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Sammanfattning 

När vi ser en annan människa börjar vi redan där kategorisera henne eller honom. 

Anledningen är att förenkla och att lättare kunna orientera oss i den sociala verkligheten. I vår 

studie har vi undersökt hur en sådan kategorisering eller identifikationsprocess ser ut när det 

första mötet sker via en bild.  

Studiens utgångspunkt var en kvalitativintervju med bilder som diskussionsunderlag fyra 

stycken personer deltog och fick försöka tillskriva en identitet till ett objekt i en bild. Totalt 

användes sex stycken bilder föreställandes olika typer av människor och händelser. 

Resultatet visar att identifikationsprocessen går igenom fyra faser med tillhörande 

underprocesser. Den första fasen ämnar till att ringa in vad som sker och hitta ett underlag för 

vidare personbeskrivning. I fas två börjar man tillskriva attribut på objektet baserat utifrån de 

erfarenheter man bär med sig. Fas tre är intressant för där formas objektet till att passa in i 

den beskrivning man valt och till det sammanhang som porträtteras i bilden. Fas fyra används 

inte alltid utan kan ses som en sista utväg om man inte känner sig bekväm med den identitet 

som vuxit fram. 
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Inledning 

I dagens samhälle är chansen stor att du för första gången träffar på en annan människa via 

internet och de sociala forum som finns tillgängliga. Tack vare globaliseringen är detta nu en 

internationell process (Stier, 2012). Mötet är inte längre begränsat till ett geografiskt område 

och fysiska mötesplatser. Bilder och text har fått en framskjuten roll i hur vi kommunicerar ut 

våra budskap och har således en större påverkan i hur vi bildar uppfattningar om varandra. 

Framförallt i de fall där människor inte utbyter tankar och ord med varandra. Denna 

utveckling är stark sammankopplad med nätverkssamhället (Castells, 2000) och det moderna 

samhället (Giddens, 1999).  

Det sociala arbetet har inte stått utanför den teknologiska utvecklingen, utan använder 

internet för att nå ut till fler målgrupper(Young, 2013). Stödorganisationer som bland annat 

BRIS arbetar mycket med chattforum (www.bris.se) som ett alternativ till telefonkontakt för 

de barn som finner detta enklare. Även andra myndigheter och frivilligorganisationer tar 

tillvara på de möjligheter som internet erbjuder. Polisen är ett exempel på myndighet som 

använder Twitter (www.twitter.com/polisen_sthlm) och Facebooksidor 

(www.facebook.com/polisen) för rapportering och att snabbt kunna sprida upplysningar till 

allmänheten. 

Som socialarbetare anser vi det därför viktigt att vara medveten om hur den nya 

kommunikationen fungerar och vad den innebär. Bilden har som sagt fått en allt större roll 

och kan vara ett kraftigt sätt att kommunicera eftersom den innehåller mer information än det 

skrivna ordet (Berger & Mohr, 1982). Samtidigt är bilden öppen för tolkning, det tänkta 

budskapet kan därför tas emot olika beroende på vem som ser den (Åberg, 2008). Det gäller 

således att vara försiktig i vilka bilder som kommuniceras och vilka de riktas mot för att inte 

riskera att tappa i förtroende och anseende. En misstolkad porträttering av myndigheten eller 

den professionella kan försvåra för en relation och förhindra att den nödvändiga kontakten 

eller alliansen skapas (Biesanz, Dunn, Human & Sandstrom, 2012). Ett dåligt första intryck 

har dessutom visat sig vara svårt att ändra på vilket gör det än mer betydelsefullt att göra det 

rätt från början (Martin, Carlson & Budskis, 2013). Ett exempel på ett dåligt förfarande är när 

ägaren av John-Bauer gymnasiet lade ut en bild på Facebook på en dyr vinflaska samma dag 

som företaget gick i konkurs med texten ”because I’m worth it” (Aftonbladet.se).  

Det sociala arbetet kopplas oftast samman i tidningsmedier i textformat med en bild 

tillhörande. Vi vill däremot poängtera att socialarbetaren i en privatsfär kan bli observerad av 

endast en bild. På Facebook kan det stå skrivet vilket yrke en har och det kan vara kopplat till 

en profilbild, därmed exponerar socionomen sig själv i endast en bild. I och med att allt fler 

nya yngre generationer, som är mer aktiva inom sociala medier, är blivande socionomer 

behövs det därför tänkas på hur identitet förmedlas via bild. Det är inte alltid man har kontroll 

över vilka bilder som läggs ut, i Facebook idag kan man bli ”taggad” från en festbild där man 

agerar på ett visst sätt. En potentiell framtida klient kan således komma åt bilder från 

exempelvis din Facebooksida eller Instagram så länge kontot inte är spärrat för allmänheten. 

Oönskade kan även få tillgång till information via vänners publikationer, vilket gör det än 

svårare att ha kontroll över informationsflödet. Det kan därför vara värt att tänka sig för en 

extra gång i hur man framställer sig eller åtminstone vara extra försiktig i hur och vart man 

publicerar information. Världen är mer sammanlänkad i dagens samhälle än vad den har varit 

tidigare i historien (Castells, 2000). 

Kopplingen till det sociala arbetet kan tyckas en aning svag med tanke på att bilden inte är ett 

primärt kommunikationsmedel. Det kan därför vara av intresse att vända på perspektivet och 

att utgå från klientens synvinkel. Internet och bildlig kommunikation kan mycket väl vara en 

stor del i livet för klienten. Om internet då är en del i att skapa en ohälsa exempelvis genom 

http://www.bris.se/
http://www.twitter.com/polisen_sthlm
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nätmobbning, kan det vara av vikt för det sociala arbetet att veta hur man kan hantera sådana 

situationer för att kunna ge ett väl anpassat stöd. Även om sådan problematik är mer komplex 

och kräver större insatser än att bara ändra på eller ta ner ett par bilder från internet kan det 

trots allt ses som en del i en större handlingsstrategi.  

Ytterligare en aspekt som bör påpekas är att stora delar av det sociala arbetet bedrivs inför 

allmänhetens ögon. Socialarbetaren är således alltid med och skapar eller befäster identiteter 

på klienter i form av bland annat visuella intryck. Även om det inte går att likställa med en 

bild så är trots allt en bild också en typ av visuell kommunikation. 

Vi finner det därför intressant att undersöka vilket inflytande en bild kan ha i hur vi uppfattar 

varandra. I varje möte med en annan människa tillskriver vi varandra en identitet, detta slutar 

inte ske bara för att mötet inte sker i varandras fysiska närhet (Kosic, Mannetti & Phalet. 

2012). 

Syfte 

Syftet för vår uppsats består av två stycken delar. För det första vill vi via en induktiv och 

hermeneutisk ansats undersöka hur en bild kan förmedla eller skapa en identitet. För att 

lyckas med det vi använt oss av följande frågeställningar.  

 Hur presenteras identiteten? 

 Hur bygger man upp en identitet utifrån bildliga intryck? 

 Vad är viktigt i en bild för att skapa en identitet? 

Den andra delen inriktar sig på att skapa en metod som möjliggör att kunna besvara 

ovanstående frågor. Efter genomförd studie hoppas vi kunna besvara följande frågor. 

 Hur fungerar denna metod för att se hur en bild förmedlar en identitet? 

 Vad för förbättringsområden finns för att utveckla metoden? 

Kunskapsöversikt 

Identitet är ett välstuderat fenomen och ett väletablerat forskningsfält inom många 

vetenskapliga discipliner. Det finns således en uppsjö av rapporter och litteratur som alla 

försöker ge sin syn på vad identitet är och hur det skapas. Däremot har vi inte lyckats finna 

några studier gjorda på hur identiteter kan tillskrivas utifrån en bild. För vår del blev det 

istället att vända oss till mer generella teorier inom ett flertal kunskapsområden för att försöka 

fånga upp en så bred kunskapsbas som möjligt.  

Inom sociologin lyfter man fram den sociala kontextens påverkan på en människa och hur 

den hjälper till att forma identiteten. Mead och Blumer var två framstående forskare och 

deras teorier har haft stor inflytande på identitetsskapande utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

De vill förklara identiteten genom kommunikationens och det mellanmänskliga utbytets 

inflytande. I språket och andra symboler förstärks och förmedlas identiteter. Omgivningens 

feedback och kommunikation påverkar en individs självkänsla och identitetsyttringar. 

Rollteorin menar att det är inte bara den enskilda individen eller omgivningen som har en 

inverkan på vilka identiteter som tillskrivs. Även yrken eller andra utmärkande roller kan 

inneha en identitet som en människa kan ärva när man ikläder sig den rollen eller yrket 

(Payne, 1997). Exempelvis att vara en polis innebär vissa saker och skapar förväntningar från 

omgivningen. 

 I vårt fall kan detta bli relevant eftersom det kan förekomma sådana roller eller gestaltningar 

i bilderna och de bör således ha en inverkan på vilka identiteter som byggs upp.  
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För att koppla an till bilden som förmedlare finns det som sagt inte så mycket studier gjorda. 

Erwin Goffman och en del andra forskare har studerat bilder och framförallt reklambilders 

inflytande på människor och hur dem kan påverka människor och olika miljöer (Andén-

Papadopoulos, 2008). För vår del är de kanske inte alla delar relevanta men det belyser ändå 

vilken kommunikativ kraft en bild ändå kan ha på folk. Ett resultat är däremot väldigt 

signifikant och bör lyftas fram eftersom det kommer utgöra en utgångspunkt för vår analys 

och tolkning av empirin. Det har visat sig att vissa symboliska intryck i en bild kan locka 

fram vissa typer av associationer och berättelser, vilka formar uppfattningar dels om bilden i 

sig men även om de objekt och kontext som illustreras eller porträtteras. Denna aspekt 

kommer diskuteras flitigt i vår teoretiska utgångspunkt för studien. Vi kommer där väva in 

andra socialkognitiva aspekter för att fördjupa resonemangen gällande identitet därför 

kommer vi inte ägna mer tid åt det i översikten. 

Utöver medial forskning finns det en del forskning inom psykologin och kognitionen där 

bilder används. Av de studier vi har tagit del av har bilden endast använts som ett verktyg för 

att analysera automatisk respons som sker när en människa ser på bilden. Bland annat har 

man använt bilden för att ta reda på hur olika människor reagerar när de får se en annan 

etnicitet (Kaul, Ratner & Van Bavel, 2014). Man har också på olika sätt kopplat samman 

bilden med positiva och negativa ord för att studera vad man förknippar en viss människa 

eller attribut med.  

Slutligen vill vi bara nämna Solomon Aschs undersökning från 40-talet om hur vi lägger 

attribut på andra människor. Studien gick ut på att beskriva en hypotetisk person efter att man 

fått läsa en rad egenskaper. Resultatet från denna studie visade att om en person fick se 

negativa attribut före dem positiva tenderade de till att ge en negativ personlighetsbeskrivning 

och vice versa (Martin, Carlson & Buskist, 2013). För oss har detta en relevans eftersom 

intervjupersonerna kommer få se olika bilder i en följd och vad som sägs i samband med en 

bild kan påverka nästkommande berättelse. En annan aspekt är att vi som intervjuledare kan 

färga de berättelser som skapas beroende på hur vi uttrycker oss och presenterar studien.  

Vi har försökt ge en kort överblick över identitetsområdet utifrån flera perspektiv. Området är 

stort och välstuderat och det vi tagit del av är bara en bråkdel av all forskning. Vi har däremot 

prioriterat att presentera sådant som känns relevant för vår studie. Vi har också valt att 

undvika att presentera en del forskning som bland annat Giddens och Bauman, vilka kommer 

ägnas mer tid åt under den teoretiska genomgången.  

Metod 

Identitetsskapande är en subjektiv process där olika intryck och påverkan samspelar för att 

bygga upp och tillskriva en annan människa en identitet (Hammarén & Johansson, 2009). En 

del processer är omedvetna medan andra är medvetna. Det vi vill undersöka är hur de 

medvetna eller reflektiva processerna bygger upp en identitet eftersom det ofta är dessa som 

starkt influerar vårt handlande. De säger också mer om det sociala samspelet som pågår i en 

given situation och framförallt i ett visuellt intryck (Cunningham, Johnson, Gatenby, Gore 

and Banaji, 2003). 

För att lyckas fånga upp de byggstenar som förmedlar en identitet via en bild ansåg vi det 

lämpligt att göra en kvalitativ studie baserat på intervjuer. Vi ville ha en möjlighet för en 

större spontanitet, friare tolkningsutrymme och kunna fördjupa med följdfrågor när svaren 

inte var tillräckliga (Bryman, 2011). Även om identitet är ett relativt välstuderat område ville 

vi ge oss chansen att utforska det på vårt eget vis. Vi hittade inte heller någon tidigare 

forskning med samma utgångspunkt som vår studie, därför föll det naturligt med en induktiv 

ansats (Sohlberg, 2013). 
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Eftersom vårt intresse var att undersöka en kommunikativ aspekt av det visuella uttrycket, i 

det här fallet bilden var det en självklarhet att utgå från bilden som metod. Budskap i bilder är 

mångtydiga och kan tolkas olika mellan individer (Berger & Mohr, 1982). Jämfört med det 

skrivna ordet är bilden också betydligt mer informationsrik och överblickbar (Berger & 

Mohr, 1982).  Bilden tvingar också fram en reaktion hos den som iakttar och på så sätt manar 

den till ett större medvetande i både tolkning och förståelse för det som visas (Åberg, 2008). 

Urval av personer 

Vi valde att använda ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) eftersom det var svårt att få tag 

på undersökningspersoner under den begränsade tidsperiod vi förfogade över. Med tanke på 

att vårt intresse låg i att undersöka identitetsskapande, ansåg vi att detta inte skulle få så stora 

konsekvenser för resultatet. Vi ansåg att oavsett vilken person vi skulle ha frågat skulle en 

identitet kommit fram. 

De personer som deltog i studien var de som vi hade störst tillgänglighet till, nämligen 

studenter på Umeå Universitet. Ett tidigt besluts togs att utesluta personer vilka utbildar sig 

inom mänskligt bemötande, som blivande socionomer eller psykologer. Deras kunskap inom 

ämnet kan komma att färga hur dem uttrycker och förhåller sig till ett så känsligt ämne som 

identitet.  

Bilden som ett instrument 

Att använda bilden som utgångspunkt i undersökningar är sällsynt inom den 

forskningstradition som är rådande inom socialt arbete. Det var således svårt att finna hjälp 

och riktlinjer för forskningsprocessen inom det egna fältet. Därför vände vi oss till andra 

forskningstraditioner och där passade semiotiken in väl. Semiotiken är en vetenskap som 

studerar hur mening bildas och betydelser uppfattas i kommunikativa situationer.  

