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ABSTRACT  
Hanna Olsson Friberg 

Jag syns alltså finns jag 
Bildens roll i ungdomars identitetsskapande 
I’m visible therefore I am 
The significance of images in the creating of identity in youths 

Antal sidor: 24 

Syftet med uppsatsen är att diskutera vilken roll bilden spelar i ungdomars identitetsskapande, 

på vilket sätt den används och i vilket syfte. Frågeställningarna är som följer: Vilka bildmedier 

används? Finns det en medvetenhet kring användandet av bildmedierna? Varför används dessa 

bildmedier? Hur används dessa bildmedier? Hur upplever eleverna bildens roll i sina liv? 

Metoden för uppsatsen är kvalitativ i form av fokusgrupper och deltagande observation. Det 

studien har kommit fram till är att bilden spelar en mycket komplex och viktig roll när det gäller 

inte bara ungdomars identitetsskapande utan hela deras kommunikation med varandra, 

samhället och världen. Hela oskrivna regelverk kring bildanvändandet existerar och de flesta är 

väl insatta i dem. Bilden i alla dess former används dels som bevis på vad man gjort, dels som 

kommunikator för att mestadels medvetet men också omedvetet sända olika budskap. Dessa 

budskap handlar främst om identitet och marknadsföringen av denna men också om relationer 

och bekräftelse.   
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Kapitel 1: Inledning  
1:1 Ämnesval 
Vem är jag? Den frågan har människan brottats med i alla tider. Nu mer än någonsin enligt 

många sociologer och de ungdomar som medverkat i studien. Varför är det så? Thomas Ziehe 

(1989) talar om kulturell friställdhet, Ove Sernhede (2007) tar mer odefinierat upp fenomenet, 

men de landar i samma uppfattning, ungdomar har inte längre en given plats. Detta är helt i 

linje med Anthony Giddens (2007) som också menar att man tidigare föddes in i sin identitet. 

Man var murardotter eller bagarson, man var arbetar- medel- eller överklass, listan kan göras 

lång. Men så är det inte längre. Idag måste vi, enligt dessa sociologer, i högre grad än 

någonsin skapa vår egen identitet och hur gör vi det? 

 

Identitet handlar precis lika mycket om vad en människa är som vad denna människa inte är. 

De flesta människor definierar sig själva genom tillhörighet med vissa och det faktum att de 

vill ta avstånd från andra. I gruppgemenskap skapas tankemönster kring moral, etik, politik 

etc. En grupp kan i det här fallet vara allt från det sociala umgänget, buddhister, 

djurrättsaktivister eller musiker. En person behöver alltså inte känna några andra medlemmar 

för att vara med. En hårdrockare är hårdrockare vare sig han/hon har vänner som är det eller 

inte. Så genom att tillhöra en grupp berättar man ganska mycket om sig själv. Men hur visar 

man att man tillhör en grupp? 

 

Det framhålls både i medier och på andra ställen att vi lever i en visuell kultur, våra barn 

växer upp i ett bildsamhälle. Det tas ofta upp men vad betyder det egentligen? Det diskuteras i 

många olika forum, men diskussionerna eller samtalen har oftast en anstrykning av 

problematisering. I den visuella kulturen utsätts människor för bilder som påverkar och färgar 

dem i högre eller lägre grad. Frågor som ställs i media och skola rör hur människor påverkas 

av reklambilder, av bilder på internet m.m och vilka effekter det får, speciellt hos ungdomar. 

Hela diskussionen kan uppfattas som väldigt ensidig. Media, uppskrämda föräldrar och lärare 

verkar bara tala om ungdomar som konsumenter, inte användare och absolut inte producenter. 

Man kan lätt få bilden av rädda, inkompetenta ungdomar fångade i en ond tornado av bilder 

som ansätter dem från alla håll och tvingar dem att tänka och känna på ett visst sätt. 

 Med detta menas inte att människor inte blir påverkade av bilder, inte heller att inget av det 

är problematiskt, men skulle det inte kunna vara så att ungdomar faktiskt är producenter och 

använder sig av bilderna, bland annat för att visa samhörighet med ovan nämnda grupper?  
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Frågan i studien vad gäller ungdomars identitetsskapande handlar mer om i vilken 

utsträckning, på vilket sätt, med vilka medier och varför?  

 

Det finns väldigt mycket forskning kring ungdomskultur, gruppsykologi och 

identitetsskapande. Problemet är för det första att den mestadels handlar om punkare, gothare 

eller andra grupper som sticker ut. Den här studien fokuserar på ungdomar i allmänhet, en 

form av kulturstudier på bred front som ofta förknippas med Birminghamskolan.  

 

Birminghamskolan etablerade en forskningstradition på 1970-talet med bred social och 

kulturell anknytning. De undersökte hur människor tog del av och skapade mening ur 

mediernas texter. De menar att människor skapar sin kultur utifrån habitus. 

Birminghamskolan influerades av Antonio Gramscis hegemoniteori vilket gjorde att de fick 

syn på olika subkulturer som ungdomar etablerat. Individerna i dessa subkulturer studerades 

och man undersökte hur de förhöll sig till de medietexter de byggde sin identitet utifrån. 

Sociologen Stuart Hall betonade vikten av semiotiken och talade om hur tolkningen av olika 

budskap skiljer sig mellan människor/grupper med olika social position och olika värderingar 

(Gripsrud 2002, 82-85).  

 

Det andra problemet är att den tidigare forskning kring detta är gjord främst mellan 1970-talet 

och fram till tidigt 2000-tal. Alla de digitala möjligheter som finns idag fanns inte då, mor och 

far hade då fortfarande lite, om än inte mycket, att säga till om gällande kläder och hårfärg 

och tatueringar var fortfarande ganska tabubelagda.  

 

De flesta ungdomar har idag mer egna pengar vilket gör att de kan styra klädval och liknande 

på ett helt annat sätt än ungdomar i tidigare generationer. Individualiserade produkter inom 

allt från mobilskal till hudvårdsprodukter riktar sig till ungdomar med slogans som ”för dig 

som håller på med sport, för dig som söker lugnet inom dig själv” etc. och tatueringskonsten 

blomstrar. Idag finns sociala medier och så kallade communities såsom Facebook, där många 

väljer att presentera sig själva genom text och bild. Den nya tekniken med kameror i 

mobiltelefonen är direkt kopplad till dessa sociala medier. Detta gör att människor ständigt 

med hjälp av text och bild kan visa upp vad de gör och hålla vänner och bekanta uppdaterade 

angående sina liv.  

Det är ofta på gymnasiet som frågorna kring den egna identiteten och grupptillhörigheten tar 

sig visuella och extroverta uttryck. I dagens samhälle där identitetsskapandet, enligt många 
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sociologer som Ziehe (1989) och Giddens (2007), ligger mer än någonsin i människans egna 

händer är följande aktuellt, inte minst för blivande bildlärare. 

I marknadsföringen av oss själva, som identitetsskapandet delvis har landat i, kan vi ställa oss 

frågan vilka bildmedier gymnasieungdomar använder sig av och vilken roll spelar dessa? 

 

 

1:2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att diskutera elevers uppfattningar om den roll som bildmedier spelar 

i ungdomars identitetsskapande. 

 

Frågeställningar 

Vilka bildmedier används av ungdomar?  

Finns det en medvetenhet kring användandet?  

Varför används bildmedierna? 

