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Abstract

Title: I saw it on Facebook – Youth presentation of self on Facebook

Authors: Nicole Dreher & Anders Skoglund
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Purpose: The purpose of this thesis was to examine how the, in the study, participating youths 
make their presentation of self on their Facebook profiles.

Methodology: The method used in the thesis was a social semiotic analysis focusing on the social 
semiotic concepts: semiotic resource, semiotic potential, affordance, denotation and connotation.  A 
social semiotic analysis of composition was also used with the purpose to gain a deeper knowledge 
of the social semiotic affordances of Facebook’s composition.

Theoretical perspectives: The theoretical base of this thesis consists mainly of Erving Goffman’s 
theory on presentation of self in everyday life as well as relevant theories to youth culture in 
sociology and identity in social psychology.

Conclusions: The results show that the youth’s presentations of selves mostly takes place in their 
profile picture, status updates, groups, fan pages and through their communication with other users 
on their wall. The borders between front and back stage on Facebook entirely depends on the norms 
that the reader expects the profile owner to uphold. The most frequent reason for impression 
management among the participating youths seemed to be to uphold a façade on front stage, i.e.  
Facebook, amongst their friends.  Most of the participants’ use of Facebook confirms theories from 
previous research on the Internet generation – that they use it to communicate, network and to 
express opinions. The results also showed that the profile owner, through their status updates, can 
revise and reform their presentation of self at any time.
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1.0   Inledning

Sociala medier är ett fenomen som har blivit mer och mer integrerat i vår vardag. En del av de 
sociala medierna är sociala nätverk som fungerar som en mötesplats på Internet. Det sociala 
nätverket Facebook utmanar den tidigare formen av självpresentation på Internet genom att du där 
visar upp din identitet – vad du heter, vilket kön du har och var i världen du bor – jämfört med att 
man tidigare har kunnat gömma sig bakom ett fingerat namn och på så sätt kunnat leka mer med hur 
man presenterar sin identitet. En fråga man kan ställa sig är hur självpresentation på Internet ser ut  
idag och ett bra sätt att se vart utvecklingen inom sociala interaktioner är på väg är att se hur  
ungdomar använder sig av sociala nätverket. Just ungdomar är mer benägna att anamma ny teknik 
och vad gäller de sociala medierna så ligger de för det mesta i framkanten av de 
användningsområden som erbjuds. Eftersom ungdomarna är i gränslandet mellan barndom och 
vuxenlivet är de med andra ord mitt uppe i att skapa och forma sin identitet – och då tillhandahåller  
de sociala nätverken en lekplats för självpresentation.

Självpresentation – som utgår från att man i alla situationer framträder på en scen i olika roller – är  
ett vanligt sätt att belysa online-världen och de identitetsrepresentationerna där. På denna scen 
spelar man olika roller, samt väljer roll efter sin publik. De flesta Facebook-användare samlar den 
största delen av sitt sociala kontaktnätverk på hemsidan, allt från nära vänner till avlägsna släktingar  
och kollegor. Man kan då föreställa sig vilken mångfald det finns bland en enskild användares 
Facebook-vänner – alltså hans eller hennes publik på scenen Facebook. Det är utifrån denna tanke 
som denna uppsats tar avstamp – att man som Facebook-användare, på samma scen, har så många 
publiker att anpassa sitt framträdande till. Att de profiler som undersöks i denna uppsats dessutom 
tillhör ungdomar i senare tonåren gör att denna balansgång mellan olika framträdanden kan bli  
desto mer intressant att undersöka.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Facebook
Facebook är ett gratis, socialt verktyg som hjälper människor att kommunicera mer effektivt än 
tidigare, med sin familj, sina vänner och kolleger.1 Facebook var från början enbart ett nätverk för 
Harvard-studenter vilket sedan spred sig mer och mer, först till andra universitet, större företag samt 
high schools innan det blev helt offentligt och öppnade för hela USA och resten av världen.2 

Företaget Facebook utvecklar teknik som underlättar informationsutbyte genom att kartlägga 
personers ”real world” kontakter. Genom att kartlägga gemensamma vänner mellan personer ger 
även Facebook förslag på vilka du eventuellt känner. Facebook grundades 2004 och har sedan dess 
vuxit till över 400 miljoner aktiva användare. Facebook interagerar olika onlinefunktioner såsom 
spel, chatt och mikrobloggning. Användarna reglerar själva sekretessen på Facebook, genom att till  
exempel begränsa vilka som får se deras profil.3  

De största beståndsdelarna i Facebook är wall4, informationssidan, foton och applikationer. Wall:en 
är en logg på vad profilen har haft för aktiviteter, till exempel att en person har gått med i olika  

1 About Facebook
2 Boyd & Ellison, 2007.
3 About Facebook.
4 Wall är i den svenska versionen kallad logg, dock är materialet taget från en Facebook med engelska inställningar,  
därför använder vi oss av ordet wall. Det är även de ord som används i dagligt tal. 
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grupper, skrivit i någons wall, kommenterat en status med mera. Informationssidan är där profilen 
publicerar valfri mängd upplysningar om sig själv, till exempel favoritmusik, släktingar på 
Facebook, arbetsplats med mera. Avdelningen information visar även vilka grupper och sidor 
personen är ”fan” av. Avdelningar foton eller album är de foton personen är taggad5 på eller de 
album personen har lagt upp. Applikationer är en samlingsrubrik för olika tillägg som förekommer, 
till exempel olika tester såsom ”Vilken dala-kändis är du?”, vilka som har varit inne på profilen 
mest, vilka profilens bästa vänner (top friends) är och olika spel. För en utförligare guide till 
Facebook se till exempel Wikipedias artikel om Facebooks egenskaper6 , Vander Veers bok 
”Facebook: the missing manual” och ”Facebook for dummies” av Pearlman.

1.2 Syfte och frågeställning

1.2.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de deltagande ungdomarna gör sin självpresentation 
på sina Facebook-profiler. Våra frågor är. 

1) Vilka möjligheter finns det för självpresentation på scenen Facebook?
A. Hur är scenen Facebook komponerad?

2) Hur utformar de enskilda deltagarna sina självpresentationer?
3) Vad finns det för gemensamma drag i deltagarnas självpresentationer? 

1.3 Avgränsningar
Vi vill här påpeka att vårt fokus inte ligger på scenen Facebook, dock måste vi göra en analys av 
denna för att se var de semiotiska resurserna återfinns och i vilken kontext de förekommer.  Vi 
kommer inte att analysera i ett genusperspektiv.7

1.4  Disposition
Uppsatsen inleds med en kort introduktion till varför vi har valt att undersöka detta ämne, samt de 
generella avgränsningar vi använder oss av. Därefter presenteras det syfte och den frågeställning vi 
utgår ifrån. I kapitel 2 redogörs för den tidigare forskningen som berör vårt område innan det 
teoretiska ramverket presenteras. Kapitel 3 innehåller material och metod, vilket inleds med en  
beskrivning av vårt material och dess avgränsningar. Därefter presenteras den metod vi använder 
oss av, socialsemiotiken. Kapitlet avslutas med den analysmodell vi har använt samt en diskussion 
om tillförlitlighet och giltighet. Analys och resultat presenteras i kapitel 4, som inleds med en 
kompositionsanalys av Facebook följt av profilanalyser av respektive deltagare. Efter varje 
profilanalys följer en resultatpresentation innan nästa profil tar vid. För att kunna förstå resultatet  
behöver man ha analysen i minnet, så att man inte blandar ihop profilerna med varandra. Kapitlet  
avslutas med en slutdiskussion som besvarar vår frågeställning samt förslag på vidare forskning. 

5 Markering på att den taggade personen finns med i fotot/videon/statusen.
6 Wikipedia Facebook .
7 Tidigare forskning i form av Martínez Aleman & Lynk Wartman (2009) har påvisat att det finns en skillnad i  
användandet. 

6



2.0 Tidigare forskning 

Forskningen om Facebook och sociala nätverk på Internet är idag fortfarande i startblocken då 
sociala nätverk är ett relativt nytt fenomen. I detta kapitel kommer vi redogöra för de 
forskningsområden som finns inom forskningen på sociala nätverk. 

Sociala medier är ett idag ett aktuellt forskningsområde för kommunikationsforskare. Dock är det 
ett brett område som inkluderar många olika typer av nya medier.8 För att avgränsa oss väljer vi 
enbart att ta upp tidigare forskning som berör sociala nätverk, men även detta är ett brett ämne.  
Inom forskningen om sociala nätverk kan man urskilja sex olika inriktningar. Dessa inriktningar 
behandlar: de sociala nätverkens historia och definition och inkluderar även ”uses and 
gratifications”-forskning; sociala nätverk som organisatoriskt hjälpmedel och som 
marknadsföringsverktyg; de hot och risker som uppstår med användandet av sociala nätverk; 
språkets användning och utveckling i sociala nätverk; sociala nätverks betydelse för journalistiken 
och mediebevakning samt identiteter och kultur i användningen av sociala medier.
Ett av de mest undersökta områdena studerar hur sociala nätverk fungerar som medium, hur de 
används, hur de definieras och dylikt. Inom detta område har till exempel boyd & Ellison skrivit en 
artikel där de redogör för de sociala nätverkens historia, forskningen som gjorts om ämnet och de 
ger även ett förslag på en definition av sociala nätverk.9 Deras definition lyder:

… as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public 
profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share 
a connection, and (3) view and traverse their list of connection and those made by others 
within the system.10

I denna inriktning inom forskningen om sociala nätverk kan man även se olika jämförelser av olika 
sociala nätverk, såsom Papacharissis artikel som jämför Facebook, LinkedIn och ASmallWorld.11 

Papacharissi påpekar i sin artikel att sociala nätverk tillåter genom att möjliggöra självpresentation  
och upprättande av kontakter, men att denna princip endast fungerar vid användandet av strukturella 
egenskaper för att skapa symboliska koder som i sin tur underlättar kommunikationen. Hon påvisar 
att forskningen om sociala nätverk har en kort, men en snabbt växande historia med 
tvärvetenskapliga inriktningar. Vanliga infallsvinklar i forskningen berör självpresentationer online 
och intrycksstyrning. Individer inom sociala nätverk tar initiativet att utveckla sina egna koder för  
att kommunicera vad som gillas och vad som ogillas, intresse och djup tillsammans med andra. 
Papacharissi gjorde en jämförande analys mellan de tre sociala nätverken Facebook, LinkedIn och 
ASmallWorld. Undersökningen hade som syfte att belysa hur sociala nätverk på Internet, i form av 
sociokulturella system, kommunicerar genom utformningen av sidan i deras onlinemiljö. En klar  
skillnad mellan dessa nätverk visade sig vara att Facebook och LinkedIn var öppna för alla, till  
skillnad från ASmallWorld som var begränsat till de som blir inbjudna. Användarna på Facebook 
och LinkedIn kan dock begränsa tillgången till sina privata sidor på olika sätt. En skillnad mellan 
Facebook och LinkedIn är att Facebook har ett mer komplext system som möjliggör en plats som 
underlättar för sociala interaktioner. LinkedIn ger inte samma möjlighet för interaktion då 
LinkedIn:s primära funktion är att visa upp olika personers CV och främja affärskontakter. 

8 YouTube, MySpace, Flickr, Twitter och Facebook är några utav de störta sociala medierna och de har alla olika  
upplägg och användningsområden.
9 boyd & Ellison, 2007.
10 boyd & Ellison, 2007:article 11 s. 2.
11 Papacharissi, 2009.
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Facebook-profiler kan även fyllas med diverse applikationer som ofta har en lekfull karaktär. 
Facebook framställs i artikeln som ett glashus, med en offentlig och öppen struktur som kan 
modifieras till mer eller mindre öppen struktur. Det är alltså användaren som skapar sin egen sida 
men de verktyg som finns tillhandahålls enbart av Facebook (verktygen kan dock vara skapade av 
både Facebook och externa aktörer).12 Sammanfattningsvis kan man säga att du är med i den sociala 
kultur som råder om du har ett Facebook-konto, och utanför kulturen om du inte är medlem.

En annan inriktning på forskningen om sociala nätverk är den som studerar nätverken som ett 
organisatoriskt eller marknadsföringsverktyg samt nya sätt att använda dessa nätverk för att skapa 
nya marknadsföringssätt och nya sätt att sprida information i och om en organisation. En artikel på 
detta ämne är skriven av Marken och behandlar hur företag använder sig av sociala medier och 
sociala nätverk i sin marknadsföring, framför allt genom Word-Of-Mouth-Marketing. Slutsatsen 
som Marken drar är att marknadsförare och företagsledare som har som uppgift att marknadsföra 
organisationen via dessa arenor inte utnyttjar deras fulla potential, eftersom de fortfarande försöker 
kontrollera det budskap de sänder ut och hur budskapet uppfattas av mottagaren och att lösningen 
på detta skulle vara att företagen ser dessa arenor som en möjlighet att lyssna på sina kunder och 
lära sig av dem.13 

Inom forskningen om sociala nätverk undersöks även de risker och hot som uppstår med 
användningen av nätverken som till exempel riskerna för pedofili och hot mot användarens privata 
sfär. Van der Heide skriver i en artikel om de hot som sociala nätverk som Facebook och MySpace 
utgör i form av nätmobbning, sexuellt ofredande (framför allt av barn) och pedofiler och vad dessa 
sajter gör för att motverka dessa hot. De lagar som finns (i USA) bör ses över eftersom de nu inte 
håller sajterna ansvariga om någon av deras användare begår ett brott på, eller genom, sajten. Van 
der Heide anser att ansvaret bör ligga på sajterna att kontrollera så att inga brott sker hos dem. Dock 
anser han att detta kan bli problematiskt eftersom de flesta sociala nätverk är gratis, alltså  
reklamfinansierade, för användaren. Sammanfattningsvis menar Van der Heide att de sociala 
nätverken å ena sidan måste hållas ansvariga för det material som finns på deras sajter och att det 
borde ligga i deras intresse att undvika rättsliga åtgärder samt att behålla sina användare. Å andra 
sidan får inte yttrandefriheten inskränkas. Samtidigt måste föräldrar och andra vuxna göra sitt för att  
skydda barnen och ungdomarna som riskerar att utsättas för brott på dessa sajter.14 

Det bedrivs forskning om användningen av språket och den språkliga utvecklingen tack vare, eller 
på grund av, de sociala nätverken. Ett exempel på denna inriktning är Honeycutt & Cunliffes artikel 
om att minoritetsspråk såsom walesiska är hotade på grund av språkförändringar i samhället då 
större gemenskaper har lättare att kommunicera med varandra genom att använda ett  
majoritetsspråk. Honeycutt och Cunliffe tror att sociala nätverk som Facebook kan vara viktig för 
att hålla minoritetsspråk vid liv, att gemenskapen kan stå emot förändringar i språket. Resultatet i  
deras undersökning påvisar att walesiska har blivit normaliserat och att walesiska har en aktiv 
närvaro på Facebook genom olika grupper och profiler.15

Det forskas även om de sociala nätverkens inverkan på journalistiken, journalisternas 
informationskällor och mediebevakning. Emmett skriver om hur amerikanska nyhetsföretag 
använder sig av och ser på sociala medier, såsom Facebook. Relationen beskrivs med en metafor av 
en svängdörr. Du kommer till nyhetssidan genom Facebook (någon publicerar en länk) och du har 

12 Papacharissi, 2009.
13 Marken, 2008.
14 Van der Heide, 2008.
15 Honeycutt & Cunliffe 2010.
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en direkt möjlighet att publicera en nyhet på Facebook genom ett par klick på nyhetssidan. I studien 
framkommer att effekterna av sociala medier är osäkra men faktum kvarstår, att folk tycker saker. 16 

Den inriktning som är mest relevant för denna uppsats, är den där man studerar de kultur- och 
identitetsrepresentationer som finns inom sociala nätverk. Dessa två är lika, men ändå olika. Inom 
kulturinriktningen undersöker forskarna vad det finns för kulturer inom de sociala nätverken. Det 
undersöks även hur nätverken påverkas av dess kulturer (och vice versa), hur dessa kulturer 
påverkar samhället, hur kulturerna återfinns i verkligheten (offline) samt de skillnader som finns 
mellan online- och offline-kulturerna. Denna inriktning har fokus på relationerna online och offline, 
varför man har till exempel en Facebook-profil, vilka personerna väljer att kommunicera med. 
Mellins har skrivit en artikel inom detta område, där hon undersöker om ökningen av olika sociala 
nätverk har givit större plats åt subkulturer, i detta fall vampyr-communitys för kvinnor baserade i 
London, och hur dessa sociala nätverk har möjliggjort för vidare socialt nätverkande offline.17 

Forskningen om identitetsrepresentation behandlar skapandet och uttryckandet av identiteter. Hur 
bland annat ungdomar använder sociala nätverk och hur dessa får bekräftelse på sina identiteter 
genom nätverken. Inom detta område fokuserar vi på forskningen gällande Facebook, då Facebook 
är unik i den mening att det är individens riktiga namn som visas upp, och det inte finns något alias 
som på till exempel chattar, forum och dejtingsajter. 

Gosling med flera presenterade i deras artikel 'Personality Impressions Based on Facebook Profiles' 
en undersökning där de analyserade Facebook-profiler och jämförde dessa med hur testpersonerna 
såg på sig själva och hur de ses av nära bekanta (baserat på Facebook-profilerna). Syftet med 
artikeln är att jämföra personlighetsbedömningar gjorda enbart på Facebook-profiler med en rad 
andra olika sätt att mäta personligheter (tagna från psykologin), bland annat metoden ”Ten Item 
Personality Inventory” (TIPI) som mäter de fem dimensionerna enligt psykologin för en 
personlighet: utåtvändhet, vänlighet, samvetsgrannhet, känslomässig stabilitet och öppenhet för 
erfarenhet. De Facebook-baserade personlighetsintrycken visade på en i stort sett hög grad av 
konsensus mellan författarna och läsarna, särskilt stor konsensus vad gäller utåtvändheten i 
profilerna. Intrycken från profilerna på läsarna visade hög överensstämmelse med vad författaren 
ville förmedla eller höll för sant om sig själv, förutom vad gäller den känslomässiga stabiliteten.  
Författarna var enbart medvetna om hur de framställs enligt dimensionen utåtvändhet. Författarna 
utövade viss self-enhancement (förbättring i presentationen av jaget) vad gäller dimensionerna 
känslomässig stabilitet och öppenhet för erfarenheter.18

Zhao med flera gjorde en innehållsanalys på 63 olika Facebook-konton och kom fram till att 
identiteter producerade på icke-annonyma miljöer skiljer sig från de identiteter producerade i  
anonyma miljöer. Facebook-användare framhäver främst sina identiteter implicit istället för explicit  
enligt devisen: ’show rather than tell’. Syftet med artikeln var att driva forskningen rörande online-
identiteter framåt fast med fokus på Facebook och identitetsuppbyggnaden där. Ett problem som 
uppstod i undersökningen var att vissa Facebook-profiler var blockerade för allmänheten, inkluderat 
forskarna. Men detta tolkades som att man kan visa upp olika sidor, till olika personer, precis som i 
verkliga livet. De kom även fram till att människor använder olika strategier i identitetsskapandet på  
Facebook, vilket forskarna uttrycker som explicit och implicit. De kom fram till flera olika 
stereotypa personlighetsdrag hos vissa typer av användare, men även att alla sidor som författarna 

16 Emmet 2008.
17 Mellins 2008.
18 Gosling m.fl., 2007.
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visar inte var sanna.19

Martínez Alemán & Lynk Wartman har skrivit en bok som behandlar både identitet och kultur inom 
sociala nätverk, i detta fall på Facebook. Där undersöks kulturen och identiteterna vid amerikanska 
universitet och högskolor. Eftersom Facebook är så utbrett inom denna åldersgrupp har det sociala 
nätverket blivit som en förlängning av det studiesociala livet på amerikanska campus. De diskuterar 
hur det kan komma sig att Facebook är så stort som det är inom dessa kretsar. De menar att 
anledningen är att de som nu läser på universitet tillhör den så kallade Net Generation (unga vuxna 
som är födda på åttiotalet), som är uppvuxna med att ny teknik hela tiden dyker upp i deras 
omgivning. De är även den generation som blev introducerade till Internet i grundskolan och de 
som har följt Internet och tekniken som har uppstått därur från allra första början. Martínez Alemán 
& Lynk Wartman genomförde intervjuer med ett antal studenter om hur de skapar mening genom 
sitt Facebook-användande, hur Facebook har påverkat dem, hur Facebook har påverkat universitets- 
och högskolekulturen samt om hur de ser på självpresentation och identitet genom Facebook. Det 
som författarna kom fram till i studien var framförallt att denna grupp av Facebook-användare i 
stort sett litar på att det som syns i andra användares profiler är sant, samtidigt som de ser på 
innehållet med en sund skepticism. Denna skepticism grundar sig i att den profil som de tittar på 
dels kan vara helt fabricerad, men även att ägaren till profilen har lekt lite med sin identitet eller har  
använt sig av ironi i sin självpresentation. Något som upptäcktes var att studenterna var väl 
medvetna om att den självpresentation som sker på Facebook bara är en liten och flyktig del av 
användarens identitet, men att självpresentationen av användaren fortfarande är sann (i den givna 
situationen och det givna ögonblicket). De kom även fram att studenternas lekar med 
självpresentation inte var helt fria utan att de baserades på den campuskultur som råder offline, och 
även detta var studenterna medvetna om. Det märktes, både i författarnas material och i  
studenternas uppfattning, att de kvinnliga användarna är mer aktiva på Facebook. En annan skillnad 
som märktes mellan könen var att de manliga användarna inte verkade vara bundna till diverse 
sociala koder för hur man bör bete sig utan snarare försökte skapa nya eller omdefiniera redan 
existerande koder. De kvinnliga användarna var mer hänsynstagande i sin publicering på Facebook, 
då de alltid hade sin omgivnings uppfattning och det socialt accepterade beteendet för en kvinna i  
bakhuvudet.20 

Det som särskiljer inriktningen på denna uppsats från den tidigare forskningen om sociala nätverk, 
identitet och kultur är att den är kvalitativ och inte har en psykologiinriktning. I vår studie använder  
vi oss av en alternativ metod genom socialsemiotik, den vanligaste metoden är intervjustudier. 

3.0 Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket inleds med en presentation av sociologen Goffmans dramaturgiska 
perspektiv, därefter en genomgång av socialpsykologins identitetsbegrepp, sist en presentation av 
ungdomskultur och ungdomar på nätet.

3.1 Självpresentation

Goffman skriver i sitt verk Jaget och Maskerna om en teori även kallat det dramaturgiska 
perspektivet, som bygger på en teatermetafor, där han liknar samhället vid en teaterscen.  Han menar 
att människan framträder i olika roller, identitetsanspråk, i olika sociala interaktioner. Han menar att  
det är i framträdandet som individens identitet bestäms, och att identiteten bestäms av det som 

19 Zhao m.fl., 2008.
20 Martínez Alemán & Lynk Wartman, 2009.

10



publiken tillskriver honom/henne.21

Vi har i olika sociala situationer en uppsättning förhållningsregler, sociala koder, som bör följas.  
Goffman menar att den verklighet som individen skapar genom dessa koder är en ömtålig företeelse 
där minsta missöde kan få normerna att omvärderas eller förstöras. Problematiken ligger, enligt 
Goffman, i att det inte finns en tillräckligt bra överensstämmelse mellan det mänskliga jaget och det  
socialiserade jaget eftersom det mänskliga jaget är fullt att impulser och skiftande känslor och att  
individen inte har råd att visa upp dessa i sitt socialiserade jag.22

Begreppet framträdande definieras som ”den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet 
tillfälle som tjänar att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna” 23. Det dessa 
framträdanden kan dels vara socialiserade och idealiserade. Den socialiserade delen av 
framträdandet är det beteende som är accepterat och förväntat i samhället som det utförs i. Den 
idealiserade delen sker när individen som framträder får införliva, i högre grad än individens 
normala beteende, ett socialt accepterat och förväntat beteende.24 Ett exempel på detta är en ungdom 
från medelklassen som försöker framstå som om han/hon tillhör överklassen genom att uteslutande 
ha på sig dyra märkeskläder.