De svårigheter som finns med bildligkommunikation är att det kan vara svårt att veta om två 

personer har lagt märke till exakt samma detaljer i en bild (Åberg, 2008). Dessutom är bilden 

öppen för tolkning vilket gör att det möjligt för två personer att läsa av bildens budskap på 

olika sätt. (Andén-Papadopoulos, 2008) 

Tolkningshorisonten för bilden är kulturellt bunden vilket skapar problem för den som ska 

analysera och förstå innebörden i två tolkningar (Aspers, 2008). Exempelvis om en person ser 

och beskriver en stereotyp i en bild, måste mottagaren ha kännedom om stereotypen för att 

tolka budskapet korrekt. För vår del kändes detta högst relevant eftersom vi ämnade 

undersöka identitetsskapande och där kan stereotyper vara en viktig komponent.   

Ytterligare kan sägas att en bild kan locka till två typer av språkliga sätt att beskriva den 

(Åberg, 2008). Tänk dig en bild på en blå himmel med vita moln. Den kan antingen beskrivas 

med konnationer, en sommarhimmel med lätta moln eller med denotationer, en blå himmel 

med vita moln. För tolkaren kan det givetvis bli problematiskt och i slutändan påverka 

slutsatserna. I vårt fall skulle det återigen kunna locka till att dra en förhastad slutsats om en 

stereotypisk beskrivning fastän det bara är intervjupersonens sätt att beskriva bilden. 

Tolkarens subjektivitet hamnar således i fokus. 

Urvalskriterier 

Det var en mödosam process att finna passande bilder för vår studie i och med svårigheten i 

att hitta ett material som var väl lämpat för vårt syfte. Att ta egna bilder kändes dock inte som 

ett alternativ eftersom kompetensen att ta bilder som professionell fotograf saknas. Dessutom 

var resurserna begränsade, att finna rätt personer, scenografi samt rekvisita gjorde ändå att 

valet föll på att använda redan befintliga bilder. 



8 

 

Det viktigaste för urvalet av bilder var att de skulle bidra till att ge ett svar på syftet. Urvalet 

var en subjektiv process och varje bild skulle ha en funktion som möjliggjorde ett utforskande 

av identitetsskapande. En annan aspekt var att bilderna inte fick vara för ledande, 

intervjupersonerna skulle inte ge givna svar. Ett visst tolkningsutrymme var således viktigt 

för att få olika berättelser och kunna ringa in specifika byggstenar i skapandet. 

Ytterligare ett kriterium var att bilden inte skulle kännas tillgjord, vilket skulle kunna 

medföra en objektifierande effekt (Aspers, 2008). Istället för att beskriva en person i bilden, 

beskriver man personerna som ligger bakom bilden eller vad den representerar. Ett sista 

kriterium var att bilden skulle vara någorlunda aktuell för att intervjupersonerna skulle kunna 

relatera till objekten i bilden på något sätt.  

Urvalsprocessen 

Vi använde oss av sökmotorn Google för att leta fram bilder. Från början söktes ett brett urval 

och därmed en stor representation av flertalet grupper och yttringar av olika slag. Efter en 

genomgång av alla bilder drogs slutsatsen att det var omöjligt att få med alla grupper och 

kulturer. Därför valde vi att fokusera på en övergripande eurocentrisk norm av personer. 

Anledningen till detta var att undersökningen genomfördes i Sverige som är omfattad av den 

eurocentriska världssynen (Stier, 2012).  

Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med studien inte var att undersöka vad som växer 

fram utan snarare hur intervjupersonen resonerar kring identiteten. Bilder som aspirerade till 

en alltför tydlig fördomsbildning eller given beskrivning misstänktes kunna definiera 

berättandet i allt för stor utsträckning. En liknelse går att göra med reklambilder som har ett 

väldigt utstuderat syfte och ämnar locka mottagaren i en speciell riktning (Schroeder, 2008). 

Borttagna bilder  

De bilder som sorterats bort under processens gång uppfyllde inte ovanstående krav. En orsak 

var att de föll bort som en konsekvens av att fokus hamnade på en eurocentrisk norm. En 

annan anledning var att två eller flera bilder liknade varandra och att den utvalda bilden var 

bättre. Slutligen var en del bilder alldeles för stereotypa eller att en specifik aspekt blev för 

definierande. Exempel på detta fanns i en bild på en typisk ”brat”. Redan i pilotstudierna 

märktes att intervjupersonerna hade lätt att spinna historier kring fördomar om dessa 

personer. Fördomarna är också ganska vedertagna av många grupper och vi upplevde det som 

att det ansågs helt enkelt okej att skämta och bygga upp ganska hånfulla identiteter av denna 

bild. Identitetsberättelserna skiljde sig inte mycket från varandra vilket var en nackdel. 

Urvalet av bilder 

Bild 1. 

Tanken bakom denna bild var att i centrum stod en tydlig och värdeladdad handling. Vi ville 

se vilken betydelse detta hade för berättandet. Personerna i bilden hade en gemensam 

utstrålning fastän de var olika i både utseende och klädval. Det fanns således en viss 

ambivalens som gjorde det svårare att placera in personerna i ett speciellt fack. Anledningen 

till att den placerades först var styrkan i uttrycket och förhoppningen att den således skulle 

kunna kicka igång tankeprocessen snabbt. 

Beskrivning 

I bilden ser man ett gäng personer som ser ut att sparka på en person som ligger ner. Personen 

som ligger ner bär en ryggsäck, en röd jacka och färgglada tygskor. Personerna som står runt 

honom har olika kläder på sig. Den ena har bruna springskor, militärfärgade sportbyxor och 

en grå collegetröja. Han är rakad, har stora muskler och ser ut att vara på väg till att sparka på 
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personen som ligger ner. Den andra personen som står mitt i bilden bär svart keps och en t-

shirt samt har en liten grå ryggsäck på ryggen. Han bär även ett par rutiga shorts av en längre 

modell samt ett par svarta inomhusfotbollsskor. Han står även lutad över personen som ligger 

ner och ser ut att hålla ner denne på marken. Hans ansiktsuttryck ser lite argt ut och pratar 

eller skriker åt den som ligger ner. Till höger i bild går det en smalare person som bär svarta 

korta sportshorts och en svart hoodie, även han har en svart keps på sig. Han håller sig lite 

utanför bilden men ser ut att vara på väg till slagsmålet.. I omgivningen ser man en kanal och 

beigea stora hus, samt en avspärrning som löper längs med bilden. 

Bild 2 

Huvudorsaken till användningen av denna bild var att den var både normbrytande och att den 

tilltalar fördomar kring dataspelare och tjejer. Det var intressant att se om kontrasten eller 

konflikten där emellan påverkade berättandet. 

Beskrivning 

På bilden ser man en tjej som spelar dator på vad som ser ut att vara ett LAN. Hon har en 

svart tröja på sig, korta shorts, långt mörkblont hår och glasögon med större fyrkantiga glas. 

Hon bär också stora hörlurar av med spellogga på. Hon ser mycket glad ut och spelar ett spel 

på datorn. Vid sidan om skärmen står det colaflaskor och en chipspåse. I bakgrunden ser man 

en kille som tittar och lutar sig mot kameran. Han ser nyfiken och lite glad ut. 

Bild 3 

Detta är en neutral bild utan några märkvärdiga visuella attribut med undantag för håret och 

tatueringen möjligtvis. Handlingen var det centrala för bilden. Tanken var att studera om 

neutraliteten gjorde det svårare att tillskriva en identitet. Förhoppningen var att det skulle 

medföra ett tydligare beskrivande i hur identiteten byggdes upp. 

Beskrivning 

I bilden ser man en man som ligger ner och vilar på en bänk tittandes upp mot himlen. 

Mannen har långt hår, runda glasögon, en tribaltatuering på armen vid biceps och armbåge. 

Han bär en blå t-shirt, jeans och bruna skor. Inget är direkt slitet. Runt halsen har han ett 

hänge, ser ut att vara ett id eller pass för ett evenemang. Nedanför bänken står en grå eller 

mörkare blå tygpåse. Bakom bänken är det en hög mur med en häck ovanför. Marken är 

belagd med kullersten. 

Bild 4 

Denna bild är i våra ögon en neutral gruppbild som inte väcker något direkt intresse. Vilket 

objekt som valdes ut, var det som vi ansåg intressant. Samt vilket inflytande kontexten skulle 

ha på identitetsskapandet. 

Beskrivning 

En gruppbild som är neutral med ganska intetsägande människor. Gemensamt för de flesta 

personerna är att de bär solglasögon och är avslappnat med ändå väl klädda. Männen har 

kortärmade skjortor med olika mönster och chinos. Kvinnorna har mer kavaj med tillhörande 

kjol. I bakgrunden ser man en militär som står och pratar eller informerar gruppen av 

människor. Det är också bergigt i bakgrunden. I mitten på bilden är två kvinnor i finare 

kläder. Den som står vänd mot kameran ser lite sammanbiten och fokuserad ut, hon gör också 

något med händerna. Mannen i bilden har kort hår, blå smårutigskjorta, beigea chinos och ett 

par solglasögon. Han ser avslappnad ut med ett svagt välkomnande leende på läpparna, han 

ser redo ut för att konversera. Ganska lång och lite småtjock. 
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Bild 5  

Detta är den enda bilden som inte följde den vita normen. Anledningen till detta var att det 

var en mycket bra bild som kunde väcka känslor. Ögonen tog ett stort fokus och uttrycket 

kunde därför prägla beskrivningen. Det var också den enda bilden som kan ses som mer 

stereotypisk och uppenbar. Vi ansåg dock inte att detta gjorde så mycket eftersom ögonen gav 

objektet ett kraftigt intryck i övrigt. En annan anledning var att det kunde vara bra att ha med 

en stereotyp eftersom den kunde ge ett svar på fördomars och stereotypers roll i 

identitetsskapandet. 

Beskrivning 

En kvinna med arabiskt – nordafrikanskt utseende. Hon har långt svart hår i flätor. På 

huvudet har hon en New York Yankees keps. Ansiktet är lite småslitet med början till fläckar. 

Hon ser ganska ledsen ut med sina stora glasiga ögon. Hennes läppar är trasiga och hon biter i 

en spruta. Överlag ett ganska sympatiskt utseende. Har en hoodie på sig. Bakgrunden är 

suddig men det ser ut att vara en lägenhet som är ganska stökig. 

Bild 6 

Detta var en bild som innehöll många motsägelser. Tanken var att se hur detta influerade 

berättandet och vilken inspiration intervjupersonen hittade för identiteten. Personen bar också 

hakkors vilket är en oerhört stark värdeladdad symbol. Vi ville se hur intervjupersonen 

förhöll sig till detta och på vilket sätt det präglade beskrivningen. 

Beskrivning 

En man som är ute och promenerar med sin hund, dem går längs med en kanal och har precis 

passerat en mängd människor. Mannen har en lång svart militärrock och en mössa. På armen 

har han en bindel med vad ser ut att vara ett hakkors. Ganska buttert ansiktsuttryck, 

mustaschklädd och det ser ut som att han har tatueringar på fingrarna. Han ser ut att vara i 40 

eller 50 års ålder. Vid sin sida har han en nakenhund som också bär ett skynke med ett troligt 

hakkors på.  

Intervjuguide 

Som stöd för intervjun hade vi utformat en tematisk intervjuguide (Bryman, 2011). Varje 

tema gick att knyta an till syftet och hjälpte till att ringa in de frågor som krävde ett svar. 

Dessa teman som frågorna utgick ifrån var: 

 Vilket objekt(en människa i bilden) intervjupersonen lade märke till i bilden 

 Sysselsättning 

 Familj 

 Personlighetsdrag 

 Kompiskrets 

Det var inte säkert att alla teman behövdes tas upp under varje intervju. Det var främst utifrån 

vad intervjupersonen själv valde att lyfta fram och detta kompletterades ibland då det blev 

luckor som behövdes fyllas i. Frågor kom därför att improviseras i ögonblicket. Det blev 

således en mer flexibel intervju med mer flyt vilket var viktigt i sammanhanget (Langemar, 

2008). Tonen i intervjun influerade också på vilket sätt vi ställde frågorna och hur vi 

formulerade dem. Många frågor blev av det mjukare slaget.  
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Insamling av data 

Fyra stycken intervjuer genomfördes vilka tog mellan 30 minuter till en timma. Under 

intervjun fick deltagaren se de bilder som beskrivits och till dessa bilder ställdes frågor. 

Tanken var dock att personen skulle känna sig fri i sina diskussioner och 

identitetsbeskrivningar. Vi ville undvika en allt för stor inblandning från vår sida, för att inte 

riskera styra intervjupersonens tankar och berättelse med frågorna (Langemar, 2008; Bryman, 

2011).  

Innan utförandet av studien genomfördes två pilotstudier för att testa och se hur 

mätinstrumentet fungerade i praktiken. Eftersom vi utformat metoden själva fanns ett behov 

av att prova kvalitén och utformningen av mätinstrumentet. Dels för att öva in en viss 

smidighet i det praktiska utförandet men också för att mäta validiteten i bilderna och 

intervjuguiden. Vi ville också få en uppfattning om längden på intervjun samt mängden 

insamlad data. Personerna i pilotstudierna går under de fingerade namnen Tom och Jerry 

Pilotstudie 1 (Tom) 

Under första pilotstudien hade cirka 12 bilder valts ut utan någon planerad ordning. Från 

början var målsättningen att intervjun skulle ta en timma. De inledande frågorna fokuserade 

på Toms bakgrund för att etablera hans egen livshistoria, vilket pågick i lite mindre än 20 

minuter. Efter detta visades första bilden med instruktionen att beskriva den. Tom började 

därför beskriva hur personerna i bilden såg ut, vad som hände, varför ett av objekten gjorde 

som den gjorde och vem som reagerade på vem. Det tog ett flertal minuter innan Tom valde 

ut ett objekt av intresse. 

När Tom valt ut en person i bilden bad vi honom beskriva vem denna person var. Beroende 

på vad Tom berättade, anpassades följdfrågorna i ett försök att fördjupa bilden. En del frågor 

utgick från intervjuguiden och andra inte. Även mer specifika detaljfrågor ställdes, 

exempelvis vilket namn personen i bilden hade. 

Efter cirka en timma hade 4 av 12 bilder beskrivits då togs beslutet att avbryta intervjun 

eftersom att alla bilder inte skulle hinnas med. Efteråt började vi diskutera tillsammans med 

Tom över upplevelsen av intervjun. 

Resultatet från pilotstudien ledde till att frågorna om Toms bakgrund togs bort. Med det 

begränsade datamaterialet skulle det vara svårt att uttala sig om hur hans bakgrund påverkar 

identitetsskapandet. Det skulle behövas göra större och djupare intervjuer om personen för att 

några starkare kopplingar skulle kunna göras. 

En annan insikt kom när Tom beskrev bilden, vilken var en mer objektiv återgivelse av det 

han såg. Exempel på detta kan vara att objektet hade svart hår i en fläta eller jag ser två 

personer som samtalar med varandra. Vi kände att detta inte var speciellt relevant för studien 

eftersom det inte svarade upp mot någon identitetsbeskrivning. Det fanns ingen anledning att 

kolla på hur Tom beskrev rummet och hur allt såg ut. Däremot om intervjupersonen själv 

lyfte fram sådana beskrivningar inkluderades dessa eftersom det då kan ses som en byggsten i 

identitetsskapandet. På så sätt tror vi också att personen endast valde ut de mest tongivande 

aspekterna och utelämnade övrig information som var oviktigt. 