Hur används bildmedierna? 

Hur upplever eleverna bildens roll i sina liv? 

 

1:2:1 Avgränsningar 

I den här uppsatsen innebär bildmedier både digitala och analoga medier. Detta innefattar 

både Facebook etc. och tryck på tröjor etc. Dock inkluderas inte färger på kläder, accessoarer 

och liknande i form av identitetsmarkörer, mycket av litteraturen kring analoga bildmedier har 

sin tonvikt på dessa markörer men då detta är ett undersökande arbete inför ett större arbete 

där dessa saker ska behandlas exkluderas det nu. På grund av detta kan det verka som om 

forskningsöversikten är något mager vad gäller de analoga medierna.  

 

Vidare tas inte heller genusaspekten av identitet upp. Främst eftersom det inte är relevant i 

relation till uppsatsens syfte och frågeställningar men också eftersom vissa mönster och 

nyanser kan gå förlorade om man väljer att se pojkar och flickor istället för ungdomar. 
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1:3 Forskningsöversikt 
På Facebook kan användarna skapa sin egen identitet både genom att berätta om sina dagliga 

aktiviteter men också genom att lägga upp en biografi över stora livshändelser. Detta görs till 

stor del med hjälp av bilder. Look at us: Collective Narcissism in College Student Facebook 

Galleries (Mendelson & Papacharissi, 2010) är en studie där Andrew L. Mendelson, docent i 

journalistik och Zizi Papacharissi, doktor i journalistik har observerat och tolkat unga 

collegestudenters bilder på Facebook. Tolkningarna rör både det faktiska innehållet i bilderna 

och vad studenterna vill framhäva genom att visa upp dem. Enligt deras resultat är flest bilder 

fotograferade i sociala sammanhang. Motiven som oftast återkommer är studenten 

tillsammans med vänner, på fest, eller i annan upplevelsebaserad kontext. Enligt Mendelson 

& Papacharissi upprepar studenterna vissa mönster i bilderna, både vad gäller situationer och 

posering. De tolkar detta som att det är gemenskap, sociala aktiviteter och statushöjande 

upplevelser som är det studenterna helst visar upp på Facebook. I andra hand kommer bilder 

på studenten själv. Vad gäller posering tror de att studenterna har blivit vana vid att posera för 

foton och vet hur de ska göra för att se bäst ut på bild.  

 

If photos are taken for the purpose of being displayed and tagged, does this render the 

experiences and the social relationships presented more real? (Mendelson & Papacharissi 

2010, 3) 

 
Citatet ovan är en intressant och viktig fråga som återkopplas till i studiens analysdel. Soraya 

Mehdizadeh, psykolog och forskare vid York University i Canada, tar upp en annan viktig 

och intressant aspekt. I sin text Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-esteem on 

Facebook (2010) undersöker Mehdizadeh hur ungdomar med låg självkänsla som har svårt 

med verklighetens relationsskapande använder Facebook mer än ungdomar som inte uppvisar 

dessa problem. Mehdizadeh framhåller att dessa ungdomar här har en möjlighet att skapa den 

identitet och det liv som de inte har möjlighet eller mod att skapa i verkligheten. Hon talar 

speciellt om hur detta kan göras med hjälp av bilder som förbättrats, både vad gäller fysiska 

och sociala egenskaper, i program som photoshop. Detta innebar att ungdomarna drog sig 

tillbaka från verkligheten medan de blommade ut på internet.  

 

I  Flickr and Public Image-Sharing: Distant Closeness and Photo Exhibition skriver Nancy 

Van House (2007), professor vid University of California, att användare av t.ex Flickr har en 

medvetenhet kring sina möjligheter att påverka hur andra ser dem. De förstår att det är sidor 
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som Flickr som gett dem denna möjlighet och de vet värdet i att presentera en av dem själva 

vald bild av sin identitet med hjälp av just bilder. Van House menar att detta främst görs 

genom att lägga upp och dela bilder med motiv som understryker ett intresse eller något som 

användaren vill ska representera dem. Detta gäller även uppvisande av vänner och deltagande 

i sociala sammanhang. Även bilder som inte tycks ha med identiteten att göra har detta syfte. 

Om användaren lägger upp bilder på mat kan det antas att han/hon är intresserad av att laga 

mat, äta rätt etc. medan en helt annan bild skapas av någon som lägger upp bilder på verktyg. 

Om personligt fotografi skriver Van House följande: 

 
[…] social uses of personal photographs. First is memory, narrative, and identity. […]  

Second, both the content and uses of personal photos has traditionally reflected and sustained 

relationships. […] Third, photos are used for self-representation. (Van House 2007, 2) 

 

Van House har alltså identifierat olika sätt där personligt fotografi används I sociala 

sammanhang. Det första handlar om minnen, berättande och identitet. Hon menar att 

berättelser av den här typen är extremt viktiga för det ständigt pågående identitetsskapandet. 

Den här sortens foton och berättelser hjälper oss inte bara att minnas utan att skapa berättelser 

kring vårt liv och vår självkänsla, både individuellt och tillsammans med andra. 

Den andra kategorin berättar om hur innehåll och användande av personliga fotografier 

traditionellt har både speglat och hjälpt till att upprätthålla relationer. Hon menar att 

fotografier av människor, platser man har gemensamma, tillställningar och aktiviteter är 

viktiga för att vi ska känna tillhörighet och när vi tittar på foton tillsammans och berättar 

historier kring dem förstärker vi våra relationer, genom historierna och bildernas innehåll men 

också genom att vi sitter tillsammans och tittar på dem. 

Det tredje är självrepresentation. Människor försöker genom foton framställa sig själva på ett 

sådant sätt att de blir säkra på att andra ser dem som de önskar bli sedda.  

Foton såsom självporträtt, bilder på vänner, familj, ägodelar, aktiviteter och så vidare är en 

form av självrepresentation precis som bilder som representerar fotografens estetiska sinne, 

humor och skicklighet. 

  

Claudia Nir (2012) talar i sin text Identity-construction on Facebook om hur det faktum att 

kameror är lättillgängliga idag tillsammans med att de är direkt kopplade till internet har 

bidragit till Facebooks framgång.  
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The success of Facebook is in some ways linked with the rise and use of photography in 

everyday activity […] Development of new technologies, smaller cameras and camera phones 

allow people to create images wherever and whenever they want. […] These emerging and 

ever changing digital tools significantly affect the way people socialize and interact and, by 

extension, the way they maintain and secure relationships. (Nir 2012, 20-21) 

 

Nir lyfter fram hur foton som tidigare skulle kastats idag blir postade på internet. Eftersom 

kamerorna är små kan vi alltid ha dem med oss och detta leder till att vi fotograferar allt från 

viktiga till banala händelser i våra liv. Nir menar att detta i förlängningen kommer att påverka 

hur människor interagerar och bibehåller sina relationer. 

 

Angående de analoga medierna har både Pierre Bourdieu (1993), sociolog och Erving 

Goffman (2007), sociolog teorier om identitetsskapande genom exempelvis kläder och 

accessoarer. Bourdieus teorier rör handlingsmönster och habitus medan Goffman talar om 

roller. Båda menar att kläder hjälper till att stärka identiteten. Forskaren Elizabeth Wilson 

(2005) bygger vidare på detta och skriver om hur bandet mellan kläder och den mänskliga 

identiteten är mycket starkt och att de existerar i en symbios med varandra. I samma bok, 

Påklädd, uppklädd, avklädd. Om kläder, kropp och identitet (2005), skriver flera forskare 

kring samma ämne och hur kropp, identitet etc. samverkar i samhället.  

