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Abstract 
 
By focus group interviews, we have examined how 18 year old high school students in 

Sundsvall, Sweden, reflect over photos and photo publishing on the online social network 

Facebook. Three focus groups consisting of women and three focus groups consisting of men 

have talked about questions concerning four different themes: medialization, integrity, self 

presentation and ethics. A total of 24 youths participated in the survey. 

 This survey answers questions about why youths are publishing photos on Facebook, 

and in what kind of problems and consequences this publishing can result. This survey will 

also look into possible differences between men and women regarding their answer in these 

questions.  

 The youths of this survey lives a mediated life. With the use of photographs, they 

retell events from real life on Facebook. The youths also use photographs to create their 

digital self, and these images are seen as an important way of how they are perceived by 

others. The girls in the focus groups publish more photos of themselves than the boys, and are 

more conscious of how they appear on these photos. The youths do take in mind how an 

unknown public can take part of the information that is digitally gathered about them, and 

therefore defend their integrity on Facebook since they want to control the existence of the 

photos they are occurring on. The youths shows an understanding about the problems that can 

occur from an ethical point of view, but does not see this as a problem since they often knows 

the publisher of these photos, and expresses that since they only upload photos of their 

friends, they never would publish unethical photos on Facebook themselves.   
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Sammanfattning 
 
Vi har genom intervjuer i fokusgrupper undersökt hur gymnasiestuderande 18-åriga 

ungdomar i Sundsvall reflekterar över bilder och bildpublicering på det sociala mediet 

Facebook. Tre fokusgrupper bestående av kvinnor, tre fokusgrupper bestående av män har 

resonerat kring frågor som berör fyra teman: medialisering, integritet, självbild och etik. 

Totalt ingick 24 ungdomar i undersökningen. 

Studien besvarar frågor kring varför ungdomar publicerar bilder på Facebook och 

vilka problem och konsekvenser denna bildpublicering kan resultera i, samt om det finns 

några skillnader mellan män och kvinnor i deras svar. 

Studiens ungdomar lever ett medierat liv. De återberättar händelser ur verkliga livet på 

Facebook med hjälp av bilder. Studiens ungdomar använder sig även av bilder för att skapa 

sina digitala jag, och ser dessa bilder som en viktig del av hur de uppfattas av andra. Tjejerna 

publicerar fler bilder på sig själva, än vad killarna gör, och är mer medvetna om hur de 

framställs på bilderna. Ungdomarna tänker på hur en okänd publik kan ta del av den 

information som finns om dem digitalt, och värnar därför om sin integritet på Facebook, samt 

vill kontrollera de bilder som de förekommer på. Ungdomarna visar medvetenhet över etisk 

problematik som kan uppstå, men ser inte detta som något problem då de ofta känner de som 

har publicerat bilderna, och menar att de själva aldrig skulle publicera oetiska bilder på 

Facebook eftersom de endast laddar upp bilder på sina vänner. 

 

Nyckelord:  

Facebook, sociala nätverk, sociala medier, bilder, bildpublicering, bildkommunikation, 

taggning, avtaggning, profilbild, medialisering, integritet, självbild, etik, ungdomar 
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Inledning 

 
Facebook och sociala medier 

Facebook är ett socialt nätverk som används av 350 miljoner människor över hela världen.1 

Varje medlem har sin egen profilsida där man presenterar sig själv genom att lägga upp 

personlig information och bilder. Man kommunicerar med andra genom att bli ”vänner” på 

Facebook, vilket innebär att man kan ta del av varandras information, samt interagera på olika 

sätt med varandra. En grundtanke med Facebook är att dela med sig av bilder till andra, 

exempelvis från en fest eller händelse. När man lägger upp bilder på Facebook kan man 

identifiera personerna på bilderna genom så kallad ”taggning”2. Då länkas taggen till 

respektive persons profilsida, och samlas i ett album där man kan se alla bilder som den 

personen har taggats på, av en själv och av andra. All aktivitet som ens vänner gör på 

Facebook loggas och presenteras i en ”news feed”. Denna gör det möjligt för användarna att 

se vad ens vänner har gjort, exempelvis om de laddat upp bilder eller kommenterat någon 

annans bild.  