Andra synpunkter var att antalet bilder behövde revideras. Det skulle ta allt för lång tid att 

fråga om alla bilder. Tom tillfrågades om de övriga bilderna och vad han tyckte om dessa. Det 

var ett blandat omdöme men det fanns en viss tendens att han favoriserade de mer 

stereotypiserade bilderna eller de med mer ”intressanta” figurer och skeenden i. Ytterligare 

synpunkter var att han upplevde frågorna som spretiga och det var svårt att få ett grepp om 

vad vi var ute efter. Han sade också att det var väldigt få frågor om identitet. Vi tenderade 
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även att ställa många frågor till varje bild. Berättelsen blev därför aldrig en lång historia utan 

snarare svar på våra frågor. Identitetsbildning och fördomar kan också vara ett känsligt ämne 

framförallt om bilden är av en svårare natur. En del frågor upplevdes ibland lite hotfullt vilket 

var något vi ville undvika. 

Valet och utformandet av frågorna var något som diskuterades. Vår ståndpunkt var att 

frågorna var spretiga men att det behövdes. En del var följdfrågor på något som sagts och de 

ställdes i ögonblicket, vilket kunde medföra en viss spretighet. Det positiva var att han aldrig 

uppfattade det som om att han leddes längs med en stig, vilket också var vår strävan. Däremot 

höll vi med om att frågorna behövdes kompletteras eller skrivas om för att lyckas sätta fingret 

på vad vi var ute efter på ett bättre sätt. 

Efter vi genomfört testet kändes det som en andra pilotstudie skulle vara bra för att testa de 

ändringar som framkommit. 

Pilotstudie 2 (Jerry) 

Inför den andra pilotstudien hade antalet bilder reducerats till åtta stycken och lagts i en 

förutbestämd ordning. Dessutom byttes en bild ut för att öka en underrepresenterad grupp 

bland bilderna. Av de bilder som togs bort fanns det en överrepresentation av stereotyper och 

auktoriteter. Dessa tog en för tydlig roll i bilden och blev allt för definierade i 

identitetsskapandet. 

Den första ändringen som gjordes var att ta bort frågorna om intervjupersonens bakgrund, 

istället lades fokus vid bilden direkt. Jerry fick både välja person och beskriva denna mer fritt 

än under pilotstudie 1. Som intervjuledare var vi mer restriktiva med frågorna för att låta 

Jerry löpa sina associationsbanor med så få avbrott som möjligt. Ibland krävdes det dock 

både bekräftelsefrågor och fördjupande frågor för att precisera vad i bilden som skapade de 

specifika associationerna. Denna intervju gick smidigare och efter ett tag flöt berättandet på 

utan några större inblandningar från vår sida. 

Under denna pilotstudie var avgränsningen bättre och svarade bättre mot syftet. Den tidigare 

erfarenheten medförde en förbättring av intervjun överlag med konsekvensen att fler 

relevanta frågor ställdes. En annan bidragande anledning kan ha varit att målbilden framstod 

som tydligare vilket gjorde att historien blev fylligare än under den första pilotstudien. 

Tack vare intervjun med Jerry kom det även fram att två av de åtta bilderna som användes 

inte gav oss tillfredsställande svar. Den ena var ytterligare en stereotypbild och den andra var 

en bild präglad av en auktoritet. Jerry gav oss positiv feedback och vi kände oss nöjda med de 

förändringar som gjorts. 

Efter denna pilotstudie genomfördes ytterligare ett par förändringar. Resultatet mynnade ut i 

följande metod. 

Den slutliga metoden 

Studien bestod av sex stycken bilder vilka låg placerade i en förutbestämd ordning. 

Intervjuguiden utgjordes av fyra stycken teman som fungerade som stöd i de fall 

intervjupersonerna hade svårt att få en boll i rullning. För att få en så detaljrik identitet som 

möjligt fick intervjupersonerna själva välja ut ett objekt av intresse i bilden att beskriva. Vår 

tanke var att det skulle finnas starkare associationer till detta objekt och därför lättare att 

bygga en identitet kring. 

Innan intervjun startade genomförde vi också samma procedur som intervjupersonerna 

genom att tillskriva en identitet på ett objekt i en bild. Vår bild låg utanför undersökningen. 

Anledningen till en sådan introduktion var att det skulle bli tydligt vad vi var ute efter 
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samtidigt som det kunde öppna upp för ett bättre klimat. Förhoppningen var att detta skulle 

avdramatisera situationen och minska en eventuell återhållsamhet hos intervjupersonen 

eftersom den inte skulle vara ensam att blottlägga fördomar. 

Tre av intervjuerna genomfördes hemma hos en av oss, då det var mer bekvämt för 

deltagarna. Det var samtidigt lugnt och inga utomstående störde. Den sista intervjun 

genomfördes på intervjupersonens kontor, det var också lugnt och inga utomstående var 

närvarande. 

Intervjuerna spelades in för en enklare transkribering. Vi ansåg att det var till vår fördel att 

båda intervjuledarna var med på samtalen för att komplettera varandra. Vi hade en liten 

erfarenhet som intervjuare, att vara två stycken skulle eventuellt kunna minska risken för 

misstag. Frågorna fördelades mellan oss för att motverka den observerande känslan i 

intervjusituationen (Langemar, 2008). Intervjun tog mellan 30 minuter till en timma att 

genomföra. Det kändes bra att hålla intervjun inom detta tidsspann för att inte riskera sämre 

beskrivningar på grund av en dalande koncentration hos intervjupersonen. En väl avvägd 

längd på intervjun är viktig ur denna synpunkt (Langemar, 2008). 

Analysmetod 

Det var svårt att hitta en metod som på ett tydligt sätt kunde svara upp mot syftet. Istället 

tilläts analysmetoden växa fram succesivt under bearbetningen av datamaterialet. Metoden 

har hämtat influenser från kvalitativ innehållsanalys i sättet den bearbetar data. Samtidigt 

insåg vi att vi var tvungna att hålla oss nära källmaterialet och kunde således inte bryta oss 

fria från sammanhanget likt man gör mer traditionellt. 

Valet till detta var en naturlig process och ett svar på de problem som uppkom under 

kategoriseringen och kodningen av materialet. Vi märkte snabbt att det var svårt att finna de 

koder som kunde både belysa en byggsten samt hur den relaterade till den kontext den var 

tagen ur. Konsekvensen blev att koderna istället blev ryckta ur sitt sammanhang och således 

svåra att placera. De låg inte tillräckligt nära ursprunget för att de skulle kunna tolkas och 

härledas till uppbyggnaden av en identitet. Det blev tydligt att kontexten var viktig och att 

sammanhanget behövdes för att kunna förstå vad som pågick i materialet. Istället för att 

fortsätta valdes en alternativ metod där hela stycken läts etiketteras och grupperas i 

kategorier.  

Under den tid materialet analyserats har proceduren omarbetats tre gånger. Den första 

kodningen samt analysen mynnade inte ut i en tydlig gruppering av kategorier, men gav oss 

ändå en utgångspunkt. Vi valde att göra om analysen ett flertal gånger då vi hade svårt att 

finna heterogena kategorier. Oftast var det några koder som kunde passa in i fler än en 

kategori. För att ta oss förbi hindret valde vi att återvända till källmaterialet för att se om vi 

kunde fånga sammanhanget och kontexten ännu bättre i kodningen. Lösningen innebar inte 

någon förändring i kodningsförfarandet men däremot upptäckte vi en låsning i våra 

tankebanor och kunde därefter acceptera en vidare definition av de kategorier vi tagit ut. Det 

fanns en tendens att vi var lite väl strikta i hur vi tolkade vissa byggstenar. Nedanför vill vi 

visa hur kodningsförfarandet gick till. 

Exempel 

Men ser den här personen som står längst ut till höger så känns det som att han typ, blir tvingad 

på nått sätt att göra det. Asså mer som grupptryck. Han står också lite utanför, man kan se på 

hans ansikte att han typ att han kanske inte ens vill göra det. Eller så kan det vara att han precis 

kom dit o ville hjälpa till t.o.m. (hjälpa personen som ligger). Han ser på något sätt lite chockad 

ut o lite, inte lika våldsam ut som dem andra, lite mer ledsen på något sätt. Öhmm a så svårt att 

säga. A jag skulle säga att han blir typ tvingad att göra det.’ 
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Affektiva uttryck 2. Personens position i bilden 3. startar alternativa associationsmönster, jämför 

med dem andra i bilden 4. Ålägger en offerroll 5. (siffrorna representerar koderna) 

En sådan kodning applicerades sedan på alla bilder och intervjuer innan någon analys 

genomfördes. Det kodade materialet hölls separerat från varandra, både mellan 

intervjupersoner och bildbeskrivning. På detta sätt bibehölls den specifika kontext som 

illustrerades i bilden. 

Arbetstillvägagångssätt och fördelning 

Genomgående från start till slut har vi arbetat tillsammans när vi skrivit alla texter samt läst 

forskning och litteratur. Denna uppsats har lästs igenom och omarbetats ett flertal gånger för 

både rättning av språk och innehåll. Därmed kan det inte utläsas någon marginell skillnad i 

arbetsfördelning då båda har varit med och skrivit alla texter. En rubrik eller stycke som först 

skrev av en annan har sedan skrivits om av den andra och eventuellt en gång till. Varje 

omarbetning har skett via långa diskussioner om innebörden och upplägg i grammatik. Vi kan 

alltså inte säga att det finns en enda mening i denna uppsats som inte har lästs igenom 

tillsammans och skrivits om tillsammans.  

Kritisk reflektion 

Den huvudsakliga svårigheten i studien var att påvisa om intervjupersonerna gav en 

sanningsenlig identitetsbeskrivning. Det går aldrig frigöras från det faktum att bilden är en 

fragmenterad representation av en person och kontext. Identitetsskapandet kan således endast 

nå så långt som bilden tillåter och i viss mån kreativiteten hos intervjupersonen (Berger & 

Mohr, 1982). Vi genomförde också intervjun endast en gång vilket gör det svårt att säkerställa 

att svaren inte varierar över tid. En hög intern validitet (Bryman, 2011) kan således bli svår 

att visa. 

Något som ytterligare kan försvaga den interna validiteten är det faktum att 

intervjusituationen i sig påverkar hur människor väljer att tillskriva attribut och värdera andra 

människor. Beroende på sammanhanget kan en person välja att yttra sina åsikter på olika sätt 

(Anderson, 2010; Björklund, Bäckström & Jörgensen, 2011). Eftersom omgivningen har en 

inverkan på hur en människa väljer att yttra sig kan det även vara svårt att prata om en hög 

extern reliabilitet (Bryman, 2011) i mätningarna.  

Reliabilitet i denna studie bör mätas i förhållande till hur identiteterna presenteras och vad det 

är som bygger upp dem. Om förutsättningen är liknande och om intervjupersonen och 

tolkaren har samma tolkningshorisont bör således förhållandet vid mätningen inte spela 

någon roll (Aspers, 2008). I vårt fall är detta inget problem eftersom vi och 

intervjupersonerna alla är svenska och har i stora delar liknande uppväxt och befinner oss alla 

i samma akademiska miljö.  

För att undvika problemet med påverkan av olika intervjumiljöer försökte vi att hålla alla 

intervjuer på ett och samma ställe och med så lika förutsättningar som möjligt. Det viktigaste 

var att hålla till på ett lugnt och avslappnat ställe utan störningsmoment och där utomstående 

inte kunde höra vad som diskuterades. Ämnet som undersöks kan vara av väldigt känslig 

karaktär och risken att andra hör vad som sägs kan hämma berättandet. Där av föll valet på en 

hemmiljö med god resekommunikation för att intervjupersonen ska känna sig bekväm utan 

att behöva stressa och lätt kunna ta sig vidare efteråt. Eller som i ett av fallet på dennes 

kontor då denne hade svårt att hinna med att flytta på sig på grund av arbete. 

Urval och datamaterial 

En svaghet i studien är att om antalet intervjuer kan svara upp mot verkligheten och syftet. 

Även personurvalet kan kritiseras och ifrågasätta styrkan och överförbarheten i slutsatserna. 



15 

 

Med ett sådant begränsat urval kunde vi aldrig härleda om det fanns någon skillnad mellan 

olika grupper och personligheter i hur identitet skapas. Med den tidsbegränsning och den 

metod vi utvecklade fick vi nöja oss med det urval vi lyckades göra. Det fanns således inget 

vi kunde göra i efterhand för att förmildra dessa svagheter. 

Den andra aspekten som kan kritiseras var om fantasin påverkade validiteten i berättelserna.  

Vi vill hävda att huruvida berättelserna var helt sanna gentemot verkligheten inte betydde allt 

för vårt ändamål. Eftersom den vetenskapliga ansatsen var hermeneutisk var det inte vad som 

sades som var av vikt utan hur berättelserna gavs liv.  

Kritik mot analysmetod 

En kritik som kan riktas mot den analysmetod vi använt och utformat är att det slutgiltiga 

resultatet och kodningen brister i objektiviteten gentemot datamaterialet. I en mer strikt 

innehållsanalys motarbetas detta genom att kategoriseringen sker på samma gång när att alla 

koder finns till ens förfogande. Det finns således ingen färdig struktur att passa in koder i, 

utan denna förutsattes växa fram som ett resultat av kategoriseringen.   

För att motarbeta effekten av härledning gjordes två kodningsprocedurer med ett par dagars 

mellanrum. Förhoppningen var att vi med fräschare ögon skulle kunna förhålla oss mer 

objektivt inför materialet. Ett problem kom ibland upp där vi diskuterade flitigt över vilken 

kategori en och samma kod skulle tillhöra. Koden i exemplet nedanför visar ett stycke där ett 

sådant problem uppstod. 

Nyfiken tjej skulle jag säga. Men som kanske ändå inte vill få en kontakt till andra, jag kan tänka 

mig att hon ser sig som en slags bättre människa, på en helt annan nivå. Som exempel titta på den 

där killen i bakgrunden. Aaaa. 

Bygger ut hennes narrativ 8, använder killen i bakgrunden för att bekräfta beskrivningen 9. 

Framförallt var det kod nummer nio som vållade problem i tolkningen. En uppfattning var att 

killen i bakgrunden användes för att skapa identiteten. Han får henne att framstå på ett visst 

sätt, som bidrog till att vissa personlighetsdrag beskrevs. En annan uppfattning var att han 

inte var med och skapade identiteten utan befäste den. Intervjupersonen hade redan skapat 

hennes identitet och han blir på så sätt bekräftande för den identitet som presenterats. 