 

Susan B Kaiser (1990), professor i genusvetenskap, kläder och mode vid University of 

California menar att en stor del av interaktionen mellan människor samt det egna 

identitetsskapandet sker med hjälp av kläder och accessoarer. Men hon menar också att dessa 

saker inte enbart uttrycker vår identitet utan också kan användas som strategiska vapen.   

 

Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning på en stor ökning av och fokus på den egna 

identiteten och fotografier som tas i samband med detta. Den nya tekniken bidrar till dessa 

tendenser. Tidigare forskning ser också en medvetenhet hos ungdomarna kring detta samt att 

vi skapar oss själva i möten med andra och att det finns beteendemönster kopplade till detta. 
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1:4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogörs för Bourdieus, Giddens, Goffmans, Simmels och Cooleys teorier 

utifrån boken Klassisk och modern samhällsteori (2007). Detta eftersom den erbjöd en 

grundlig och djupgående genomgång av alla begrepp och viktiga teorier som skulle varit 

svåra att hitta och lyfta ur andra verk. Studien är kompletterad med primärkällor. 

De flesta begrepp som presenteras här förklaras djupare och mer ingående i analysens löptext. 

 

Enligt Andersen och Kaspersen menar Pierre Bourdieu att kampen om bekräftelse kan vara 

den mest fundamentala dimensionen i mänsklig samvaro. Man deltar i kampen med hjälp av 

förvärvat symboliskt kapital som omsätts i status/heder. Vad detta symboliska kapital består i 

bestäms av fältet man befinner sig i. Ett fält definieras som ”ett nätverk eller en konfiguration 

av objektiva relationer mellan positioner, som bestäms utifrån deras placering i förhållande 

till de aktiva kapitalformerna på fältet” (Andersen & Kaspersen 2007, 278). Varje fält har en 

doxa, regler för vad som är självklart, eftersträvansvärt med mera och det är doxa som avgör 

vad det symboliska kapitalet består av. Det är en sammansättning av ekonomiskt kapital, 

socialt kapital och kulturellt kapital men vad dessa saker innebär är olika för olika fält. 

 

Enligt Andersen och Kaspersen har sociologen Anthony Giddens influerats av Erving 

Goffman och psykologen Erik Homburger Erikson och menar att vår självidentitet blivit ett 

reflexivt projekt. Med detta menar han att identitet tidigare bestod av yttre förhållanden och 

traditioner, markörer som klass, kön, social status och släktskap. Identiteten var i stort sett 

bestämd från det att man föddes. Det nutida samhället däremot, handlar om hur man skapar 

sin egen identitet. Vi skapar oss själva och formar hela vår existens genom olika val och 

beslut. Alltså, självidentiteten är inget givet utan något vi skapar och bevarar genom våra 

handlingar och val. Den produceras och reproduceras. Detta, menar Giddens, skapar osäkerhet 

och ångest. 

Dessa tankegångar finner man även, menar Andersen och Kaspersen (2007), hos Georg 

Simmel som uttryckte att ”individens önskan att förverkliga sig själv på ett autentiskt och 

autonomt sätt och samhällets ”önskan” att placera individen på en speciell plats” var en 

växande konflikt (Andersen och Kaspersen 2007, 93). 

 
Tanken att individen är en gestalt som kan relateras till grupper, kollektiv och samhället växer fram i 

en tid som präglas av en djupgående individualisering. Individen frigörs från traditionella strukturer 

och får allt större möjligheter att påverka och förändra sin livsbana. (Johansson 2004, 9)   
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Tanken i citatet ovan är grunden till socialpsykologin. Vidare skriver Thomas Johansson 

(2004), socialpsykolog, att mediernas utveckling har ökat människors förståelse av hur viktigt 

det är att synliggöra sin identitet eftersom identiteten skapas och uppstår i kontakt med andra 

människor. Johansson talar om kollektiva identitetsprojekt och neostammar som kan vara 

både varaktiga och tillfälliga och att allt i slutänden drar mot samma mål: traditioner, 

tillhörighet och den sanna identiteten (Johansson 2004, 161-162). 

 

Jostein Gripsrud, mediavetare vidareutvecklar Giddens tänkande och skiljer mellan vår 

personliga identitet och sociala identitet. Han menar att vi själva skapar vår personliga 

identitet medan andras åsikter och tankar om oss är medskapare i vår sociala identitet. 

(Gripsrud 2002, 20). Detta tycks vara en vidareutveckling av Charles H Cooleys begrepp 

”spegeljaget” som innebär att individer använder andras syn på dem som en spegel och skapar 

sin självuppfattning utifrån detta (Andersen & Kaspersen 2007, 98-100).  

 

Johansson och Gripsrud ger tillsammans intrycket att identitet idag är helt förknippat med 

saker vi gör. Individen i sig har inte mycket värde när den bara sitter still och är.  

 

De ständiga revisionerna av identiteten och upplevelsen av de till synes obegränsade 

möjligheterna att skulptera en ännu vackrare kropp och att tjäna mer pengar leder till nya 

framgångar och upplevelser. Dessa framgångar måste visualiseras för att individen skall 

kunna uppnå en identitetsbekräftelse. (Johansson 2004, 163)   

 

I citatet ovan ser vi också den starka koppling till det visuella och behovet av andras 

bekräftelse som Johansson och Gripsrud står för. 

 

Andersen och Kaspersen menar att Goffman också menar att människor runt omkring oss är 

medskapare av vår identitet, fast på ett helt annat sätt. Han menar att vi står på scen inför 

andra människor. Vårt verkliga jag står bakom scenen, dolt. Det vi ”spelar upp” är det vi vill 

att andra människor ska se och detta påverkas i hög grad av vad dessa andra människor vill se. 

Goffman talar också om hur vi ständigt försöker bibehålla det som vi spelar upp. Att vi t.ex 

säger ”hoppsan” om vi snubblar för att låta alla andra veta att vi normalt sett har full kontroll. 

Detta gäller givetvis även mer komplexa situationer (Andersen & Kaspersen 2007, 160-161).  
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Thomas Ziehe (1989), ungdomsforskare och professor i pedagogik, talar om visualitetens 

ökade betydelse. Han menar att bilden alltid är närvarande vilket tvingar oss att alltid jämföra 

oss eller ställa oss i relation till bilden. Dessa bilder representerar, vad han kallar ”fiktiva val”. 

Ett exempel som Ziehe tar upp är en kvinna som ser en annan kvinna i en reklam som verkar 

leva det liv hon vill leva. Annonsen uppmanar henne att köpa kläderna. Hon har nu ett fiktivt 

val att välja den livsstilen eller inte. Valet är fiktivt därför att det inte finns en chans för henne 

att uppnå sagda livsstil, speciellt inte genom att bara köpa kläderna. Effekten blir ändå den 

samma, hon känner att hon gjort dåliga val, att hon missar något, även om valet aldrig var 

verkligt. Mycket av denna ambivalens kommer enligt Ziehe från den kulturella friställdheten 

han menar är ett faktum idag. Var vi föds och vilka medel vi har spelar idag enligt samhället 

ingen roll, alla val är möjliga, alla möjligheter står öppna för dig. Detta är budskapet även om 

det absolut inte förhåller sig så. Detta skapar förväntningar som går långt över vad de flesta är 

kapabla till. Det kan bara sluta med besvikelse, en känsla av misslyckande (Ziehe, 1989). 