3.1.1 Främre och bakre regioner
Goffman delar in en människas framträdande i främre regioner (frontstage) och bakre regioner 
(backstage). Dessa regioner är avgränsade av barriärer mot perceptionsförmågan och 
varseblivningen.25 Användare kan skapa barriärer genom att till exempel alla vänner inte kan se alla 
de fotoalbum som man publicerar eller att vänner inte kan se de (privata) meddelanden användaren 
har med andra vänner.

De främre regionerna är den plats där framträdandet äger rum och det sker utifrån de sociala normer 
som gäller för just den givna situationen. De sociala normer som finns i de främre regionerna är dels 
hövlighetsnormer och dels anständighetsnormer. Anständighetsnormerna delar Goffman in i två 
grupper: det moraliska slaget och det instrumentella slaget. De moraliska kraven innefattar respekt  
och anständighet medan de instrumentella innefattar de krav som andra kan ställa personligen som 
till exempel att Facebooks användare måste hålla sig till Facebooks regler och villkor som har satts  
upp för nätverket.

Den bakre regionen är alltid knuten till ett visst framträdande i den främre regionen där de normer 
som upprätthölls inte längre behövs tas hänsyn till. Här kan individen slippa upprätthålla den fasad 
hon/han visar för publiken och gå ur sin roll men individen har även möjligheten att ta ett steg 
tillbaka och utvärdera och revidera sin roll så att den bättre upprätthåller de normer som den främre 
regionen kräver.26 På Facebook kan hela sajten ses som den främre regionen, det är där hans/hennes 
framträdande äger rum, och individens fysiska miljö (där hon/han sitter vid en dator och är 
inloggad) kan ses som den bakre regionen. Även hela offline-världen kan ses som en bakre region 
till Facebook. I denna bakre region kan individen i lugn och ro ändra den information och de bilder 
som finns kopplade till hans/hennes profil det vill säga, ändra den främre regionen.

21 Goffman, 2004:218f.
22 Goffman, 2004:39f.
23 Goffman, 2004:23.
24 Goffman, 2004:39f.
25 Goffman, 2004:97.
26 Goffman, 2004:101f.
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3.1.2 Intrycksstyrning
Goffman menar att individen i sitt rollframträdande vill kontrollera de intryck av sig själv som man 
ger i interaktionen med andra. Om det förkommer störningar eller felsteg i interaktionen, alltså  
beteenden som inte är socialt accepterade i den givna kontexten, kan omgivningens förtroende för 
den individens rollframställning skadas eller försvinna.27 Vid en rollframställning återger individen, 
antingen medvetet eller omedvetet, sin uppfattning av den kontext som hon/han befinner sig i och i  
denna uppfattning spelar individens självuppfattning en stor roll. 

När individens uppfattning av den givna situationen expressivt skiljer sig från omgivningens får 
detta betydelsefulla konsekvenser på tre sätt: en pinsam eller obekväm situation uppstår mellan 
individen och dem hon/han uppträder inför, risken finns att individen felaktigt får vissa 
uppfattningar sig tillskrivna som en del av hans/hennes identitet och slutligen kan denna tillskrivna 
identitet få individen att omvärdera sin identitet.28

3.2 Identitetsbegreppet inom socialpsykologin
Forskare som Castells, Jenkins och Giddens menar att det senmoderna samhällets kapitalism, 
konsumeringshysteri, sönderfall av sociala rörelser och kulturell utspäddhet har lett till att  
människan inte känner samma mening med livet som tidigare i historien. Det har uppstått en tomhet  
och en ytlighet vilket har lett till att den senmoderna människan ständigt söker efter en djupare 
mening i livet genom skapandet av en identitet.29 

Nationalencyklopedins (NE) definition av begreppet identitet är följande: ”1) överensstämmelse i 
fråga om varje detalj eller egenskap; 2) ställning som viss, entydigt bestämd person; och 3) 
(medvetande om) egen existens och särart.”30 Jenkins definierar identitet som ”/.../ our 
understanding of who we are and who other people are, and, reciprocally, other people's 
understanding of themselves and of others (which includes us)”31, vilket kan ses som en 
komplettering av NE:s punkter två och tre. Det som Jenkins definition tillför är den reflexiva 
dimensionen av begreppet – att individer ser på, och förstår, sig själva genom att se på andra samt 
vice versa. Jenkins definition kan kompletteras med Hammarén & Johanssons dito: ”Identiteten 
är /.../ det som förenar dig med samhället och ger dig en känsla av vem du är”32. Man är inte bara 
medveten om sig själv och sin ställning som en bestämd person som är medveten om sin egen 
särart, man reflekterar aktivt över sin egen och andra människors identitet. Manuel Castells 
definition av begreppet identitet lyder: ”/.../ den process där mening skapas på basis av ett kulturellt  
attribut, eller besläktade uppsättningar kulturella attribut, som får prioritet framför andra källor till  
mening”33 Här kompletteras definitionen av ytterligare en dimension, den kulturella. Som sociala 
individer befinner vi oss alltid inom en kultur, som påverkar oss. Den första punkten i NE:s 
definition berörs av Buckingham som menar att individen kan göra olika anspråk på identiteter men 
att dessa anspråk måste bli validerade av omgivningen för att gälla.34 Detta tillför en social 
dimension till begreppet – skapandet av identitet är inte en individuell process.

Det är dessa definitioner som denna uppsats kommer utgå ifrån – att en identitet skapas när man 

27 Goffman, 2004:182.
28 Goffman, 2004:210f.
29 Castells, 1999:27, Giddens, 1991:5, Jenkins, 2008:30.
30 Nationalecyklopedin: Identitet.
31 Jenkins, 2008:18.
32 Hammarén & Johansson, 2007:6.
33 Castells, 1997:20.
34 Buckingham, 2008:2.
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aktivt reflekterar över sin egen och andras särart i en kulturell och social kontext. Denna process är 
inte heller individuell, utan anspråken på sin egen särart måste bli ”godkända” av andra människor 
för att identiteten ska fastslås.

3.2.1 Identitet handlar både om likheter och om skillnader
Identitet handlar lika mycket om att framhäva vad man har gemensamt med andra inom samma 
sociala gruppering som att framhäva vad som skiljer en åt från resten av världen. Jenkins menar att 
genom att säga vem jag är säger jag vad, eller vem, jag inte är.35 En stor del av identitetsskapandet 
bygger på upprättandet av en gräns mot något. Dock betraktas det gränsöverskridande beteendet, 
det som hotar att lösa upp distinktioner och gränser, ofta som något avvikande och problematiskt.36 

Erving Goffman diskuterar dessa gränser i sin teori om självpresentation, där han menar att alla 
människor ständigt framträder i olika roller i varje social situation.37

Alla dessa delar som en identitet består av och som den skapas från förstärks under människans 
ungdomstid. Under denna tid försöker individen skapa den identitet som hon/han tycker ska gälla 
för vuxenlivet och i och med Internet samt dess sociala nätverk har dagens ungdomar en större 
möjlighet och frihet i sina olika framställningar och självpresentationer.

3.3   Ungdomar 
I detta delkapitel redogörs för teorier om ungdomskultur och hur kamratkretsen utgör en viktig del i  
denna, teorier för den så kallade Internetgenerationen och hur den särskiljer sig från tidigare 
generationer samt ungdomars beteende online. 

3.3.1   Ungdomskultur
Ungdomen är en övergångsfas mellan barndom och vuxenliv som enligt Sernhede förekom först i 
samband med industrialiseringen, men idag är begreppet ungdom är svårare att definiera. Tidigare 
var det kopplat till den fysiologiska process, puberteten, som skedde under en viss tid i livet men i 
senmodern tid har kulturella bestämningar blivit allt mer avgörande. Sernhede menar att dagens 
samhälle särbehandlar unga på flera olika områden, till exempel på bostads- och arbetsmarknaden. 
Unga tillhör en social kategori med gemensamma livsvillkor men är differentierade i till exempel  
klass, kön och etnicitet. Så att prata om en ungdomskultur, är enligt Sernhede fel. Det finns dock ett 
gemensamt drag nämligen att alla går från barndom till vuxenhet och att de är tvingade att utforma 
och ompröva sina identiteter.38

Kamratgruppens funktion är en väsentlig del i den unges sociala värld då denna ofta tillbringar mer 
tid tillsammans med andra unga än med till exempel föräldrarna. Just relationen i gruppen är i hög 
grad avgörande för den enskildes identitet och relation till omvärlden. Allt med kamratgruppen är  
dock inte bra, då denna kan fungera som en avskärmning mot omvärlden och gruppens krav kan 
fungera som en broms för individens utveckling. Kamratgruppen är även en viktig del i unga 
människors kulturella uttryck, eftersom den är mer flexibel och öppen än vad vuxna är, som ofta är 
slentrianmässiga i sin vardag. Detta gör att ungdomskulturen är snabbare och mer direkt när det 
gäller skapandet av stilar, och det gör att vi inte kan se ungdomstiden som en väntan på att komma 
in i vuxenvärlden utan ungdomar ska snarare ses som aktiva. Kulturella symboler, framför allt från 
35 Jenkins, 2008:21.
36 Johansson, 2002:86.
37 Goffman, 2004.

38 Sernhede, 2006:32f.
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media, bidrar till ungdomars identitetsprocesser oavsett om de anser sig tillhöra mainstream eller  
subkultur. Dock gör ungdomarna ett aktivt val när de skapar sin relation till dessa symboler, genom 
att betrakta dem som byggstenar eller råmaterial när de skapar sina identiteter. 39

Begrepp som förekommer i analysen är subkultur och mainstream-kultur. En subkultur betecknar 
avvikande grupper som är kreativa och medvetet experimenterar med livsstilar, klädsel, frisyrer 
med mera. Subkulturer brukar vara kortlivade och har kopplingar till motsättningar, konflikter och 
problem i samhället. Mainstream-kulturen är det de flesta ungdomar identifierar sig med. Här sätter  
ungdomar ihop sina identiteter genom att hämta delar från olika håll med en ganska stor frihet. Bara 
för att två individer tillhör mainstream-kulturen betyder det inte att dessa behöver ha samma 
värderingar och åsikter.40 

3.3.2   Internetgenerationen
Barn födda under den senare halvan av 80-talet och under 90-talet har fått namnet 
Internetgenerationen41 då de är den första generationen som växt upp med Internet. Studier har visat 
att denna generation umgås mer online samt använder Internet för underhållning och för 
informationssökning mer än någon annan generation. 42 Martínez Alemán & Lynk Wartman skriver 
att de studenter de studerade uttrycker sig genom teknik och representerar sina identiteter och deras 
kultur på Internet. Denna generation har förändrat sättet att socialisera då det nu är möjligt att göra 
det genom teknik. Sociala band går nu att studera och se förbindelser mellan personer i realtid tack 
vare datormedierad kommunikation.43 De skriver även att flickor är mer aktiva i sin kommunikation 
och användning av Facebook.44

Internetgenerationen kombinerar digitala medier och sina demokratiska rättigheter för att  
åstadkomma samhälleliga förändringar och många forskare tror att denna generation kommer att få 
en stor inverkan på framtiden. Ungdomar ses alltså som en grupp med makt, en makt som idag är 
svår att föreställa sig. De är formade av teknologin och även beroende av den för att forma sin 
identitet som en generation. Sådana företeelser visar ungdomar som "cyborgs" - en blandning 
mellan människa och maskin.45 

Socialt nätverkande webbplatser kommer, enligt många människors uppfattning, att bli nästa 
generation av personliga hemsidor. Personliga profiler på nätverkssajter införlivar många av de 
uttrycksfunktioner som traditionella hemsidor har inkluderat, inklusive bloggar. I själva verket 
verkar det bli allt vanligare för tonåringar att upprätthålla profiler på sociala nätverkssajter i stället  
för personliga hemsidor, eftersom de möjliggör för personligt uttryck samtidigt som de ger 
möjligheter för kommunikation och relationsbyggande. I jämförelse med personliga hemsidor, är 
sociala nätverks profilsidor ganska användarvänliga, menar Stern i en artikel från 2008.46

Tron på att unga människor kan uttrycka sina nya identiteter helt fritt på Internet är en illusion,  
enligt Stern. Eftersom vuxna sätter agendan för hur man ska kommunicera på offentliga platser 
försummas ofta tonåringarnas åsikter, därav uttrycker sig tonåringar hellre online, ett område där 
det är tonåringarna som är experter. Om vi vill studera tonåringar framgångsrikt måste vi inse att det  

39 Sernhede, 2006:33ff.
40 Boija & Nilsson, 1997:21.
41 Flera benämningar finns på denna grupp, vi väljer att använda namnet Internetgenerationen.
42 Herring, 2008:71f.
43 Martínez Alemán & Lynk Wartman, 2009:21f.
44 Martínez Alemán & Lynk Wartman, 2009.
45 Herring, 2008:75f.
46 Stern, 2008:98.
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är ungdomarna som är experter på sina egna erfarenheter. Detta för att kunna uppfatta hur online-
innehåll, pubertetsutvecklingen och identitet möts.47

3.3.3   Unga personer online
Willet skriver att sociala nätverkssajter som förenar bloggar, profiler och foto- och videodelning kan 
ses som kulturella resurser som används av ungdomar på ett sätt för att utforma och kanske till och 
med att leka med sin identitet. Dessa webbplatser innehåller ofta hänvisningar till  
konsumentkulturen - till exempel har personliga webbsidor ofta författarens favoritmusik spelandes 
i bakgrunden när man besöker sidan.48 Det kan liknas vid de ”fan-pages” som finns på Facebook.
 
Willets synsätt på konsumentkulturen kan inte likställas med reklam och marknadsföring, där 
ungdomar är en specifik målgrupp, utan att konsumentkulturen är ett fenomen där ungdomar bidrar 
till online medier genom att producera texter, bilder och musik.49 Willet tar även upp ett annat 
synsätt på konsumentkultur, där ungdomar inte bara ses som subjekt utan att de även positioneras 
som märkessubjekt. Ett exempel på detta är de sajter som erbjuder kundsegmentet ”tidig tonåring” 
(”tweens”) som en identitet till barn och ungdomar. Detta kan föra tankarna till att ungdomar styrs  
av konsumentkulturen genom att ungdomarna erbjuds särskilda identiteter kopplade till  
konsumentkulturen. I och med detta synsätt är ungdomarna passiva offer i denna process, dock 
menar Willet att ungdomarna istället är aktiva deltagare.50 
 
Kommentarer från andra människor på de egna hemsidorna demonstrerar eller utgör även en form 
av förkroppsligande (embodiment). Utgivningen av bilder gör att deras kroppar förlängs ut i 
cyberspace, hemsidorna bär deras fingeravtryck, deras språk är det visuella beviset på att de 
existerar och fungerar som en vägvisare till vem de tror att de är, vem de vill vara och vem de vill  
bli.51

 
Willet refererar även till tidigare forskning som har försökt att påvisa hur både kvalitet i virtuella  
erfarenheter och den typ av interaktivitet och utveckling av gemenskap kompletterar och utökar de 
redan existerande formerna av social interaktion. Harris anser att tryggheten/säkerheten (safety) på 
Internet är offentlig, men ändå av privat natur. Denna säkerhet anser hon vara en viktig ”gränszon” i 
kreativa politiska och kulturella aktiviteter. Gränszonen möjliggör möten för likasinnade utan den 
bevakning som eventuellt skulle ske på offentliga platser. Sammanfattningsvis menar Harris att  
gränszonen är betydelsefull i den process som transformerar unga kvinnors privata sfär till 
produktiva platser för verksamhet, istället för passiv konsumtion, samt att gränszonen ger utrymme 
för överreglerade unga kvinnor att delta i världen utan att lämna sitt hem.52

47 Stern, 2008:99.
48 Willet, 2008:52.  
49 Willet, 2008:50.
50 Willet, 2008:52.
51 Mitchell & Weber, 2008:30f.
52 Willet, 2008:58.
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4.0   Material och metod

I detta kapitel beskrivs det material uppsatsen bygger på samt den metod som använts för studien – 
socialsemiotik. Efter en genomgång av materialet följer en genomgång av Van Leeuwens 
socialsemiotiska analys samt analys av visuella objekt (komposition). Därefter presenteras en 
egenkomponerad analysmodell som visar specifikt vad som har undersökts i materialet. Sist 
redogörs för metodproblem samt en diskussion gällande tillförlitlighet och giltighet. 

För att kunna undersöka de självpresentationer som sker på Facebook måste en metod användas 
som kan appliceras på Facebook som format. Valet föll på socialsemiotiken eftersom den, till  
skillnad från den traditionella semiotiken, är bättre anpassad till vårt syfte och det vi vill undersöka.  
Vid analysen av deltagarnas profilbilder skulle den traditionella semiotiken användas som metod,  
men vi har för enkelhetens skull valt att hålla oss till socialsemiotiken. 

4.1   Material & urval

Det material som kommer att undersökas kommer ifrån tio utvalda Facebook-profiler som vi har 
fått tillstånd att analysera. Det som kommer att studeras i de utvalda profilerna är deras profilbild  
(som den såg ut vid den tidpunkt materialet sparades53), deras informationssida samt deras 
aktiviteter. Då aktiviteterna inte har någon naturlig eller kronologisk avgränsning tog vi det antal  
aktiviteter som vi ansåg vara representativt för deltagarens aktiviteter. På detta vis fick vi en lagom 
stor mängd som även var praktisk i framtagandet av materialet.  Aktiviteternas plats varierar i  
utrymme på deltagarnas wall:s men skillnaden på olika aktiviteter mellan olika användare är  
troligen liten. Vi har även avgränsat oss genom att inte titta på alla ”fan-pages” och grupper hos 
varje deltagare, utan enbart det urval som syns i de sparade profilerna. Detta för att deltagaren själv 
valt att gå med i dessa, därför anser vi att de är representativa för honom/henne. Det urval av 
grupper som finns på profilens informationssida anses vara representativt eftersom de flesta av 
deltagarens grupper syns. Det urval av fan-pages som visas är oftast mycket mindre än det antal 
som deltagaren är medlem i, dock anser vi även här att de representerar deltagaren (även om flera 
aspekter av hans/hennes självpresentation riskerar att inte vara synliga i materialet). En fullständig 
förteckning och analys av både grupper och fan-pages hade inte varit möjlig, eftersom antalet i de 
flesta fall är så stort att de skulle kunna utgöra hela materialet för en separat uppsats. 

Urvalet, som är av typen bekvämlighetsurval54, gjordes genom att besöka en gymnasieskola och 
fråga tredjeårselever (detta för att personerna skulle vara myndiga så att vi inte skulle behöva 
målsmans godkännande) på samhällsprogrammet, om de skulle vilja delta i vår studie. Vi bortsåg 
från födelseåret hos deltagarna eftersom tredjeårseleverna är mellan 18-20 år och det relevanta för 
studien är endast att de är ungdomar.  Utifrån studiens population på 26 stycken ungdomar, som gav 
sitt godkännande för att vara med i studien, valdes senare tio stycken personer slumpvis ut till 
urvalet. Eftersom det sker en analys av deltagarnas profilbilder finns dessa bilder med som bilagor 
till studien. Gymnasieskolan förblir anonym då kombinationen av gymnasieskolans namn och 
bilder på deltagarna riskerar att äventyra deltagarnas anonymitet.55

Det kommer enbart att fokuseras på Facebook. Det finns givetvis andra liknande sociala nätverk 
men vi har valt Facebook då det är det största och populäraste sociala nätverket i Sverige. Vi har 

53 Med sparades syftar vi på skärmdumpar av de aktuella profilerna, som alla sparades vid samma tidpunkt. 
54 Bryman, 2002:114ff.
55 Bryman, 2002:448.
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avgränsat deltagarnas ålder till ungdomar i äldre tonåren (18-20 år) istället för äldre respektive 
yngre personer. Dels står åldersgruppen 18-24 år för 26,1% av Sveriges Facebook-användare 
(jämför med 13,7% i åldrarna 13-17 samt 26,2% i åldrarna 25-34).56 Dels är ungdomar i åldrarna 
18-20 år i slutskedet av övergången mellan barndom och vuxenlivet eftersom de fortfarande går i 
skolan men de har nyligen blivit myndiga och är därmed vuxna i lagens och samhällets ögon. Det 
faktum att deltagarna är myndiga gör dessutom denna undersökning är lättare att genomföra då det 
inte behövs föräldrarnas samtycke för att deras barn ska få medverka i studien.

I materialet har vi valt att avgränsa oss till att analysera deltagarnas profilbild, wall och 
informationssida. Anledningen till att vi inte analyserar deltagarnas fotosidor, applikationssidor, alla  
grupper och alla pages är exempelvis tidsbrist och att var och en av dessa delar enskilt hade kunnat 
fungera som underlag för en uppsats på C-nivå. Vi anser även att wall:en är det mest intressanta 
objektet för analys relativt vårt syfte. Vid analysen av kompositionen på deltagarnas wall:s kommer 
vi att avgränsa oss till att enbart analysera wall:en utan expanderad vy. Detta eftersom vi då 
bedömer materialet på ett naturligt sätt, så som en användare troligtvis ser på Facebook på sin 
datorskärm. Materialet i wall:en skulle annars kunna sträcka sig till när deltagaren öppnade ett  
konto på Facebook och det hade varit en orimlig mängd material att analysera.

I materialet har allting som på något sätt kan härledas till deltagarna censurerats. Vi har vid 
censuren gjort avgränsningen att inte censurera den information som visar att de har kopplingar till  
Sverige, Dalarna eller någon annan större region. All information som till exempel hemstad, skola 
eller stadsdelar kopplande till hemorten har censurerats för att skydda de deltagande ungdomarnas 
identiteter.

4.2 Metod
I detta delkapitel kommer den metod som har använt i uppsatsen att presenteras. Först redogörs 
generellt för socialsemiotik och de centrala begrepp som används i analysen. Sedan presenteras 
metoden för en socialsemiotisk kompositionsanalys och begreppen denotation samt konnotation. 
Efter detta presenteras den analysmodell som används i undersökningen av materialet. Kapitlet  
avslutas med diskussioner om metodproblem samt tillförlitlighet och giltighet. För att underlätta  
läsningen av den kommande analysen tillhandahålls en ordlista som kort sammanfattar de begrepp 
som tas upp i detta delkapitel.57

4.2.1 Socialsemiotik

Socialsemiotiken härstammar ur semiotiken, läran om tecken. I socialsemiotiken är Van Leeuwen 
en av de mest framstående teoretikerna. Därför kommer fokus att läggas på hans verk Introducing  
social semiotics (2005). Detta verk är djupgående inom ämnet och täcker de allra flesta 
infallsvinklarna och det är även ett av de verk som andra socialsemiotiska forskare ofta refererar till.  
Ekström & Moberg menar att detta är givet vid studerandet av socialsemiotik.58 Socialsemiotiken 
skiljer sig från den vanliga semiotiken då den inte enbart analyserar de enskilda delarna i sig, utan 
även tar hänsyn till den sociala situationens helhet.59 Detta för att inte fastna i föreställningen att 
tecken skulle stå för något givet, något som inte påverkats av historia eller av människans 
användning i olika kontexter.60 Ekström & Moberg menar att socialsemiotiken är en praktisk 

56 CheckFacebook.com.
57 Se bilaga 2
58 Ekström & Moberg, 2008.
59 Hodge & Kress, 1988:1f.
60 Ekström & Moberg, 2008, van Leeuwen, 2005.
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disciplin, där fokus ligger på det man gör, man tolkar och det som skapar betydelse.61 Van Leeuwen 
menar att socialsemiotiken dessutom inte är en ren teori som är avgränsat gentemot andra områden 
utan att den alltid bör kombineras med något annat ämnesområde.62 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de centrala socialsemiotiska begreppen: semiotiska 
resurser, semiotiska potentialer och affordance.