Argumentet för att belägga rollen i identitetsskapandet hämtades genom att väga in tidigare 

beskrivningar och att det var först i detta stycke som hon framställdes med en kraftig negativ 

stämpel. Argumentet för det motsatta fanns i formuleringen av språket och hur killen 

användes i relation till det som sades innan i stycket. Ett resultat av sådana problem blev att 

vi gjorde om kategoriseringen med bredare kategorier. Anledningen var att vårt datamaterial 

inte var tillräckligt detaljrikt för att kunna precisera detta. Den interna reliabiliteten blir ändå 

högre med den nya kategoriseringen trots att kategorierna blir bredare och inte lika träffsäkra. 

Det positiva är att kodningen ligger väldigt nära ursprungsdata. Exemplet belyser ytterligare 

en aspekt, nämligen det faktum att fler frågor skulle behöva ställas för att kunna säkerställa 

träffsäkerheten. Konsekvensen blir att ett par antaganden görs på lösa grunder. 

Avslutningsvis känns det relevant att belysa studien utifrån begreppet ”pålitlighet” (Bryman, 

2011). Dialogen är öppen och resonerande samtidigt som det finns en närhet till 

datamaterialet i och med de exempel som visas. Vi anser att det erbjuds goda grunder för att 

läsaren själv ska kunna bilda sin egen uppfattning och förhållningssätt till både datamaterialet 

och våra tolkningar. Vi tycker således att det finns såväl en god pålitlighet som en god 

transparens för andra ska kunna bevittna hur vi tänkt och dragit våra slutsatser. 
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Bild som medium 

Angående semiotikens infallsvinklar på hur en bild kommunicerar har vi gjort vårt bästa i att 

visa hänsyn till detta i analysen. Tolkningshorisonten som benämnts tidigare är väldigt lika. 

Det kan fortfarande finnas en viss individuell skillnad vilket inneburit att viss kunskap om 

enskilda stereotyper eller liknande saknats. Men eftersom vi analyserat en berättelse anser vi 

ändå att vi klarat av att se vissa mönster i hur intervjupersonen beskrev sina objekt och därför 

träffat hyffsat rätt i våra antaganden. Detsamma gällde aspekten om denotationer och 

konnationer. Vi tog hänsyn till hela berättelsen i vår analys och bad dessutom 

intervjupersonen att tillskriva attribut utifrån sin verklighet, därav anser vi att den språkliga 

dimensionen inte var någon större fallgrop. 

Etik 

Vid första telefonkontakten informerades varje deltagare om studiens syfte, tillvägagångssätt 

och anonymisering samt hur vi skulle hantera allt datamaterial. Vid intervjutillfället påmindes 

de ytterligare en gång om hur förfarandet såg ut samt att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande närsomhelst. Därefter inhämtades ett samtycke för inspelning.   

Vi har tagit alla bilder från internet. Tyvärr har vi inte frågat de berörda personerna om lov för 

att få använda dem. Vi inser givetvis problematiken i detta men till vårt försvar är fem av 

bilderna tagna från tidningar och en från en blogg. Handlingen är inte mindre etiskt tveksam 

för detta, men vi tänker att bilder som är tagna från tidningar ändå är godkända för 

allmänhetens ljus. Bilden från bloggen är däremot mer tveksam. Dock hjälper det till i 

anonymitetsprocessen att i princip alla bilder är från andra länder än Sverige. Chansen att 

dessa personer lider men av denna studie tolkar vi som ytterst liten. Den enda bild som vi tror 

kan komma från Sverige är bloggbilden, däremot är den inte tagen i denna stad och är inte 

heller en av det känsligare slaget. För att ytterligare stärka skyddet för personerna på bilderna 

kommer dessa inte att kunna synas för några andra än oss, vår handledare och 

intervjupersonerna. Därför har vi istället valt att beskriva varje bild med ord för att i efterhand 

kunna förstöra dem. Tilläggas bör att de finns en del utmärkande drag i beskrivningarna 

vilket gör att det kan gå att hitta bilderna i efterhand. En sista åtgärd för att värna 

anonymiteten är att sökvägar inte kommer anges. Vi anser att det inte är dessa specifika bilder 

som är viktiga för att kunna återupprepa studien, rimligtvis borde det gå att få fram samma 

resultat med andra bilder. 

En annan känslig aspekt är att intervjupersonerna blivit utsatta för att blotta sina fördomar. 

Därför var vi mycket tydliga innan varje intervju vad som skulle ske och vad som skulle 

användas. Vi berättade också att inga namn skulle användas i studien. Vi fick samtycke från 

samtliga för att få använda citat i vår redovisning. 

Teoretisk tolkningsram 

Att definiera begreppet identitet är svårt, det finns ett flertal forskningsområden som alla 

försöker förklara detta fenomen. Vi tycker det känns lämpligt att börja med det som ligger 

närmast människan, nämligen biologin och Erik H Erikssons utvecklingspsykologiska teori. 

Erik H Erikssons beskrivning av identiteten kan liknas vid ett kärl som fylls på med 

erfarenheter om verkligheten (Stier, 2003). Den slutliga identiteten växer fram genom att 

personen går igenom olika mognadsfaser som möjliggör nya tolkningar av dessa 

livserfarenheter. Biologin blir i detta fall intressant eftersom den medför begräsningar för 

individens utvecklingsmöjligheter. Uppväxt och personliga åskådningar är relevanta men 

identiteten är inte bara en produkt av sociala kontexter och andra aktörer. Snarare lär sig 

individen att förstå sig själv i förhållande till ett yttre sammanhang. Individen har inte samma 
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frihet att själv bestämma sin identitet eftersom biologin tvingar individen att följa 

förutbestämda steg. 

Ett sådant biologiskt angreppssätt för att förklara identitet kan ses som något restriktivt och 

problematiskt. Framför allt har den svårt att förklara vissa identitetsskildringar som ligger 

närmare det sociala rummet. Hammarén och Johansson (2009) nämner att identitet bland 

annat kan vara kulturellt, politiskt och professionellt betingad. Trots att en biologisk identitet 

inte har så stor relevans för studien vill vi ändå benämna en sådan utgångspunkt för vi ämnar 

att ta upp den i diskussionen. 

Identitet som livsstil i den senmoderna världen 

Aldrig tidigare har vi haft ett sådant individualistiskt samhälle som vi har idag (Bauman & 

May, 2001). Trots att all produktion sker gemensamt strävar var och en hårdare än någonsin 

för att lyckas framhäva sin egen särställning och individuella originalitet. Den globala 

konsumtionen erbjuder en mångfald av möjligheter till att kunna separera sig från mängden. 

Valet blir den byggsten som lägger grunden för vardagslivet och hur man lever. Livsstilar och 

livsprojekt blir ett sätt att identifiera sig gentemot omvärlden och skapa struktur i tillvaron 

(Giddens, 1999). Tack vare globaliseringen finns det också ett större utbud av potentiella 

projekt som man kan påbörja för att nå ett självförverkligande.(Bauman & May, 2001: 

Giddens, 1999; Stier 2010). 

Giddens (1999, 1996) beskriver självreflexivitet som en viktig beståndsdel i ett 

identitetsskapande. Frågor som ”vem är jag”, ”vad gör jag här” och ”vem vill jag vara” är 

ständigt närvarande och hjälper oss inte bara att definiera vem man är, utan också vem man 

vill vara. Det är dock inte alltid enkelt att bestämma sin egen identitet. Man måste också 

reflektera över sitt agerande och utseende för att framstå som man önskar i andras ögon. 

Som tidigare nämnts i inledningen har vi aldrig haft större möjligheter att styra över vem man 

är än i dagens moderna samhälle (Young, 2012). Människor försöker via bilder eller video i 

bloggar projicera ut en bild för att framställa sig själv på ett speciellt sätt. Det blir ett sätt att 

framhäva sina egna speciella erfarenheter i förhållande till den vanliga befolkningen 

(Giddens, 1999). Det finns en viss spänning att se om man kan lyckas skapa en identitet som 

kan väcka popularitet hos andra och på så sätt nå ett självförverkligande. Kroppen har även 

den blivit en tydlig utgångspunkt för självförverkligandet (Giddens, 1999). Den hets som 

finns i att träna upp sin kropp till det perfekta måttet kan ses som ett tecken på detta. Något 

som gestaltas i alla de träningsbloggar som finns tillgängliga på internet där bilden används 

för att befästa och förstärka uppfattningen om sig själv som framgångsrik. Tränandet blir till 

en livsstil som hjälper dessa personer att få en trygghet i tillvaron genom att skapa rutiner och 

begränsa deras valmöjligheter. Livsstilen fungerar som en instruktionsbok eller kompass som 

guidar dessa personer i vardagen. 

Det finns inte bara en stark vilja att uttrycka sin identitet i dagens moderna värld. En 

ytterligare tendens är att vi gillar att leka med identiteter och ikläda oss roller som inte alltid 

återspeglar den identitet som ligger närmast en själv (Giddens, 1999). Istället kan det ses som 

ett skådespeleri där man utnyttjar det sociala rummet för att testa olika utryck för att söka 

bekräftelse och självförverkligande. Det är lätt att dra paralleller till vad Goffman (2011) 

benämner som fasad. Dock vill man inte framställa sig hur som helst utan det måste finnas en 

viss autenticitet, man måste vara sann mot sig själv (Giddens, 1999). Det innebär att det inte 

räcker att bara tänka eller uttrycka en viss önskan, man måste också genomföra den.  För att 

fullt ut kunna representera en livsstil eller en identitet är det viktigt att den verkliga 

erfarenheten finns där. 



18 

 

Bilden och identiteten 

Även om man idag har stora möjligheter att visa på sin egna unika identitet och särställning 

gentemot andra människor, ter det sig aningen ironiskt att det ligger i betraktarens ögon att 

befästa identiteten i det sociala rummet (Stier, 2012). Konsekvenserna kan bli stora i de fall 

då kommunikationen är bristfällig. En förklaring ligger i människans strävan efter att 

förenkla verkligheten (Anderson, 2010). Förenklingen används för att slippa en allt för stor 

påfrestning när alla intryck ska bearbetas. Istället för att tillskriva varje människa man möter 

en unik identitet gör man detta utefter en gruppstereotyp (Allport, 2000). 

Om vi tittar på bilder som kommunikationsmedel får detta en extra stor betydelse eftersom 

bilden enbart visar information från en ögonblickslång sekvens. En fullständig förståelse för 

ett objekt i bilden är således svår att få (Berger, 1982).  Om det dessutom saknas en direkt 

interaktion mellan betraktaren och personen i bilden, kommer identiteten i ett vidare 

perspektiv utgå från sådant som betraktaren kan känna igen. Tidigare erfarenheter eller andras 

åsikter är exempel på faktorer som kan få stor betydelse i identitetsskapandet. 

Identiteten i tanken 

Enligt den socialkognitiva skolan tolkas världen utifrån ett antal olika scheman eller koncept 

som används för att skapa en förståelse för omgivningen (Anderson, 2010; Martin, et al, 

2013). En första identitet blir således en produkt av de scheman som aktiveras i ett första 

intryck. Scheman utvecklas efter hand och används för att förklara det man upplever. 

Beroende på vilken kontext man befinner sig i plockas det schema fram som bäst passar det 

man söker i situationen. Vilka personer som finns i närheten eller erfarenheter som ligger 

färskt i minnet kan således inverka på vilket schema som plockas fram eller hur man förhåller 

sig till det (Kunda, 1999). Exempel på påverkansfaktorer som kan väcka schematiska 

associationer kan vara kläder, agerande eller andra symboler. 

Även om ett schema väljs är det inte säkert att det används och styr ditt handlande eller 

yttrande (Martin, et al, 2013). När det finns en motstridighet mellan den schematiska bilden 

och det man ser, kan något annat få en överordnad roll och bli det som lägger grund för 

identifikationen av personen (Kunda, 1999. Tajfel & Forgas, 2000). Exempelvis när man ser 

en präst med ett flertal tatueringar, kan det vara svårt att acceptera personen som präst.  

Stereotyper och fördomar är två typer av schema som aktiveras. Skillnaden mellan stereotyp 

och fördom är att den senare har en mycket starkare värdering kopplat till sig. Denna kan 

vara både positiv eller negativ men har funktionen att den uttrycker en mer laddad distinktion 

mellan ”vi” och ”dom” (Stangor & Schaller, 2000). Tidigare trodde man att stereotypbilder 

endast utvecklades i en direkt interaktion mellan två grupper, emellertid har detta synssätt 

förändrats (Stangor & Schaller 2000). Det har också vistats sig att stereotyper verkar vara 

stabila och beständiga. Däremot kan de lättare ändras om det sker en direkt kontakt mellan 

berörda parter. 

Identiteten i gruppen 

Människan är en social varelse som söker gemenskap för att finna trygghet och samhörighet 

med andra människor (Knoll & Witt, 2005). Grupper får således en stor inverkan på 

identitetsskapandeprocessen. Inte bara i hur man väljer att identifiera andra utan det blir i 

många fall även ett sätt att uttrycka sin egen identitet. Hur vi ser på oss själva och hur vi 

agerar påverkas av gruppen man tillhör (Bauman & May, 2001; Anderson, 2010). Exempelvis 

förknippas motorcykelgäng ofta med skinnvästar och tatueringar. Gängtatueringen kan väcka 

starka känslor av samhörighet för en person som tillhör gruppen och skänker denne ett 

sammanhang. Gruppens identitet internaliseras och blir en del av personens egen 
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identitetsbeskrivning och hur man tolkar verkligheten. För utomstående kan samma tatuering 

väcka helt andra associationer, vilka mynnar ut i en helt annan identitetsskildring och 

känsloanspelning. 

Det utmärkande för en kollektividentitet är att gruppen skapar sina egna normer, regler och 

förhållningssätt som alltid står i motsats mot något annat. Ofta blir det tal om en livsstil som 

hjälper gruppen att vidmakthålla sin identitet och fungerar som riktlinjer för medlemmar och 

utomstående (Martin, et al, 2013; Stier, 2003). För att avgöra om en grupp har en 

kollektividentitet utgår man från tre perspektiv, gruppen måste ha ett gemensamt mål, ett 

gemensamt accepterat medel för att uppnå målet och att de identifierar sig utifrån att 

särskilja ”vi” från ”dom” (Bauman & May, 2001). 

Kognitionen och bilden 

Vår uppfattning av verkligheten tas in genom våra sinnen och bearbetas av hjärnan. För 

denna studie är det enda som spelar roll det visuella sinnet. Kortfattat kan det förklaras med 

att nervsignaler och synapser formar det vi ser (Martin, et al, 2013). Bara som ett exempel 

kan det mänskliga ögat i snitt skilja mellan 7,5 miljoner färger. All information som kommer 

in i hjärnan via ögat kodas för att sedan kunna bearbetas. Tidigare trodde man att de processer 

som bearbetar intrycken arbetade i en specifik ordning. På senare tid har denna uppfattning 

kommit att förändrats då man tycker sig har funnit bevis för att processer används parallellt 

(Ashcraft, 2006). Hur hjärnan sedan utvärderar information är något som diskuteras flitigt 

inom neurovetenskapen, här gör man också skillnad på perceptuella och reflektiva processer 

(Cunningham, et al, 2003). 