 

Sammanfattningsvis består studiens teoretiska perspektiv av tre teorier. Pierre Bourdieu ligger 

till grund för detta teoretiska perspektiv, speciellt hans teser kring bekräftelse, symboliskt 

kapital, fält och doxa. Identitetsteorin har byggts på Erving Goffman, Anthony Giddens, 

Thomas Johansson och Jostein Gripsrud med vissa referenser till Georg Simmel och Charles 

H Cooly som alla menar att vi själva skapar vår identitet men med hjälp av andras syn på oss. 

Samhällsteorin är baserad på Thomas Ziehes tankar kring visualitetens ökade betydelse, 

kulturell friställdhet och fiktiva val. 

 

1:5 Metod 
Materialet till studien har inhämtas genom den kvalitativa metoden fokusgrupper. Det finns 

flera anledningar till detta. För det första är det mera avslappnade samtalet som en fokusgrupp 

kan erbjuda, och som oftast inte en intervju uppnår, att föredra för att fånga in önskvärd 

information. För det andra kan svar på vissa frågor behöva diskuteras fram och för det tredje 

nås fler elever på kortare tid, något som är viktigt då variation i urvalsgruppen är att föredra 

och tiden är begränsad (Bryman 2011, 446-465). Fanny Ambjörnssons resultat stöder 

antagandet att man med hjälp av den här metoden kan upptäcka saker som inte varit i fokus 

från början vilket inte blir fallet i en intervju där en person bara svarar på frågor, både 

information och svar blir utifrån ungdomarnas perspektiv och det är det som här är relevant 
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(Ambjörnsson, 2004). 

Utöver detta tillämpas även deltagande observation. Med detta menas att 

intervjuaren/forskaren observerar i en deltagande situation både under lektionstid och fritid 

inom ramarna för skoldagen 08:00-16:15. Förhoppningen är att på det här sättet lyckas skapa 

relationer som gör att information som annars är utom räckhåll för vuxenvärlden blir 

tillgänglig (Ambjörnsson 2004, 38-42). 

 

1:5:1 Genomförande 

Idealiskt hade varit att spela in fokussamtalen med ungdomarna. Det finns många fördelar 

med den tekniken. Det är svårt att hinna anteckna när många människor pratar, det är också 

ett störande moment som eliminerar det naturliga i samtalet som här är målet. Språkliga 

nyanser och liknande kan gå förlorade om anteckningar är det enda stödet vid transkribering 

eller genomgång och om det är av intresse vem som säger vad är inspelning klart den bästa 

metoden (Ambjörnsson 2004, 39). Nackdelarna är att även detta kan ses som störande av 

eleverna. Tidigare erfarenhet visar att de flesta inte vill bli inspelade. Det verkar mycket värre 

att säga något om det blir inspelat, då finns det kvar för alltid. Det tar väldigt lång tid att 

lyssna igenom och transkribera en fokusgruppintervju. Det kan vara svårt att höra vem som 

säger vad, personer kanske pratar i munnen på varandra och liknande. Man måste också vara 

säker på att man har bra utrustning som plockar upp även svaga röster. Då det är ett faktum att 

inspelning är känsligt för många av intervjupersonerna, bättre utrustning än mobiltelefon inte 

finns att tillgå och tiden är begränsad återstår bara anteckningar. Dessa anteckningar ska dock 

göras efter intervjun. Det blir fler, kortare samtal för att underlätta detta (Bryman 2011, 463-

464). 

 

Fokusgrupperna bestod av fyra grupper med fem elever i varje som observerades tre gånger 

var. Alla träffarna låg inom ramen av en vecka. Idealt hade mer tid önskats mellan gångerna. 

Intervjuledaren var så lite delaktig som möjligt, ställde bara frågor när diskussionen avvek 

från ämnet och presenterade frågorna på ett så enkelt och opartiskt sätt som möjligt. 

Intervjuledaren inledde med att berätta om lärarutbildningen med inriktning bild och varför 

bild är ett så intressant ämne. Därefter flöt samtalen ganska naturligt in på det som var av vikt 

för studien.  
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1:5:2 Etik 

Studien är utformad efter de forskningsetiska principer som följer. Informationskravet innebär 

att forskaren ska informera alla berörda om studiens syfte. De som deltar ska förstå att de gör 

så på frivillig basis och att de kan avbryta när som helst. Samtyckeskravet innebär att alla 

deltagare bestämmer över sin egen medverkan, om deltagarna är minderåriga måste 

vårdnadshavares godkännande inhämtas. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter 

eller liknande ej får förvaras på ett sådant sätt att obehöriga kan få tillträde till dem. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och det material som samlas in under studien enbart 

får användas till det forskningsändamål de samlades in för (Bryman 2011, 131-132). Studien 

inleddes med en presentation av intervjuledaren, dennes uppgift och dess syfte under 

elevernas vanliga lektioner. Information om vilka frågor som skulle samtalas kring 

tillhandahölls, att det var frivilligt att delta, att de skulle ha fyllt sexton år, att de var anonyma 

och att deras uppgifter inte skulle användas till något annat än studien. Innan samtalen 

startade förklarades mer ingående att det innebar att de när som helst kunde vägra svara på 

vissa frågor eller avbryta intervjun. På det här sättet uppfylldes alla etiska krav innan studien 

tog sin början (Bryman 2011, 131-132). 

 

1:5:3 Urval 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval. Tillgängligheten är en stor faktor men kanske ännu större 

är att det finns existerande relationer med både lärare och elever sedan intervjuledaren gjort 

stora delar av sin verksamhetsförlagda utbildning på skolan. Som beskrivs nedan i 

metodkritiken tar relationsskapande tid och kräver kontinuitet. Genom att välja de här 

eleverna kanske viss del av problematiken kan kringås. Detta betyder att eleverna som 

intervjuas kommer från en gymnasieskola i en stad i södra Sverige och majoriteten går på det 

estetiska programmet. I den här gruppen finns det stor variation gällande både kön, 

ämnesinriktning så som bild, musik, dans och drama som intressen och stilar. För att få in mer 

variation har intervjuledaren försökt få med sig elever från andra program som läst bild på sitt 

individuella val. 

 

1:5:4 Metodkritik 
När en sådan här metod tillämpas kan det vara svårt att behålla kontrollen i samtalet. Då 

intervjuledaren ska vara så lite aktiv som möjligt kan det också bli svårt att styra och hålla 

intervjun inom ämnet. Det ska dock sägas att inte alla ser detta som en nackdel, det beror helt 
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på vilka resultat som är önskvärda. Det blir snabbt mycket svåranalyserad data vilket det 

gäller att ha kontroll över. Det är svårt att se till att alla deltagare kommer till mötena vilket de 

behöver för att gruppdynamiken ska bestå. Det finns också en del gruppeffekter som inte är 

önskvärda, så som starkare individer som utövar inflytande över de svaga, en tendens att 

tillrättalägga sina svar inför de andra och liknande (Bryman 2011, ).  

 

Gällande den deltagande observationen ligger bristerna mer i att det inte funnits så mycket tid. 

För att hinna skapa den sortens förtroende och intimitet som Ambjörnsson nämner krävs 

kontinuitet under en mycket längre tidsperiod (Ambjörnsson 2004, 39-40). 