4.2.1.1  Socialsemiotiska begrepp
Van Leeuwen definierar en av socialsemiotikens centrala begrepp, semiotiska resurser63, som de 
handlingar och objekt vi använder för att kommunicera, oavsett om de är skapade genom det talade 
språket, det icke-verbala språket, med en pensel och duk eller genom ettor och nollor i en dator.  
Semiotiken är alltså inte begränsat till det skrivna ordet eller till bilder. Van Leeuwen styrker detta  
genom att ta upp en människas gång som ett exempel. Det kan ses som ett icke-semiotiskt beteende 
och att det bara är grundläggande motorik, men faktum är att män och kvinnor eller människor från 
olika kulturer går på olika sätt. Sociala institutioner som till exempel armén eller modeindustrin har  
utvecklat specifika sätt att gå på och genom detta visar de hur de vill bli uppfattade och vilka de är. 64 

En semiotisk resurs på Facebook kan till exempel vara ett medlemskap i en grupp eller en pose i ett  
fotoalbum. 

Inom socialsemiotiken föredras begreppet semiotisk resurs istället för den traditionella semiotikens 
tecken, eftersom tecken ger intrycket av något som är förutsatt eller förutbestämt och som inte 
påverkas av hur det används.65 Van Leeuwen vill hellre likna resurser vid semiotikens betecknande 
(signifier), då resurser är observerbara företeelser och objekt som används inom den sociala 
kommunikationen.

Efter att ha fastslagit att en handling eller artefakt är en semiotisk resurs blir det möjligt att beskriva  
dess semiotiska potentialer, dess möjlighet till att skapa olika meningar. Van Leeuwen betonar 
vikten av att använda sig av mening i plural eftersom man inte kan förutse vilka betydelser en given 
semiotisk resurs kan ha.66 Även Hodge & Kress är inne på samma spår då de menar att semiotiska 
resursers innebörd ständigt behövs diskuteras då det inte finns något självklart svar och att 
meningen alltid behövs förhandlas fram.67 Den semiotiska potentialen har dels en teoretiskt  
semiotisk potential, som består av resursens alla tidigare användningar och alla potentiella 
användningar, samt ett faktiskt semiotiskt potential, som består av resursens tidigare användningar 
som är kända för och anses relevant för resursens användare. 68 Alltså, den semiotiska potentialen 
handlar om vilka betydelser man kan dra från resursen. Dock är det inte helt öppet att tolka hur man 
vill utan det måste ta hänsyn till affordance.

Ett begrepp som ligger nära semiotiskt potential är begreppet affordance, som innebär vilka 
eventuella användningspotentialer ett objekt kan tänkas ha utifrån deras iakttagbara egenskaper.  
Dock kan olika iakttagare lägga märke till olika affordance, eftersom alla har olika referensramar  

61 Ekström & Moberg, 2008.
62 Van Leeuwen, 2005:1.
63 Van Leeuwen använder stundtals begreppet semiotisk resurs på olika sätt och i olika sammanhang. I och med att det  
utgår från Van Leeuwen kommer våra definitioner av begreppet följa hans.
64 Van Leeuwen, 2005:3f.
65 Van Leeuwen, 2005:3.
66 Van Leeuwen, 2005:4.
67 Hodge & Kress, 1988:8.
68 Van Leeuwen, 2005.
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och perceptionen är selektiv, det vill säga olika observatörer kan notera olika affordance beroende 
på behov och intressen i den aktuella observationen.69 Begreppet affordance tar även hänsyn till de 
meningar som inte har införts än, som ligger latenta i objektet och väntar på att bli upptäckta. 70 

Genom att studera en resurs potentialer studerar man vad resursen har, är och kan användas till, i 
syfte för kommunikation. Det kan ses som en slags inventering över gamla, nuvarande och till och 
med framtida resurser och deras användningsområden.71 Affordance är alltså 
användningspotentialen hos något och varierar beroende på situationen.

4.2.1.2  Stil

Stil kan definieras som ett sätt att skriva, tala eller att göra, särskilt i kontrast till vad som ska 
uttryckas och göras. Alltså finns inte stil i bara tal och skrift utan även i handlingar. Till exempel  
kan en pose i en bild visa en viss stil. Enligt Van Leeuwen finns det tre olika typer av stilar: 
individuell, social samt livsstil. Dessa stilar samverkar med varandra men de kan även ses 
separerade från varandra. 72 Den stil som är mest relevant för denna uppsats är livsstil, därför är det 
endast den som presenteras. 

4.2.1.2.1 Livsstil
Livsstil är en kombination av individuell och social stil. Livsstilen är social, en gruppstil - även om 
grupperna är spridda över hela världen och att de inte har samma sociala position (såsom klass, kön 
och ålder) samt att de är inte heller är verksamma inom samma yrke, utan det gemensamma är  
gruppens konsumentbeteende. Människorna kan gilla samma typ av aktiviteter, ha samma smak 
gällande intressen samt ha samma attityder i sociala frågor. Livsstilar är sociala eftersom de 
betecknas av det som visas upp utåt, så till den milda grad att vilken uppsättning av ståndpunkter 
som helst visas eller kan visas genom klädstil, heminredning med mera. Till skillnad den från 
sociala stilen så är livsstilen differentierad. Bara för att en person tillhör överklassen behöver den 
inte agera och se ut som den stereotypa överklassen. Det är just mångfalden och valmöjligheterna 
som gör att det finns en individuell prägling på livsstilen.73 Det Van Leeuwen har gjort här är 
egentligen att slå ihop den brittiska och amerikanska socialpsykologins syn på livsstil, vilket 
Abercrombie med flera beskriver på följande sätt. Den brittiska inriktningen intresserar sig för 
sociala grupper och mönster i sociala relationer som kan indikera på samhällsklasser. Den 
amerikanska inriktningen fokuserar istället på skillnaden mellan livsstilar på landet, i staden och i  
förorter, gällande smak, attityder och hur man beter sig i grupper.74 På Kille 1:s informationssida 
kommer en form av fest-livsstil fram genom olika gruppnamn, såsom ”*stadensnamn*partyfolk”, 
”VI SOM SKA PÅ PEACE AND LOVE 2010!” och fan-pagen ”100% PARTY”.  

4.2.3 Komposition

Anledningen till att vi gör en kompositionsanalys är för att förstå det format som de semiotiska 
resurserna befinner sig i, det ursprung resurserna har samt se vilka möjligheter det finns för att göra 

69 Van Leeuwen, 2005:4f.
70 Van Leeuwen, 2005:4f.
71 Van Leeuwen, 2005:5.
72 Van Leeuwen, 2005: kap 7.
73 Van Leeuwen, 2005:kap 7.
74 Abercrombie m.fl., 2000:202.
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självpresentationer. Man behöver veta hur scenen är uppbyggd för att förstå vad som egentligen är 
den främre och bakre regionen, samt vad som är en intrycksstyrning, och vad som är reglerat av 
scenen.

Begreppet komposition betecknar det som görs i texten för att ge sammanhållning och meningsfull  
struktur åt rumsliga arrangemang.75 Komposition handlar alltså om att ordna element såsom saker, 
abstrakta former med mera, i en semiotisk plats, till exempel Facebook, så att kompositionen 
bygger på en känsla av balans. Arnheim citeras från Van Leeuwen76:”the function of balance can be 
shown only by pointing out the meaning it helps to make visible (Arnheim, 1974:27).”

De kategorier som används inom kompositionsanalys är: informationsvärde (information value), 
inramning (framing) och framträdande drag (salience).77

4.2.3.1 Informationsvärde (information value)
Ett semiotiskt objekt kan ha olika värden beroende på var objekt placeras. Detta kallas för den 
visuella vikten. Vikten kan bero på flera saker, bland annat storleken, detaljer och kontrast. Men i  
det västerländska synsättet så verkar objekt tyngre om de är placerade till vänster alternativt upptill.  
De olika positioneringarna har även olika associationer, till exempel har upp och hög positiva 
konnotationer såsom makt och att humöret är på väg upp medan låg och nere har negativa 
associationer. Detta är dock problematiskt då låg även kan bli förknippat med att man har fötterna 
på jorden (det vill säga något positivt) och att man har huvudet uppe i det blå (något negativt), det  
vill säga hög. Även höger och vänster kan delas upp i olika synsätt/symboliker. Höger kan till 
exempel stå för hög moral, nutid och specifik information. Vänster är då förknippad med 
motsatserna, alltså låg moral, dåtid och generell information. Skillnaden mellan vänster och höger  
är inte lika uppenbar som upp och ner, vilket lärs ut i skolan Att hitta balans i obalanserade 
situationer är något av ett grundläggande agerande, enligt van Leeuwen.78 Att placera något centralt 
gör att detta objekt är i fokus och att de resterande objekten är underordnade detta. Marginalen är då 
en beroende del av vad som presenteras centralt. Objekten i marginalen är ofta identiska, eller i alla  
fall väldigt lika, vilket gör det onödigt att dela upp dessa i Kress och Van Leeuwens begrepp 
Given/New och Ideal/Real. 79 Facebooks mall har placerat profilbilden uppe i vänstra hörnet, vilket 
gör att informationsvärdet är högt, vilket även har en logisk koppling då detta är ett kännetecken på 
att personen du tittar på är rätt eller fel användare.

Kress och Van Leeuwen använder sig av begreppen ideal, hög, för den övre delen och real, låg, för 
den nedre delen. Om komposition polariseras i över- och underkant kommer ideal-delen innehålla 
idealistisk, generell och framträdande information och vara den mest ideologiskt framträdande 
delen. Real-delen kommer att ha mer specifik och detaljerad information samt vara mer realistisk. 80 

Kress och Van Leeuwen skriver att motståndet (opposition) mellan ideal och real kan strukturera 
bild och textrelationen. Om den övre delen (ideal) är fylld av text och den nedre delen (real) är fylld 
med en eller flera bilder så agerar texten ideologiskt och spelar en typ av huvudroll medan bilderna 
är underordnade. Om bilderna är i ideal är den ideologiska förgrunden en del av budskapet och 
texten är till för att utveckla meddelandet i bilderna.81

75 Van Leeuwen, 2005:179.
76 Van Leeuwen, 2005:198.
77 Van Leeuwen 2005:274.
78 Van Leeuwen, 2005:198ff.
79 Kress & Van Leeuwen, 2006:195f.
80 Van Leeuwen, 2005:204f.
81 Kress & Van Leeuwen, 2006:186f.
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För att skapa mening i kommunikationsprocessen behövs det något givet (given) och någonting nytt 
(new). Ett påstående börjar ofta med något givet (något som är tidigare nämnt eller något man antas  
veta), till exempel att Obama är president i USA. Sen går det över till något nytt, till exempel att  
han föddes på Hawaii.82  I skrift kan detta liknas med före (before) och efter (after) samt det 
västerländska skrivsättet – vänster till höger. Vilket är associerat till att den vänstra sidan är kopplad 
till daterad information och den högra sidan är kopplad till ny information. Detta återfinns i alla  
västerländska rumsliga semiotiska metoder (space-based semiotic modes).83 

4.2.3.2 Inramning (framing)
Ett annat nyckelbegrepp inom socialsemiotiken är framing, där man undersöker hur olika 
semiotiska resurser är hopbundna eller separerade med hjälp av till exempel linjer eller färgsättning.  
Van Leeuwen delar in olika typer av framing, för att underlätta en inventering av det material som 
ska undersökas, i ett antal begrepp. De två övergripande begreppen är connection (sammanbundet) 
och disconnection (uppdelat). Segregation är när två eller fler element är helt åtskiljda genom en 
skarp skiljelinje och det indikeras att dessa tillhör olika system, till exempel när två hustomter skiljs  
åt av ett staket. Begreppet separation används när två eller fler element är skiljda genom ett 
tomrum, som indikerar på att de har vissa likheter med men även skillnader mellan varandra. Ett  
exempel på separation är en rubrik och en brödtext i en tidningsartikel, där likheten är att de tillhör  
samma artikel medan skillnaden är att de har olika kommunikativa funktioner i tidningens format.  
Integration innebär att två element delar samma yta, till exempel en reklambild som innehåller ett  
textblock. Begreppet overlap (överlappning) liknar integration, men det innebär att gränserna 
mellan elementen är uppluckrade, i vårt exempel med reklambilden skulle textblocket delvis  
överlappa bilden. Rhyme används när två eller flera element har en tydlig gemensam nämnare, till 
exempel att vår reklambild och textblocket skulle ha liknande färger eller form. Begreppet contrast 
(kontrast) används när två eller fler element skiljer sig på en gemensam nämnare.84

4.2.3.3 Framträdande drag (salience)
De framträdande dragen särskiljer olika element i en komposition genom till vilken grad som de 
fångar betraktarens uppmärksamhet. Storlek, färgsättning, rörelse, kulturella artefakter, 
detaljrikedom, fokus och förgrund/bakgrund är alla avgörande retoriska medel i bildens 
uppbyggnad som drar betraktarens öga mot olika delar i bilden.85 

4.2.4 Konnotation och denotation
Två viktiga begrepp inom den traditionella semiotiken och även inom socialsemiotiken är  
konnotation och denotation, vilket semiotikern Gripsrud förklarar med direkt och indirekt betydelse.  
Denotation, som är den direkta betydelsen, kommer först medan den indirekta betydelsen, 
konnotation, kommer i efterhand.86 Gripsrud skriver att konnotation och association egentligen är 
samma sak, men att associationer är individuella och personliga medan konnotationer är kollektiva,  
med sitt ursprung i kulturen.87 Barthes var den som ansåg att dessa begrepp, främst konnotation, inte 
bara är applicerbart på det skrivna språket utan även inom visuell kommunikation. Han menade att  

82 Wikipedia – Obama.
83 Van Leeuwen, 2005:201ff.
84 Van Leeuwen, 2005:12f.
85 Harrison, 2003:56, Van Leeuwen, 2005:284.
86 Gripsrud, 2002:142.
87 Gripsrud, 2002:143.
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denotation kan beskrivas med frågan om vad, eller vem, är representerat i texten, och konnotation 
som vilka uppfattningar och värderingar uttrycks genom det som är representerat och genom det 
sättet som det representeras på. Enligt Barthes är visuell denotation en referens till konkreta ting 
medan visuell konnotation är en referens till mer abstrakta begrepp. Dessa abstrakta begrepp är inte 
på något sätt individuella eller subjektiva associationer utan mer som kulturellt delade meningar 88 

och ”culturally accepted inducers of ideas (Barthes 1977:23)”89. 

4.3 Analysmodell

Här presenteras den egenkomponerade analysmodell som materialet har analyseras utifrån. De 
första tre frågorna berör hur de semiotiska resurser, som kan finnas i olika delar av deltagarnas 
profiler, som skapar betydelser som kan kopplas till deras självpresentation. Resterande frågor är 
kopplade till det socialsemiotiska begreppet komposition samt Goffmans tankar om individens 
framträdande i en roll på en scen.

1. Vilka betydelser skapas genom de semiotiska resurser som finns i/på:
• Informationssidan?
• Wall:en?
• Profilbilden?
• Kan dessa resurser associeras till en kultur?

2. Hur är profilbilden komponerad?
3. Hur är scenen Facebook komponerad?
4. Kan man, i de enskilda profilerna, se något beteende som är karaktäristiskt för de 

främre och bakre regionerna?
5. Kan man, i de enskilda profilerna, se något försök till intrycksstyrning?
6. Kan man, i de enskilda profilerna, se tecken på socialiserat eller idealiserat beteende?

4.4 Metodproblem

Andra uppsatser på området har valt att göra intervju- eller surveystudier. För oss kändes detta 
tillvägagångssätt fel, då vi ville belysa ungdomars användande av Facebook utifrån ett tolkande 
synsätt och inte utifrån deltagarnas egna upplevelser. Vi vill undersöka vad de faktiskt har gjort,  
istället för vad ”tanken” med handlingen var. I denna studie kan vi inte fråga de deltagande 
ungdomarna vad tanken bakom deras handlingar var. Även om vi hade utfört en intervjustudie hade 
vi inte kunnat fråga om tanken bakom varje handling på Facebook - och fått tillfredsställande svar i  
förhållande till den mängd material vi utgår ifrån.

Ett problem med den socialsemiotiska metoden i förhållande till den socialpsykologiska teori vi har  
använt har medfört flera tolkningsdilemman och frågor vi inte kan besvara, enbart spekulera i hur 
saker förhåller sig. En person kan till exempel vara väldigt aktiv genom att ”titta runt” på andras  
profiler med mera, men utan att lämna något ”märke” i form av en notering på sin egen, eller någon 
annans, wall. Hög aktivitet kan även censureras på ens egna wall, vilket i sin tur är en 
intrycksstyrning. Att det är få saker som visas på wall:en kan delvis bero på att det är låg aktivitet,  
men även på att det är hög intrycksstyrning, att man överväger alla handlingar man gör på scenen. 
Vi kan inte med säkerhet avgöra vad som är vad utan enbart spekulera i detta.

Ett annat problem som är kopplat till socialsemiotiken och till scenen Facebook är just  

88 Van Leeuwen, 2005:37.
89 Van Leeuwen, 2005:37.
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begränsningen av antalet resurser och prioriteringen av dessa. Vad vi uppfattar som en resurs från de 
bakre regionerna kan mycket väl vara avsedd för de främre regionerna. Vårt syfte är dock inte att 
kontrollera detta, men detta problem kan ge ett felaktigt resultat i förhållande till hur deltagarna ser  
på sin egen självpresentation.

Det fanns även ett problem med att särskilja intrycksstyrning från låg aktivitet. En person kan till  
exempel vara väldigt aktiv genom att ”titta runt” på andras profiler med mera, men utan att lämna 
något ”märke” i form av en notering sin egna, eller någon annans, wall. Hög aktivitet kan även 
censureras på sin egna wall, vilket i sin tur är en intryckskontroll. Att det är få saker som visas på 
wall:en kan delvis vara för att det är låg aktivitet, men även för att det är hög intrycksstyrning, att  
man överväger alla handlingar man gör på scenen. 

Vad gäller intrycksstyrning har vi valt att inte skriva ut i vilken grad deltagarna utövar 
intrycksstyrning. Detta på grund av att det i litteraturen inte finns några tillräckligt tydliga 
angivelser för till exempel ”viss” eller ”stor” intryckskontroll och om vi skulle skriva ut dessa 
graderingar skulle de enbart vara baserade på vår subjektiva tolkning och inte kunna backas upp 
någon vetenskaplig teori.

4.5  Tillförlitlighet och giltighet 

Vi kommer att använda oss av begreppet trovärdighet som myntades av Guba & Lincoln istället för 
det kvantitativa begreppet reliabilitet. Begreppet trovärdighet delas upp i fyra underkategorier:  
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 90 Detta 
kompletteras med en validitetsdiskussion utifrån Kvale och Brinkmanns definition på begreppet ur 
en kvalitativ synvinkel.91 Sist presenteras en kort diskussion om begreppet generalisering inom 
denna studie och inom kvalitativ forskning i stort.

Tillförlitligheten i denna studie ses som medelhög, eftersom det inte finns utrymme för att utföra en 
respondentvalidering eller triangulering. Dock kan tillförlitligheten stärkas genom att analysen och 
tolkningen av den sociala verkligheten i denna studie är gjord av båda författarna, som båda är 
välbekanta med både Facebook och andra sociala medier.92 Tillförlitligheten stärks ytterligare 
genom att vi har följt de etiska riktlinjer som finns.93 Överförbarheten kan stärkas genom en 
socialsemiotisk kompositionsanalys, samt att vi lutar oss mot ungdoms- och identitetsteorierna 
vilket ger en mer ”informerad” inblick i materialet. Genom detta ger det en djup redogörelse för  
studiens kontext som, om den är nog fyllig, kan göra en överförbarhet till andra kontexter möjlig. 
Pålitligheten i denna studie ses som hög, eftersom alla tillvägagångssätt och allt material (förutom 
känslig information om deltagarna) finns tillgängligt vid examinationen av uppsatsen. Dock 
kommer pålitligheten eventuellt minskas något efter examinationen, eftersom bilagor som 
skärmdumpar och profilbilder från deltagarnas profiler kommer att tas bort innan uppsatsen läggs 
upp i databasen DIVA. Detta för att vi inte ville spara information om deltagarna i onödan. 
Möjligheten att styrka och konfirmera resultaten kan ses som medelhög eftersom vi har en, för 
denna uppsats, god teoriförankring inom socialpsykologi och socialsemiotik. Dock minskas 
möjligheten för styrkning och konfirmering på grund av att en av grundvalarna inom socialsemiotik 
är att forskaren bör använda sin tolkningsförmåga för att tolka och analysera materialet.

90 Bryman, 2002:258ff.
91 Kvale & Brinkmann, 2009:264.
92 Så som Twitter, bloggar, Internetforum, YouTube, med flera.
93 Etik.
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Den definition av begreppet validitet som vi utgår från i denna uppsats är ”/…/ den utsträckning i 
vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka, i ’den utsträckning som våra 
observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss’”94. Vi har försökt att 
förhindra låg validitet genom att, i likhet med grounded theory, skapa analysfrågorna utifrån att vi  
om och om igen tittar på och bekantar oss med materialet, även under analysens gång. Genom detta 
kommer validiteten höjas, eftersom analysmodellen skapas med avstamp i både syfte, frågeställning 
valda teorier och material.95 

Generalisering är ofta varken möjlig eller önskvärd inom kvalitativ forskning och det är inte heller  
en del i denna uppsats syfte. Vi håller oss i denna studie till synen om att samhällsvetenskaplig 
(kvalitativ) forskning är diskursivt förankrad och visar på en socialt kontextualiserad förståelse för 
människans sociala verklighet.96

94 Kvale & Brinkmann, 2009:264.
95 Bryman, 2002:378f.
96 Kvale, 2009:280f.
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5.0 Analys
I detta kapitel presenteras analyserna, resultaten samt slutdiskussionen. Först presenteras en 
kompositionsanalys av scenen Facebook, sedan en socialsemiotisk analys av varje deltagares profil. 
Detta följs av en resultatpresentation av respektive deltagares profil och de övergripande resultaten,  
för samtliga profiler, utifrån det teoretiska ramverket för att besvara uppsatsens frågeställning. Sist 
ges förslag på vidare forskning med avstamp i de resultat som har presenterats.