För att knyta an det till vår studie förmedlar bilden en kontext, en social situation och olika 

objekt, som hjärnan bearbetar och utvärderar. I de flesta fall är det en ganska snabb och enkel 

procedur där en person lägger märke till olika detaljer i bilden som sedan skapar en 

uppfattning om bilden och en utsaga kan formuleras. När informationen från bilden är av det 

mer komplicerade slaget krävs djupare reflektioner för att en utsaga ska formuleras, som på 

ett bra sätt kan representera och återge informationen på ett bra sätt. I de fall detta sker 

omarbetas berättelsen och uppfattningar tills historien håller ihop. Givetvis är de nya 

utsagorna inte helt tomma blad utan är i olika grad under inflytande av vad som kommit fram 

tidigare.  

Vid tolkning av information aktiveras olika minnesstrukturer vilket som sagts tidigare kan ske 

både perceptuellt och reflektivt. De perceptuella strukturerna är bland annat emotionellt 

betingade vilket gör att emotioner kan spela en roll i tolkning av information(Cunningham et 

al., 2003). När ett intryck lockar till en schematisk aktivering kan detta påverkas av 

emotioner. Vilka känslor som upplevs i en situation kan ha inflytande över vilka minnen som 

väcks till liv (Kunda, 1999). Är man glad ökar chansen för att upplevelsen ska associeras med 

ett positivt minne vilket i sin tur aktiverar ett gladare schema. Det har också visat sig att 

hjärnan kan vara förprogrammerad till att favorisera vissa affektiva uttryck, vilket påverkar 

var man lägger sin uppmärksamhet (Anderson, Cunningham, Thomson and Todd, 2012). Det 

ska dock tilläggas att när man tvingas göra mer reflektiva och komplexa utvärderingar kan 

vissa mer affektiva känsloladdade processer inhiberas (Cunningham et al., 2003).  

Vår utgångspunkt 

För att skapa en adekvat utgångspunkt för studien, var det nödvändigt att göra 

identitetsbegreppet mer lätthanterligt och begripligt. Vår uppfattning grundar sig i de fakta vi 

tidigare beskrivit. En människas identitet är under ständig förändring, den växer fram i 

dialogen mellan det personliga och det sociala rummet. Biologin är en viktig komponent i 

identitetsskapandet, eftersom den sätter de ramar och möjligheter till vilka en individ ges 
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tillträde att tolka och förstå sin omgivning. Däremot ansåg vi inte att detta perspektiv blev 

relevant för denna studie och analys, då vi omöjligen kan belägga biologins roll utifrån det 

datamaterial vi samlat in.  Sociala kategoriseringar, visuella attribut och olika värderingar 

som kom fram i intervjuerna var bättre byggstenar för att skapa en förståelse för hur en 

identitet byggs upp. En identitet kan inte stå ensam utan är beroende av andra identiteter som 

hjälper till att definiera varandra. Man förstår sig själv genom att veta hur man inte är. 

Biologin kan däremot bli en bra ingång i en del av slutdiskussionen. Avslutningsvis vill vi 

illustrera vår syn på identitet med följande metafor. Identitet kan liknas vid en drejning där 

biologin är klumpen lera som formas av yttre händer till en vas. Vasens värde ligger inte bara 

i dess form utan även i betraktarens ögon. 

Resultat 

Berättelsen om identiteten 

Under alla de berättelser vi fått ta del av under intervjuerna har identiteterna vuxit fram på 

olika sätt. Förenklat kan man säga att de går att dela upp i tre huvudinriktningar. Den första är 

berättelsen av en identitet som är mer linjär. Berättelsen byggs upp mer kronologiskt utan 

några direkta tveksamheter, det ena leder till det andra och så vidare. Efter berättelsens slut 

kan man se en stig som man sedan kan följa tillbaka för att se hur identiteten har landat där 

den är.  

Som exempel tar vi en intervjupersons berättelse om bild två, tjejen vid datorn. Tjejen fick 

snabbt en basidentitet av datanörd vilket blev berättelsens utgångspunkt. Hon jämfördes 

snabbt med personerna runt omkring, hur miljön såg ut och vad hon hade på sig. Efter en 

snabb härledning ledde detta till fram till att hon nog var en datanörd. Hennes ålder passade 

också bra in i intervjupersonens bild av en datanörd. Vidare befann hon sig på ett lan vilket 

ytterligare förstärkte identiteten.  

Det känns som att hon sitter på ett sånt här stort lan. Typ dreamhack eller nånting. Och, då är hon 

rätt nördad i dataspel och har det typ som en stor hobby liksom... eh, hon är väl, vad kan hon va, 

16 ska jag väl säga  

Detta mynnade ut i ett resonemang om hur det är måste vara svårt att vara tjej och gilla 

datorer. Normen av datanörd är att det är killar som håller på med sådant och inte tjejer. 

Resten av historien formas efter detta konstaterande. Hur tjejen har det svårt i skolan, hur hon 

anses vara speciell och inte har de intressen som tjejer förväntas ha. Alla attribut 

och ”utompersonliga” förutsättningar som föräldrar, vänner och geografiska hållpunkter 

byggs upp efter denna grund som intervjupersonen lagt fram. 

Den andra huvudriktningen är när det i början av berättelsen är svårt att hitta en grund att stå 

på. Ofta hade intervjupersonen svårt att placera in ett objekt i ett specifikt fack, vilket ledde 

till en ganska osäker och trevande start. Däremot när en bas för identitetsskapelsen väl 

förankrats hos intervjupersonen följer en ganska självsäker historia. Precis som när man är i 

skogen och står mitt bland massa mossa, träd samt stenar och man inte ser vart man ska gå. 

Istället börjar man planlöst vandra och svänger lite här och där, när man tillslut hittat stigen 

går det snabbt att finna raka vägen ut ur skogen. I våra berättelser gestaltades det med att 

intervjupersonen förde dialog med sig själv, de resonerar utifrån vad de ser i bilden och väljer 

till slut den väg som passar bäst. I första bilden tog en av intervjupersonerna sig ur den 

trevande starten genom att han eller hon tog fram ett flertal alternativa tolkningar till bilden 

och resonerade sig fram till en identitetsbeskrivning som kan passa in på objektet.  

Ooh men ser den här personen som står längst ut till höger så känns det som att han typ.. Blir 

tvingad på nått sätt att göra det asså det mer mer som grupptryck. O han står lite utanför man kan 

se på hans ansikte att han typ öhm.. att han kanske inte ens vill göra det öhm aa… Eller så kan 
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det vara att han precis … Kom dit o ville hjälpa till t.o.m. (hjälpa personen som ligger). För han 

ser på något sätt lite chockad ut o lite öhmm inte lika våldsam ut som dem andra lite mer ledsen 

på något sätt. öhmm a så svårt att säga …. Mth  a jag skulle säga att han blir typ tvingad att göra 

det. 

Sista huvudinriktningen är det berättelseförlopp som svajar mest. Identiteten hoppar fram och 

tillbaka i utvecklingen och intervjupersonen har svårt att bilda sig en stabil uppfattning. 

Orsakerna bakom kan variera från att man lagt märke till ny information i bilden som man 

inte observerade i början eller att åsikten ändras på vägen. En anledning kan vara att den 

identitet den skapat först inte håller i slutändan och man vill därför ändra på detaljer. 

Vanligaste förloppet är upptäckten av en stark symbol som leder till att man måste göra stora 

förändringar i berättelsen. En intervju som kan exemplifiera detta bäst är den sista bilden på 

nazisten som står med sin hund. Intervjupersonen började först att förklara en pretentiös 

symfonimedlem som anser sig vara bättre än alla andra. Identiteten byggdes upp av detta i 

flera minuter tills intervjupersonen upptäckte hakkorset på armen. Genast förändrades 

identiteten till en som intervjupersonen själv förklarade som ”typisk” nazist. 

Däremot gick intervjupersonen fram och tillbaka mellan dessa. Ibland utvecklades två 

identiteter samtidigt, först symfonikillen sedan nazisten som går tillbaka till symfonikillen. 

Historien och identiteten pendlade fram och tillbaka på detta sätt ett flertal gånger, innan 

intervjupersonen satte ner foten och beslöt att han var nazist. Intervjupersonen kunde inte 

förena dessa identiteter även om den senare berättelsen i viss mån var influerad av vad som 

kommit fram tidigare. Några enstaka personlighetsdrag kom trots allt att förena de båda 

identiteterna även om historierna i stora drag var olika.  

Hur växer identiteten fram? 

Det första steget för att skapa en identitet är att tolka den information som bilden 

kommunicerar. De byggstenar som bilden rymmer är symboler av olika slag, emotionella 

uttryck, kontexten i bilden samt hur objekten förhåller sig till varandra. Vilka byggstenar som 

blir viktigare än andra och vilken betydelse dem har för berättelsen är personligt och varierar 

mellan intervjupersonerna. Exempelvis kan en klädstil betyda olika saker beroende på vem 

det är som skapar identiteten. Överlag i det material vi tagit del av finner vi stora likheter i 

hur man tolkar byggstenarna, de väcker ofta samma associationer. Däremot skiljer det 

markant i vilken värdering som är kopplad till dem. Vilket kan utläsas i att vissa berättelser 

och identiteter är mer fördomsfulla än andra.  

Och att han lever, i vad jag tycker är kanske ett tråkigt liv, han går till jobbet, han lever själv, han 

går hem och gör lite snabb makaroner med falukorv... kollar på nån, ah serier och bara, ah.. 

somrarna jobbar han nog ganska mycket. Han har jätte många veckor semester som han inte vet 

vad han ska göra med typ. 

Det är ett bra exempel på en av de mer fördomsfulla gestaltningarna. Intervjupersonen läser 

av bilden och finner byggstenar vilka leder till antagandet att objektet lever ett tråkigt liv. Vad 

som definierar ett tråkigt liv är intervjupersonens egna tyckande och värderingar. 

Identitetsberättelsen tar sedan form efter vilken typ av människa hon associerar objektet med.  

De byggstenar som har haft störst påverkan på den identitet som byggts upp efter att det blivit 

observerat är kulturellt betingade symboler, emotioner, autenticitet och en specifik kontext. 

Hakkorset har i alla berättelser haft en kraftig påverkan på berättelsens förlopp. En 

intervjuperson som först byggt upp en helt annan bild av mannen upptäcker symbolen och 

blir överraskad. ”Är det ett hakkors på armen, o vad är det för en hund han har! Det här var ju 

helcirkus bara, vet inte vilket ben han ska stå på”. Resten av berättelsen påverkas av detta då 

symbolen är för stark för att blunda för eller nonchalera. 
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Händelsen att intervjupersonerna själva fångar upp emotioner i bilden sker ofta. Det är både 

positiva såväl som negativa emotioner och vibbar som fångas upp. Konsekvensen har bland 

annat varit att intervjupersonen känt empati för den människa som byggts upp. I ett fall visas 

detta mot slutet av berättelsen efter att intervjupersonen fastlagt att objektet är en missbrukare 

som har haft det väldigt svårt under sin uppväxt och att det är inte dennes fel.  

Jag tror typ att hon är snäll, hon ser väldigt ledsen ut. Hon har väldigt ledsna ögon. Hon känns 

väldigt som ett offer på nått vis. Ah, jag tror inte,, känns inte som att hon har gjort så mycket dumt 

i livet utan mer att hon hamnat snett och typ börjat med droger. Men jag får inte den där 

kriminella bilden av henne. Utan snarare att hon tvingas bli kriminell för att hon lever p gatan. 

Men typ att hon kanske snor mat för att hon är hungrig. Så tror jag snarare i sånt fall. Jag tycker 

synd om henne. Det känns typ som att hon kämpar. Det är liksom ingenting hon vill. Hon är i en 

situation hon inte trivs i. 

Här kan vi inte mäta om empatin kommer efter att berättelsen fött fram alla tragiska 

förutsättningar. Eller om intervjupersonen kände den empati direkt när hon såg ögonen och 

började känna sig in i situationen. I andra fall framkommer det tydligare emotionella 

anknytningar där personen själv sätter sig in i det beskrivna objektets plats. Både hur objektet 

känner sig men även hur intervjupersonen själv skulle vilja känna sig i den stunden.  

Det på något sätt gör det mig glad, det känns som att jag, just med det vädret vi har nu så känns 

det som jag också skulle vilja bara vara ute och njuta av solen och inte göra någonting. Speciellt 

nu efter tentorna och så.. det är också något som man skulle vilja göra. 

Intervjupersonen kände igen sig på ett emotionellt plan vilket lockade fram och förstärkte ett 

visst berättande samtidigt som det anspelade till det egna känslolivet.  

Nästa aspekt som hade stor inverkan på berättelserna och identitetsskapandet är autenticitet. 

Det skedde inte ofta att intervjupersonerna ifrågasatte autenticiteten hos objektet. Däremot 

när det hände påverkade det historien till den grad att det är värt att lyfta fram. En 

intervjuperson såg bilden på tjejen som spelade dataspel och bestämde sig direkt att hon inte 

äkta eller trovärdig ut. Det var inget ifrågasättande av att bilden i sig var fejkad som en 

reklambild utan mer att personen i bilden inte var den som hon utgav sig för att vara.  

Det känns som at hon sitter där bara för att typ bara ta kort och untnyttja lite grand den där 

positionen eller det där. Det känns mer som hon är besökare för det känns inte naurligt som hon 

sitter där. Sen hennes leende ser ganska så .. inte fejk ut men det passar inte riktigt in där. Mmm 

aaa. Mmm. 

Resten av berättelsen speglade detta. Hon var bara där för att förlöjliga situationen och 

datanördar på grund av kompistrycket av sin vän. Hon var nästan en helt vanlig tjej, någon 

som enligt intervjupersonen fanns överallt. ” Ömm om asså om jag kollar i min klass typ o 

andra program så skulle hon kunna nästan peka ut en sådan tjej överallt, så därför skulle hon 

kunna plugga vad som helst”. En vanlig tjej till utseende men beskrivs på ett helt annat sätt 

när hon får sin personlighet fastställd. Hon blev då en väldigt nonchalant typ som sätter sig 

över alla andra och anser sig väldigt mycket bättre. Allt detta låg i en väldigt rak linje av 

händelser och identiteten blev väldigt tydlig. 

Den sista aspekten som har ett stort inflytande över identitetsskapandet och berättelsen är om 

objektet befinner sig i en väldigt specifik och härledande kontext. Exempelvis ett LAN som 

tjejen i bild nummer två befinner sig. Eftersom det är ett LAN så måste hon vara en 

datorspelare, därför blir det naturligt att tillskriva henne en identitet som passar in på den 

kontexten.  

Avslutningsvis vill vi belysa att under samtliga intervjuer och till varje berättelse har 

intervjupersonerna använt sig av olika verktyg för att kunna precisera sina identiteter. 