 

1:6 Disposition 
I resultatet besvaras frågeställningarna i tur och ordning. Därefter besvaras syftet med hjälp av 

det som dittills framkommit. Analysen består av tre delar där resultatet undersöks utifrån det 

kulturteoretiska perspektivet och med hjälp av de teoretiker som tagits upp tidigare i 

teorikapitlet. Diskussionen återknyter till inledningen och de frågor som ställts där.  
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Kapitel 2: Resultat  
Första dagen gick åt till presentationer. Jag besökte många olika lektioner, talade med många 

elever, var mycket tydlig med varför jag var där, vilka rättigheter de hade och vad jag var ute 

efter. Relationen återupprättades lite med de elever jag träffat tidigare under min 

verksamhetsförlagda utbildning och de presenterade mig för de som var nya sen jag var där 

sist. Det kändes bra, eleverna var positiva om än något reserverade och tillräckligt många var 

intresserade för att få ihop grupperna. Redan här i de initiella observationerna märktes det att 

eleverna använde sig av väldigt mycket bilder.  

 

Efter de första samtalen med eleverna stod det klart att listan på medier som används var, 

precis som jag börjat misstänka, oändlig. Följande medier är de som nämnts oftast och av flest 

elever, inte bara i fokusgrupperna utan även bland de elever jag samtalat med på raster, 

luncher och liknande. För att komma med på listan krävdes att minst fyra av de tjugo eleverna 

i fokusgrupperna tog upp sidan. De inom parentes är medier som nämnts nästan lika ofta som 

de i listan, dock producerade inte de flesta elever här utan konsumerade därför är de inte med 

bland de främsta. 

 

Lista över vilka bildmedier som används av flest elever: 

Facebook 

Instagram 

Tatueringar 

Tryck på kläder och accessoarer 

Dayviews (tidigare bilddagboken) 

DeviantArt 

Bloggar 

Tryck på väskor och skor 

Flickr 

Hemsidor 

Forum 

(Myspace, youtube) 

 

Av de tjugo elever jag har haft samtal med är det bara tre som inte upplever att de använder 

bilderna på något speciellt sätt. Men om man ser till dessa tre elevers klädsel och Instagram-
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konton och ställer dessa mot deras personligheter, detta var vad jag hade tillgång till, så gör de 

precis samma sak som de andra. Kanske var de inte bekväma nog att berätta detta för mig 

eller så skedde det omedvetet. Jag vet inte vilket. Jag kan ändå konstatera att en majoritet 

hade stor medvetenhet kring hur de använde bilder för att visa upp sitt mest fördelaktiga jag, 

enligt vad de själva tyckte var fördelaktigt. 

Exempel: 

Jag: Men känner ni att man kan använda de här bilderna vi har diskuterat? 

Elev 1: Hur då använda? 

Jag: Jo men... titta på min tröja, varför tror ni att jag valde den idag? 

Elev 4: För att du gillar The Clash.... 

Elev 2: Ja och du ville att vi skulle veta att du gör det! 

Jag: Precis! Känner ni att ni någonsin tänker så, att ni använder bilderna till något? 

Alla (nästan i kör): JA Haaaaa! 

Elev 3: Jasså du menar såååå. Självklart! 

Elev 4: Det gör man ju hela tiden. 

Elev 1: Alltså jag skulle aldrig komma i en tröja med Justin Beiber på även om jag kanske 

hade en skiva med honom hemma! Snacka om socialt självmord. 

Elev 2: Precis, och du skulle ju aldrig posta hans låtar på FB heller... Men man skulle ju inte 

gå i en bandtröja bara för att dom är coola heller... Det är typ oäkta och astöntigt. Jag 

hoppas för din skull att du verkligen gillar The Clash! 

(Jag visar min spellista i telefonen) 

Elev 4: Tur för dig för det är typ värsta sorten när dom inte ens vet något om bandet och bara 

“åhhh Ramones!!!” men dom kan typ inte nämna en enda låt. Man tar ju det man gillar fast 

man väljer kanske det bästa. 

 

Frågorna kring hur bildmedierna används syftade till att undersöka huruvida det fanns en 

medvetenhet kring detta. Jag har kommit fram till att det gör det. Svaren ovan visar inte bara 

på medvetenhet utan också på att det finns regler om hur långt man får gå. Om man använder 

bilder utan verklighetsförankring blir man sedd som falsk eller posör och tydligen är detta det 

värsta och lägsta som finns.  

 

Varför eleverna känner ett behov av att använda dessa medier var en mycket större fråga som 

det tog mycket längre tid att besvara. Många svar var individuella och omfattade allt från ”för 

att det är kul” till ”för att bild är min grej”. Det jag fann intressant var dock inte dessa svar 
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utan det som var gemensamt för nästan alla elever jag pratade med. De presenterades på olika 

sätt och formulerades helt individuellt, kärnan var ändå den samma. Några exempel på dessa 

svar var ”Jag skulle ju inte ha hittat mina vänner om vi inte hade upptäckt att vi gillade 

samma saker”, ”Hur skulle folk annars få reda på vem jag är?” och ”Hur ska andra annars 

veta att jag gillar alla dom här sakerna? Det är ju inte som om man kan gå runt med olika 

plakat som berättar det”.  

 

Det fanns även de elever som uttryckte det hela ännu mer precist:  

 
Hälften av livet är ju på internet så om du inte finns där så finns du ju typ inte och den andra halvan 

märker ju ingen om du inte visar att dom vill märka dig med typ kläder och så (Elev 2).  

 

Som svar på allt det här sa jag att folk märker väl vem man är om de pratar med en, allt det 

där som ”skulle behöva skrivas på plakat” kommer väl fram om man umgås? De bara 

skrattade åt mig och frågade hur jag skulle få dom att umgås med mig då.  

 

Eftersom vi inte verkade komma längre med just det frågade jag dem hur det kommer sig att 

allt man gör måste postas på internet. De flesta kontakter vi har på Facebook och Instagram är 

människor vi redan känner så deras tidigare argument gällde inte här. Elev 14 i studien 

svarade direkt med en motfråga: Hur ska de annars veta att jag har gjort det? Jag träffar ju inte 

alla mina kontakter varje dag.  

Exempel: 

Jag: Men är det så hemskt då? Om inte alla vet att man gjort en viss sak? 

Elev 14: Kanske inte hemskt men… Då är det ju som om man inte gjort det alls… 

Elev 16: Ja, alltså, stor mening liksom… 

Jag: Menar ni att det inte är värt något om jag åker på en resa och inte får berätta det för 

någon? Är inte upplevelsen värd något i sig? 

Elev 14: jo…. det är den väl… Om man hade kul och så, men den hjälper ju inte till. 

Jag: Hur menar du? 

Elev 14: Men om jag vill vara en sån som reser så hjälper ju inte resan till om jag inte får 

berätta om den. 

Elev 13: Precis! Upplevelser ska ju göra att man kan prata om saker och säga ”jo fast det vet 

jag för jag har gjort det. 

Elev 15: Ja, typ livserfarenhet… Fast det är inte bara det. Det blir ju faktiskt lite bättre om 
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andra säger typ ”wow, har du varit där”. 

Elev 16: Eller typ ”shit vad duktig du är som gjorde det!” om man typ har målat eller så. 

