab 18: Ja, alltså, det är kul med kommentarer men alltså, det beror ju på vem man får det av. 

Det är ju inte så kul om det är av sin farsa, men kompisar liksom, bara på skoj sådär, det är ju 

kul tycker jag.61  

 

På frågan om det är viktigt med kommentarer blir svaret nekande bland de unga – då de 

intervjuas i grupp. Vid de enskilda intervjuerna kommer dock detta fram. Här är en utskriven 

kommentar det främsta tecknet på respons, men även Facebooks ”gilla”-funktion uppskattas, 

även om den tydligt visar mindre värde som respons.  
 

Sara 18: Ja, det betyder mycket med kommentarer. Ibland känns det ju tråkigt om man inte får 

en kommentar, man vill i alla fall ha en gilla liksom.62 

 

3. Resultat och tolkning 
Det jag har kommit fram till i min undersökning är att Facebook kan ses som en social scen 

eller arena då agerandet jag märkt hos mina informanter följer Goffmans och Giddens teorier 

om hur människor agerar på sociala arenor.  

         I intervjuerna tycker jag mig se att informanterna använder Facebook och profilbilden i 

sitt identitetsarbete, och att de på det sättet identifierar sig med andra. De lär sig vilka sätt de 

vill representera sig på, men också hur de inte vill bli sedda. De upplever också att det är 

viktigt att vara genuin, att andras sätt att representera sig själva inte ska krocka med hur 

personen ifråga egentligen är.  

        De skiljer gärna på sitt eget agerande och det sätt på vilket de pratar om andras. Det 

märks stor skillnad då man pratar om respons och kommentarer i grupp och enskilt, då man i 

grupp också upprätthåller en fasad inför de andra i gruppen. Att erkänna att man själv skulle 

arbeta med sin identitet genom sin bild, att man exempelvis ”mixtrar” med sin profilbild, är 

genant eftersom det alltså i identitetsarbetet är viktigt att vara ”genuin” eller ”ärlig”. När jag 

träffade informanterna enskilt var det lättare att prata kring detta, eftersom det inte var lika 

stor risk att det skulle kunna förstöra för deras roll i den aktuella gruppen, vilket följer 

Goffmans uppdelning i en främre och  en bakre region. Profilbilden ligger nära vår identitet 

och representerar oss själva, vilket gör detta svårt att prata om.  

       Responsen man får i det sociala nätverket är viktig och på detta sätt umgås man och 

upprätthåller vänskaper men får även respons och bekräftelse själv. Då vi skapas tillsammans 
                                                
61 Intervju med elever åk 3, X gymnasium, 2010-03-19. 
62 Intervju med Sara, 18 år, 2010-03-09. 
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och blir till genom mötet med andra blir mötet mellan aktör och publik viktigt. I och med att 

aktören och publiken inte möts direkt på Facebook, utan att det ständigt är en liten 

förskjutning mellan framträdandet och att publiken ser framträdandet, så behövs en 

kommunikationsfunktion för att aktören skall kunna få feedback om sitt agerande. Det är här 

kommentarerna blir viktiga men även gilla-funktionen är bra. Den mindre ansträngningen att 

producera ”gillat” innebär dock mindre värde som respons. Utgår responsen helt blir 

användandet inte lika intressant.  

       Ungdomarna byter profilbilden oftare än de vuxna jag intervjuat. De lägger upp fler 

bilder och använder Facebook på ett annorlunda sätt. De skriver exempelvis kortare 

statusuppdateringar och kommunicerar mer med hjälp av bilder och kommentarer. De vuxna 

upplevde att yngre användare experimenterade mycket med sina bilder, och såg detta som 

något positivt. De yngre informanterna upplevde att vuxna användare hade ”passbilder”, 

representativa och korrekta bilder och att de verkade sakna distans till sin profilbild. För 

ungdomarna är det viktigt att visa vem man är ”just nu” då de beskriver att de väljer bild efter 

årstid, om de färgar håret eller har varit på någon resa. Jag har också sett detta tydligast under 

arbetets gång att de unga informanterna jag har som vänner på Facebook har bytt profilbilder 

medan de äldre användarna har haft samma bild. 