Kortfattat kan man säga att de har via olika deduktiva metoder försökt ringa in objekten i 
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olika fack. Vanligtvis genom att jämföra olika scheman med varandra och ställa dem i 

relation till det som illustreras i bilden, för att tillslut välja ut det schema som passar bäst. Det 

sker alltså hela tiden ett resonerande där attribut eller egenskaper utesluts för de inte verkar 

vettiga.  

Vad består identiteten av?  

Fram till nu har vi mest fokuserat på vad i bilderna som frambringar en berättelse och hur 

berättandet hakar sig fram på olika sätt.  Men vad är det då som skapar en identitet? Precis 

som det står beskrivet i stycket innan är det olika byggstenar som lockar fram olika scheman 

som hjälper intervjupersonerna att tillskriva attribut och egenskaper på objekten. Intressant är 

att det identiteter som växer fram ges liv och innehåll via två olika tillvägagångssätt. Det 

första har en mer direkt innebörd. Egenskaper och personlighetsaspekter åläggs objektet på 

ett personligt plan.  Medans det andra tillvägagångssättet innebar att berättelsen byggdes ut 

för att göra identiteten begriplig i förhållande till bilden och kontexten som illustrerades.  

Tillskrivandet av en personlighet 

Den vanligaste förekommande personlighetstillskrivningen skedde utifrån schematiska 

associationer så som stereotyper och fördomar. Intervjupersonen plockade passande attribut 

från andra grupper eller individer som objektet i bilden påminde om. Dessa schematiska 

bilder är antingen hämtade från egna erfarenheter eller beskrivningar från exempelvis filmer, 

medier eller andra kulturella yttringar. I de fall där intervjupersonen upplevde en bild som 

konfliktfri följde en ganska rak berättelse utan att varken komplicera objektets egenskaper 

eller fördjupa personligheten.  

Nä men jag tänker framför allt på kläderna och stilen att han verkar inte vara en personen som 

bara bryr sig om hur nånting ska ser ut eller hur han, eller hur folk ser på honom när han är i 

sociala sammanhang. Utan det känns som att han är, det viktiga för honom är att saker och ting 

fungerar. Funktionen finns. Och inte hur det ser ut. Då tänker jag på ingenjör eller natur som 

helst som gör att han framför allt vill att saker ska fungera och inte tänker på det estetiska. 

I ovanstående exempel följer ett tydligt resonemang om hur olika personlighetsdrag och 

egenskaper åläggs objektet. Identiteten som växer fram är en person som är ganska obrydd 

om mode och hur folk ser på honom. Det viktigaste för honom är att allt ska fungera, vilket i 

nästa skede får intervjupersonen att associera honom med en ingenjör. Schemat eller 

stereotypen av en ingenjör hjälper sedan till med att ta identitetsberättelsen vidare.  

I andra fall då bilden upplevs som mer komplex och motstridig blir tonen mer resonerande 

och attribut och egenskaper anpassas och fördjupas för att passa in på objektet och hur det 

gestaltas i förhållande till bilden i övrigt.  

…. Ämmm. Det skulle också kunna vara vad som helst. Kanske inte direkt bra betalda jobb 

ähmm .. som jurist, läkare eller anställd på typ en bank eller så. Det passar inte riktigt ihop med 

utseendet. Sedan tatueringen man ser där lite grand. Det tror jag kan göra det svårt för honom att 

få ett sådant jobb. Han har lite längre hår också hmm. Vad kan han vara? .. Hmm .. han skulle 

kunna vara pensionär också, han ser lite äldre ut. Han ser ut som en sådan människa som jobbat 

hårt .. det kanske är därför han gör just den där pausen, för att han har slitit hela sitt liv och vill 

ta det lugnt nu. åå bara njuta av att inte jobba eller så. Det skulle jag också kunna tänka mig.. 

Exemplet visar på hur intervjupersonen plockar fram flera scheman som kan passa in på 

objektet och bilden, för att sedan resonera sig fram till vad som kan passa bäst in. Vi ser 

samtidigt hur intervjupersonen associerar många yrkesgrupper med specifika attribut, vilket 

tydligt visar på hur ens egna referensramar bildar grunden för identitetsskapelsen. Nedan 

följer ett exempel när en intervjuperson hittar inspiration och drar paralleller till Tv-mediet. 

Jag tror att han är … mäklare eller … vad heter dem här ehm Granton .. heter dem inte så the 

office Steve Carell sånt företag tror jag att han är på, litet eller ja nu är det ganska stort men ett 
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sånt litet kontor en gren i en avlägsen liten by, han är garanterat amerikan alla gånger. Det härär 

nått sånt …. Texas kanske eller .. ne, jag vet inte hur det ser ut i texas .. berg i alla fall, jag tror 

södra USA någonstans .. västra. Han skulle lika gärna kunna ha en sån där magväska på sig 

känns det som. Skärpet är där tränar inte .. hehe helt ointressant. Ehm jag är negativ till den här 

karln, jag vet inte varför men han är liksom inte inbjudande, han försöker liksom inte på nått sätt. 

Jag säger inte det i och med hans klädsel eller att han inte tränar men han känns bara, fuck it. 

Återigen vill vi poängtera hur en bild kan frammana emotioner hos mottagaren vilka kan 

färga den fortsatta berättelsen. 

Identitetens sammanhang 

I den tidigare kategorin förklarade vi hur identiteten fick personlighetsdrag tillskrivna sig på 

det individuella planet. Men en tydlig sak som var genomgående alla intervjuer och alla 

bilder är att det inte stoppar där. Varje identitet fylls alltid upp med mer än egna 

karaktärsdrag. Intervjupersonerna valde alltid att presentera en historia tillhörande identiteten 

för att göra denna person hel. Detta kunde framföras på flera olika sätt. En ganska vanlig 

metod är att modifiera identiteten. Med det menar vi att intervjupersonen valde att tillskriva 

information om objektet som inte kunde ses i bilden. Som exempel väljer vi att visa med 

bilden av nazisten. 

Asså det är svårt. Jag skulle inte kunna tänka mig att han faktiskt har ett jobb. Jag manar om en 

arbetsgivare vet om sånt här får han troligtvis inget jobb alls. Det borde han inte få i mina ögon. 

Men om han verkligen kan skilja på de två olika sakerna skulle det vara helt möjligt att han kan 

jobba på typ på MacDonalds där han har kontakt med alla möjliga personer även om han inte 

själv vill ha det. Kan jag tänka mig att han kan dölja det extremt mycket. 

Här visas hur objektet, som ändå måste överleva på något sätt får en anställning på 

MacDonalds. Även fast det inte fanns några indikatorer på att han jobbade där eller symboler 

som skulle kunna lett intervjupersonen dit. Historien fortsätts att byggas ut ytterligare och 

belägger att objektet klarar av att anpassa sig till situationen genom att leva ett dubbelliv. Han 

klarar av att träffa andra människor och vara social fast det inte är lätt. Men för att han ska 

kunna få ett jobb krävs det antagligen att han kan maskera sina politiska åsikter.  

Det fanns även andra sätt som användes för att göra en identitet hel. Intervjupersonerna 

började i dessa fall lägga till och förklara hur andra personer fanns tillgängliga och influerade 

objektets liv. Ofta var det norm baserade tillägg som att tillhöra en familj. I flera fall var det 

inte endast familjetillhörigheten som sådan som beskrevs utan intervjupersonerna kunde ofta 

utveckla mer detaljerade beskrivningar om hur relationerna såg ut. Ett väldigt tydligt exempel 

är bild två med datatjejen.  

ja hennes mamma och pappa är fortfarande gifta. Hon, ehm, ja på nått så får jag känslan av att 

hon är äldsta barnet och att föräldrarna är typ orolig för henne för att hon inte har jätte mycket 

vänner och att hon är lite speciell på nått sätt. Och att, ja men dom är typ så här ödmjuka 

föräldrar som bryr sig mycket om henne och vill att deras dotter ska ha det bra. Och det kanske är 

just därför de om bara, ja men vi skickar henne till dreamhack, det är väl jätte bra för henne. Ja 

att hon är det äldsta barnet just för att dom liksom inte riktigt vet och så blir det lite jobbigt för att 

hon har det lite jobbigt. Men att dom är lite oroliga för henne men annars så känns det väl. 

I ovanstående citat visar vi hur intervjupersonen gick in och började förklara detaljer som 

föräldrarnas känslor till sin dotter samt hur dem behandlar henne. Många gånger kan det även 

syfta till att balansera upp den identitet som intervjupersonerna byggt upp. Allra tydligast var 

det i bild fem där alla gav en mer eller mindre miserabel personbeskrivning av en 

missbrukare. Dock försöker alla balansera upp berättelsen. 

Hon började umgås med fel människor kanske, typ, när hon var yngre. Hon kommer kanske också 

från fattig bakgrund. Och,, ah hennes föräldrar kanske inte hade nån möjlighet att hjälpa henne 

ekonomiskt för hon hade inte nån utbildning. Det är därför jag tror att hon är i USA för jaa hon 

hade inte så mycket möjligheter. Och att hon är så här, afro-amerikan. Kanske lite svårt att få jobb 
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också. Och sen så bara, ja men mer typ som ett offer av sina förutsättningar att det bara liksom 

har blivit. 

Intervjupersonen vill förklara varför objektet har hamnat där den är och varför situationen har 

blivit ohållbar. Emellertid läggs inte skulden på henne som individ och att hon skulle haft 

bristande karaktärsdrag, utan skulden läggs på samhället. I citatet belyses ett flertal 

orsaksfaktorer till hennes dåliga situation så som dålig kompiskrets, fattiga föräldrar, 

avsaknad av utbildning, ett bristande socialt skyddsnät och där hon som afroamerikan hade 

svårt att få jobb. Intervjupersonen väljer alltså att lyfta fram henne som ett offer för 

omständigheterna runt omring. Ett annat sätt att se det är att de försöker hitta en orsak och 

verkan för att förklara den situation till som föreligger. 

Förhållningssätt till identiteten 

Det är ett speciellt anmärkningsvärt skeende som framkom genom en del intervjuer. Det är 

hur intervjupersonen förhåller sig till den identitet som håller på att skapas eller har skapats. 

Många gånger yttras detta genom att avståndstagande gentemot den identitet som man själv 

bygger upp. Tidigare visade vi ett citat från bilden av nazisten. Identiteten som framkom hade 

drag av nazistiska kopplingar vilket intervjupersonen själv kände att de måste ta avstånd från. 

I det exemplet pratar intervjupersonen om nazistens jobb och lade till att han inte borde få ett 

jobb. Det framkommer på flera ställen i liknande situationer för alla intervjupersoner. Eller 

sker det i en omtolkning i bilden och vänder något i bilden till sin fördel. Som i bilden med 

nazisten var det folk som gick längs vägen och en intervjuperson valde att forma det till en 

del av berättelsen.  

Och man kan ju tänka sig själv om så många människor och skulle gå förbi sig och du har ganska 

stark åsikt så skulle man bli berör på nått annat sätt. Men han ser ju helt oberörd ut, och därför 

tänker jag mig nästan att han är psykopat, för att han inte känner några känslor. Överhuvudtaget. 

I det här fallet var det självklart att alla människorna där märkte nazistmärket och mannen 

och valde därför också att ta avstånd mot det. Intervjupersonen förde därför in sina 

värderingar hos andra objekt i bilden för att kontexten i bilden skulle match sin egen. 

Värderingar kan även ske i andra former som exempelvis när en intervjuperson valde att 

definiera objektets handling gentemot sina egna värderingar. Hur objektet levde ett tråkigt liv 

när den inte gjorde något med sin fritid annat än sova, jobba och äta i upprepning. Eller som 

tidigare visat, man tycker själv att något ser skönt ut och man önskar sig själv in i en liknande 

situation som i bilden.  

ANALYS 

Innan studien tog sin början fanns ambitionen att det skulle gå att finna en tydlig linjär 

ordning i både berättande och även skapandet av en identitet. Däremot som vi påpekat i 

kapitlet resultat fanns det flera sätt som alla identiteter presenterades på. 

En förklaring till varför vi kan se vissa hopp berättelserna och beskrivningarna har med 

bearbetningen av bilden att göra. Människan kan omöjligen tolka all information på en och 

samma gång, utan det sker kontinuerligt i den takt som informationen avläses (Martin, et al, 

2013). I många fall skiftar kontext- och objektsbeskrivningar om vart annat, vilket är naturligt 

då ögat dras till de symboler som upplevs som mest intressanta (Ashcraft, 2006). 

Konsekvensen för identitetsskapandet blir givetvis att om ny information tillkommer, vilken 

påverkar skapandet, måste berättelsen omarbetas för att ta hänsyn till den nya informationen. 

(Cunningham, et al, ). Resultatet blir att det sker en ständig kommunikation mellan bilden 

och den berättelse som skapas. Till sist måste ändå den identitet som tillskrivs kunna 

återkopplas och passa in på objektet i bilden.  

Även om vi inte funnit en strikt linjär ordning har vi däremot kunnat utläsa en viss tendens i 
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hur berättandet tar sin form. Hur detta ser ut varierar beroende på både bild och 

intervjuperson.  

Hur grunden för identitet läggs fram 

Trots att det inte finns en märkbar linjär ordning i hur information bearbetas kan vi ändå 

utläsa vissa strategier för hur en person tar sig an uppgiften att beskriva en identitet. För att få 

en grundläggande tolkningsram vill intervjupersonerna förstå sammanhanget som objektet 

befinner sig i. Kontexten blir således härledande för identiteten i ett första skede. Det kan 

liknas med ett tema för en maskerad. När temat är bestämt blir det sedan lättare att välja ut en 

specifik kostym att bära. När kontexten är fastlagd påbörjas en identitetsbeskrivning på ett 

enskilt objekt. 

För att ringa in en kontext och ett enskilt objekt i bilden är jämförandet viktigt. Allt som 

oftast deduceras kontexten fram genom att jämföra den illustrerade kontexten mot egna 

erfarenheter. Grunden i jämförelseprocessen ligger i schematiska bilder eller koncept vilka 

associeras med uttryck i bilden (Kunda, 1999). Klädstil, kroppsspråk, agerande och objektets 

position i förhållande till andra objekt är exempel på uttryck som jämförs. 

Schema, emotioner och tillhörighet 

Det finns också de byggstenar som är mer framträdande än andra i skapandet av en identitet. 

Den mest märkbara är schematiska bilder, vilket inte är överraskande. Ur ett kognitivt 

perspektiv är det högst naturligt eftersom hjärnan bearbetar och tolkar information genom att 

knyta upp det till scheman (Martin, et al, 2013). Det finns olika typer av scheman några av 

dem går ner på individnivå medan andra används för att förklara på gruppnivå. Den 

vanligaste förkommande i vårt fall är stereotyp och fördom men vi tänker inte ägna så mycket 

tid åt dem var och en för sig. Främst beroende på det begränsade materialet.  