 

Trots detta fick man inte visa sig för duktig heller. Det var ett stort misstag om man inte ville 

bli sedd som någon som bara vill ha uppmärksamhet eller återigen en posör. Balansgången 

mellan att visa upp saker på ett genuint och äkta sätt och att övergöra det så att man framstår 

som posör verkar mycket svår och full med oskrivna regler, ändå verkar alla elever jag talat 

med fullt införstådda med dem. För att kunna visa upp något på ett genuint sätt måste man 

först ha etablerat ett intresse. 

Exempel: 

Elev 7: Dom är verkligen dom värsta!!! Typ plötsligt kommer dom med en super-religiös, nä 

men typ Buddha och så, tatuering och ba ”kolla min tatuering” och man ba ursäkta, men när 

blev du spirituell liksom… Vet du ens vad yoga är? 

Elev 5: Ja eller dom typ postar jämt ba ”kolla jag har plockat svamp, kolla jag har lagat mat 

med svampen, kolla jag har gjort sylt” och dom vet inte ens var skogen är. Då är det bara för 

att man ska säg att dom är super-duktiga och det är såååå inte okej. Dom tror att bara för att 

dom har gått med en fjällräven rygga en dag så kan dom vara hipsters sen liksom. 

Jag: Så om dom hade postat om sådana saker innan så hade det varit okej? 

Elev 7: Ja, på ett sätt eftersom då vet man att dom är intresserade på riktigt och inte bara för 

att det är inne nu typ… fast sen så känns det som om en riktigt intresserad person inte skulle 

behöva visa det så mycket heller så dom som postar asmycket känns ändå inte äkta. 

 

Detta visar att det helt klart finns regler för hur man får göra det här. Bara för att man kan visa 

upp vad som helst betyder inte det att det går hem. 

 

De flesta eleverna i studien upplevde att bilden hade en mycket central roll i deras liv även 

om de inte hade tänkt på den på det sättet innan. Den hade en naturlig, självklar roll både som 

ett verktyg i deras sociala tillvaro men också som en källa till glädje och kreativitet. 
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Kapitel 3: Analys och tolkning  
Pierre Bourdieu menar att ”kampen om erkännande eller bekräftelse utgör en fundamental – 

och kanske den mest fundamentala – dimensionen i mänsklig samvaro” (Andersen & 

Kaspersen 2007, 263).  I anslutning till detta talar han om symboliskt kapital vilket innebär 

heder och hederskänsla inom en viss grupp. Symboliskt kapital innefattar både ekonomiskt 

kapital, kulturellt kapital och socialt kapital vilka, om man adderar dem, är lika med heder 

eller det för oss i västvärlden mer bekanta uttrycket status. Den heder/status man har kan inte 

finnas utan gruppens erkännande av den. Detta kan tydligt observeras i fokusgrupperna i den 

här undersökningen. Behovet av att visa vem man är och vad man gör genom kläder, 

tatueringar och bilder på internet grundar sig enligt denna tes i det Bourdieu kallar för kampen 

om erkännande och bekräftelse. Om man lyckas med detta förvärvar man symboliskt kapital. 

Detta symboliska kapital är dock bara värt något så länge medlemmarna i gruppen säger att 

det är det.  

 

Just detta, vad som är hedervärt eller inte, okej eller inte, vad som är eftersträvansvärt 

beteende eller inte verkade styras av en mängd oskrivna regler som alla var väl insatta i. Alla 

elever jag talade med, både i och utanför fokusgrupperna, talade om samma saker som häftiga 

och samma saker som oförlåtliga. Detta kallar Bourdieu Doxa, om man ser ungdomar och 

deras livsvärld som ett av hans Fält. Han menar att alla fält har en egen doxa vilket betyder en 

egen bild av rätt och fel, vad som är ”common sense”, normalt och onormalt. Doxa är ofta det 

som är så självklart att det inte behöver diskuteras. Det är beteenderegler, vad som är trumf, 

vilka förbud som finns och gäller alla som vill spela på fältet. Varje fält har också sitt eget 

symboliska kapital, de gäller oftast inte inom andra fält som har andra erkända kapitalformer.  

 

Bourdieu menar också att det inom alla fält finns en kamp mellan de som är etablerade och 

nykomlingarna. Detta märks också tydligt i fokusgrupperna. För att få posta något eller ha 

något på sig och räkna det till sitt symboliska kapital måste man först etablera ett intresse, 

annars är man posör.   

 

Enligt Anthony Giddens skapar vi idag vår identitet själva genom olika val och beslut medan 

identiteten tidigare bestod av yttre förhållanden. Han menar att detta, det som Bourdieu kallar 

spelet på fältet, leder till ångest och osäkerhet. Eftersom identiteten ständigt produceras och 

reproduceras kan man aldrig slappna av och bara vara. Denna osäkerhet var ständigt 
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närvarande hos eleverna jag talade med. Tankar som ”vem är jag”, ”vad gör jag med mitt 

liv?”, ”missar jag något?”, ”jag borde kunna göra mer med mitt liv och mig själv” och 

”Hälften av livet är ju på internet så om du inte finns där så finns du ju typ inte och den andra 

halvan märker ju ingen om du inte visar att dom vill märka dig med typ kläder och så” visar 

på en enorm stress över att det finns så många möjligheter, att vi får se det bästa av vad alla 

andra gör hela tiden och att alltid behöva synas. De fann det väldigt pressande att aldrig bara 

kunna göra saker utan att hela tiden behöva fundera på hur de skulle bevisa att de gjort det, 

vilka signaler det sände att de gjorde det och om de, genom att göra detta, valde bort något 

annat bättre.  

 

I koppling till det visuella menar Johansson att det som är ångestframkallande är ”de ständiga 

revisionerna av identiteten och upplevelsen av de till synes obegränsade möjligheterna”, det 

är detta Ziehe kallar fiktiva val vilket finns beskrivet i teorikapitlet och det är exakt det 

elevernas tankar ovan ger uttryck för. Vidare menar Johansson att även om man skulle nå 

framgångar så måste dessa framgångar ”visualiseras för att individen skall kunna uppnå en 

identitetsbekräftelse” (Johansson 2004, 163). Detta blir högst relevant när man tittar på Erving 

Goffmans och Jostein Gripsruds tankar om att alla människor runt omkring oss är medskapare 

av vår identitet. Men Gripsrud och Goffman gör båda en skillnad mellan personlig identitet 

och social identitet som Giddens inte gör. De menar att vi själva skapar vår personliga 

identitet medan andra människor är medskapare till vår sociala identitet. Samma tankar som 

återfinns hos Charles H Cooley. Även om eleverna aldrig satte namn på detta fenomen var det 

ändå tydligt att det var så de kände.  

 

 Thomas Johansson berör också det här ämnet men menar att det är media som har ökat det 

här beteendet. Han skriver att identiteten skapas och uppstår i kontakt med andra människor 

men att den nya medvetenheten kring detta, vilken media bär ansvaret för, är vad som har 

orsakat den enorma ökningen av uppvisande av sig själv. Det kan mycket väl vara så. 

Eleverna jag talade med visade på stor medvetenhet kring detta och de refererade ofta till 

media när jag ställde frågor kring varför allt detta var så viktigt. 