       Man vet vilka som tittar på ens profil och man skiljer på dessa, de utgör olika publiker, 

exempelvis efter ålder, om de är kompisar, eller avlägsna bekanta. Danah Boyd skriver att då 

vi på sidor som Facebook ofta känner dem vi har som vänner påverkar detta hur vi anpassar 

profilen, för att den ska tas emot av dem vi vet kommer att se den. Vi måste i och med detta 

vara ”kompetenta aktörer” som Goffman kallar det. Hon menar att även om friheten finns så 

påverkas vi av de hierarkier som finns offline. 63 Detta tyckte jag mig se då jag intervjuade 

elever från en klass där det är ungefär samma struktur i samtalet vi har som i det jag ser att de 

har på Facebook – och de egenskaper som gör att man vågar visa sin identitet ”offline” spelar 

samma roll ”online”. De elever som pratade mest under intervjun och verkade ha status i 

gruppen är också de som publicerar flest bilder, byter profilbild oftast, skriver och får flest 

kommentarer. De som var tystare och inte sa så mycket och var avvaktande och blyga höll 

samma låga profil på Facebook.  

       På Facebook möts dock, till skillnad från ett samtal med vännerna i en vardaglig 

situation, olika typer av åskådare och här uppstår problem, som enligt Goffman kan lösas 

genom att man håller isär dessa olika typer av publik från varandra.64 Goffman menar att 

                                                
63 Boyd, (2007), s. 13. 
64 Goffman, (1959/2009), s. 97ff. 
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individen försöker åtskilja sina åskådare så att vissa ser honom/henne i en roll, medan andra 

ser en annan roll – som kanske är oförenlig med den första.65 När man misslyckas att hålla 

dessa åtskiljda uppstår det problem vilket jag märkt under intervjuerna. 

       I det sammanhanget skiljer sig profilbilden från andra bilder på Facebook då man har full 

kontroll över denna, till skillnad från andra bilder som läggs upp, särskilt de där man blir 

”taggad”, som snarare blir ett hinder i skapandet av sin identitet. Dessa är bilder man själv 

inte valt eller vet hur man ser ut på, och alla olika publiker man har på Facebook får se dessa 

vilket skapar stress över att inte hinna ta bort taggen innan någon ser kortet. Detta gör att 

profilbilden blir viktigare än andra bilder då man visar upp sin identitet.   

       Det flesta jag har pratat med tycker att det är positivt att ha äldre användare som vänner 

och vice versa och att fördelarna överväger nackdelarna. Däremot märker jag en problematik 

från båda sidor då de upplever att man får ta del av och dela med sig av bilder och 

information till grupper man kanske inte vill, då alla samlas på samma ställe.  

       På vissa sätt kan man säga att Facebook innebär en utmaning för identitetsarbetet 

eftersom sådant som man förr höll inom vissa grupper, eller hemma i tonårsrummet, nu läggs 

ut till allmän beskådan. Detta oroar de vuxna informanterna och blir ett problem även för 

yngre som dock har strategier för att lösa detta genom att exempelvis ta bort taggar, be vänner 

ta bort bilder, eller ställa in vilka bilder de olika vännerna ska få tillgång till. Här går 

Facebook användarna till mötes då de skapar inställningar som gör sådant möjligt. 

       Att se på profilbilden genom de teorier jag har valt visar att där finns samma typ av 

identitetsarbete som Goffman och Giddens pratar om i sina nu klassiska texter, som stärks av 

att de visar sig fungera för att förklara ett nytt sammanhang. Skillnaden är att flödet av bilder 

och kommunikation är mer omfattande och har ett högre tempo. Facebook är dock en social 

arena och beteendet på Facebook liknar beteendet i ”verkligheten”. Facebook är en scen bland 

många andra.  

 

4. Slutdiskussion 
Kanske aldrig tidigare har vi generationer emellan fått veta så mycket om varandra. Delar 

som vi annars inte har tillgång till hos varandra blir synliga, vilket kanske skapar närmare 

relationer mellan oss själva och de vi tycker om och kanske kan vi lära oss av varandra, 

generationerna emellan. Samtidigt har vi en önskan att kunna kontrollera det människor ska se 

och veta om oss. När man diskuterar bilder på nätet och ungdomars identitetsskapande är det 

                                                
65 Ibid., s, 122. 
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lätt för vuxenvärlden att moralisera och förfasas. Att lyssna på ungdomarnas egna röster och 

höra om deras egna strategier är viktigt, då en uppladdad bild för ungdomar kan vara viktigare 

än de varningar man eventuellt hört från vuxna i sin närhet. 66  

       Det märks att profilbilden är viktig, men kanske ännu viktigare är det sociala samspelet 

oss människor emellan, och detta är inget nytt för Facebook. Att identitetsarbete sker där 

människor är gör slutsatsen om Facebook som en social scen ganska självklar.  Samtidigt 

kanske man tar för lätt på hur svårt det kan vara med identitetsarbete via ett medium som 

bilder. Efter intervjuerna inser jag hur lätt det är att ta alla de bilder vi omges av för givna. Att 

faktiskt se på och lyssna på samtal och tankar kring bilder har varit spännande och många nya 

frågor har väckts hos mig, och förmodligen även hos mina informanter.  