5.1 Kompositionsanalys 

Här presenteras först en komposistionsanalys av scenen Facebook följt av 
en socialsemiotisk analys av de teoretiska semiotiska potentialer och 
affordances som finns i en Facebook-profil. Sedan presenteras en 
socialsemiotisk analys av respektive deltagares profil. Vi kommer alltså att 
göra två socialsemiotiska analyser, den ena kommer att ske på makronivå 
för att kartlägga de möjligheter scenen Facebook ger för 
självrepresentation. Den andra kommer att ske på mikronivå då vi ska 
undersöka varje deltagares.

På Facebook har det en gemensam, övergripande komposition för alla 
sidor: sidan består av tre vertikala spalter (varav den mittersta är bredast), 
analysen av dessa tre delar presenteras nedan. Förutom de tre spalterna 
finns det en blå meny högst upp på sidan samt en låda för chatten och 
språkinställningar som ligger statiskt nere i högra hörnet av webbläsarens 
fönster. Längst ner på sidan finns en rad med bland annat 
upphovsrättsinformation, kontaktlänk och länk till support. Vad gäller de 
tre vertikala spalterna innehåller den mittersta den mest centrala 
informationen för sidan man är besöker på. Eftersom en bild säger mer än 
tusen ord finns skärmdumpar att tillgå till denna analysdel i uppsatsen.

4.1.1 Vänstra spalten
Det kan generellt sägas att hela vänsterspalten domineras av rhyme, i varje 
komponent (rubrikerna ”Information”, ”Mutual Friends”,  ”Friends”, och 
resterande applikationer). De presenteras alla med samma färgsättning och 
typsnitt i rubriken, under följer innehållet och komponenten avslutas med 
en separation innan nästa komponent börjar, förutom mellan näst sista och 
sista komponenten där dessa skiljs åt av en segregation. 

Profilbilden det mest framträdande draget. Bilden är en representation av 
den  person  som  äger  profilen  och  texten  under  fungerar  som 
kompletterande information till personen. Ideal-delen är profilbilden och 
de underliggande länkarna, samt ”Information”-komponenten. Spalten är 

inte polariserad men ideal-delen uttrycker det som Kress och Van Leeuwen anser är typiskt för 
polariserad  komposition,  det  vill  säga  generell  och  framträdande  information,  och  den  mest 
framträdande delen i ideal.97 Real-delen är det som är under profilbilden och innehåller mer specifik 
information.

De undantag som kan finnas gällande de framträdande dragen är om profilen har diverse, valbara, 

97 Kress & Van Leeuwen, 2006:186f.
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applikationer som har stora och färgstarka bilder (visas inte i denna bild). Detta gör i så fall att 
profilen blir  mer svåröverskådlig och uppdelningen ideal-real  försvinner,  dock är dessa valbara 
applikationer så långt ner på profilens sida att man på de flesta datorskärmar måste rulla längre ner 
på sidan för att se dem. Eftersom det västerländska lässättet börjar uppe i vänstra hörnet är inte 
möjligheten för att dessa applikationer ska bli de mest framträdande dragen särskilt stor, däremot 
skulle  den  visuella  vikten  kunna  flyttas  till  de  olika  applikationerna,  beroende  på  storlek, 
färgsättning med mera. 

Spaltens  funktion  är  att  visa  upp  vem  profilen  tillhör,  vilket  den  gör  bra  genom  dess  mest 
framträdande drag – profilbilden. Dock är balansen i spalten rubbad då informationsvärdet (visuella 
vikten)  är  hög upptill  (profilbilden),  mellan i  mitten (Information,  Friends,  med mera)  och  lätt 
nertill (Suggest friends for NN). 

5.1.2 Högerspalten
I den högra spalten finns det alltid tre annonsplatser under varandra vars innehåll varierar varje 
gång en sida uppdateras. Kress och Van Leeuwen menar att de objekt som finns i marginalen ofta är 
likadana, eller i alla fall liknar varandra, vilket gör att de inte är intressanta att analysera utifrån  
ideal/real och given/new.98 Vi håller med om detta gällande högerspalten och menar därför att denna 
spalt, varken ur kompositionssynpunkt eller för vårt syfte, inte är intressant att analysera på grund 
av sitt ständigt skiftande, men ändå liknande, innehåll. Att den ligger ute i marginalen tror vi kan 
bero på att den innehållsmässigt inte är intressant ur en funktions- och betydelsesynpunkt.

5.1.3 Mittspalten
Mittenspalten är den centrala delen i Facebook och dess användande, det är här den mesta 
informationen publiceras och det är här wall:en, profilerna samt bilderna visas. Detta medför att  
innehållet i mittspalten ofta ändras, vilket gör den väldigt svåranalyserad, då den kräver flera olika 
analysobjekt. Om en analys av hela denna spalt, och alla de sidor som kan visas där, skulle ske 
skulle den endast vara korrekt vid en given tidpunkt då de olika sidorna uppdateras i kronologisk 
ordning och ändras av användarna (genom uppdatering av personlig information) samt genom 
uppdateringar genom Facebook (wall:en). Denna spalt uppdateras oftare och mer konsekvent än de 
andra spalterna. De olika sidorna ser även olika ut beroende på vilken profil du är inne på, då 
användarna är olika öppna för att publicera personlig information. Syftet med denna analysdel är 
endast till för att försöka förklara scenen Facebook. För att inte ge denna analysdel för stor plats i 
uppsatsen och fylla uppsatsen med överflödig text beskriver vi endast de generella dragen. 

Generellt för dessa sidor är det område som är längst upp på sidan. Till vänster finns användarens 
för- och efternamn i svart, fet text och efter detta presenteras den aktuella statusen (förutsatt att  
användaren har skrivit någon) i svart text mot en ljus blågrå bakgrund. Under detta finns en 
separation och sedan finns följande rubriker i blå, fet text mot ljusblåa flikar – Wall, Info, Photos 

och eventuella valbara flikar 
(med den aktuella fliken i 
svart, fet text i en vit flik).

98 Kress & Van Leeuwen, 2006:195f.
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5.1.3.1 Informationssidan
Informationssidan är indelad i sex stycken 
rubriker99, alla i svart, fet text, till vänster i 
spalten och varje rubrik har en slags 
förlängning och segregation i form av en tunn, 
grå linje som löper bort till den högra 
marginalen. Över och under rubriken och linjen 
finns en separation mot de övriga 
komponenterna i spalten. I varje komponent 
(under varje rubrik) är informationen uppdelad 
i underrubriker i grå text, som är placerade 
längs vänstermarginalen, med en separation 
mellan varje rubrik. Till höger om 
underrubrikerna, med en separation mellan, 
finns själva informationstexten (det som 
användaren själv har valt att fylla i). Texten är 
svart, förutom om det är länkar som är blåa - 
om användaren har listat exempelvis 
”socialsemiotik” som ett intresse leder den 
länken vidare till sökresultaten på 
”socialsemiotik” inom. Rubriken för ”Groups” 
och ”Pages” särskiljer sig lite jämfört med de 
övriga rubrikerna, detta för att denna rubrik inte 
publicerar all information utan har en del dold. 
Till höger om rubriken, efter den grå linjen, 
finns länken ”See all (xx)” för att få upp en lista på samtliga grupper/sidor. Under rubriken 
”Groups” anges gruppernas namn (som är länkar) i en följd, separerat med kommatecken (till 
exempel: Vi som vill ha skoluniform, Charlie Sheen dont quit two and a half men!). Rubriken 
”Pages” har ett annat upplägg, där visas fem olika sidor med en vertikal separation. Dessa har en 
miniatyrbild likt en profil, en separation åt höger innan namnet (i blått, det vill säga en länk).

Den contrast som kan ses finns på färgerna inom texthierarkierna (rubrik, underrubrik, 
informationstext, länkar). Samtidigt finns det, genom texthierarkierna, en rhyme eftersom färgerna i  
hierarkierna blir som ett återkommande mönster. I den rhyme som finns på sidan återfinns även 
givet och nytt i och med att det till vänster står en kategori, som till höger har en ny information.  
Till exempel är det givet att personen har en födelsedag, det nya är att det är den 1 januari. 

Vad gäller den visuella vikten och de mest framträdande dragen beror detta på hur mycket, och 
under vilken rubrik, som användaren har fyllt i information. Om en användare har fyllt i någon 
enstaka sak under varje rubrik (så att innehållet på sidan blir kort) och är ett fan av några pages så 
ligger den visuella vikten på bilderna till dessa pages, samtidigt som de även blir det mest 
framträdande draget. Om användaren har fyllt i mycket flyttas de framträdande dragen till de 
områden som har mest länkar (såvida man kan se hela sidan) dock kan bilden kännas tung då de 
flesta länkar är långt ner på sidan (grupper). 

99 Dessa rubriker visas enbart om användaren har fyllt i någon information under respektive rubrik. De sex rubrikerna 
är: ”Basic Information”, ”Likes and Interests”, ”Contact Information”, ”Education and Work”, ”Groups” samt ”Pages”.  
Under de två sista rubrikerna visas endast ett urval av det som finns.
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Hela denna sida består i regel av text (med undantag för de fem miniatyrbilder som förekommer 
under Pages) vilket gör att ideal och real känns svårt att applicera. Däremot gör rubrikerna och 
texten att sidan delas upp i givet och nytt. Du läser alltså det till vänster först, förslagsvis ”Favourite  
music”, och sedan till höger finns exempelvis Bruce Springsteen. 

5.1.3.2 Wall
Det som finns högst upp är de verktyg Facebook har för att kommunicera med varandra. Detta 
element har en mörkgrå linje upptill som segregerar komponenten från de tidigare beskrivna 
flikarna (Wall, Info, Photos och så vidare). Denna linje har en overlap med en grå rektangel, med en 
vit mindre rektangel integrerad inuti, som utgör arbetsytan för komponenten och det är i detta fält  
som man publicerar på användarens wall. Denna arbetsyta är en integration med de funktionsobjekt, 
till vänster, som kan kombineras med det 
som publicerar genom den vita 
arbetsytan. I samma höjd som 
funktionsobjekten, på höger sida, finns en 
blå knapp med ordet ”Share” i vit, fet 
text. En ljusgrå, tunn linje löper runt om 
den gråa rektangeln och fungerar som en 
segregation. 

De användarmöjligheter som finns på 
Facebook är att tagga100 personer, 
uppdatera statusen likt en microblogg 
(twittra), bli fan av olika sidor (pages), gå 
med i grupper, OSA events, publicera 
länkar samt gå med i nätverk. På alla 
dessa funktioner kan man kommentera 
eller gilla på de olika handlingarna. Till 
exempel har Flicka 6: statusuppdatering 
”dags för el clásico!”, status har fått 
kommentaren, ”Underbart! :)” samt att 
fem personer gillar101 denna. Det finns 
även andra typer av funktioner på 
Facebook, du kan ha olika applikationer 
(till exempel olika spel) som publicerar, 
exempelvis, resultat på din wall. Det 
förekommer även automatiska wall-
inlägg när användaren blir vän med någon 
och när användaren uppdaterar sin 
informationssida.102 Längst ner på sidan finns möjligheten att utöka sidans visning av inlägg genom 
att klicka på länken ”Older Posts”.

Då det finns så pass många funktioner är det svårt att beskriva generellt hur en wall ser ut. Det vi 
däremot kan göra är att påvisa hur de olika funktionerna ser ut i sin publikation. Oavsett vad som 
publiceras på wall:en finns det minst två länkar i anslutning till inlägget, ”Comment” och”Like”,  

100 Tagga kan du göra i foton, statusuppdateringar och videos.
101 Gilla betyder att någon har tryckt på ”Like”-knappen, vilket är ett tecken på uppskattning. 
102För en utförligare beskrivning av användandet, se tidigare refererad litteratur om Facebook och i denna uppsats  
bakgrundsdel. 
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beroende på typen av inlägg kan det även finnas fler, till exempel ”Se ditt horoskop för dagen och 
vinn” (Horoskop-applikation),  ”See wall-to-wall” (wall-inlägg av användare) och ”Join this Group” 
(efter ett inlägg om att användaren har gått med i en grupp). De funktioner som tar mest plats i  
publiceringen är bilder och de taggningar som sker där, statusuppdateringar samt olika 
applikationer. När en av de ovannämnda aktiviteter publiceras på wall:en sker en seperation nedåt  
till nästa aktivitet. Vid kommentarer på de olika aktiviteterna tillkommer det en gråblå ruta som  
omger de lagda kommentarerna. Denna ruta innehåller även namn och länk till profilen som har lagt  
kommentaren samt en datumstämpel. 

På grund av, som nämnt ovan, den mängd funktioner som kan publiceras på en wall är det svårt att 
generellt säga var den visuella vikten ligger eller vilka de mest framträdande dragen är. Det som kan 
ses är att de publiceringar som tar störst plats (applikation-, wall-inlägg och statusuppdateringar) är 
de som, om det finns några sådana publikationer vid ett givet tillfälle, blir de mest framträdande 
dragen och har den största visuella vikten. Den rhyme som finns är i de applikationer som visas i 
profilen (se till exempel flicka 5 och kille 1). Exemplet med horoskopet som är en daglig 
uppdatering och därav ett genomgående mönster. Det återfinns en rhyme i de segregationer (tunn 
grå linje) som skapas före och efter alla statusuppdateringar, logginlägg och applikationer. Givet 
och nytt finns då de senaste aktiviteterna successivt placeras högst upp på wall:en (under 
huvudkomponenten). Det finns även med i de aktiviteter som sker, ifall du tittar på någons wall, är 
det givet att det är denna som gillar olika saker, kommenterar vissa saker samt går med i olika 
grupper. Personens namn är något givet, medan hans/hennes aktivitet är något nytt. Ett liknande 
synsätt går även att applicera på statusuppdateringen, då texten efter användarens namn blir det nya 
nya. Givet och nytt är i detta sammanhang anpassat till det västerländska skrivsättet (Facebook har 
som sagt en amerikansk grundare). 

5.1.4 Facebook som scen

Profilbilden, den aktuella statusen och de allra senaste aktiviteterna ligger i ideal och den resterande 
informationen ligger i real och får en kompletterande funktion i detta fall. Detta syns väldigt tydligt  
på informationssidan där profilbilden och den aktuella statusen tillsammans med ”Basic 
Information”, då får en ideologisk funktion och de andra rubrikerna på sidan utökar och fördjupar 
informationen om användaren. Det som generellt kan sägas om förhållandet mellan givet och nytt  
på wall:en är att det nya är placerat högst upp i och med att de senaste aktiviteterna och den aktuella  
statusen alltid presenteras högst upp på sidan. Wall:en blir som ett nyhetsflöde där den nyaste 
informationen finns högst upp och att informationen blir äldre ju längre ner på sidan man går. Detta 
gör att wall:en framställs som en nyhetsgenre.

5.1.4.1 Semiotiska resurser, potential och affordance på scenen Facebook

Om vi börjar på informationssidan kan vi se flera resurser som har funktionen att kunna identifiera 
profilinnehavaren (affordance). Det fungerar även som en introduktion till resten av 
informationssidan. Dessa semiotiska resurser är profilbilden, ”Basic Information” och dess 
underrubriker. De teoretiska semiotiska potentialerna som finns hos dessa resurser är att de kan 
identifiera profilägaren samt att ge en inblick till profilägarens biografiska uppgifter, till exempel  
har rubriken ”Birthday” den teoretiska semiotiska potentialen att ange profilägarens födelsedag.

En annan semiotisk resurs är de vänner och gemensamma vänner som läsaren har. Denna resurs 
affordance är att den kan påvisa en gemenskap för läsaren med profilägaren - dels för att läsaren ska 
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kunna se ifall det är rätt person men även för att se vilka i profilägarens umgängeskrets man har 
gemensamt. Det har även den teoretiska potentialen för profilägaren att visa upp för omvärlden 
vilken gemenskap denne ingår i. En teoretisk potential är även att profilägaren kan visa upp vilken 
stor eller liten gemenskap han/hon har, det vill säga hur socialt attraktiv han/hon är. Den semiotiska 
resursen rubriken ”Likes and Interests” och dess underrubriker har en affordance i och med att den 
visar upp de intressen profilägaren har. Denna semiotiska resurs, i kombination med resursen ”Basic 
Information”, har även en affordance eftersom den kan ge en djupare igenkänning av profilägaren.

Pages på en makronivå är en semiotisk resurs vars teoretiska semiotiska potential är att visa upp vad 
profilägaren gillar, dess affordance är alltså att visa upp intressen och gemenskaper (som läsaren 
kanske kan ha gemensamt med profilägaren). Grupper har ett större antal affordances än vad pages 
har, i och med att de även kan identifiera en person, till exempel grupper för ett specifikt 
bostadsområde eller för medlemmar i en idrottsklubb. Facebook har dock reglerat pages affordance 
så att dessa inte kan ha samma typ av information/namn som grupper. I och med det större antalet  
affordance i grupperna ökar även den teoretiska semiotiska potentialen då grupperna kan användas 
till opinionsbildning med mera, vilket inte pages kan. Länken ”See All (XX)” vid både pages och 
grupper har den teoretiska potentialen att den kan, genom att läsaren klickar på länken, ge en mer 
nyanserad självpresentation av profilägaren och därmed skapa fler meningar i de grupper och pages 
som inte visades tidigare.

Det som generellt kan sägas om scenen Facebook är att alla rubriker som profilägaren själv kan 
fylla i har en affordance i att det ger en möjlighet att utöka den information som visas för andra 
användare om honom/henne. Det ger profilägaren möjligheten att genom olika identitetsanspråk 
visa världen vem hon/han är, och även ha möjligheten att ändra denna bild när som helst. Den 
semiotiska potentialen kan urskiljas och analyseras i informationen som profilägaren anger under 
rubrikerna, enbart några av rubrikerna eller alla. 

Det främsta affordance som wall:en har är att både profilägaren och besökare kan lägga upp bland 
annat bilder, länkar och text på profilägarens wall. Den teoretiska potentialen ligger i vad det är som 
publiceras och av vem det publiceras. Dock kan en teoretiskt potential ses i att profilägaren har 
kommenterat på någon annan användares wall, foto eller liknande, genom att det visar besökare att,  
var och med vem hon/han är aktiv på Facebook.

5.2 Profilanalyser

I profilanalysen undersöker vi varje del av deltagarnas profiler - profilbilden, wall:en och 
informationssidan (vänsterspalten inkluderad). I analysen av varje enskild profil undersöks de 
semiotiska resurser som förekommer och vad de konnoterar till, dess semiotiska potential och dess 
affordance i syfte att urskilja vilka semiotiska resurser som är relevanta för självpresentation.. 

I analysen av informationssidan kommer även innehållet i vänsterspalten att inkluderas. 
Vänsterspalten och informationssidan har samma affordance, nämligen att ge bakgrundsinformation 
om profilägaren. På så sätt kommer en analys att omfatta två olika delar av det undersökta 
materialet med avsikten att slippa upprepningar och underlätta läsandet. Den affordance som finns 
hos alla profilbilder är att visa vem profilägaren är.

Då alla profiler utgår ifrån samma mall på informationssidan kommer vi inte att lista de semiotiska  
resurserna för varje deltagare. Vi kommer enbart att lista de semiotiska resurserna i början, innan vi  
går in på de enskilda profilernas konnotationer och potentialer. Generellt sett kan det som denoteras 
i profilerna, till exempel, profilbildernas innehåll, bakgrundsinformation och gruppernas namn som 
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ses som semiotiska resurser. De kanske viktigaste semiotiska resurserna sett utifrån dess potentialer 
är de grupper och pages deltagarna är med i. Dessa påvisar de olika faktiska semiotiska potentialer 
som deltagarna har.

Affordances kan ses i Facebook-profilernas profilbild, grupper, pages, inlägg och andra aktiviteter 
som visas på wall:en. När vi analyserar dessa affordances är det utifrån vårt synsätt, vår kultur och 
våra normer. Efter varje socialsemiotisk analys kommer profilen undersökas utifrån det teoretiska 
ramverket. 

Flicka 1
De semiotiska resurser som finns i Flicka 1:s profilbild är hennes ansiktsuttryck, pose, bildens 
komposition, örhängen, linnet (inkluderat dess färg), uppsättningen av håret och att hon inte har 
något smink. Även bakgrunden innehåller semiotiska resurser men de är för otydliga för att kunna 
ha någon semiotisk potential och det rum som kortet är taget i indikerar inte heller någonting om 
var hon är. Exempelvis finns det en teoretisk semiotisk resurs i postern på väggen bakom henne, 
men dess faktiska semiotiska potential går inte att fastställa då det inte går att avgöra vad den 
föreställer eller vilken typ av poster det är (musik-, filmposter eller annat). I förhållande till den 
sociala helheten har inte postern någon faktisk semiotisk potential, enbart en teoretisk, och är därför 
inte relevant att ta upp i analysen.103

Flickans utseende konnoterar till ett nordiskt utseende (blåa ögon och blont hår). Hennes val av 
örhängen, klädsel och stilen på håret har en faktisk potential i att den visar upp en tjejig och 
feminin, men samtidigt enkel, stil. Bildens affordance är att visa vem personen på bilden är, men 
utifrån kontexten att flickan på bilden är ung och att hon gör en pose får detta en faktisk semiotisk 
potential genom att personen ska se så bra ut som möjligt på bilden och vara en profilbild. En annan 
affordance är att markera flickans stil. Man kan även tänka sig att hon, vid tillfället då kortet togs,  
tog ett antal liknande bilder och sedan valde den bild hon ansåg att vara bäst.

Flicka 1 har en låg aktivitet på sin wall vad gäller de publiceringar som kräver någon form av aktiv 
handling, till exempel statusuppdateringar, kommentarer på statusuppdateringar, länkar och bilder.  
Den kommunikation som förekommer, sker främst med två tjejer som verkar stå henne nära – vilket 
kan konnotera till att detta är hennes två närmsta vänner. Hennes aktivitet utgörs av att gå med i  
olika grupper och pages. Materialet omfattar ungefär en månad, vilket kan jämföras med flera andra 
tjejer som gör samma mängd material på en vecka. De semiotiska resurserna grupper och pages har 
den faktiska semiotiska potentialen att deltagaren genom dem kan visa sina intressen och åsikter. En 
affordance utifrån Flicka 1:s perspektiv kan vara att det finns en teoretisk semiotisk potential i att gå 
med i alla grupper hon får en inbjudan till.  

Flicka 1:s statusuppdateringar är semiotiska resurser vars affordance i detta fall är att använda dem 
som en mikroblogg. De har en faktisk semiotisk potential i att Flicka 1 genom dem informerar om 
vad som händer i hennes liv för tillfället. Hon skriver till exempel om att hon ska på en cup vilket 
konnoterar till att hon utövar någon form av sport regelbundet. Det finns statusuppdateringar som 
handlar om fest samtidigt som Flicka 1 är medlem i gruppen ”vi som aldrig druckit alkohol”, en 
kombination som konnoterar till att hon anser att man kan festa nykter. 

Den faktiska semiotiska potentialen i Flicka 1:s grupper och pages som kan visa ett intresse är ”Vi 
som gillar att duscha länge!” och ”Joel Kinnaman”. Den sistnämnda pagen konnoterar även till att  

103Hodge & Kress, 1988:1f.
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Flicka 1 är en del av konsumentkulturen.104 Pagen ”Vi som hellre står själva än att ha falska 
vänner!!” har den faktiska semiotiska potentialen att visa en värdering som Flicka 1 står för.  
Gruppen ”Vi som alltid är ute i sista sekunden, fast vi hade gott om tid från början” har den faktiska 
semiotiska potentialen att den visar på personlighetsdrag som Flicka 1 identifierar sig med, i detta  
fall tidsoptimism. Gruppen ”Vi Som Känner Våran Familj Så Bra Att Man Hör Vem Som Kmr I 
Trappan” har den faktiska semiotiska potentialen att den markerar en tillhörighet och konnoterar till  
starka familjeband. Det faktum att Flicka 1 är medlem i 33 pages har den faktiska semiotiska 
potentialen att visa på fler sidor av hennes identitet och den kultur som hon tillhör.