Vidare håller Johansson med Ziehe och Sernhede i det att individen får allt större möjlighet 

att påverka sin egen situation eftersom de traditionella strukturerna bryts ner. Han menar att vi 

lever ”i en tid som präglas av en djupgående individualisering” (Johansson 2004, 9). Det syns 

tydliga kopplingar även till detta i fokusgrupperna. Att vara individuell hyllas, men bara på 

vissa plan. Vad gäller bildskapande, tankemönster, vad man köper eller andra kreativa 
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aktiviteter och val hyllas individualiteten och det är nästan ett brott att gå emot den. Att 

imitera någon annan eller hämta inspiration där är fel. Som eleverna i min studie uttryckte det: 

”Sluta sno mina ideer, kom på nått själv härmapa!”, ”som om du kom på det själv, jag såg ju 

att X hade det på sig förra veckan!”. Socialt däremot är individualiteten en fiende. Sticker 

man ut för mycket blir man inte acceptertad i gruppen. Här är ännu mer oskrivna regler, 

graden av individualitet som är tillåten innan man blir ”konstig”, ”tönt” mm, samt hur mycket 

inspiration det är tillåtet att hämta från andra innan man blir ”härmis” och plagiatör.  

 

Thomas Ziehe talar om fiktiva val och kulturell friställdhet. Ur den kulturella friställdheten 

kommer osäkerhet, brist på rötter, brist på gemenskap och brist på tillhörighet som man inte 

måste kämpa för. Han menar att det som inte längre finns idag är vår tilldelade plats, den vi 

alltid kan återvända till, som är vår vad som än händer. Sann, genuin, gemenskap. Ur fiktiva 

val kommer känslan av att ständigt missa något, att inte vara lika bra som alla andra, att inte ta 

tillvara på alla dessa möjligheter vi har idag. Dessa känslor var vanliga bland eleverna. Ett 

”vanligt” liv är idag tydligen misslyckat, för man hade ju kunnat göra så mycket mer. Det 

kanske man inte alls hade men man blir pålurad att man hade det. Enligt Ziehe kommer en del 

av det här, om inte allt, ur visualitetens ökade betydelse. Eftersom bilden alltid är närvarande 

måste man ställa sig i relation till den eller jämföra sig med den och det är då de fiktiva valen 

uppstår.  

 

Enligt eleverna är det också någonstans här som de fiktiva bilderna uppstår. De där bilderna 

man visar upp som kanske inte är med sanningen helt överrensstämmande. Att köpa en 

bandtröja med ett band som man kanske inte är jätteförtjust i för att man vet att de flesta andra 

kommer få en specifik bild av en när man har den på sig, att göra en tatuering som föreslår 

mer spirituellt djup eller photoshopade bilder på Facebook. Från Ziehes teori sett verkar dessa 

bilder inte bara mindre märkliga utan helt logiska. Frågan är vad som händer när den 

tillfälliga lättnaden släpper och eleven står där med en ännu mer oäkta bild av sig själv. 

 

Angående frågan som forskarna i min forskningsöversikt ställde sig ”Blir 

saker/upplevelser/förhållanden mer verkliga om de publiceras?” verkar den klart bli besvarad. 

Ja, för dagens generationer är upplevelser bara halvt verkliga/meningsfulla om man behåller 

dem för sig själv. 
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Kapitel 4: Sammanfattning 
På gymnasiet tar sig ofta frågorna kring den egna identiteten och grupptillhörigheten visuella 

och extroverta uttryck. Enligt sociologer som Ziehe (1989) och Giddens (2007) ligger idag 

just identitetsskapandet mer i våra egna händer än någonsin. Så i marknadsföringen av sig 

själva, som identitetsskapandet till viss del har landat i, vilka bildmedier använder ungdomar 

sig av och vilken roll spelar de?  

 

Den tidigare forskning som presenteras i forskningsöversikten pekar på en ökning av både 

fokus på den egna identiteten och fotografier som tas i samband med detta. Den nya tekniken 

är en förutsättning för dessa tendenser. Tidigare forskning ser också en medvetenhet hos 

ungdomar kring detta samt att vi skapar oss själva i möten nmed andra och att det finns 

beteendemönster kopplade till detta. 

 

Pierre Bourdieu ligger till grund för studiens teoretiska perspektiv, speciellt hans teser kring 

bekräftelse, symboliskt kapital, fält och doxa. Identitetsteorin har byggts på Erving Goffman, 

Anthony Giddens, Thomas Johansson och Jostein Gripsrud med vissa referenser till Georg 

Simmel och Charles H Cooly som alla menar att vi själva skapar vår identitet men med hjälp 

av andras syn på oss. Samhällsteorin är baserad på Thomas Ziehes tankar kring visualitetens 

ökade betydelse, kulturell friställdhet och fiktiva val. 

 

Metoden för uppsatsen är kvalitativ i form av fokusgrupper och deltagande observation. 

Tjugo elever, fyra grupper med fem elever i varje grupp, har intervjuats tre gånger. Utöver det 

har intervjuledaren samtalat med flera elever utanför fokusgrupperna under avslappnade 

former på raster, luncher och till viss del lektioner. Alla kraven i de forskningsetiska 

perspektiven har blivit mötta. Urvalet är ett bekvämlighetsurval baserat på existerande 

relationer, tillgänglighet och tidsbrist.    

 

Syftet med uppsatsen är att diskutera vilken roll bilden spelar i ungdomars identitetsskapande, 

på vilket sätt den används och i vilket syfte. Frågeställningarna är som följer: Vilka 

bildmedier används? Finns det en medvetenhet kring användandet av bildmedierna? Varför 

används dessa bildmedier? Hur används dessa bildmedier? Hur upplever eleverna bildens roll 

i sina liv? Det studien har kommit fram till är att bilden spelar en mycket komplex och viktig 

roll när det gäller inte bara ungdomars identitetsskapande utan hela deras kommunikation med 
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varandra, samhället och världen. Hela oskrivna regelverk kring bildanvändandet existerar och 

de flesta är väl insatta i dem. Bilden i alla dess former används dels som bevis på vad man 

gjort, dels som kommunikator för att mestadels medvetet men också omedvetet sända olika 

budskap. Dessa budskap handlar främst om identitet och marknadsföringen av denna men 

också om relationer och bekräftelse.  Detta bekräftar större delen av teorin.  
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Kapitel 5: Diskussion  
När jag började med det här arbetet trodde jag att mycket vad gäller identitetsskapande och 

individens livsbana i allmänhet låg öppet för oss idag att forma som vi ville. Det är inte så 

märkligt eftersom det är just det som marknadsförs till oss: Du kan bli vad du vill, bo var som 

helst i världen, lev det liv du vill leva. Det är bara ett fåtal av alla dessa ”slogans” ungdomar 

idag möter i sin vardag. Om man ska döma av den undersökning jag har gjort kunde jag inte 

ha haft mer fel även om vårt konsumtionssamhälle försöker övertyga oss om motsatsen. 

 

Det fungerar så här. De som vill sälja sina produkter idag behöver inte skapa ett behov av just 

den produkten, det räcker att det finns en önskan om en viss livsstil. Sen kan man 

marknadsföra allt under den rubriken, shampo, ris, kläder eller bilar. ”För dig som är 

miljömedveten”, ”för yogin”, möjligheterna är ändlösa. Men för att allt detta ska fungera 

krävs en djup önskan hos befolkningen om ett nytt liv. Det är här tidigare nämnda ”slogans” 

kommer in i bilden. Man övertygar alla om att alla har samma möjligheter oavsett 

förutsättningar, detta är förstås inte realistiskt men det är också meningen. Plötsligt undrar en 

medelålders trebarnsmamma i Målilla utan utbildning varför hon inte lever som proffsfotograf 

i Los Angeles. Hon har ju alla möjligheter, eller? Då måste det vara hon själv som gjort fel 

någonstans, eller?  