       Det går inte att undvika de sociala mediernas genomslagskraft. Eftersom det nu blir fler 

och fler som ansluter sig till Facebook hamnar vuxna människor i samma situationer som de 

som är mer vana användare av sociala nätverk – ungdomarna. Här har de mycket att lära av 

ungdomarna, men samtidigt har vuxna självklart mycket att lära tillbaka.  

       Det jag som lärare kan bidra med är dels en nyfikenhet och öppenhet inför nya medier, 

men jag måste också tillsammans med eleverna prata om dessa medier, ta upp värderingar och 

tillsammans lära oss att tolka och tala kring bilder, vilka signaler man sänder ut i valet av bild 

och hur dessa signaler kan tolkas och upptas av olika typer av mottagare. På detta sätt kan 

man lära sig att undvika att styras för mycket av ”osynliga teaterregissörer” och bli mer 

kritisk och reflekterande i sitt identitetsarbete. 

       När jag tänker tillbaka på den där dagen i skolan då vi skrev brev till oss själva minns jag 

hur jag tänkte ” va vuxen jag kommer att vara då, säkert lika tråkig och lika jobbig som en del 

vuxna är nu”. Jag minns att jag formulerade råd till mig själv som jag ville att jag skulle läsa 

som vuxen, vilka jag självklart glömt nu. Man glömmer i identitetsarbetet den man var och är 

fokuserad på den man skulle vilja bli. Någonstans i mitten finns det enda du kan förändra, den 

du är nu. Att hjälpa mina elever i det arbetet är en av mina viktigaste roller, men det kräver att 

jag också kan se och försöka förändra mig själv. Med tanke på bildens betydelse i 

identitetsarbetet blir rollen som bild- och medielärare kanske den viktigaste jag kan spela. 
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Bilagor: 
Bilaga 1. Bilder från min Facebookprofil som jag haft under arbetet. 
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Bilaga 2. Profilbilder som använts som diskussionsunderlag vid intervjuerna.  
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Forts, bilaga 2.  
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Bilaga 3. Några av de bilder jag tagit på mig själv varje dag under arbetets 
gång.  
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Bilaga 4. Frågor jag utgått från i mina intervjuer.  
 

Frågor jag utgått från vid intervjuerna: 
 
Allmänt 

-‐ När skaffade ni och varför skaffade ni Facebook?  
-‐ Var ni med i något community innan? 
-‐ När/hur ofta är ni inne på Facebook? 
-‐ Hur många vänner har ni ungefär på Facebook? 

 
Bilder 
 

-‐ På vilket sätt använder ni bilder?  
-‐ Vilken betydelse har bilder tror ni för Facebook? 
-‐ Hur ser era profilbilder ut? 
-‐ Brukar du retuschera eller förändra bilden innan du använder den? 
-‐ Hur ofta byter ni profilbild ungefär? 
-‐ Vad tycker ni om att man kan tagga varandra i bilder? 
-‐ Taggar ni folk i era bilder? 
-‐ Kan ni ge exempel på bilder som ni aldrig skulle ha som profilbild?  
-‐ Tar ni bort några bilder? 

 
Generation 
 

-‐ Vilka åldrar har era vänner? Spelar det någon roll?  
-‐ Hur ser era föräldrar på Facebook t.ex. Använder de sig själva av det? 

 
Respons 
 

-‐ Hur ser kommentarerna ut? Vilka typer av kommentarer brukar ni få på bilder? 
-‐ Är det viktigt med kommentarer? 
-‐ Hur tänker ni kring andra vänners profilbilder?  

 
 
 
Via Facebook har jag frågat några av mina informanter följande: 
 

-‐ Hur ofta byter du profilbild? 

-‐ Varför byter du när du byter? 

-‐ Varför valde du den bilden du har nu? 

-‐ Hur tror du att andra tänker om din profilbild? 

 
 

 
 