Att hon bara presenterar den mest grundläggande informationen (som är mer eller mindre ett krav 
på Facebook), kan konnotera till att hon anser att de som är vän med henne på Facebook känner 
henne i verkliga livet och därför behöver hon inte brodera ut informationen. Denna konnotation 
stärks av pagen ”Vi som hellre står själva än att ha falska vänner!!”. 

Det som kan ses från de bakre regionerna är att hon har starka band till sin familj, är tidsoptimist,  
nykterist och sysslar med någon sport. Detta visas bland annat i grupperna ”Vi Som Känner Våran 
Familj Så Bra Att Man Hör Vem Som Kmr I Trappan”, ”Vi som alltid är ute i sista sekunden, fast vi 
hade gott om tid i början”, ”vi som aldrig druckit alkohol” och i en statusuppdatering105.
Vad gäller vänskap verkar hon gå efter devisen att hellre ha färre nära vänner än flera bekantskaper.  
Detta kan ge en inblick i de bakre regionerna och visas genom att hon är medlem i pagen ” Vi som 
hellre står själv än att ha falska vänner” och att hon kommunicerar mest med, vad som verkar vara, 
hennes två närmsta vänner. Kommunikationen som sker på Flicka 1:s profil är alltid 
verklighetsförankrad och refererar alltid till offline-världen.

De försök till intrycksstyrning som Flicka 1 gör finns dels i profilbilden, där hon ler och försöker se 
ut så bra som möjligt, dels kan det även finnas i att hon, med tanke på det låga antalet bilder hon är  
taggad i, taggar av sig själv från de bilder som hon anser inte stämma överens med den roll hon vill 
spela. Hon använder inte Facebook som ett barn av sin tid och hon anger väldigt grund information 
i sin profil, därför är det svårt att tolka om hennes framträdande kan ses som idealiserat eller 
socialiserat.

Flicka 2
De semiotiska resurserna i Flicka 2:s profilbild är hennes pose, hennes vän, kroppspråk, 
ansiktsuttryck, klädsel och bildens bakgrund. Bakgrunden innehåller de semiotiska resurserna sand, 
skylttexten som antyder på en high school i ett engelskspråkigt land (”high school” används bland 
annat USA och Australien) och klimatet som ser ut att vara varmt (vädret och klädseln i bilden).106 

Detta i sin tur konnoterar till att Flicka 2 är äventyrlig av sig, eftersom det krävs mod av en tjej i  
senare tonåren att åka iväg till ett främmande land på en längre vistelse.

De semiotiska resurserna i Flicka 2:s klädsel och vad som verkar vara ett välvårdat utseende 
konnoterar till en modemedveten, feminin tonårstjej. Bildens affordance är, precis som hos Flicka 1,  
att visa vem personen på bilden är. Kontexten ger bilden de faktiska semiotiska potentialerna att  
dels visa en del av hennes identitet och dels ge en bild av hennes utlandsvistelse för de vänner som 

104 Joel Kinnaman spelar huvudrollen i den svenska filmen ”Snabba cash”.
105 ”Precis uppstigen ur badtunnan. Vart en riktigt trevlig kväll med bästaste [vännens namn] mfl... imån cup i 
grängesberg hela dagen....yeej lets goo!”
106 Vi har vid denna punkt i analysen redan sett att Flicka 2 är med i nätverket ”Liberty High School '09” på sin profil,  
därför vet vi att hon har studerat på high school. Vi vet även att denna skola ligger i USA.
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inte var där med henne samtidigt som hon påminner dem som var med. Hennes pose på bilden 
konnoterar till att hon är glad och kroppsspråket kan konnoteras som livligt och spralligt. Dessa 
semiotiska resurser konnoterar till att bilden inte verkar ha iscensatts för att bli en profilbild utan att  
den mer är en dokumentation av en upplevelse som Flicka 2 har haft. 

Eftersom Flicka 2 har studerat en termin vid en amerikansk high school kan valet av bild konnotera 
till att den tiden är en tid som hon längtar tillbaka till. Profilbilden får genom den konnotationen i så  
fall ytterligare en affordance - den visar upp för hennes vänner på Facebook att hon har gjort 
någonting så spännande som ett utlandsår. Denna affordance tillför även den faktiska semiotiska 
potentialen att den påminner henne, och de vänner som hon träffade i USA, om tiden där och att 
hon inte har glömt resan och de personer hon träffade.

Flicka 2:s wall kommer inte riktigt till sin rätt, då hon nyligen har fyllt år. Bortsett från de 
semiotiska resurser som är kopplade till hennes födelsedag (wall-inlägg från vänner) konnoterar 
Flicka 2:s aktivitet på Facebook att hon är en aktiv person, både på Facebook och i offline-världen. 
De faktiska semiotiska potentialerna i några av de semiotiska resurserna som konnoterar till hennes 
aktiva liv är att hon är taggad i många bilder och videoklipp. Flicka 2 kommunicerar aktivt genom 
att kommentera på andras statusuppdateringar, göra inlägg och lägga upp bilder och det 
kommuniceras även flitigt med henne. Detta tyder på att Flicka 2 ser Facebooks affordance som en 
kommunikativ och social scen. Denna affordance stärks av den semiotiska resursen att Flicka 2 
även är internationell i sin kommunikation: flera inlägg från vänner är på engelska och hon har en 
statusuppdatering på både svenska och engelska. De smilies som används är semiotiska resurser och 
konnoterar till så kallade internationella smilies, som med svenska ögon ser ”bakvända” ut.107  I 
hennes kommunikation finns den faktiska semiotiska potentialen i att hon och hennes vänner 
använder sig av internhumor.108 

Hennes informationssida innehåller inte så många semiotiska resurser i form av egenproducerad 
text, utan de flesta semiotiska resurserna med en faktisk semiotisk potential finns i de grupper och 
pages hon har på informationssidan. Semiotiska resurser som till exempel gruppen 
”SCANDINAVIA Party region”, profilbilden och hennes e-postadress har den faktiska semiotiska 
potentialen att förmedla delar av Flicka 2:s identitet och i detta fall konnoterar de till en glad och  
positiv tjej.109 Det finns en del grupper och pages som har den faktiska semiotiska potentialen att 
visa upp Flicka 2:'s typ av humor som till exempel 

”DUDE! We almost died!!!! Yea, but it was fun though!” 

”I´ve Always Wanted to Spin Round in a Chair & Say 'I´ve Been Expecting You'”

“Vi som garvar när de verkligen inte borde göra det”

”Flight Of The Conchords”

Dessa grupper (och resterade humoristiska grupper och pages) konnoterar alla till en ganska 
skadeglad och ohämmad humor. Flicka 2 visar även upp en annan sida av sin identitet genom 
grupper som till exempel ”BLI BLODGIVARE NU!” och ”Invisible Children”110 som konnoterar 
till ett socialt ansvarstagande och att hon bryr sig om de som kanske inte har det lika bra som hon.

107 (: istället för :) -  dessa har kopplingar till den amerikanska ungdomskulturen samt gamer (datorspel)-kulturen.
108  ”and I´m CEREAL” – citat från avsnitt sex i den tionde säsongen av den amerikanska tv-serien South Park.
109 Denna skrivs inte ut på grund av sekretess.
110 Handlar om barn i krigsdrabbade länder.
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Välkomst-texten på profilen har den faktiska semiotiska potentialen att ge ytterligare en bild av 
Flicka 2 och det är precis det som hon använder den till: den visar att det finns mer än den glada och 
sociala sida hon visar upp i resten av profilen. Textens utformning och versmått konnoterar till en 
sångtext och textens innehåll konnoterar en djup och eftertänksam innebörd och hon kanske har valt 
just den versen för att den påminner henne om någon som står henne nära.111

Profilbilden ger en inblick i de bakre regionerna för dem som inte var med på hennes 
utlandsvistelse. De bakre regionerna syns även i inlägget på hennes wall av Flicka 6112 och den 
genomgående internhumorn som yttrar sig mellan henne och hennes vänner . Grupperna ”BLI 
BLODGIVARE NU!” och “Invisible Children” visar på ett socialt engagemang från de bakre 
regionerna, men det kan även ses som intrycksstyrning eftersom hon kan ha valt att visa upp dessa 
grupper men inte aktivt stödja det som grupperna står för.
Större delen av den information som visas i hennes profil är förankrad i offline-världen, förutom 
möjligtvis inlägget som innehåller en länk som ”hon skulle älska” enligt vännen som publicerade 
länken.

Det är svårt att se om Flicka 2 på något klart sätt använder sig av intrycksstyrning eftersom hon 
egentligen inte nekar någon att publicera den information de vill om henne. Hon väljer å ena sidan 
att knappt publicera någon information på informationssidan men å andra sidan innehåller wall:en,  
grupperna, pages och antalet taggade foton sådant som avslöjar mycket information om henne.

Flicka 2 vill visa upp flera sidor av sig själv: en social, glad och rolig, en ganska grabbigt 
humoristisk och en djupare sida i till exempel i blodgivare-gruppen och välkomst-texten. 
Hon lever å ena sidan upp till de normer som finns för en tonårstjej (främst i USA) som föreskriver 
att man bör vara smal, populär och modeinriktad, vilket kan ses som ett socialiserat framträdande. Å 
andra sidan verkar hon ha omprövat sin identitet med olika självpresentationer flera gånger vilket 
har gjort att hon kommit närmre vuxenlivet. Detta kanske har gjort att hon ses som vuxnare än sina 
vänner samt att vuxna i hennes omgivning snart (efter studenten) förmodligen kommer att ställa 
högre krav på henne, vilket kan tolkas som ett idealiserat framträdande.

Flicka 3
De semiotiska resurser som kan ses i profilbilden hos Flicka 3 är hennes pose, hennes ansiktsuttryck 
och utseende. Posen som hon har på bilden konnoterar till en fotopose som är vanlig bland feminina 
tonårstjejer och det finns en viss likhet med Flicka 1:s profilbild. Hennes val av pose tillsammans 
med utseendet, ansiktsuttrycket och kontexten bilden är tagen och används i konnoterar att hon 
försöker att se så bra ut som möjligt samt att bilden ser ut att vara ämnad som profilbild. Hennes 
utseende, i likhet med Flicka 1:s, konnoterar till ett nordiskt utseende med blont hår och blåa ögon, 
dock konnoterar Flicka 3:s sminkning och håruppsättning att hon kanske är mer mode- och 
utseendeintresserad än Flicka 1. 

Bilden är en närbild på Flicka 3:s ansikte med mörk bakgrund, vilket gör att vi inte kan se några 
semiotiska resurser i bakgrunden. Dock har den mörka bakgrunden den faktiska semiotiska 
potentialen att den ramar in och framhäver hennes ansikte.  Anledningen till att Flicka 3 valde  

111 Flicka 2:'s välkomst-text lyder: ”Heart of mine so malicious and full of guile,//Give you an inch and you'll take a 
mile.//Don't let yourself fall Don't let yourself stumble.//If you can't do the time, don't do the crime//Heart of mine.”
112 ”sitte uppe här på kvällskvisten och försöker lära mig ochrasy. . Klarar mig igenom verserna ganska bra men sen tar  
det stopp! Behöver en provatlektion tack :)”
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denna bild kan vara av samma anledning som Flicka 1 – för dess affordance. De semiotiska 
resurserna posen och bakgrunden konnoterar antingen till att hon har, precis som Flicka 1, antingen 
tagit en serie bilder vid samma tillfälle och valt ut den ”bästa” eller så har bilden tagits på en fest.

Hennes statusuppdateringar, som är semiotiska resurser, har den faktiska semiotiska potentialen att 
visa omvärlden vad hon tänker på och vilket sinnelag hon är i. Statusuppdateringarna konnoterar till  
en glad och positiv inställning till det som händer runt omkring henne, som till exempel ”Mmm, jag 
trivs! :D” och ”:D”113. De semiotiska resurser i de antal foton hon är taggad i, att hon får stor 
feedback på sina statusuppdateringar och att hennes vänner skriver inlägg på hennes wall har den 
faktiska semiotiska potentialen att visa vilken relation hon har till sina vänner, både på Facebook 
och i offline-världen. Dessa semiotiska resurser konnoterar till att Flicka 3 lever ett aktivt och 
socialt liv. Hennes wall har flera konnotationer till den internhumor som gäller bland henne och 
hennes vänner, bland annat de pages hon blev fan av som till exempel ”HAHAHAHAHA….. Oj, 
hur gick det?”. 

Välkomst-texten till Flicka 3:s profil har den faktiska semiotiska potentialen att, precis som hos 
Flicka 2, visa ytterligare en sida av hennes identitet. Texten ”Rakryggad i en galen värld.” 
konnoterar till ett motto som hon kanske lever efter. De fem pages som visas kan tolkas som 
semiotiska resurser, varav tre konnoterar till humor och komedi. En av de pages hon har listat är 
Håkan Hellströms page vilket konnoterar till att hon gillar hans musik och kanske även liknande 
artister. Den semiotiska resursen i pagen Edward Cullen114 konnoterar till femininet och kanske 
även en typ av kändis-förälskelse, som är vanligt bland tonårstjejer, eftersom karaktären Edward 
Cullen för tillfället är en av de mest populära karaktärerna en tonårstjej kan tycka om. Hon har fyra 
album som ses som semiotiska resurser. De två synliga har något med resor att göra, vilket 
konnoterar till att hon är intresserad av att resa.

De bakre regionerna syns i referenser till saker som har hänt i offline-världen i hennes 
statusuppdateringar. Wall:en känns även som en förlängning av den scen hon har inför sina vänner: 
hon censurerar inget, räds inte för något ämne eller att statusuppdateringar leder till frågor som 
enbart kan besvaras med information från den bakre regionen. Även hennes välkomst-text ger en 
inblick i den bakre regionen eftersom det citat hon har angett där kan vara ett motto som hon 
sympatiserar med och går efter. Man ser även de bakre regionerna i att hon är öppen med vilka 
hennes familjemedlemmar är, men förutom det finns ingen insyn i den egenskrivna delen på 
informationssidan. De bakre regionerna syns även i umgängeskretsens internhumor liksom hennes 
egen humor i både inlägg på wall:en och i de grupper och pages hon är medlem. Hennes album 
visar hennes intresse för att resa och var hon har rest.

Den intrycksstyrning vi kan se är att inte ge ut bakgrundsinformation och att hon vill framhäva den 
humoristiska sidan då hennes grupper och pages ofta har detta som tema. Hon utövar 
intrycksstyrning gällande biografiska uppgifter och ger en speciell vinkling genom profilbilden. 
Hon utövar även en intrycksstyrning då hon har samma scen för sina vänner, som på Facebook, på 
detta sätt visar hon endast upp en roll. I övrigt ser vi få försök till intrycksstyrning, då hon inte 
verkar ha ”okända” besökare på sin Facebook-profil.  Detta kan även ses i hennes 
statusuppdateringar och inläggen från vännerna, som saknar kontext för personer som inte är 
delaktiga i just den umgängeskretsen.

De sidor som visas upp av Flicka 3 är glädje, tjejighet och humor vilket kan tolkas som att det 

113 Denna smiley betyder att man är väldigt glad.
114 Edward Cullen är en av huvudkaraktärerna i bokserien (och filmerna) Twilight av Stephenie Mayer.
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ligger på gränsen till ett idealiserat framträdande, då dessa egenskaper i rollen lyser så starkt på 
hennes profil.

Flicka 4
De semiotiska resurser som finns i Flicka 4:s profilbild är hennes utseende, kläder, ansiktsuttryck, 
pose, sättet kortet är taget på samt bakgrunden. Flicka 4:s utseende, val av klädsel och pose 
konnoterar till en helt ”vanlig”, feminin, tonårstjej. De feminina konnotationerna stärks av 
resurserna halsbandet och det rosa linnet. Dock motsäger hennes frisyr detta eftersom den inte är en 
frisyr som de flesta tonårstjejer har. Den konnoterar till någon som är modig och inte till den 
stillsamma, kanske blyga, flicka som hennes pose och ansiktsuttryck konnoterar. Bakgrunden 
konnoterar till någon typ av offentligt trädgård eller park. Detta i kombination med den semiotiska 
resursen i hur bilden är tagen konnoterar till att det är någon typ av semesterbild. Just eftersom 
bilden konnoterar till en semesterbild tror vi inte att bilden är tagen med syfte att vara en profilbild,  
det verkar vara mer troligt att dess affordance är dokumentering av en händelse. Hon kanske anser 
att hon ser bra ut på bilden och att hon då har sett en affordance i bilden som profilbild på 
Facebook.

Flicka 4 har troligtvis sett en affordance och en teoretisk semiotisk potential i wall:en som en 
mikroblogg, eftersom hennes statusuppdateringar ger konnotationen av att hon skriver om nästan 
varje steg hon tar. I det material vi har förekom det semiotiska resurser i form av 
statusuppdateringar som handlar om en sjukdom, vilket stärker konnotationerna om att hon skriver 
om precis det som händer i hennes liv. Bortsett från sjukdomen konnoterar statusuppdateringarna 
till att hon har en glad inställning till livet. På statusuppdateringar samt inläggsskrivandet är det  
främst tre personer som utmärker sig, vilket konnoterar till att det är hennes närmsta vänner. Flicka 
4 är väldigt öppen med det hon gör och drar sig inte för att skriva vad som egentligen händer eller 
vad hon tycker. Till exempel lyder en statusuppdatering: ”Och så spydde vi på köpet av allt… 
Hoppas att det inte är magsjuka utan bara reaktion på medicinerna…”. För att förstå vad hon syftar 
till måste man vara en aktiv läsare av hennes statusuppdateringar, och man måste stå henne nära för 
att förstå meddelandet, annars är kontexten obegriplig och den fullständiga innebörden är 
svårbegriplig.  

Flicka 4 är den som utnyttjar de teoretiska semiotiska potentialerna på informationssidan mest av 
alla deltagare. Hon skriver ut sina intressen, favoritfilmer, med mera, men det hon har angett under 
rubrikerna konnoterar till saker som de flesta ungdomar håller med om115. De flesta tjejer gillar till 
exempel ”Grey’s Anatomy” och både tjejer och killar gillar ”House M.D”, och båda är bland de 
populäraste tv-serierna just nu. Den information hon har angett konnoterar antingen till feminina 
egenskaper och att hon tillhör mainstream-kulturen eller till att hon har fyllt i denna information  
utan någon närmare eftertanke på de faktiska semiotiska potentialerna som rubrikerna har.

Den information som Flicka 4 kommunicerar konnoterar till att hon har en vanlig smak och stil. All  
den information som Flicka 4 själv har fyllt i går dock stick i stäv med det hon har skrivit under 
rubriken ”About me” - ”Im a unique girl, in my best years” - som konnoterar att hon vill framstå 
som allt annat än vanlig. Detta, i kombination med att hon visar att hon är intresserad av teater, kan 
konnotera till att hon vill säga att hennes identitet innehåller mer än bara det som visas på ytan.

Flera av grupperna är av typen ”500 medlemmar och [NN] tar studenten i folkdräkt”,  en affordance 
kan vara att hon vill visa sitt personliga stöd för dem som grupperna berör. Flicka 4 har flera olika 
semiotiska resurser i form av applikationer på sin informationssida bland annat ”Hug Me” och 

115 Detta är vår personliga åsikt, dock befinner vi oss i en snarlik kultur.
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”(fluff)Friends” som tillsammans med page:n för Disney´s Lejonkungen konnoterar till ett flickigt 
och barnsligt intryck. Det finns dock även en koppling till hennes teaterintresse och nyfikenhet på 
olika typer av karaktärer och hur de framställs. 

Man kan se att de bakre regionerna syns på flera ställen i Flicka 4’s profil, men främst i hennes 
statusuppdateringar. Här skriver hon likt en mikroblogg ner allting som pågår i hennes liv – 
exempelvis redogör hon för sina Facebook-vänner hur hennes sjukdom artar sig116 och hon 
tillkännager även sin och pojkvännens jubileumsdag. De bakre regionerna syns även i delen med 
egenskriven information på informationssidan, där hon anger sina syskon och sin pojkvän. I en 
statusuppdatering skriver hon ut sitt mobilnummer vilket tillhör den bakre regionerna.
Det vi kan säga är att hon visar upp en feminin och ungdomlig eller barnslig och mainstream kultur 
i och med resurserna som bland annat finns med i Lejonkungen, House och Grey’s Anatomy. Dock 
framhävs flera andra kulturella symboler på wall:en som tillhör en vuxen roll, såsom röstning på 
rättviseförmedlingen, jobb och hon refererar till utgång/festande som ”dumheter”. 
Hennes citat konnoterar till att hon ser sig själv som en ganska unik tjej, dock framhävs inte detta på 
informationssidan, hennes information speglar en mainstream-kultur, snarare än en subkultur. 
Hennes utförliga biografi på informationssidan tyder på ett socialiserat framträdande, fast det skulle 
kunna tolkas som ett idealiserat dito om det är så att hon försöker framhäva de ”normala” sidorna i 
sin roll.

Att inte sticka ut från mängden kan vara en form av intrycksstyrning, att hon inte utmärka sig på 
Facebook som hon eventuellt gör i verkliga livet. Hon använder statusuppdateringen som en form 
av mikroblogg, hon dokumenterar varje litet steg hon tar. Dock särskiljer hon sig här från andra 
deltagare eftersom hon lägger fokus på de bakre regionerna genom att skriva på ett sådant sätt att de 
regionerna hamnar i fokus och att man måste ta del av de bakre regionerna för att förstå 
meddelandet på scenen. Detta, samt citatet117 och hennes teaterintresse är det som kan tolkas som 
unikt, i övrigt verkar det som att hon strävar efter att vara en ”normal” tjej som smälter in i  
mängden. 

Flicka 5
De semiotiska resurserna som finns i Flicka 5:s profilbild är hennes utseende, klädsel, mimik och 
pose, samt bakgrunden. Flicka 5:s mimik och pose på bilden konnoterar till humor och att hon inte 
är rädd för att visa sig från en mindre smickrande sida. Bilden verkar inte vara tagen med syftet att  
vara profilbild och att hon dessutom väljer att ha denna bild som profilbild styrker tidigare nämnda 
konnotation. De semiotiska resurserna i hennes hår, återhållsamma sminkning och val av kläder 
konnoterar till en feminin men ändå naturlig stil. Vädret, hennes tunna kläder och hennes solbrända 
hud är alla semiotiska resurser som konnoterar till att hon är utomlands i ett varmt klimat.  
Inredningen i bakgrunden av fotot konnoterar till en skolgård eller möjligtvis en del av skolgården 
som är till för att sitta och äta.

Förutom den affordance som finns i profilbilden för alla deltagare kan Flicka 5 ha sett en faktisk 
semiotisk potential genom att välja denna bild. Bilden konnoterar till humor och att hon vill  
framhäva denna sida hos sig själv genom profilbilden. Kanske kan det vara så att hon, precis som 
Flicka 2, påminner sig själv och sina vänner om den tid hon tillbringade utomlands.