 

Jag skrev tidigare om Thomas Ziehes fiktiva val. Det är precis där vi befinner oss. Detta får 

mig att till viss del ifrågasätta det han skriver om den kulturella friställdheten. I ljuset av den 

undersökning jag gjort blir detta inte alls lika självklart som jag tyckte att det var innan. På ett 

plan, vad gäller gemenskap, tillhörighet och samhälle kan jag fortfarande känna att det han 

säger är aktuellt, men gällande individen tycks det inte stämma. Man kan inte helt räkna bort 

var och till vilka förutsättningar en individ föds. Men det är just det media och 

konsumtionssamhället försöker övertyga oss om. Detta skapar, i alla fall hos de elever jag har 

pratat med, djup ångest. Ett ”vanligt” liv är idag tydligen misslyckat, för man hade ju kunnat 

göra så mycket mer. 

 

Värdena som eftersträvas tycks vara de samma som de alltid har varit: gemenskap, 

tillhörighet, meningsfullhet. Det som har förändrats är det enorma behovet av att visa upp 

allting. Att jag har gjort något är inte viktigt eller värdefullt förrän någon annan har sett det 

eftersom det är först då det blir bekräftat att mitt liv inte är bortkastat. Det är här bilderna 
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kommer in. Det bästa sättet att få så mycket bekräftelse som möjligt är idag att nå så många 

människor som möjligt och en bild säger mer än tusen ord. Med kläder, tatueringar och bilder 

på nätet kan jag visa alla jag möter att jag är den där personen jag önskar att jag var eller få 

bekräftat att den personen jag är har värde. Men folk i allmänhet har inte tid att titta en extra 

gång eller prata med någon på måfå, därför måste så mycket som möjligt synas vid första 

anblicken. 

 

Johansson menar att allt i slutänden drar ”mot samma mål: traditioner, tillhörighet och den 

sanna identiteten” men han håller samtidigt med Giddens och Goffman om att det sanna/äkta 

jaget är dolt, bakom scenen, och att vi spelar upp vår sociala identitet, det andra människor 

vill se. Ungdomarna jag har pratat med hyllar genuinitet/äkthet. Om det är så här finns det 

ingen genuinitet eller äkthet i det sociala rummet, bara representationer som hamnar närmare 

eller längre ifrån det som är äkta.  

 

Detta ställer jag mig skeptisk till då jag har skymtat det enorma oskrivna regelverk dessa 

ungdomar har kring hur man visar upp sin personlighet och vad denna personlighet innefattar. 

Som jag sa tidigare så trodde jag att allt var fritt och öppet, att man kunde skapa sin 

personlighet själv. Jag trodde, precis som Giddens och Goffman att man kunde spela upp sin 

sociala identitet som man ville och att detta bara har förstärkts med internet där man har full 

makt över vad som visas och inte. Åtminstone gällande de här ungdomarna är detta fel. Jag 

har i resultatet beskrivit deras starka reaktioner gällande posörer. Det går verkligen inte att 

varken klä sig, tatuera sig eller lägga ut bilder hur som helst.  

  

Erving Goffman och Jostein Gripsrud menar att alla människor runt omkring oss är 

medskapare av vår identitet och det verkar stämma eftersom det är andra människor som 

avgör om det vi visar upp är genuint eller inte, bra eller dåligt och vilken sorts människa detta 

gör oss till. Om det är på det här sättet så är det inte konstigt att det är ångestladdat för 

eleverna. De måste då ständigt ge andra människor information att skapa deras sociala 

identitet av. Denna information består till mycket stor del av olika sorters bilder. Detta kräver 

att de ständigt är på sin vakt så att det inte blir oönskad information, eller ännu värre, ingen 

information alls. Bildens roll i ungdomars identitetsskapande är alltså inte bara mycket 

framträdande, den är socialt livsviktig. 
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Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilken roll bilden spelar i ungdomars 

identitetsskapande, på vilket sätt den används och i vilket syfte. Det jag har kommit fram till 

är att bilden spelar en mycket stor roll när det gäller inte bara ungdomars identitetsskapande 

utan hela deras kommunikation med varandra, samhället och världen. Bilden i alla dess 

former används dels som bevis på vad man gjort, dels som kommunikator för att medvetet 

eller omedvetet sända olika budskap. Dessa budskap handlar främst om identitet och 

marknadsföringen av denna men också om relationer och bekräftelse. 

 

Många av eleverna i fokusgrupperna hade bra självförtroende, men de hade inte särskillt bra 

självkänsla. Detta skulle kunna vara en anledning till det. Ungdomarna får bekräftelse för det 

de gör, det de visar upp. Alla dessa saker är aktiva prestationer alltså sådant som matar 

självförtroendet. Om de däremot bara är, det som matar självkänslan, får de negativ respons. 

De syns inte, alltså finns de inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olsson Friberg, Hanna                                                                                         Institutionen för kulturvetenskaper 
 

29 

Referenslista 
 
Ambjörnsson, Fanny. 2004. I en klass för sig, genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront Förlag 
 
Andersen, Heine. Kaspersen, Lars B (RED.). 2007. Klassisk och modern samhällsteori. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Bourdieu, Pierre. 1993. Kultursociologiska texter i urval av Donald Broady och Mikael 
Palme. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 
 
Bryman, Alan. 2008. Samhällsvetenskapliga Metoder. Malmö: Liber AB 
 
Goffman, Erving. 2004. Jaget och maskerna, en studie i vardagslivets dramatik. Fjärde 
upplagan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag 
 
Gripsrud, Jostein. 2006. Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos AB 
 
Johansson, Thomas. 2004. Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur 
 
Kaiser, Susan B. 1990. The social psychology of clothing. Fairchild’s Books & Visuals  
 
Nilsson, Bo G. (red). 2005. Påklädd, uppklädd, avklädd. Om kläder, kropp och identitet. 
Falun: Norstedts Akademiska Förlag 
 
Ziehe, Thomas. 1989. Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion 
 
Otryckta källor 
 
Mendelson, Andrew L. Papacharissi, Zizi. 2010. Look at us: Collective Narcissism in College 
Student Facebook Photo Galleries. University of Illinois, Kalifornien 
http://tigger.uic.edu/~zizi/Site/Research_files/Look%20at%20meAMZP.pdf (2013-11-11) 
 
Mehdizadeh, Sorayah. 2010. Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook. 
York University, Canada. http://www.fyiliving.com/wp-
content/uploads/2010/08/facebooknarcissist.pdf (2013-11-11) 
 
Nir, Claudia. 2012. Identity construction on Facebook. D-uppsats vid The Institute of Art, 
Design and Technology, Dun Laoghaire. 
http://www.academia.edu/1878518/Identity_Construction_on_Facebook  (2013-11-11) 
 
Van House, A. Nancy. 2007. Flickr and Public Image-Sharing: Distant Closeness and Photo 
Exhibition. University of California. 
http://people.ischool.berkeley.edu/~vanhouse/VanHouseFlickrDistantCHI07.pdf (2013-11-
11) 
 
 
 



 

 
 

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
kv@lnu.se 
Lnu.se/kv 

 
 