Samtliga identiteter som har kommit fram är i mångt och mycket tillskrivna efter 

gruppscheman. Beroende på vilken grupp eller kategori man tycker objektet ser ut att tillhöra 

får den också en identitet som stämmer överens med den typen av människor. Intressant är 

däremot att det finns en variation mellan intervjupersoner i vilka berättelser som växer fram 

till varje bild och hur man plockar fram attribut. I de fall där intervjupersonen kan relatera till 

objektet på en mer personlignivå finns det en större livfullhet men de är inte nödvändigtvis 

mer detaljrika.  

Den andra aspekten som är framträdande är affektens eller emotionens roll i 

identitetsskapandet. Många gånger är objektets affektiva uttryck avgörande för vilken 

beskrivning och vilka attribut som plockas fram. Anledningarna är dels att det hjälper 

intervjupersonen att kunna bilda sig en uppfattning om hur objektet känner inför den situation 

den befinner sig i. Emotioner och affekter kan också påverka vad en person väljer att 

fokusera sin uppmärksamhet på. Gillar man glada miner är det lättare att tolka glädjeuttryck i 

bilden. Vi ska inte överdriva betydelsen av en specifik emotion, däremot har dessa en 

betydelse i tolkning, utvärdering och bearbetning av information oavsett om det är glädje, 

ilska eller ledsamhet som illustreras (Cunningham, et al, 2012). Det finns även en specifik 

emotionellminnesstruktur som vi beskriver ovan, hur väl denna går att finna förklaringar i 

relation till vårt data ger vi oss inte in på. Men visst kan en bild väcka känslor hos 

iakttagaren, vilket i sin tur kan påverka vilka scheman och således vilken beskrivning och 

attribut som man tillskriver. Något som vi också tycker oss ha sett i våra resultat. 

Livfullheten i varje bild berättelse har sett väldigt annorlunda ut mellan intervjupersonerna 

några historier och identiteter har varit väldigt detaljrika medan andra inte. Det vi har kunnat 

urskilja är att vissa bilder påverkar på ett djupare plan än andra. Vad vi bygger vårt antagande 
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på är att det förkommer mycket mer värderande meningar till vissa bilder och objekt och att 

detta varierar. Exempelvis bild nummer fyra lockar i två av fallen till ganska allmängiltiga 

beskrivningar, de kan ha en relativt stor detaljrikedom men det finns inget värderande i dem. 

I de två andra fallen är det mer uppjagad stämning och intervjupersonerna går mer på attack 

på det valda objektet, man kan säga att det blir mer personliga påhopp snarare än en platt 

identitetsbeskrivning. På ett eller annat sätt sätter sig intervjupersonen sig in i bilden och 

agerar utifrån vilka känslor som väcks inom dem, antingen kan man sympatisera med 

objektet eller försöka trycka ner det. 

Vår tolkning är att i dessa bilder finns det en starkare vi mot dom känsla som växer fram. 

Intervjupersonen har lättare att relatera till objektet och att det på ett mer betydelsefullt sätt 

påverkar deras vardag. Det kan vara så man har en faktisk upplevelse av en sådan grupp som 

man associerar objektet med och det således finns en mer personlig förankring och erfarenhet 

att plocka attribut ifrån (Anderson, 2010; Stangor, 2000). Ytterligare en aspekt är när objektet 

har ett sådant starkt symboliskt uttryck att det direkt ålägger en viss närhet och värderande 

utgångspunkt för identitetsbygget. Exempel på detta återfinns i samtliga fall på nazisten. Att 

vara nazist innebär ett oerhört kraftigt ställningstagande vilket påverkar en människa även om 

den inte har någon relation till nazister eller den nazistiska rörelsen överhuvudtaget. 

Hittills har kognitiva förklaringar fått en framskjuten roll för att förklara hur en identitet 

byggs upp. Det känns därför viktigt att försöka sätta in dem i ett socialt sammanhang för att 

bygga en djupare förståelse. Kognitionen styr mycket men den bestämmer inte hur människor 

väljer att tolka världen. De värden som lägger grunden för vad ett schema innefattar återfinns 

i varje individs vardag och hur den förhåller sig till omgivningen. Utifrån Giddens (1999) är 

livsstilsprojekt ett sätt att förstå sin omgivning och finna en grundtrygghet i livet. När ett 

annat livsstilsprojekt hotar de ramar som man själv lever efter, riskerar ens egna liv att slås i 

spillror. Det skulle vara mycket märkligt om man inte gör allt för att försvara sig. När man ser 

på identiteterna som skapats utifrån detta perspektiv, är det inte bara några löst tagna 

identiteter som yttras. Utan dessa står även i relation till intervjupersonen själv och dennes 

livsstilsprojekt. 

En tolkning av resultatet utifrån ett sådant förhållningssätt skulle bredda förklaringen till 

många av de reaktioner och uttryck i berättelserna. Lekfullheten och livsglöden skulle 

exempelvis förklaras med vilken relation objektet har till intervjupersonens egna 

livsstilsprojekt. De objekt som inte på ett direkt sätt hotar ens egna livsstilsprojekt resulterar i 

mer neutrala och platta beskrivningar. De mer laddade identitetsbeskrivningarna blir mer 

uttrycksfulla och värderande eftersom de identiteterna står i motsats till personens egna 

livsstilsprojekt och hotar på så sätt din livstrygghet. Därav är det inte konstigt att några av de 

mer neutrala bilderna väcker starkare känslor eftersom de objekten ligger närmare tillhands i 

vardagen.  

Metodanalys 

Bild för att skapa en identitet 

Trots alla de fallgropar som vi lägger fram i det kritiska resonemanget under metodkapitlet, 

får ändå metoden ses som välanpassad och att den möjliggjort en lyckosam studie. Utifrån det 

resultat som kommit fram har vi kunnat se en mängd olika byggstenar som används när en 

identitet skapas utifrån en bild. På det hela taget har vi sett skapelsen av 24 stycken unika 

identiteter som var och en har fått en egen livsberättelse med olika djup och detaljrikedom. 

Givetvis går det att finna många likheter mellan de olika berättelserna men det finns alltid 

vissa nyansskillnader som visar vilket inflytande intervjupersonernas egna sociala situation 

har över deras val och hur man ser på andra människor.  
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Det faktum att varje bild manade till en variation i reaktioner mellan intervjupersonerna 

tolkar vi som att urvalsprocessen genomförts på ett bra sätt. Exempelvis till bild nummer fyra 

förekommer både fördomsfulla beskrivningar till mer distanserade sådana. Utan en variation i 

beskrivningarna hade det varit svårt att få en förståelse över vilken plats specifika byggstenar 

har i en identitets skapelse och murverk. De slutsatser vi gör utifrån det tillgängliga 

datamaterialet ska dock inte överskattas, eftersom det lilla urvalet inte möjliggör några 

starkare antaganden.  

Ett ytterligare positivt utslag är att intervjupersonerna många gånger själva föder fram sin 

berättelse utan att vi behöver ställa många frågor. En passus är att detta mycket väl kan bero 

på att vi introducerar tillvägagångssättet för studien genom att själva genomföra samma 

procedur. Introduktionen kan därför komma att användas som en mall för intervjupersonernas 

egen berättelse. Även om vi inte styr berättelsen med specifika frågor kan vår introduktion 

göra att vi bara får ta del av information som dem uppfattar att vi är intresserade av. Det 

skulle å andra sidan kunna tolkas som en bra instruktion eftersom syftet framgår tydligt. 

Däremot gäller det att iaktta en noggrannhet när introduktionen genomförs för att få med allt 

sådant som är relevant. Eftersom det är en intervjustudie finns fördelen att eventuella misstag 

kan rättas till genom att ställa ytterligare frågor.  

Brister i metoden 

De största bristerna med metoden är svårigheten att lyckas fånga in alla aspekter som man 

ämnar att utforska. Det är inte alltid lätt att veta vilken riktning en intervju tar och vad man 

behöver fråga för att få alla de svar som behövs. Vi märkte under analysen att det finns ett 

behov av att röra sig utanför det ramverk som sattes upp innan intervjuerna för att få 

tillräckliga svar. En lösning kan vara att ha ett större frågebatteri med sig som stöd, men det 

största problemet kvarstår ändå och det är att lyckas improvisera fram rätt frågor vid rätt 

tidpunkt.  

Dessa brister beror till största del på vår ringa erfarenhet, dels på identitetsområdet men även 

som intervjuare. Med mer erfarenhet och med fler analyser i bagaget kan nog metoden och 

träffsäkerheten komma att förbättras. Det skulle även kunna vara bra att komplettera med fler 

bilder för att få ett större material att utgå ifrån. I några av intervjuerna hade vi tekniskt sätt 

haft tid för att ha med ytterligare någon bild utan att det skulle blivit allt för påfrestande. 

Upplevelsen är ändå att det fungerade ganska bra och att intervjupersonerna började tröttna 

mot slutet. 

Den andra punkten som är värd att titta närmare på är om ordningen i vilken bilderna visas 

kan påverka resultatet och berättelserna. Precis som Solomon Asch (1949) kom fram med 

sina studier om negativa attribut framkommer först blir personbeskrivningen mer negativ och 

vise versa. Däremot är hans studier i det skrivna ordet och vår i yttring av bilder. Frågan för 

oss är om det bland annat blir lättare att använda en stereotypisk förklaring eller en fördom 

om man redan använt det tidigare. Det är även en fråga om hur emotionernas påverkan spelar 

roll i ordningsföljden. Den första bilden beskrev nästan alla intervjupersoner som en negativ 

händelse. Flera fortsatte sedan med nästa bild och beskrev den med en negativ ton. Inte att de 

alla var negativ mot datatjejen i sig men alla förklarade som att hon levde som utstött i 

mindre eller större grad. Hur hade det sett ut om vi tog en mer positiv bild först, skulle då 

datanörden beskrivits som mer positiv eller inte. 

För att koppla an mot kognitionen kan det tänkas att om den första bilden väcker vissa 

känslor, kan dessa påverka beskrivningarna som följer. Emotioner kan som sagts öka 

sannolikheten för att vissa schema plockas fram. Konsekvensen för resultatet är att en vissa 

aspekter i en identitetsskapelse får större betydelse för berättelsen än de annars skulle ha. 
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Utöver finns möjligheten att några byggstenar aldrig kommer upp till ytan. Denna kritik kan 

även riktas mot vårt sätt att introducera tillvägagångsättet. Om vi är frikostiga eller håller 

tillbaka på fördomar kan detta färga av sig på intervjupersonerna.  

Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera en sådan problematik annat än med det hänsynstagande 

vi redan gjort. Att intervjusituationer och tillvägagångssätt kan påverka ett resultat är inget 

som är unikt för vår metod, utan gäller även andra. Exempelvis frågade vi aldrig dem om hur 

de mådde inför intervjun för att kunna ta ställningstagande för hur deras egna känslor kunde 

påverka resultatet. Vilket givetvis är en brist men som kan förbättras inför framtida studier. 

En positiv aspekt för att knyta an till semiotiken och den problematik som rör kulturella 

skillnader i tolkningar av bild, är att vi tänkt på detta i vår urvalsprocess. Eftersom både vi 

som intervjuledare och intervjupersonerna tillhör samma kultur borde vi ha en gemensam 

tolkningshorisont vilket kan minimera risken för feltolkningar. Emellertid vill vi säga att en 

av styrkorna i att använda bild för att studera medvetna processer är att de kräver en reaktion 

från betraktaren, vilket säkerställer att det är en reflektion och medveten tankeprocess som 

ligger bakom svaret. En konsekvens av bildens reflektiva natur är att personerna ges ett 

ramverk dem måste hålla sig till för att skapa berättelsen och identiteten. Givetvis kan 

information adderas till historien som inte ligger inom bilden precis som vi tidigare redovisat. 

Men hela tiden utvärderas alla additioner mot bilden och den kontext som illustreras, alla 

delar måste passa ihop. Det är därför svårt att i alla lägen prata om en strikt kronologisk 

ordning i berättelsen när bilden används som utgångspunkt. Om utgångspunkten istället hade 

varit en text är det möjligt att historien haft ett annat flöde och progression. Bilden innehåller 

ofta mer information än en text och kan således ge upphov till fler motsägelser vilket kräver 

en annan form av bearbetning och utvärdering innan man kan bekräfta en identitet i en 

berättelse. Vi tycker oss ha sett prov på detta i hur intervjuerna presenterar sin identitet och 

berättelse, vissa bilder lockar till ett mer djupgående resonemang för det blir viktigt att 

historien och identiteten blir trovärdig. Framförallt eftersom bilden finns där för andra att 

beskåda och reflektera över. Det blir därför svårt att komma undan med en lögn eller en allt 

för fantasieggad berättelse.  

Hur funkade vår analysmetod  

Eftersom att denna studie använde sig av en mer specialdesignad metod för att analysera 

materialet är det svårt att falla tillbaka till den given struktur. Däremot anser vi att grunden av 

kodning från den kvalitativa innehålls analysen har varit bra i vårt fall. Det var däremot än 

nödvändighet att hela tiden ta hänsyn till det större sammanhanget varje kod var tagen ur. 

Utan detta hade resultatet troligtvis kunnat bli mycket missvisande och validiteten mycket 

låg. 

En fördel med kodning är att man kan kvantifiera den data man samlat in. Däremot ansåg vi 

inte detta nödvändigt på grund av det få antalet intervjuer. I ett större urval går det att tänka 

sig att man kan få fram ett samband mellan byggstenar. Exempelvis om personen använder en 

fördom påverkar det valet av följande byggstenar för berättelsen och identiteten. 

Det största problemet för studien är kodernas och vår subjektivitet. Emellertid är detta inget 

som är unikt för oss utan är alltid något som ifrågasätts även i mer vedertagna analysmodeller 

där man tolkar data. Det är inte bara analysmodellen och forskarens subjektivitet som kan 

färga resultatet utan även den teoretiska utgångspunkten. I vårt fall har vi först efter analys 

letat fram mycket av den relevanta forskningen och kunskapen. Dessutom har vi vänt oss till 

flera vetenskaper i ett försök att finna rimliga förklaringar till vad en identitet är och hur den 

skapas. Vi känner att vi lyckats bra med detta och att teorin inte varit styrande i vår analys. 

Som en sista punkt vill vi återigen belysa att vi har ett väldigt litet urval både i bilder och 
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undersökningspersoner. Det blir därför svårt att generalisera resultaten till en större 

population. 

Diskussion 

Det finns alltid en risk för den här typen av studier att det som presenteras i resultatet är mer 

av ”common knowledge”. De vi kommit fram till som identitetsskapande är inga större 

överraskningar i slutändan, utan beskrivs många gånger om i litteraturen. Vi känner däremot 

en tillfredsställelse över att fått tillgodogöra oss denna kunskap på vårt eget sätt. Resultatet vi 

kom fram till är både tydligt och övergripbart samtidigt som de tveksamheter som dykt upp 

under arbetets gång har kunnat förklaras via den teoretiska utgångspunkt vi valt.  