Hennes wall domineras av en typ av semiotisk resurs nämligen en horoskop-applikation som 
116 ”Och så spydde vi på köpet av allt… Hoppas det inte är magsjuka utan bara reaktion på medicinerna…” 
117 “Im a unique girl, in my best years”
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uppdateras dagligen. Applikationen kan konnotera till att hon är vidskeplig av sig och tycker att det  
ligger en sanning i det som applikationen säger om hennes framtid. Det finns dock ytterligare en del 
semiotiska resurser i wall-inlägg, kommentarer på statusuppdateringar och bilder. De har alla den 
teoretiska semiotiska potentialen att berätta mer om Flicka 5 och hennes relation till sina vänner.  
Dessa semiotiska resurser ger konnotationer till att hon är en glad och socialt attraktiv person i sin 
umgängeskrets. Kommentarerna på statusuppdateringar behöver dock inte handla om henne eller 
det hon skrev om. Hennes statusuppdateringar kan även fungera som forum, så att andra kan 
återuppta kontakten, vilket tyder på att hon ser ytterligare en affordance utöver den som är uppenbar 
(att kommentera på det hon publicerar). Statusuppdateringarna har även den faktiska semiotiska 
potentialen att läsaren även får en inblick i vad Flicka 5 prioriterar i livet just nu, till exempel skolan  
och fest.

Flicka 5 har bara skrivit det mest basala i informationsdelen och har endast ett fotoalbum, som är 
ungefär 8 månader gammalt. Hennes 65 grupper, 27 pages och taggningar i 239 foton konnoterar till 
att hon är en aktiv Facebook-användare. Humor är en återkommande konnotation och den återfinns 
i grupperna, profilbilden och hennes e-postadress (där hon framhäver sig själv som kunglig). Det är 
även mycket internhumor i namnen på flera av grupperna vilket kan konnotera till att de flesta som 
oftast kollar på hennes profil är med i hennes vardagliga kompisgäng. Vissa av grupperna innehåller 
även allvarliga ämnen, vilket har den faktiska semiotiska potentialen att ge en djupare dimension till  
hennes annars humoristiska och flamsiga framtoning, exempelvis i gruppen ”Hon våldtogs på 
skolan – killen hyllades” som uppstått efter Uppdrag gransknings reportage om ett samhälle i 
Norrlands inland (Bjästa).118 

Den applikation som dominerar wall:en kan ses som ett tecken på vidskeplighet och utgör därmed 
en inblick i de bakre regionerna. Hon verkar även vara en ganska så åsiktsfull människa då hon är 
medlem i 65 grupper och 27 pages. Hon är även aktiv då hon är taggad i, 239 stycken. Detta 
indikerar att hon inte verkar bry sig om vad som släpps igenom från de bakre regionerna för att hon 
personligen lägger lite fokus på den egna profilens innehåll samt att hon hellre ser att andra taggar 
henne än att lägga upp bilder själv. Detta skulle i så fall vara en ovanlig variant av intrycksstyrning,  
i förhållande till de andra profilerna. Den intrycksstyrning hon utövar är att hon nästan uteslutande 
framträder som humoristisk och spexig, och inte verkar spela rollen som tjejen som är ute efter att  
bara vara söt. Detta kan ses som ett idealiserat framträdande, då hon kanske försöker ta avstånd från 
”söta-tjej”-rollen så mycket att hon försöker framhäva sina humoristiska egenskaper mer än vad hon 
gör i de bakre regionerna. 

Kontexten i kommunikationen utelämnas i endast två inlägg på wall:en, i ett inlägg av en vän samt  
en statusuppdatering119. I övrigt kan man förstå kontexten i kommunikationen, som då handlar om 
skolarbete. I profilbilden genom att endast framhäva vissa sidor av sin identitet, som spexighet,  
väldigt tydligt.  Detta påvisar att hon inte vill ha/lägger något fokus på sin egen profil utan är aktiv  
på Facebook på andra sätt. 

Flicka 6
I Flicka 6:s profilbild syns två personer utan taggning, men vi vet att den blonda flickan på bilden är 
profilinnehavaren. De semiotiska resurser som finns i bilden är bakgrunden, Flicka 6:s utseende och 
klädsel, flickornas gemensamma pose samt hjärtat vännen gör med händerna. Bildens bakgrund är 
en sandstrand, vilket konnoterar till att bilden antagligen är tagen på semester utomlands. Flickornas  

118 Finns att se på SVTplay.
119 ”flänger på stan ikväll...... hoppas på nypon och blåbärsnyp. vem känner sig givmild?”
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poser, att vännen rider på Flicka 6:s rygg och gör ett hjärta med sina händer samt att Flicka 6 
sträcker ut tungan, konnoterar till att de är nära vänner som har roligt tillsammans. Detta i  
kombination med flickornas avslappnade klädsel och att vännen är barfota konnoterar till en 
avslappnad stämning vännerna emellan. Att bilden verkar ha tagits under en semester och flickornas 
gemensamma pose konnoterar till att Flicka 6 kan ha åkt på semester utan sina föräldrar och är 
äventyrlig av sig. Flicka 6:s utseende, val av klädsel, smycken och nagellack konnoterar till en 
feminin tonårstjej som är mån om sitt utseende.

Hela profilbilden har den faktiska semiotiska potentialen att visa vem hon är och vem hon anser sig 
vara nära vän med. Bilden verkar inte ha tagits med syftet att bli en profilbild: sättet kortet är taget  
på konnoterar till att den verkar vara en dokumentation av en upplevelse, det är alltså dess 
affordance. Genom att välja detta kort som profilbild får bilden även den faktiska semiotiska 
potentialen att den kan påminna henne själv och vännen på bilden. En teoretisk semiotisk potential  
som just den här bilden kan ha är att den speglar Flicka 6 som den hon vill bli sedd och 
ihågkommen som.

Flicka 6 är en av de mest aktiva av deltagarna på sin egen wall – vårt material sträcker sig endast tre  
dagar. En anledning till detta är att hon ser en affordance i att använda sina statusuppdateringar som 
en mikroblogg, vars faktiska semiotiska potential är att beskriva och ventilera allt som händer 
henne. De ämnen som statusuppdateringarna domineras av konnoterar till att familjen, skolan och 
sport är stora delar av hennes liv. Vad som är värt att notera är att innehållet i hennes 
statusuppdateringar är glatt och positivt men de innehåller inte någon direkt humor, vilket kan 
konnotera till att hon inte vill ses som flamsig eller som en pajas på scenen Facebook. Två av 
statusuppdateringarna handlar om att hon ska göra högskoleprovet vilket kan konnotera till att hon 
förbereder sig på att bli vuxen och vill studera på högre nivå (detta passar även in med att hennes 
student är stundande). En teoretisk semiotisk potential i detta kan vara att hjälpa henne att hantera  
och klara denna viktiga uppgift bättre om hon får ventilera det med sina vänner. 
Statusuppdateringarnas affordance är alltså att ventilera aktuella ämnen. 

Den kommunikation som sker mellan Flicka 6 och hennes vänner sker på hennes wall, mer specifikt 
på hennes statusuppdateringar (det syns endast ett inlägg som är oberoende av 
statusuppdateringarna) och där är det vanligt att det uppstår långa konversationer (eventuellt om 
statusuppdateringens ämne). Och hon använder själv vänners inlägg och aktiviteter som 
kommunikationsforum.

Det finns många semiotiska resurser på informationssidan som konnoterar till att Flicka 6 är en 
aktiv, livlig och social tjej: hon är taggad på hela 416 bilder och tio videoklipp, hon har ett stort  
antal vänner på Facebook, hennes välkomst-text innehåller ett positivt budskap120 och att hon har 29 
fotoalbum på sin profil. Ett av de två album som visas i profilen har titeln ”sälen, motherfucker” 
och en festbild som omslagsbild och många av de grupper som Flicka 6 är med i har namn som har 
med festande att göra. Som till exempel ”SCANDINAVIA Party region” och ”Club Etage”, vilket 
även kan kopplas till den glada och sociala roll hon vill spela. 

Samtidigt som hon verkar vilja spela rollen som den sociala partypinglan finns fortfarande 
konnotationer till hennes familj och hennes eftersom hon har fyll i namnen på sina föräldrar och 
syskon samt är medlem i gruppen ”La Familia”. Detta kan konnotera till att hennes familj är en så  
stor del av hennes identitet att hon vill framhäva den på sin Facebook-profil. Att hon ingår i grupper 
som till exempel ”Dalarna.. lite finare, lite bättre!”, ”Kullor & Masar”, ”Engelskspråkig [skolans 

120 Flicka 6:s välkomst-text lyder: ”one smile is enough to make another one start”.
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namn]” och att hon har fyllt i information om sin hemstad och gymnasieskola konnoterar till att hon 
känner en stark koppling till hemorten. Hon vill även påvisa den koppling hon har till USA genom 
att vara kvar i nätverket till skolan hon gick på, vilket har en faktisk semiotisk potential genom att  
hon visar sin tillhörighet. 

Det finns andra semiotiska resurser som konnoterar till att hon är sportintresserad och kanske själv 
utövar någon sport, troligtvis fotboll: på profilen visas pagen ”AIK” och grupperna ”AIK GULD 
2LAX9”, “AIK SM-GULD 2009”, “Fan of IBF Falun” och “[high school-namn] Volleyball 2008”. 
Att det finns så många semiotiska resurser som handlar om sportklubben AIK kan konnotera till att 
hon känner att hon har ett så starkt band med klubben att den borde vara en del i hennes 
självpresentation.

Flicka 6 vill visa upp hur viktig hennes familj är för henne, genom att nämna dem i både 
statusuppdateringar och på sin informationssida. Detta kan ses som en del från de bakre regionerna, 
eftersom de flesta av hennes 501 Facebook-vänner förmodligen inte ser Flicka 6 som en familjetjej 
eller umgås med henne och hennes familj. Två andra ämnen som återkommer ofta i hennes 
statusuppdateringar är skolan (och livet efter studenten) och sport (främst fotboll), som även de kan 
kopplas till de bakre regionerna eftersom det är ämnen som är kopplade till offline-världen.
Den mest återkommande rollen på Flicka 6's profil är att hon verkar vara en avslappnad, aktiv, glad 
och social tjej – den återfinns i profilbilden, wall:en och på informationssidan. Hon verkar dock 
utöva en viss intrycksstyrning i och med att hon, trots den glada och sociala roll hon vill spela, inte 
framställer sig som skämtsam eller humoristisk. Detta märks både i hennes statusuppdateringar och 
hennes grupper och pages. Hon verkar vilja presentera sig som glad men inte flamsig. Det verkar 
som om hon vill spela denna roll bland sina vänner både på scenen Facebook och sina bakre 
regioner, offline-världen, vilket då gör hennes framträdande till ett socialiserat framträdande.
Kommunikationen som sker på Flicka 6's wall verkar uppstå genom att hon själv skriver en 
statusuppdatering och att kommunikationen mellan henne och hennes vänner uppstår ur det ämne 
som statusuppdateringen handlar om. Det sker bara vid ett tillfälle i materialet att en vän tar initiativ  
till kommunikation (och då sker det även på engelska).

Vad som är värt att notera, och som kan tolkas som ett försök till intrycksstyrning, är att innehållet i  
hennes statusuppdateringar är glada, lättsamma och positiva men inte innehåller någon direkt humor 
eller försök till att skämta. Det kan vara så att hon inte vill ses som flamsig eller som en pajas på 
scenen Facebook (dock skulle det fortfarande kunna vara en del av hennes personlighet i de bakre 
regionerna). Det kan även vara så att hon inte är rolig och skämtsam offline. 

Kille 1
De semiotiska resurserna som kommer fram i denna profilbild är killens utseende, klädsel, pose, 
kameravinkel och bakgrunden. Kille 1:s val av klädsel liksom den pose han har på bilden 
konnoterar till att han har en avslappnad skate eller street-stil (hängiga jeans, brett tygskärp och en 
T-shirt av surfar-märket Billabong). Posen konnoterar även till grabbighet och manlighet. Hans 
utseende är typsikt för en tonårskille och hans hår- och ögonfärg konnoterar till ett nordiskt 
ursprung. Alla dessa semiotiska resurser har den faktiska semiotiska potentialen att visa upp denna 
sida av hans identitet för hans vänner på Facebook. Bilden verkar inte ha tagits vid något speciellt  
tillfälle eller med syftet att användas som profilbild alltså kan profilbildens affordance vara en 
dokumentation. Valet av bild konnoterar mer till att Kille 1 valde bilden mest för att ha en bild på  
sig själv på Facebook, för att man ”bör” ha det och att denna bild kanske var nyast. 

Kille 1's ansiktsuttryck konnoterar till att han inte verkar vara helt förberedd på att bilden ska tas,  
eftersom han ser ut att vara på väg att säga något till fotografen och ser rent utav förvånad över att 
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komma med på kort. Bakgrunden på bilden ser ut som insidan av ett köpcentrum eller en galleria 
vilket dels kan konnotera till den konsumentkultur som är starkt kopplad till ungdomskulturen dels 
till att en vanlig aktivet för kille 1 är att hänga på köpcenter.

Kille 1:s wall är full med en enda applikation, den semiotiska resursen Mafia Wars121, vilket pekar 
på att spelet har en affordance som tidfördriv och att det är ett spel han verkar vara väldigt aktiv i. 
Att han spelar spelet Mafia Wars kan dels konnotera till att han är intresserad av spel i allmänhet.  
Men just för att han enbart spelar detta spel, och så ofta, så kan det även konnotera till att han 
identifierar sig med det som spelet handlar om och står för. 

De intressantaste semiotiska resurserna på Kille 1:s profil är de grupper och pages han har valt att 
gå med i, här visar han upp en relativt enhetlig bild av sig själv, dock med vissa utstickande drag. 
De grupper och pages som han är medlem i konnoterar till Kille 1 som en bil- och datornörd 
(exempelvis i grupperna ”Vi som vill ha tillbaka Tankafett.com” och ”Eriks toyota!”). Grupper som 
till exempel ”Enda problemet jag har med alkohol är att den tar slut..” och ”Kvinnor är fullkomligt  
inkompetenta när det gäller tekniska saker!” konnoterar till en humor som är grabbig och festande 
(dock inte festande i meningen att det är socialt och roligt utan mest för själva alkoholen skull).  
Festandet har alltså den teoretiska semiotiska potentialen att det kan vara en social aktivitet men för  
Kille 1 ligger den faktiska semiotiska potentialen i alkoholen.
Flera av Kille 1:s grupper och pages konnoterar till starka eller extrema, men inte alltid politiskt  
korrekta, åsikter i grupper som till exempel:

”VI SOM ÄLSKAR DALARNA!”

”Obama förstörde kortspelet 'Neger & President'”,

”Vi som märker hur ful våra röster är när vi blir filmade/inspelade!!!!!!!!!”

”VI SOM HATAR ANNA ANKA !”.

Kille 1:s val a grupper och pages konnoterar till att han inte censurerar åsikter utan står fast vid det  
han tycker.

Eftersom han inte kommunicerar något personligt eller privat på sin profil förutom vem hans 
flickvän är och upprätthåller Kille 1 avgränsningen mellan de främre och bakre regionerna, 
Det sker ytterst lite kommunikation mellan Kille 1 och hans vänner på hans wall, och då är det 
oftast i form av att Kille 1 eller någon vän har gillat en aktivitet.
Han använder sig inte av intrycksstyrning, i form av censur, bland sina grupper och pages. Dock 
kan man tro att han utövar intrycksstyrning genom de få bilder han är taggad i, eftersom han har 
många Facebook-vänner och påstår sig gilla att festa. Han verkar mer vilja styra de intryck som 
hans utseende och handlingar i offline-världen ger än att utöva intrycksstyrning av sina åsikter 
genom sina grupper och pages.

Det framträdande som han verkar vilja göra och den bild han vill visa upp i de främre regionerna är 
bilden av en ganska grabbig kille. De sidor som kommer fram genom hans grupper och pages visar 
upp Kille 1 som en bil- och datornörd (exempelvis i grupperna ”Vi som vill ha tillbaka 
Tankafett.com” och ”Eriks toyota!”). En annan sida som han visar upp är att han gillar att festa men 
han visar fortfarande inte upp en fasad av en social och utåtriktad person (till exempel ”Enda 

121 Spelet går ut på att arbeta sig uppåt inom en maffiaorganisation med målet att blir ledaren för organisationen (finns 
endast på Facebook).
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problemet jag har med alkohol är att den tar slut..”). Ytterligare en sida är den som en person som 
har en grabbig humor (till exempel ”Kvinnor är fullkomligt inkompetenta när det gäller tekniska 
saker!”). Alla dessa sidor som hans roll verkar bestå av, kan tolkas som att han utför ett socialiserat 
framträdande.

Kille 2
De semiotiska resurserna som finns i profilbilden är hans pose, hans kläder och bakgrund. Kille 2 
har på sig en hjälm, som skulle kunna vara en brandmans-hjälm, och någon typ av mörkblå overall 
eller en grov jacka. Detta kan konnotera till han är intresserad av att bli brandman eller någon annat  
räddningsyrke, eftersom han ännu inte är gammal nog för att arbeta med det, och till och med går 
någon typ av gymnasieprogram med räddningsinriktning. Bakgrunden kan kopplas till 
konnotationerna om att han vill bli brandman eftersom han har på sig dessa kläder och verkar vara 
utomhus på någon övning vid eller i ett fordon, som skulle kunna vara någon typ av 
räddningsfordon. Brandmans-intresset kan i sig konnotera till att han gillar att hjälpa andra, vill  
hålla på med ett fysiskt yrke och är äventyrslysten. Bilden verkar inte heller vara tagen med syftet  
att vara en profilbild. Kille 2 kan genom att ha valt denna bild velat visa sitt intresse för 
räddningsyrken, en sorts affordance för den bilden han valt, och genom att visa sig från denna sida 
kanske han försöker överföra konnotationerna som dessa yrken har till honom själv.

Wall:en har en affordance i att den kan användas som ett kommunikationsforum, vilket är precis det 
Kille 2 har använt det som. Detta kan konnotera till att han är en glad och social person – trots att  
han är en inaktiv användare.

Kille 2 är, i delen med egenskriven information på informationssidan, en av de mer öppna 
deltagarna. De flesta av de grupper och pages som han är med i konnoterar till en ganska ohämmad 
form av humor som till exempel ”Vi som gillar att skvätta ner folk när dom går vid sidan av vägen”,  
”Vi som skrattar åt förlorarna i bilarna på mcdonalds-parkeringen i [stadens namn]” och ”vi som 
älskar att FAKKA UR !”. Dessa grupper, tillsammans med ganska oseriösa, men humoristiska 
grupper (exempelvis ”Swedes are badass because they have to fight polar bears all the time”), 
konnoterar till att Kille 2 kanske inte tycker att Facebook har den teoretiska semiotiska potentialen  
för ett socialt forum. Dock visar Kille 2 ett intresse för räddningsyrken genom grupperna 
”Räddningstjänsten Dala Mitt” och ”Civilförsvarsförbundet”, vilket konnoterar till en mer seriös 
sida av honom. De grupper och pages som Kille 2 är medlem i konnoterar till att han är en person 
som går sin egen väg och inte styrs av det som majoriteten eventuellt tycker om, som till exempel  
”[Stadsdelsnamn] Curling”, ”VEVO” (en filmtjänst online) och ”DigiSSL” (ett Internetsäkerhets-
företag) samt de tidigare nämnda räddningstjänst- och civilförsvarsgrupperna. 

Att han inte är taggad på någon bild och hans val av nästan enbart humoristiska grupper konnoterar 
till att han kanske är en privat person som (se ovan) inte ser en affordance hos Facebook som ett 
forum att uttrycka åsikter på. Dock kan det även konnotera till att han är en passiv användare av 
Facebook och att han enbart har gått med i alla grupper och pages för att någon vän har bjudit in 
honom till dem. 

De mer ”seriösa” grupperna på hans profil skulle kunna ses som en inblick i de bakre regionerna 
och att hans val av ”oseriösa” grupper ett försök till att förhindra insyn i hans bakre regioner. 
Kommunikationen på Kille 2:s profil sker i kommentarer på Kille 2:s statusuppdateringar och de 
inlägg som hans vänner publicerar. Oftast är temat humoristiskt och på grund av att internskämt tas 
upp så saknas kontexten för det mesta i kommunikationen.
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Kille 2 kan genom att ha valt sin profilbild velat visa sitt intresse för räddningsyrken och genom att  
visa sig från denna sida kanske han försöker överföra konnotationerna som dessa yrken har på 
honom själv, vilket kan ses som ett försökt till intrycksstyrning. Att han inte är taggad på någon bild 
kan ses som intrycksstyrning och att han med andra ord är en privat person. 

Kille 2 verkar vilja framhäva två sidor i den roll som han framträder i - en grabbig och en 
humoristisk. Detta gör det svårt att se om hans framträdande är socialiserat eller ej, men om man ser  
till slutsatsen som Martínez Alemán & Lynk Wartman gör om att killar tenderar att vara mindre 
aktiva så är hans framträdande av den socialiserade sorten.122

Kille 3
I Kille 3:s profilbild finns de semiotiska resurserna: hans kläder, utseende, pose, kamerans vinkel 
och bakgrunden. Kille 3's kläder och hår konnoterar till en ganska typisk klädstil för en tonårskille 
som bryr sig om hur han ser ut. Även sättet och platsen som bilden är tagen på konnoterar till att 
han bryr sig om sitt utseende, eftersom han har tagit kort på sig själv samtidigt som han ser på sig 
själv i en spegel (taket och väggarnas färg samt taklampan konnoterar till ett badrum, där det 
vanligtvis finns speglar). Posen han använder, i kombination med kameravinkeln, konnoterar till det 
sätt att fotografera sig själv på som är vanligt bland tonårstjejer. Förmodligen är anledningen till att  
Kille 3 valde detta foto densamma som Flicka 1 och Flicka 3, att visa en så bra bild som möjligt av 
sig själv för sina vänner på Facebook och då såg han en teoretisk semiotisk potential i just denna 
bild. 

Kille 3:s statusuppdateringar domineras av semiotiska resurserna festande, vardag och sport, vilket 
kan konnotera till en vanlig livsstil för en kille i övre tonåren. Det finns flera andra grupper som kan 
konnotera till vad en tonårskille gillar – datorer (”VI SOM VILL HA TILLBAKA 
TANKAFETT.COM!!!!!!!!!”), sport (”Manchester United”) och att festa/alkohol (”Varför har de 
inte kylskåp på systembolaget?” och ”S2123”). På hans wall finns två inlägg av samma flicka som 
lyder: ”läääängtar <3” och ”lycka till älskling <3” (appropå Kille 3:s statusuppdatering ”slutprovet 
idag! nu gäller de fan!”) som konnoterar till att denna flicka är hans flickvän. 

Han offentliggör sitt syskon i delen för egenskriven information124 och att han är medlem i en page 
med titeln ”JAG HAR VÄRLDENS BÄSTA PAPPA” konnoterar till en djupare sida hos honom. 
Konnotationerna till den djupare sidan visas även i att han är medlem i grupperna ”Alla vi som inte 
röker!” och ”Hon våldtogs i skolan – pojken hyllades”. Resten av Kille 3:s informationssida 
konnoterar å andra sidan till en helt annan sida av honom. Pages som ”Det är inte jag som förklarar 
dåligt, det är du som fattar trögt” och ”De flesta har bilder på sina idoler, jag har en spegel.” 
konnoterar till en kaxig attityd och barnslig humor. Denna konnotation förstärks genom att han är 
medlem i grupper som ”10 SKÄL ATT SERVERA ALKOHOL I SKOLAN” och ”If 1m people join, 
girlfriend will let me turn our house into a pirate ship”. Helheten i Kille 3:s informationssida 
konnoterar till de förändringar som en ungdom genomgår på väg från barndomen till vuxenvärlden 
och att man då inte riktigt vet vilken värld man vill (eller borde) tillhöra till exempel gruppen ”VI  
som är helt oberoende och inte har några åsikter alls för vi orkar inte”. 

Kille 3 gör en idealiserad roll då denna drar många saker till sin spets, till exempel genom 
grupperna: ”10 SKÄL ATT SERVERA ALKHOL I SKOLAN”, ”If 1m people join, girlfriend wilt 
let me turn our house into a pirate ship” och ”VI som är helt oberoende och inte har några åsikter 

122 Martínez Alemán & Lynk Wartman 2009.
123 Lokal krog.
124 Den person som Kille 3 har angett som förälder i denna del är i själva verkat en jämnårig vän.
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alls för vi inte orkar”. Hans profilbild har en pose som tillhör kontexterna fjortis-kultur och 
snyggast.nu.125 Flickvännen finns inte angiven på informationssidan, men hon skriver flera gånger 
på hans wall. Att inte göra förhållandet offentligt är även detta en form av intrycksstyrning. 
Den insyn som ges i de bakre regionerna handlar om hans familj, den nördiga sidan 
(nerladdningssidan tankafett.com) samt den djupare sidan genom det avståndstagande han gör. 
Detta sker främst genom de grupper som han är medlem i men även genom 
bakgrundsinformationen och wall:en. Wall:en är ofta kopplad till verkligheten men det finns även 
kommunikation som handlar om de aktiviteter som händer på Facebook. De roller Kille 3 visar upp 
genom intrycksstyrning är den sportintresserade, festaren och den ”coole”, som är ett vanligt 
tonårsbeteende (den som inte har en åsikt för han inte orkar bry sig). 

Kille 4
De semiotiska resurser som kan ses i Kille 4:s profilbild är hans utseende, kläder, handen som håller 
en mobiltelefon i förgrunden samt bakgrunden. Kille 4:s stylade hår och val av klädsel konnoterar 
till en ”vanlig” tonårskille som är mån om sitt utseende och hans pose konnoterar till att han är 
avslappnad i situationen. Kortets affordance är en dokumentation av familjens jul och hade 
ursprungligen inte en affordance att användas som profilbild då hans ansiktsuttryck och kroppsspråk 
konnoterar att han har ett samtal med någon som inte är med i bilden och inte heller är medveten 
om att kortet tas. Kille 4 valde förmodligen kortet som profilbild för att han tycker att han ser bra ut  
på det. Fotots datum och när den lades upp som profilbild (2 april 2010) kan konnotera till att han 
antingen haft en stort urval av bilder och valt den bild han tycker är bäst eller så är detta den senaste 
bilden på honom som skulle fungera som profilbild. Bildens fokus och kamerans blixt faller på en 
hand som håller i en mobiltelefon, något som stärker konnotationerna till att bilden inte är  
förberedd.

Kille 4 är en av de mindre aktiva deltagarna på sin wall, dock verkar han ha en aktiv livsstil utanför 
Facebook och verkar gilla att hitta på olika aktiviteter. Han blir taggad i bilder och filmklipp, och  
han har OSA:at till olika events. Dessa events ger en väldigt nyanserad (eller möjligtvis splittrad) 
bild av Kille 4, eftersom han planerar att gå på en konstutställning, en motorcrosstävling och ett  
valborgsfirande. Han verkar tilldela statusuppdateringarna en faktisk semiotisk potential eftersom 
de alla innehåller någon typ av internhumor och det verkar som om han i sina statusuppdateringar 
skriver precis det som dyker upp i hans tankar. 

Den kommunikation som sker på wall:en är att Kille 4 själv skriver till andra vänner, men det är få 
som skriver till honom. Det är istället genom de pages han är ett fan av och de grupper han är 
medlem i som Kille 4 kommunicerar sin självpresentation.

Kille 4 kommer från ett annat samhälle än det som gymnasieskolan ligger i och genom att ange 
namnet på sin hemstad, vara med i pagen för hemortens ICA-butik konnoterar det till att han har en 
lokalpatriotism. Många av de grupper han är medlem i konnoterar till en humoristisk anknytning till  
hemorten och området där omkring som till exempel:

”Skit i hoppbackarna, bygg en kiosk åt Ghandi i stället!”

”Alla vi som vill att tåget ska stanna i [hemorten]” 

”Knäppen sköter snöröjningen perfekt!”

125 En sida där tjejer och killar i tonåren lägger upp bilder på sig själva och får dem betygsatta av andra.
44



Samtidigt som det finns fler konnotationer till att han är hemkär och lokalpatriotisk finns det  
konnotationer till att han verkar vilja framhäva sin ”självständighet” från hemorten genom till  
exempel grupper och pages som ”Gangsta rap made me do it”, “I LOVE L.A.” och “Promoe”. 
Grupperna ”[Stadsdelsnamn] Curling” och ”Carl Oskar Bohlin till riksdagen 2010”, konnoterar till 
att Kille 4 verkar vilja gå sin egen väg eftersom curling är en sport med relativt få utövare i Sverige 
och eftersom det inte är så vanligt att någon (ungdom eller vuxen) är så intresserad av politik att de 
”lobbar” för en specifik politiker. Dessa grupper har den faktiska semiotiska potentialen att visa 
Kille 4:s intressen och åsikter.
s
Kille 4 har genom hela profilen en ganska lös gränsdragning mellan de främre och bakre regionerna 
och för att förstå innebörden i hans statusuppdateringar måste man som läsare även vara en del av 
de bakre regionerna och känna till den roll han spelar där, dock censureras ingen form av 
kommunikation (när det väl uppstår en, då han generellt sett inte kommunicerar aktivt). Han ger 
inte någon större insyn i de bakre regionerna (vilket kan ha och göra med hans låga aktivitet) men 
när det sker är det genom events, statusuppdateringar samt genom grupper och pages. Exempel på 
detta är den lokalpatriotism han uttrycker i grupperna som har med hemorten att göra. Han uttrycker 
sin åsikt, nätverkar och kommunicerar delvis, detta gör att hans framträdande kan ses som 
socialiserat. Den roll han har är den hemkäre som är aktiv offline, vilket delvis återspeglas online.  
Han accepterar den aktiva rollen som hans vänner tillskriver honom, då det kanske är den roll har 
spelar i offline-världen. Oavsett så är detta en intrycksstyrning genom att denna roll presenteras. 
Han utövar en intrycksstyrning genom att spela den lokalpatriotiska rollen samt genom att flera av 
grupperna har en koppling till hiphop-kulturen. 
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6.0 Resultat och diskussion

I detta kapitel de resultat som har framkommit i analyserna. Först presenteras de gemensamma 
dragen i deltagarnas självpresentationer, följt av de möjligheter som scenen Facebook ger för 
självpresentation samt de resultat som har framkommit med avstamp ungdoms- och kulturteorier.  
Sedan följer en sammanfattning av de slutsatser som har dragits utifrån resultaten och uppsatsens 
frågeställning. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning med avstamp i uppsatsens resultat.

6.1 Gemensamma drag gällande självpresentation

Vi tror att gränsdragningen mellan de bakre och främre regionerna helt beror på läsarens, alltså de 
som tittat på profilen, perspektiv. De normer som bör upprätthållas av deltagaren i de främre 
regionerna på Facebook, bestäms mer eller mindre utifrån läsarens uppfattningar om och 
förväntningar på deltagarens framträdande. Det kan även bero, precis som Goffman har fastslagit, 
på de normer som deltagaren tror gäller för det aktuella framträdandet. Exempelvis är normerna 
som bör upprätthållas inte desamma för deltagaren om hon/han framträder för en nära vän som för 
en bekant, eftersom deltagarna spelar olika roller i olika situationer. Samtidigt finns 
förutsättningarna att deltagaren ska ha goda förkunskaper om de normer som gäller, då deltagaren 
vet vilken typ av publik han/hon har på Facebook och i vilka mindre publikgrupper som den är 
uppdelad i. Det som kan bli problematiskt för deltagaren är att tillgodose alla normer som kan 
rymmas bland dennes Facebook-vänner. Detta är enligt oss ett intressant resultat, eftersom det 
förmodligen innan de sociala nätverkens uppkomst fanns en tydligare gränsdragning mellan de 
främre och bakre regionerna.

De deltagare som var mest aktiva var även de som var mest öppna, i den meningen att de bakre 
regionerna mer eller mindre släpptes igenom. De aktiva är även de som använder sig av mest 
intrycksstyrning, de med lägre aktivitet behöver inte ha någon intrycksstyrning då publiceringen 
och producerandet av information är mindre än vid hög aktivitet. De som är aktiva har ett större 
behov av att utöva intrycksstyrning eftersom de publicerar och producerar mer information om sig 
själva. De som är aktiva kanske mer förstår innebörden av självpresentationen (inte begreppet i sig 
utan dess innebörd) på Facebook än de som inte utövar intrycksstyrning. 

Den främsta anledningen till att de deltagande ungdomarna utövar intrycksstyrning verkar vara att  
de vill visa upp en enhetlig fasad i sitt framträdande i de främre regionerna, alltså på Facebook. De 
former av intrycksstyrning som kan ses i deltagarnas profiler är bland annat att de taggar av sig 
själva på bilder, framhäver sina fysiska mest attraktiva drag och/eller censurerar genom att inte  
skriva in information på sin informationssida.

I allmänhet kan man säga att de allra flesta av de deltagande ungdomarna utövar intrycksstyrning i  
största utsträckning genom sina grupper och pages. De flesta deltagarna utövar intrycksstyrning 
genom att de verkar censurera det som deras vänner publicerar om dem, i kombination med att de 
själva har fyllt i lite information om sig själva på informationssidan. Flicka 2 och 5 samt Kille 4 
utövar däremot inte intrycksstyrning på detta sätt, de verkar istället inte censurera något som deras 
vänner publicerar om dem. Kanske kan detta bero på att de känner att de knappt har några ”okända” 
besökare på sin profil och att de därför inte ser någon mening i att fylla i information som deras 
vänner redan känner till eller tagga av sig från dokumentationer av händelser som deras vänner ändå 
var delaktiga i.
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Flicka 5 utövar en, jämfört med de andra deltagande ungdomarna, annorlunda intryckskontroll 
genom att hon visar upp en enda sida i sitt framträdande på Facebook. Då hela hennes profil visar 
upp rollen som spexig och rolig, ger det skenet av att hon nästan aktivt verkar ta avstånd från rollen 
som ”söta tjejen”.

Den ende deltagaren som kan tolkas göra ett ”felsteg” i sitt framträdande och sin intryckskontroll är  
Kille 3 genom att hans normer för ett framträdande på Facebook verkar skilja sig från de andra 
deltagarnas (som är jämnåriga). Han framstår som aningen mindre vuxen än de andra deltagarna 
genom att han framhäver en grabbig och barnslig roll på sin profil och han har samtidigt en pose i 
profilbilden som kan kopplas till fjortis-kulturen bland tonårstjejer.

6.1.2 Idealiserat och socialiserat framträdande
De gemensamma dragen man kan se hos de deltagare som agerar ett socialiserat framträdande är att  
de framträder som förväntat utifrån den slutsatsen som har dragits i den tidigare forskningen. De 
flesta av de deltagande ungdomarna använder Facebook så som teorierna om internetgenerationen 
förutspår – för att kommunicera, nätverka och uttrycka sina åsikter. Materialet visar även: precis  
som Alemán Martínez & Lynk Wartman menar, att flickorna är mer aktiva än killarna i sin 
användning. Båda dessa företeelser pekar på ett socialiserat framträdande eftersom dessa deltagare 
framträder på ett sätt som är socialt accepterat och förväntat av deras Facebook-vänner.

De deltagande ungdomarna som utövar ett socialiserat framträdande har gemensamt att de alla  
verkar överdriva de egenskaper som de vill att deras självpresentation i de främre regionerna på 
Facebook ska bestå av. Det kan eventuellt vara så att deras framträdande på Facebook är detsamma 
som i offline-världen.

Vissa av deltagarnas framträdanden var svårtolkade då de antingen inte använder scenen Facebook 
som det ursprungligen var tänkt utan istället är passiva i sin användning eller använder den till  
exempel som spelportal.

6.2 Möjliggörandet av självpresentation på scenen Facebook

Som vi har sett i de tidigare analyserna är de delar av scenen Facebook som ger störst möjlighet till  
självpresentation är: profilbilden, de grupper och pages som användaren är medlem i respektive ett  
fan av. Profilbilden ger ett första intryck av självpresentationen, den är det mest framträdande 
draget, den ger ett första intryck och sätter tonen för resten av självpresentationen i profilen. 
Grupper och pages ger möjligheten för användaren att uttrycka åsikter och ta ställning till alla  
tänkbara ämnen. Genom dessa ges det även en djupare självpresentation än i till exempel den 
biografiska informationen som användaren kan fylla i på informationssidan.

Delen för egenskriven information på informationssidan ger viss möjlighet till självpresentation 
genom att den, beroende på hur mycket eller lite användaren fyller i, ger en grundläggande 
information om individen.

Genom statusuppdateringarna kan användaren kontinuerligt uppdatera och nyansera sin 
självpresentation genom de texter, bilder och länkar hon/han publicerar. Statusuppdateringarna är 
även den delen av självpresentationen, tillsammans med profilbilden, som användarens Facebook-
vänner ser mest genom det nyhetsflöde som finns på Facebooks startsida. Genom 
statusuppdateringarna kan alltså individen framträda inför sina vänner på Facebook utan att de 
behöver gå in på hans/hennes profil.

47



Själva kommunikationen mellan individen och hans/hennes vänner ger, precis som i ett samtal i  
offline-världen, ett tillfälle till direkt självpresentation för användaren. Den skillnad som finns från 
offline-världen är att båda parter har längre tid på sig att ge ett svar och kan därigenom finslipa det  
meddelande som ska visas upp.

Självpresentationen möjliggörs även i de bilder och album som användaren publicerar på sin profil,  
här kan användaren enkelt utöva intrycksstyrning genom att enbart publicera de foton (inblickar i de 
bakre regionerna) som stämmer överens med den roll som hon/han vill spela. De foton som 
användaren taggas i genom sina Facebook-vänner utgör en del av självpresentationen men detta är 
ingenting som användaren har någon större kontroll över, förutom om hon/han utövar 
intrycksstyrning genom att tagga av sig från de foton han/hon inte vill förknippas med.
De applikationer som användaren eventuellt har synliga på sin profil ger generellt inte någon 
möjlighet till självpresentation eftersom de inte visar upp någon konkret information om 
användaren, förutom om de till exempel tar upp större delen av användarens wall eller visar den 
musik som användaren lyssnar mest på för tillfället.

Sammantaget kompletterar de olika delarna i profilen varandra i självpresentationen av användaren 
och de har möjligheten att ge en fyllig bild av användarens självpresentation och den roll som 
han/hon vill spela på scenen Facebook.

6.3 Ungdomar och dess identitet på nätet

Ungdomarna uttrycker sin identitet fritt men de framhäver alltid vissa sidor av sig själva på olika 
sätt. På Facebook finns det å ena sidan ingen ”vuxen” som kontrollerar att alla ungdomar beter sig 
ordentligt, vilket gör att ungdomskulturen i sig nästan kan utvecklas fritt utan mycket som hindrar 
den. Om däremot kulturer som den amerikanska med dess konsumtionsbegär till exempel får fäste 
på Facebook kan delar från denna kultur till exempel konsumtionshysteri, ytlighet och lycka genom 
materiella egendomar slå igenom mer och mer. Detta stämmer överens med det Stern skriver om att 
ungdomar inte kan uttrycka sina nya identiteter fritt på internet.126 

Sernhede menar att omprövningen av ens identitet är en del i utvecklandet av denna, vilket till  
exempel kan ske i vad Harris kallade gränszonen.127 Vi kan i materialet se exempel på deltagare som 
har kommit olika långt i utvecklandet av sin identitet och som har varit i kontakt med gränszonen i  
olika utsträckning.
Till exempel verkar Kille 3 ständigt ompröva sin identitet, främst genom att visa upp många sidor 
och roller, samt att han försöker dölja vissa. Han framhäver den ”grabbiga” sidan genom sitt bil- 
och datorintresse, dock framhävs även hans barnslighet i till exempel:

”10 SKÄL ATT SERVERA ALKOHOL I SKOLAN”.

”If 1m people join, girlfriend will let me turn our house into a pirate ship”.

Profilbilden indikerar även på en viss osäkerhet, då hans pose är lik den tjejer i 14-årsåldern brukar 
använda. Hela hans profil känns splittrad då han försöker att få bekräftelse på så många olika sätt. 
Just då identiteten är splittrad påverkar detta även självpresentationen han gör, då det är många 
olika roller som försöker få plats på scenen. Att ha en splittrad profil betyder dock inte att 
identiteten inte har fått bekräftelse. 

126 Stern, 2008:99.
127 Sernhede, 2006:32f ; Herring, 2008.
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Ser vi till Kille 4's profil har även denna visat upp flera olika sidor, men i vad som känns, en enad 
identitet. Han ”skäms” inte över att bli taggad i ett album från en ridlektion, han spelar curling och 
går på konstutställning och det finns inga indikationer på att detta vore en katastrof för honom. Han 
presenterar dessa utan problem, men det kan vara för att han även visar upp en humoristisk sida i 
sin självpresentation, till exempel: ”Gangsta rap made me do it”. Vår uppfattning om Kille 4 är  
dock att han gör ett seriöst intryck, då han bland annat lobbar för riksdagsvalet och ofta är med i 
grupper som inte är åt det humoristiska hållet. Just eftersom han verkar mer säker kan man säga att 
Kille 4 står med en fot i vuxenvärlden.

Flicka 2 är den som verkar har kommit längst i sin utveckling mot den identitet hon kommer att ha i  
vuxenvärlden. Hon har nog kommit långt i sitt utvecklande av sin identitet då hon verkar säker på 
sig själv och sitt agerande, till exempel verkar hon vara lite ”mammig” då en kompis skriver till  
henne för att berätta att hon har räknat matte samt att hon har koll på datum, det vill säga att hennes  
vänner kanske kommer till henne för ordning och reda. Även mottot för tankarna till rollen som 
mamma eller någon äldre person som vet var hon står i världen. 

De flesta av deltagarna verkar ha omprövat sin identitet vid flera tillfällen och de som är säkrare på 
sin identitet ger även en mer enhetlig självpresentation.  Det som kan sägas är att de som har ett  
nära kompisgäng på Facebook framställs som mer säkra på sin identitet (då de vet vilken roll, oftast 
den humoristiska, de ska spela i gänget, applicerar de även denna roll på Facebook) än de som inte 
har sina nära, aktiva på Facebook. När de nära vännerna inte finns får personen applicera en roll 
som ”fungerar” mot alla, och som inte verkar vara lika beprövad. 

Stern skrev i sin artikel att ungdomar kommer att skaffa profiler på sociala nätverk, istället för att  
skapa personliga hemsidor, då de sociala nätverken ger möjligheter till kommunikation, personliga 
uttryck och relationsbyggande, men även är mer användarvänliga än personliga hemsidor.128 Nästan 
alla av de deltagande ungdomarna använder Facebook till relationsbyggande och personliga uttryck 
i form av många vänner samt uttryck i form av grupper, statusuppdateringar och pages. Dock 
förekommer det undantag, till exempel använder en kille Facebook som en spelportal och en tjej  
använder den som mikroblogg som primära funktion. Dock är inte alla deltagarna så kallade barn av 
sin tid då de flyttar över en del av sitt liv och därmed sina sociala interaktioner till sin Facebook-
profil - troligtvis skulle endast 4 av deltagarna ha en sådan personlig hemsida som Stern skriver om, 
vi utgår efter aktivitet. Att nätverka kan vara en form av skevhet, då nätverkande – att lägga till nya 
vänner – kan ske genom att deltagaren accepterar andras förfrågningar och inte söker själv. Samma 
sak gäller med personliga uttryck, deltagarna kan få inbjudningar till att gå med i olika grupper och 
pages, de kan egentligen vara passiva i sitt användande men ändå aktivt uttrycka en åsikt och 
nätverka. Att kommunicera går däremot inte att simulera, antagligen skriver man, eller så gör man 
det inte.

De flesta av deltagarna håller på med ett nätverkande på Facebook och dessa håller även på med 
uttryckande av åsikter. Det intressanta här är att mindre än hälften hade aktiv kommunikation, alltså  
en dialog, med någon eller några. Två av deltagarna använde statusuppdateringarna likt en 
mikroblogg, men dessa fick ingen respons. Vi anser att kommunikation på ett socialt nätverk ska 
vara tvåvägskommunikation och inte en monolog.129

128 Stern 2008.
129 Här vill vi även reservera oss för den aktivitetsfrekvens deltagarna har. Den som har ett material på en månad och  
som enbart accepterar vänförfrågningar framstår givetvis mer som en nätverkande människa än den som fyller  
materialet med sina statusuppdateringar, inlägg, taggningar och kanske 4 vänförfrågningar. I sådana fall har vi även  
tagit i beaktande hur många vänner deltagaren har totalt.
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Aktiviteten är den markantaste skillnaden gällande användandet av Facebook. Denna påverkar även 
den självpresentation som sker på Facebook. Den som mikrobloggar, kommunicerar med vänner, 
går med i grupper och pages gör en mer aktiv presentation där man har lättare att se hur personen 
arbetar med intrycksstyrning samt de bakre och främre regionerna. På profiler med låg aktivitet är  
det svårt att särskilja vad som är intrycksstyrning och vad som, till exempel, är lathet. Bland de 
aktiva användarna kan man se att det sociala livet har flyttats online och ibland behöver man en 
förståelse av offline-kontexten först för att förstå inlägg, kommentarer och statusuppdateringar.
Det Herring anser är unikt med internetgenerationen är att dessa kombinerar de digitala medierna 
och de demokratiska rättigheterna i samhället.130 Detta kan vi se i och med att en flicka är med i ett 
omröstnings-event samt att en kille är med i en grupp som lobbar för att en person ska komma med 
i riksdagen i årets val.

Att lobba för en politiker och delta i omröstnings-event är en indikation på att Flicka 4 och Kille 4 
har tagit ett steg emot vuxenvärlden – de vågar lämna den säkerhet som ungdomskulturen har, för 
den okända vuxenvärlden. Andra påvisar att även de är på väg till vuxenvärlden och alltså besitter 
den säkerhet som krävs för detta. Till exempel Flicka 6, då dom har gjort högskoleprovet och som 
inte har samma flams som de andra – aktiva - deltagarna. Detta kan ha och göra med den gränszon 
som Harris beskriver, där det finns möjligheter för kulturella och politiska aktiviteter, fast i en 
trygg/säker miljö (till skillnad från i vuxenvärlden) och det är i denna gränszon som ungdomen går 
från det passiva användandet till det aktiva.131 Det kan vara här dessa ungdomar har utvecklat sin 
aktiva sida, för att nu kunna uttrycka och aktivera sig som de gör. 