En slutsats vi kan dra av denna studie är hur stor vikt en bild kan vara för att ge en 

identitetsbeskrivning. Varje berättelse har visat att bilden kan ge ganska långa och djupa 

personlighetsbeskrivningar. Även om en bild inte ge en fullständig förståelse för en individ 

har det ändå visat sig att den skapar en tolkningsgrund och utgångspunkt för en eventuell 

relation. I de fall där informationen i bilden slutar hjälper fantasin till att fylla i eventuella 

luckor.  

Om vi ska lyfta några punkter som är värda att tänka extra på när man väljer att kommunicera 

via bild är att stereotyper får en överordnad roll i tillskrivandet av en identitet. Inte heller det 

kan ses som någon överraskning med tanke på att scheman i sig används för att tolka 

omgivningen och göra den begriplig. Det som däremot är utmärkande med bilden är att 

eftersom det saknas en direkt interaktion och utbyte av information ges aldrig tillfället att 

identiteten övergår från en stereotyp till en mer unik individualiserad uppfattning. Det går 

dock att tänka sig att denna process skulle kunna gå att fånga upp, om samma objekt 

illustreras i flertalet bilder fast i olika situationer. Bloggar eller bilddagböcker är ett exempel 

på ett sådant kommunikationssätt där en mer beslutsam identitetstillskrivning skulle kunna 

ske. Framförallt om bilden kompletteras med en text. I sådana fall kan det tänkas ha ett större 

inflytande på ett beteendemönster och relationsskapande. En blogg eller en Facebookprofil 

blir således ett kraftigare verktyg i att bygga upp en identitet och skapa relationer än enstaka 

bilder. I vår studie har identiteter vuxit fram, men de har alltid haft en spekulativ ådra och det 

är svårt att uttala sig om hur beständiga dessa är. Det vi kan säga är att bilden är effektiv, 

kanske mer än det skrivna ordet i att frambringa identiteter och att de också kan påverka 

beteenden och uppfattningar. Det gäller således att tänka på vad man vill kommunicera med 

bilden och mot vilken grupp den är riktad. Lyckas man bra med detta är budskapet kraftigt. 

Det gäller således att alltid ha i åtanke vilken relation man vill skapa med kommunikationen. 

Den andra aspekten som är värd att lyfta fram är affektens betydelse i bilden. Vid sidan av 

stereotypen, blir objektets känsloyttringar oerhört viktiga i att kunna tyda informationen och 

bilda sig en förståelse för bilden, situationen och objektet den porträtterar. Det verkar som att 

affekten också kan läsas av för att förstärka det man vill se i bilden. Om stereotypen användes 

för att plocka fram attribut så blev affekterna viktiga för att bygga ut ett narrativ runt 

stereotypen. Det kan sägas att de också blev centrala i jämförelserna som gjordes mellan 

objekten i en bild eller mot kontexten för att kunna göra en mer individbaserad berättelse. 

Den sista punkten att belysa är hur individuella bedömningsgrunderna till varje bild är. Visst 

kom det liknande berättelser ur flertalet av bilderna men det var inte alltid de mest extrema 

yttringarna och stereotyperna som gav de starkaste identitetsberättelserna. Nazisten visade 

samtliga ett kraftigt avståndstagande mot, medan missbrukaren snarare väckte sympati hos 

flertalet av intervjupersonerna. Det var snarare de mer anonyma bilderna som kunde väcka 

starka reaktioner, förklaringen ligger väl i att de objekten finns närmare till hands i 

intervjupersonernas vardag. Något som kan vara värt att tänka på i bildlig kommunikation.  
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Identiteten, bilden och scheman 

Som tidigare uttrycks väckte bilden på nazisten en tydlig reaktion, vilket har varit till vår 

fördel. Bilden visade tydligt hur motsägelser skapar en mycket mer komplex och 

svårhanterlig utgångspunkt i att skapa en enhetlig berättelse och identitet. Bilden visar inte 

en ”stereotypisk” nazist som är aggressiv eller håller i plakat där det står ”behåll Sverige 

svenskt”. Utan bilden visar en lite motstridig syn av en nazist som är ute och går med sin 

Chihuahua. Trots att hakkorset är otroligt starkt och styr berättelsen åt ett bestämt håll har 

motstridigheterna i bilden en stor inverkan. Istället för att locka till en mer typisk och platt 

beskrivning anpassas identiteten till att bättre passa in i bilden än de karaktärsdrag som 

vanligtvis associeras med hakkorset. Bilden kan alltså överordna vissa scheman som är mer 

accepterade för att skapa en begriplighet i motstridigheterna och för den identitet och person 

man skapat.  

Betydelsen för det sociala arbetet 

Precis som vi redogör i inledningen anser vi fortfarande att det är viktigt att tänka på hur man 

framställer sig. Vi kan tydligt se genom denna studie se hur bland annat extrema symboler 

drar starka kopplingar till vissa attribut. Eller hur affekter avläses och en berättelse formas 

efter det. En socialarbetare bör därför ha en noggrann koll på sin yttre bild och vad den 

representerar. Både för att skydda den brukare eller klient man arbetar med, men också för att 

skydda sig själv och undvika negativa attribut. Det framgår med all tydlighet hur stereotyper, 

scheman och kategoriseringar lägger grunden för identitetsskapandet. Även socialarbetaren 

har stereotyper kopplade till sin yrkesroll som hjälper utomstående att definiera vem man är. 

En sådan identitet bestämmer de ramar som man måste förhålla sig till. Vilka kan både vara 

en styrka men även en börda beroende på vad man syftar till att åstadkomma.  

Trots att det verka finnas tydliga ramar vill vi ändå påstå att det finns en ganska stor 

flexibilitet i hur stereotyper används. Det är således viktigt att poängtera att det finns en fara 

att stirra sig blind på den grupporienterade kategorisering som används. Det är lätt att 

glömma att det finns en stor individuell variation i hur budskap som kommuniceras tas emot, 

även via bilder. Det är snarare av mer vikt att fokusera på vad syftet med bilden är och vilken 

målgrupp eller målperson man vill nå ut till. Ur ett sådant perspektiv kan det vara bra att 

bryta sig fri från stereotypen, för att fånga upp sådana personer som annars är mer avvisande. 

Emellertid om man väljer att försöka omarbeta sin image och bryta sig loss från invanda 

mönster ska man ha i åtanke att det kan komma att väcka starka motsatta reaktioner hos andra 

individer. Det gäller att förhålla sig till bildens och budskapets autenticitet. Vad vi menar med 

autenticitet är inte riktigt samma som Giddens (1999) även om det finns likheter. Om du vill 

förmedla ett budskap gäller det att mottagaren uppfattar det som trovärdigt. Socialarbetaren 

har som sagt en stereotyp kopplad till sig och dessutom många förväntningar på hur den ska 

bete sig som en professionell. Om man sticker ut för mycket riskerar man att framstå som 

falsk och kommunikationen slår fel. Även om vi inte har sett detta på alltför många ställen 

och p.g.a. att urvalet är litet blir det svårt att belägga hur vanlig mekanismen är och hur den 

verkar. Men i de fall där autenticiteten blivit ifrågasatt har det resulterat i mycket mer 

kraftfulla ställningstaganden. På den positiva sidan kan sägas att det varierar kraftigt mellan 

intervjupersonerna när autenticiteten ifrågasätts. Bild nummer två var ett lysande exempel där 

tre av fyra intervjupersoner valde att beskriva tjejen som en datorspelare eller nörd medan 

den sista valde en helt annan väg. Istället för att följa normen i bilden upplevde 

intervjupersonen objektet som falsk och att tjejen var där med sin kompis för att utnyttja 

situationen på ett ironiskt sätt, för att förlöjliga datorspelandet. Tjejens leende användes också 

för att förstärka detta antagande. Vad vi vill säga är att när bild ska användas som 

kommunikationsmedel är det viktigt att ta hänsyn till vem budskapet riktas mot och göra en 
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noggrann avvägning ner på individnivå. För det andra behöver det inte vara negativt att bryta 

stereotypa mönster, bara man gör det på ett trovärdigt och genuint vis. Alla personer kanske 

inte är lämpade att bryta sig in på vissa typer av områden. Det gäller även att reflektera över 

vilka emotioner eller affekter som speglas i bilden för dessa har stor påverkan i både i vilka 

scheman som tillskrivs och vilken identitet som växer fram. 

Samma resonemang om en bilds autenticitet och hur man ska nå fram med ett budskap görs 

gällande alla bilder även privata. Det går givetvis att applicera på vilket yrke eller individ 

som helst. För att knyta an till den privata sfären kontra den professionella kan det som sagt 

bli viktigt i hur man framställer sig även privat. Dock tror vi att brukaren eller klienten klarar 

av att hålla isär de två sfärerna. Däremot kanske man inte kan göra vad som helst utan det 

måste finnas ett visst mått av samstämmighet för att inte tappa trovärdighet. Denna punkt kan 

komma att bli allt viktigare att förhålla sig till, då det inte går att förneka att sociala medier 

och plattformar får allt större betydelse och tillämpning. För dagens generation och framtida 

generationer är det en naturlig del av vardagen att använda sig av internet för att 

kommunicera och dela med sig av sitt liv. Som socialarbetare kan det därför bli väldigt viktigt 

att vara tydlig i hur man kommunicerar även privat då klienter kan komma åt information 

som inte är önskvärd. Det är givetvis svårt att sia om framtiden och de krav som kommer 

ställas men oavsett så skadar det inte att vara medveten om hur bilden kommunicerar och 

dess effektivitet. 

För att avslutningsvis knyta an till det som nämndes i slutet av inledningen är socialarbetaren 

alltid med och skapar eller förstärker identiteter på de klienter eller brukare som man arbetar 

gentemot. I en offentligmiljö påverkas andras upplevelse och intryck av situationen genom 

bland annat hur handlandet ser ut i relation till brukaren men även via klädstil. Om 

socialarbetaren hjälper till att väcka stereotyper till liv hos människor i omgivningen kan det 

stödet vara kontraproduktivt beroende på vad det ämnar att uppnå. Framförallt kan det vara 

värt att tänka på i de fall man jobbar med personer med någon form av medicinsk diagnos 

som exempelvis kognitiva funktionshinder. Det unika för denna grupp är trots att 

stigmatiseringsgrunden inte behöver vara synlig kan samspelet med en socialarbetare 

synliggöra att allt inte står rätt till. Den biologiska identiteten blir således mycket mer 

närvarande än vad den skulle behöva vara. I sådana fall kan det kanske vara bättre att bryta 

stereotypa mönster och se annorlunda på vad det professionella uppdraget innebär. För att på 

så vis underlätta en frigörelse från den biologiska identiteten för brukaren. Det minsta man 

kan göra är i alla fall att motarbeta en tillskrivelse och befästelse av den samma om klienten 

inte vill känna sig vid den. Även om detta stycke inte har direkt med bilden att göra så är 

bygger det på visuella intryck och identitetsskapande är alltid relevant i sociala kontexter.  

Metoddiskussion 

Metodens utveckling 

Vi anser också metoden som lyckosam och väl lämpad för att svara mot syftet. Vi tror även 

att den kan användas för att få en klarhet i vad som skapar en viss berättelse, så länge man 

anpassar urvalet av bilder för ändamålet. Exempelvis kan nämnas tjejen som spelar dator, om 

vi lägger denna bild i jämförelse med en annan tjej som spelar dator finns det någon skillnad i 

hur dem beskrivs och vad skapar denna skillnad i sådana fall. 

Antalet undersökningspersoner måste givetvis också vara fler för att det ska kunna dras några 

starkare slutsatser. Storleken på urvalet var också det stora problemet i vår studie eftersom de 

antaganden vi har görs nu på väldigt lösa grunder. Ett större urval skulle innebära fler koder 

och möjliggöra en mer säker och djupgående förståelse av identitetsskapandet och om vissa 

byggstenar vanligtvis sitter ihop med andra. Exempelvis om en stereotyp används för att 
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beskriva objektet ökar sannolikheten för att följande byggstenar också används. En ytterligare 

konsekvens av urvalet är att vi inte kan bekräfta om de undantag vi stött på verkligen är 

undantag eller om det är vanligt förekommande i berättelserna.  

Därför ska resultatet från denna studie ses endast som utgångspunkt för hur 

identitetsskapande kan gå till och inte som en absolut förklaring. På den positiva sidan är den 

hyfsat säker med tanke på de likheter som finns med förklaringsmodeller från annan 

forskning.  

En rekommendation för framtida appliceringar av denna metod är att fortsatt hålla urvalet till 

homogenagrupper för att ta hänsyn till den kulturella aspekten. Även om urvalet i generella 

termer är homogent kan det finnas skillnader ner på gruppnivå. Det är omöjligt att ha kunskap 

om alla kommunikativa uttryck. Ett snävt urval ökar däremot chansen för att upptäcka 

mönster, vilket kan innebära att en större pricksäkerhet i analysen. Antalet bilder skulle även 

kunna ökas något. Det skulle däremot vara intressant att jämföra olika grupper med varandra 

för att se om det finns några skillnader i identitetskapandet. 

Ett ställningstagande 

Det sista vi tar upp i resultatet är fenomenet att intervjupersonerna tar ställning till de 

identiteter de skapat. Exemplet som användes där är det bästa exemplet från de olika 

intervjuerna som sträcker sig över nästan alla intervjuer. Nazisten som alla skapade hade 

tydliga drag av en människa med tydliga negativa personlighetsdrag, där bland intolerant mot 

andra människor eller det starkaste ordet psykopat. Hur kommer det sig att personerna yttrade 

sina värderingar och tog ställning mot den person de själva skapat. De hade kunnat välja att 

förklara en person som var på maskerad eller var på väg dit, eller en person var skådespelare. 

Men bevisen för att denna person var äkta var tydligen övertydliga och därför skapade de en 

äkta nazist. Hade intervjupersonerna själva sagt ut högt eller tänkt dessa tankar om de varit 

själva och sett denna bild. Eller hade de då inte tagit den ställningen. Det finns alltså den 

möjligheten att vi som intervjuare påverkade situationen till den grad av att bara vara 

närvarande påverkade dem. Vi skapade alltså ett behov att ursäkta sig eller förklara tydligt att 

de tog avstånd för att vi var där och observerade dem. Alternativt kan det tolkas också som att 

intervjupersoner gav deras sanna identitet av nazisten, istället för att mjuka upp 

attributtillskrivningen valde de den andra vägen genom att visa sitt avståndstagande.  

Rekommendationer till ytterligare studier 

 Studera vad som bidrar till skillnader i identitetsskapandet hos individer tillhörande en 

specifik grupp. 

 Studera hur den bildliga identiteten påverkar ramarna för ett fysiskt möte mellan 

parterna.  

 Det kan vara intressant att se en studie i hur just socialarbetare framställs i en bild. 

Med och utan brukare. Hur förklaras dessa personer och hur förklaras brukarna? 

 Dessutom som Solomon Asch visade med ordets påverkan på attributer kan även 

bilder påverka personlighetsbeskrivningar. Om en person visas alla negativa först 

kontra andra som får se positiva först och se om denna effekt även påverkar 

identiteten med bild som medium. 
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