Mitchell & Webers teori om förkroppsligande är först och främst applicerbart på de mest aktiva 
deltagarna då det är dessa som har flest bilder och texter på sina profiler. De med lägre aktivitet  
möjliggör inte detta då de saknar den information som behövs. Givetvis sker det ett 
förkroppsligande även för de minst aktiva genom att det finns och publiceras diverse aktiviteter, 
men det ger inte samma fyllighet. Det som ger mest tyngd är den profilbild de använder, den 
kommunikation som sker (statusuppdateringar och inlägg) och de övriga bilder som finns.132 Flicka 
4 har till exempel annorlunda och personliga statusuppdateringar och egenskriven text på sin 
informationssida som lyder:

”Im a unique girl, in my best years”

”Be who you are, and be proud over it”

Enligt teorin kan detta vara ett förkroppsligande, dock finns det ingen större substans i det hon 
uttrycker i övrigt på Facebook. Hon gör med andra ord ett fingeravtryck, men inte ett unikt 
fingeravtryck.

Flera av de andra deltagarna, bland andra Flicka 3, har ett förkroppsligande i form av en positiv och 
nöjd känsla. Hon har kommit långt i sitt identitetsutvecklande och har även fått lite av en 
mammaroll133 och denna roll stöds även av det motto hon har som välkomst-text – Rakryggad i en 
galen värld.

Vilken roll de olika deltagarna har i respektive kompiskrets är svårt att avgöra. Det vi tror är att  

130 Herring 2008.
131 Herring 2008.
132 Mitchell & Weber 2008:30f.
133 Ett inlägg från en kompis till henne skrev innehåller att denna minsann har räknat matte.
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Flicka 6 och Kille 4 är ledare i sina respektive kompiskretsar och för grupperna framåt genom sitt 
vuxna beteende. Flicka 3 är mer flamsig än de övriga, dock innehar hon en starkare mammaroll - 
som beskrevs ovan – vilket gör att hon har en stark roll i gruppen. Hon utmärker sig i sitt 
kompisgäng genom sin roll som en sprallig och humoristisk mamma, men det är oklart om detta 
leder utvecklingen framåt eller om beteendet tolkas som omoget och bromsar utvecklingen. 

I materialet kan man se att en stor del av namnen på de grupper och pages som de deltagande 
ungdomarna är medlemmar i upprättar gränser mot något samt att det sker en slags uppslutning i 
gruppen/pagen med en ”vi mot dem”-känsla. Exempelvis grupperna:

”vi som aldrig druckit alkohol” 

”Vi som inte röker!”

”Vi som vill ha ett säkert samhälle utan våld”

”Inga flera besparingar i skolan”

Detta kan kopplas till den teori som Jenkins har om att identitetsskapade handlar lika mycket om 
vad man har gemensamt med andra som vad som skiljer en från omvärlden.134 Vi tror även att dessa 
delar kan få en kulturell effekt – antingen genom att flera i kulturen tar avstånd från samma saker då 
de får kännedom om ett ämne, eller att det förenar individerna inom kulturen kring ett ämne. Dock 
kan vi inte se att Johanssons teori, om att gränsöverskridande beteende är något oönskat, finns med i 
materialet.135 Ett exempel som motbevisar Johanssons tes är Flicka 2, som på sin profil tydligt visar 
upp dels en feminin sida, dels en grabbig och rå humor – samtidigt som hon verkar vara en av dem i 
umgängeskretsen som driver utvecklingen framåt. 

6.4 Kultur

Kulturella symboler finns framförallt i de grupper och pages där deltagarna är medlemmar, i den 
konversation som sker på deltagarnas wall:s och i de statusuppdateringar som görs. Den kultur som 
representeras starkast är humorn, vilket även är den kultur som är lättast att upptäcka. Här finns den 
allmänna humorn som en del av en mainstream-kultur och den grabbigare humorn som en 
subkultur, till exempel:

”Vi som garvar när vi verkligen inte borde göra det”

”DUDE! We almost died!!! Yea, but it was fun though!”

”vi som gillar att skvätta ner folk när dom går vid sidan av vägen”

Det andra exemplet leder oss till den amerikanska kulturen som finns representerad hos några av 
deltagarna. Med den amerikanska kulturen syftar vi på den kultur där pengar, utseende och 
popularitet är vad man bör sträva efter. Denna kultur återfinns i och förstärks av flera olika 
områden, bland annat musikvideos, Hollywood-skådespelerskor och diverse MTV-program – det 
vill säga konsumentkulturen. Flicka 2 visar upp denna amerikanska kultur genom att vara socialt 
attraktiv, snygg och modeinriktad. Denna kultur har starkast koppling till de individer som har varit  
utomlands ett år, till exempel Flicka 2. Att ha en positiv image och att se bra ut är dock inte enbart  

134 Jenkins 2008:21.
135 Johansson 2002:86.
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kopplat till den amerikanska kulturen. Något som bryter detta mönster är Flicka 5´s profilbild som 
är åt det humoristiska hållet, istället för den leende flickan. 

Genom att visa upp artister, tv-serier och filmer som deltgarna tycker om på informationssidan, i  
grupper och på pages visar deltagarna att de, precis som Willet påstår, inte passivt låter sig 
exponeras för marknadsföring utan att de är aktiva konsumenter. Genom att deltagarna intar denna 
aktiva roll, och exponeras av de reklambudskap som riktas mot dem blir dessa artister, filmer och 
tv-serier en del av vardagen och därmed även en del av den ungdomskultur ungdomarna lever i. 
Denna aktiva roll visar bland annat Kille 1 i ett köpcentrum på sin profilbild, Håkan Hellströms och 
Promoes pages och i grupper så som: 

”Charlie Sheen dont quit two and a half men!” 

”Alla vi som älskar den nya Havre Fras reklamen.” 

De subkulturer som finns är ofta kopplade till de närmaste vännerna (i de fall där det framkommer 
vilka de närmaste vännerna är), deras intressen och upplevelser. Exempel på dessa subkulturer är 
teater, bilar och gaming. 

Två kulturer som framstår som ganska dominerande är den lokalpatriotiska kulturen för Dalarna 
samt fest- och studentexamenskulturen. Studentkulturens fokus är naturligt i och med att deltagarna 
går sista året på gymnasiet – betygshetsen och framtidsplaner. Att bara få sluta skolan är en stor del 
i livet eftersom man då tvingas in i vuxenvärlden. De svåraste proven är även schemalagda på 
vårterminen sista året, vilket även ökar pressen på deltagarna. I och med att deltagarna nyligen har  
blivit myndiga och att sista året på gymnasiet är späckat med fester, är det naturligt att detta  
representeras i deras online-värld. Festandet/firandet kan vara ett sätt för deltagarna att släppa 
stressen från skolan. Indikatorer för detta är:

”Studenten [ortens namn] 2010”

”VI SOM ÄLSKAR DALARNA!”

”fuck you, I am from Dalarna”

Vi ser en kulturell avgränsning i och med studenten, som enbart är till för de som tar studenten. En 
annan avgränsning är den som görs i och med internhumorn som förekommer. Alla förstår sig 
kanske inte på det roliga med grupper som till exempel:

”I´ve Always Wanted to Spin round in a Chair & Say ”I´ve Been Expecting You”

”Nej..... Jag är hårdrockare”

En annan subkultur som kan urskiljas är den humanitära-kulturen. Denna kultur behöver inte vara 
en kultur som de faktiskt efter lever, att de alltså aktivt stödjer hjälporganisationer. De kan även vara 
medlemmar i olika grupper för att uppmana andra att engagera sig. 

6.5 Slutsatser och vidare forskning

Vi tror att gränsdragningen mellan de bakre och främre regionerna helt beror på läsarens, alltså de 
som tittat på profilen, perspektiv. De normer som bör upprätthållas av deltagaren i de främre 
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regionerna på Facebook, bestäms mer eller mindre utifrån läsarens uppfattningar om och 
förväntningar på deltagarens framträdande. De deltagare som var mest aktiva var även de som var 
mest öppna, i den meningen att de bakre regionerna mer eller mindre släpptes igenom. De som är 
aktiva har ett större behov av att utöva intrycksstyrning eftersom de publicerar och producerar mer 
information om sig själva. De som är aktiva kanske mer förstår innebörden av självpresentationen 
(inte begreppet i sig utan dess innebörd) på Facebook än de som inte utövar intrycksstyrning. Det 
som kan bli problematiskt för deltagaren är att tillgodose alla normer som kan rymmas bland dennes 
Facebook-vänner. Detta är enligt oss ett intressant resultat, eftersom det förmodligen innan de 
sociala nätverkens uppkomst fanns en tydligare gränsdragning mellan de främre och bakre 
regionerna. 

Den främsta anledningen till att de deltagande ungdomarna utövar intrycksstyrning verkar vara att  
de vill visa upp en enhetlig fasad i sitt framträdande i de främre regionerna, alltså på Facebook. I  
allmänhet kan man säga att de allra flesta av de deltagande ungdomarna utövar intrycksstyrning i  
största utsträckning genom sina grupper och pages. De flesta deltagarna utövar intrycksstyrning 
genom att de verkar censurera det som deras vänner publicerar om dem, i kombination med att de 
själva har fyllt i lite information om sig själva på informationssidan. 

De gemensamma dragen man kan se hos de deltagare som agerar ett socialiserat framträdande är att  
de framträder som förväntat utifrån den slutsatsen som har dragits i den tidigare forskningen. De 
flesta av de deltagande ungdomarna använder Facebook så som teorierna om internetgenerationen 
förutspår – för att kommunicera, nätverka och uttrycka sina åsikter. Materialet visar även: precis  
som Alemán Martínez & Lynk Wartman menar, att flickorna är mer aktiva än killarna i sin 
användning. De deltagande ungdomarna som utövar ett socialiserat framträdande har gemensamt att  
de alla verkar överdriva de egenskaper som de vill att deras självpresentation i de främre regionerna 
på Facebook ska bestå av. Vissa av deltagarnas framträdanden var svårtolkade då de antingen inte 
använder scenen Facebook som det ursprungligen var tänkt utan istället är passiva i sin användning. 
De delar av scenen Facebook som ger störst möjlighet till självpresentation är dels profilbilden, dels 
de grupper och pages som användaren är medlem i respektive ett fan av. Profilbilden ger ett första 
intryck av självpresentationen, den är det mest framträdande draget, den ger ett första intryck och 
sätter tonen för resten av självpresentationen i profilen. Grupper och pages ger möjligheten för 
användaren att uttrycka åsikter och ta ställning till alla tänkbara ämnen. Genom dessa ges det även 
en djupare självpresentation än i till exempel den biografiska informationen som användaren kan 
fylla i på informationssidan.

Genom statusuppdateringarna kan användaren kontinuerligt uppdatera och nyansera sin 
självpresentation genom de texter, bilder och länkar hon/han publicerar. Genom 
statusuppdateringarna kan alltså individen framträda inför sina vänner på Facebook utan att de 
behöver gå in på hans/hennes profil.

Själva kommunikationen mellan individen och hans/hennes vänner ger, precis som i ett samtal i  
offline-världen, ett tillfälle till direkt självpresentation för användaren. Den skillnad som finns från 
offline-världen är att båda parter har längre tid på sig att ge ett svar och kan därigenom finslipa det  
meddelande som ska visas upp.

Ungdomarna uttrycker sin identitet fritt men de framhäver alltid vissa sidor av sig själva på olika 
sätt. På Facebook finns det å ena sidan ingen ”vuxen” som kontrollerar att alla ungdomar beter sig 
ordentligt, vilket gör att ungdomskulturen i sig nästan kan utvecklas fritt utan mycket som hindrar 
den. Sernhede menar att omprövningen av ens identitet är en del i utvecklandet av denna, vilket till  
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exempel kan ske i vad Harris kallade gränszonen.136 Vi kan i materialet se exempel på deltagare som 
har kommit olika långt i utvecklandet av sin identitet och som har varit i kontakt med gränszonen i  
olika utsträckning.

I materialet kan man se att en stor del av namnen på de grupper och pages som de deltagande 
ungdomarna är medlemmar i upprättar gränser mot något samt att det sker en slags uppslutning i 
gruppen/pagen med en ”vi mot dem”-känsla. Detta kan kopplas till den teori som Jenkins har om att 
identitetsskapade handlar lika mycket om vad man har gemensamt med andra som vad som skiljer 
en från omvärlden.137 Vi tror även att dessa delar kan få en kulturell effekt – antingen genom att 
flera i kulturen tar avstånd från samma saker då de får kännedom om ett ämne, eller att det förenar  
individerna inom kulturen kring ett ämne. Dock kan vi inte se att Johanssons teori, om att 
gränsöverskridande beteende är något oönskat, finns med i materialet.138 

Kulturella symboler finns framförallt i de grupper och pages där deltagarna är medlemmar, i den 
konversation som sker på deltagarnas wall:s och i de statusuppdateringar som görs. Den kultur som 
representeras starkast är humorn, vilket även är den kultur som är lättast att upptäcka. Två kulturer 
som framstår som dominerande är den lokalpatriotiska kulturen för Dalarna samt fest- och 
studentexamenskulturen. Studentkulturens fokus är naturligt i och med att deltagarna går sista året  
på gymnasiet – betygshetsen och framtidsplaner. Att bara få sluta skolan är en stor del i livet 
eftersom man då tvingas in i vuxenvärlden. 

Nästa steg efter denna studie skulle kunna vara en uppföljande intervjustudie med de deltagande 
ungdomarna, för att få en djupare förståelse för hur de tänker kring sin egen självpresentation, hur 
de försöker påverka hur andra ser på dem genom deras Facebook-profiler samt vilken 
gränsdragning de medvetet har gjort mellan livet på Facebook och i offline-världen. Detta skulle 
även kunna vara en utveckling av Goslings med flera artikel, eftersom den studien inriktade sig mer 
på kvantitativa psykologimetoder.

Eftersom denna studie inte önskar att generalisera resultaten för denna åldersgrupp, skulle en studie 
med ett mer omfattande urval eventuellt kunna ge svar på om de typer av självpresentation och 
ungdomskulturer som förekommer urvalet är typiska för åldersgruppen och hur det eventuellt skiljer 
sig mellan olika samhällen i Sverige och utomlands. Den tidigare forskningen på sociala nätverk 
och identitet har oftast utfört intervjustudier på unga vuxna, främst högskole- och 
universitetsstudenter, men det hade även varit intressant att ha ungdomar (senare tonåringar) som 
urval i studier med en mer tolkande ansats.

Det hade även varit intressant att göra en studie med en genusinriktning för att kunna se eventuella 
skillnader i kön i självpresentationen hos ungdomar, eftersom några av de resultat som har 
presenterats ovan har tangerat genusperspektivet.

136 Sernhede, 2006:32f ; Herring, 2008.
137 Jenkins 2008:21.
138 Johansson 2002:86.
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7.0 Sammanfattning

Denna uppsats undersöker hur de deltagande ungdomarna gör självpresentationer på sina Facebook-
profiler. Detta kommer att undersökas genom en socialsemiotisk metod med fokus på begreppen 
semiotisk potential, affordance, konnotation, denotation. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
uppsatsen är Goffmans dramaturgiska perspektiv som liknar livet vid en teater. Alla sociala interaktioner 
sker på en scen och individen har olika roller beroende på kontexten. Varje framträdande har, likt 
teatern, en bakre och främre region, där den främre är den roll du har vid uppträdandet och den bakre är 
den privata regionen. Goffmans perspektiv tar även upp intrycksstyrning vilket används för att styra det 
som släpps ut på scenen, den främre regionen. Det teoretiska ramverket innehåller även 
socialpsykologins identitetsbegrepp samt ett avsnitt om ungdomar, deras kultur och hur de förhåller sig 
till Internet. Uppsatsen undersöker även, med en socialsemiotiskmetod hur scenen Facebook är 
komponerat för att se vilka möjligheter av självpresentation det finns. 

Scenen Facebook är komponerat med tre olika spalter, där den mittersta är störst och har den primära 
funktionen. Den västra spalten innehåller profilbilden med kompletterande information, i syfte att påvisa 
vem profilägaren är. Mittenspalten har två olika innehåll, den ena är informationssidan som återger 
biografiska uppgifter om profilägaren samt vilka grupper och pages denne tillhör. Den andra är wall:en, 
Facebooks centrala del, här kartläggs de aktiviteter profilägaren gör, till exempel: skriva på någons wall, 
kommentera på bilder, lägga upp egna bilder eller bli taggad i bilder. 

Det undersökningen kom fram till var självpresentationen sker främst genom grupper och pages, 
statusuppdateringar, profilbild och kommunikation på wall:en samt att den varierar beroende på 
aktivitet. Vid hög aktivitet är det klarare vad som är menat att publicera och vad som regleras med 
intryckskontroll. Vid låg aktivitet var det ett problem att se vad som var intrycksstyrning och vad som 
var ett slentrianmässigt användande av Facebook. Det kom även fram att den profilbild som visas ofta är 
representativ utifrån materialet. Den som hade en humoristisk profilbild hade även en profil med ett 
humoristiskt tema. Humor var även det mest genomgående temat bland profilerna och ofta med 
subkultur kopplat till detta. 

55



8.0   Litteraturförteckning

8.1   Otryckta källor
Gosling, Samuel m.fl. International Conference on Weblogs and Social Media 2007, 26 
februari 2010:
http://www.icwsm.org/papers/3--Gosling-Gaddis-Vazire.pdf

Nationalecyklopedin: Identitet, 10 mars 2010:
http://www.ne.se/sve/identitet 

Wikipedia – Obama, 13 april 2010:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama

About Facebook, 14 april 2010:
http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet

Wikipedia Facebook, 26 april 2010:
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_features

CheckFacebook.com, 26 april 2010:
http://www.checkfacebook.com 

Etik, 26 april 2010:
http://www.cc.gatech.edu/~asb/ethics/

8.2 Tryckta källor

Abercrombie, Nicholas m.fl. (2000): The Penguin Dictionary of Sociology. London: Penguin Books 
Ltd.

Boija, Eva & Nilsson, Elisabeth (1997): Ungdoms- och föreningsarbete. Stockholm: Bonnier 
Utbildning AB. 

boyd, danah & Ellison, Nicole (2007): Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship.  
Journal of Computer-Mediated Communication. 13:1:210-230.

Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

Buckingham, David (2008): Introducing Identity. I: Buckingham (red.): Youth, identity, and digital  
media. Cambridge, Mass: MIT Press.

Castells, Manuel (1997): Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Identitetens makt. 
Göteborg: Daidalos.

Castells, Manuel (1999): Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Nätverkssamhällets  
framväxt. Göteborg: Daidalos.

Ekström, Mats och Moberg, Ulla (2008): Semiotik. I: Ekström (red): Mediernas språk. Malmö:Liber 

Emmett, Arielle (2008): Networking News, American Journalism Review, Vol. 30:6:40-43

Giddens, Anthony (1991): Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity Press. 

Goffman, Erving (2004): Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik. Nordstedts 

56



Akademiska Förlag: Stockholm

Gripsrud, Jostein (2004): Mediekultur Mediesamhälle, Uddevalla: Daidalos AB

Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2007): Identitet – vilka är du?. Stockholm: Natur och 
Kultur.

Harrison, Claire (2003): Visual Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. 
Technical Communication. 50:1:46-60

Herring, Susan C. (2008): Questioning the Generational Divide: Technological Exoticism and Adult 
Constructions of Online Youth Identity. I: Buckingham (red.): Youth, identity and Digital Media. 
Cambridge, Mass: MIT Press

Hodge, Robert & Kress, Gunther (1988): Social Semiotics. Polity Press: Cambridge.

Honeycutt, Courtenay and Cunliffe, Daniel (2010): THE USE OF THE WELSH LANGUAGE ON 
FACEBOOK. Information, Communication & Society. 13:2: 226-248.

Jenkins, Richard (2008): Social Identity. London: Routledge.

Johansson, Thomas (1999): Socialpsykologi. Moderna teorier och perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur.

Johansson, Thomas (2002): Bilder av självet. Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället. 
Stockholm: Natur och Kultur.

Kress, Gunther & Van Leeuwen, Theo (2006): Reading Images- The Grammar of Visual Design. 
Routledge: London

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): DEN KVALITATIVA FORSKNINGSINTERVJUN. 
Studentlitteratur: Lund

Marken, G.A (2008): Social Media... The Hunter Can Become the Hunted. Public Relations  
Quarterly. 52:4:9-12

Martínez Alemán, Ana & Lynk Wartman, Katherine (2009): Online Social Networking on Campus.  
Understanding What Matters in Student Culture. Routledge: New York.

Mellins, Maria (2008): The female vampire community and online social networks: Virtual 
celebrity and mini communities: Initial thoughts. International Journal of Media & Cultural  
Politics. 4:2:254-258.

Mitchell, Claudia & Weber, Sandra (2008): Imaging, Keyboarding, and Posting Identities: Young 
People and New Media Technologies. I: Buckingham (red.): Youth, Identity and Digital Media. 
Cambridge, Mass: MIT Press.

Papacharissi, Zizi (2009): The virtual geographies of social networks: a comparative analysis of 
Facebook, LinkedIn and ASmallWorld. New Media Society. 11:1-2:199-220.

Pearlman, Leah & Abram, Carolyn (2009): FACEBOOK FOR DUMMIES. Hoboken, NJ: John 
Wiley & Sons

Sernhede, Ove (2006): Ungdom och kulturens omvandlingar: åtta essäer om modernitet, ungas  
skapande och fascination inför svart kultur, Göteborg: Daidalos

Stern, Susannah (2008): Producing Sites, Exploring Identities: Youth Online Authorship, I: 
Buckinghamn (red.): Youth, Identity and Digital Media. Cambridge, Mass: MIT Press.

Van Leeuwen, Theo (2005): Introducing social semiotics. Routledge: New York.

Van der Heide, Sander (2008): Social Networking and Sexual Predators: The Case for Self-
Regulation. Hastings Communications and Entertainment Law Journal. 31:1:173-191.

57



Vander Veer, Emily A (2008): Facebook: the missing manual. O´Reilly Media: Sebastopol

Zhao, Shanyang m.fl (2008): Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored 
relationships. Computers in Human Behaviour. Vol. 24, nr. 5.

58



Bilaga 1

Källa: Statistiska Centralbyrån
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Bilaga 2

Centrala socialsemiotiska begrepp

• Semiotisk resurs – varje handling eller objekt som används i social kommunikation och som 
kan tänkas bära på någon typ av meningar.

• Semiotisk potential – en semiotisk resurs möjlighet till att skapa olika meningar.
◦ Teoretiskt semiotisk potential – resursens alla tidigare användningar och alla potentiella 

användningar.
◦ Faktiskt semiotisk potential – resursens tidigare användningar som är kända för och ses 

som relevanta för resursens användare.

• Affordance – de eventuella användningspotentialer som en semiotisk resurs kan tänkas ha 
utifrån dess förnimbara egenskaper.

• Denotation – en semiotisk resurs direkta betydelser. Vad/vem representeras i texten?

• Konnotation – en semiotisk resurs indirekta betydelser. Vilka uppfattningar/värderingar 
uttrycks genom det som är representerat i texten och det sätt som det är representerat på?

Begrepp inom socialsemiotisk kompositionsanalys

• Ideal – Den delen i texten som har högt informationsvärde.

• Real – Den delen i texten som har lågt informationsvärde.

• Given – Gammal/given information i texten.

• New – Gammal/given information i texten.

• Segregation – Två eller flera element åtskiljs av en skiljelinje.

• Separation – Två eller flera element åtskiljs av ett tomrum.

• Integration – Två element delar samma yta.

• Overlap – Två element delar samma yta, men gränserna mellan dem är uppluckrade.

• Rhyme – Två eller flera element har en tydlig gemensam nämnare.

• Contrast – Två eller flera element skiljer sig tydligt på en gemensam nämnare.

• Framträdande drag – De drag i texten som först fångar blick och uppmärksamhet.
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