  I dag läggs två miljarder bilder ut på Facebook varje månad.3 

 

Problembakgrund 

Den kanadensiska journalisten Carmi Levy skriver i en nätartikel från november 2009 om de 

problem som bilder på Facebook kan innebära.4 Han berättar om en deprimerad kvinna från 

Quebec som är långtidssjukskriven från sitt jobb på IBM, och eftersom hon inte kunde arbeta 

fick hon pengar från företagets försäkringsbolag. Efter ett tag blev hon medveten om att 

företaget hade kollat upp hennes Facebook-profil och sett bilder på henne när hon poserade 

med manliga strippor, varit på födelsedagskalas och njutit av solsemestrar. Kvinnan som 

antog att hennes profil var skyddad från insyn blev därför av med sin sjukpenning. Levy 

skriver att även om man tror sig dela sina bilder med en sluten krets på det sociala mediet så 

kan man räkna med att denna information läcker ut till en större publik. 

Saadi Lahlou berör Langenheinrichs intervjuer med systemdesigners (som bygger 

digitala sociala nätverk) som visar att dessa designers tycker att integritet är en viktig aspekt, 

                                                 
1 Zuckerberg, Mark (2009), An Open Letter from Facebook Founder Mark Zuckerberg, hämtat från  
  <http://blog.facebook.com/blog.php?post=190423927130> 7 december 2009. 
2 Se bilaga 2: Taggningsfunktion. 
3 Utterström, Andreas (2009), Han skapade Facebook – och blåste sin bästa vän, Dagens Nyheter Söndag,  
  6 december 2009, s. 27. 
4 Levy, Carmi (2009), The fallacy of Facebook, hämtat från  
  <http://www.betanews.com/article/The-fallacy-of-Facebook-privacy/1259258619> 7 december 2009. 
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men att få av dem hade applicerat det i sin design:5 De menade bland annat att de inte var 

moraliskt ansvariga och att problemet var för abstrakt.6 Men i dag har flera sociala medier 

vuxit sig stora och därför har nu grundaren till Facebook, Mark Zuckerberg, i december 2009 

gått ut med ett brev om att sekretessinställningarna för just Facebook ska förbättras och det 

ska bli lättare för användarna att kontrollera dessa inställningar.7   

I dag samlas allt mer information om oss digitalt och blir därigenom tillgänglig för fler 

människor.8 För ungdomar är just digitala bilder ett sätt att uttrycka sig i vardagen och 

konstruera sitt jag.9 Dessa bilder samlas på sajter som Facebook. När ungdomar lever sina 

medierade sociala liv så är det få som tänker på vad konsekvenserna kan bli av den 

information de lämnar ifrån sig på det sociala mediet.10 Ungdomar i dag står framför en stor 

utmaning gällande vetskapen om den information som finns om dem: Den information de 

publicerar om sig själva, det som andra personer publicerar om dem, samt vilken information 

en tredje part kan hitta om dem.11 Samtidigt så möjliggör den digitala publiceringen att 

människor kan behandlas illa,12 framför allt nu när alla har möjlighet att agera publicister 

genom de sociala medierna.  

 I detta informationssamhälle ser vi fyra aspekter som påverkar, och påverkas av, hur vi 

kommunicerar och delar information med varandra; medialisering, integritet, självbild och 

etik. Medialiseringen har gjort att vi delar information på ett nytt och snabbt sätt, något som 

dagens ungdomar har vuxit upp med.13 Integritetsfrågan är något som ungdomar blir tvungna 

att hantera varje gång de publicerar något på internet,14 eftersom den bild de visar av sig 

själva kan ses av en stor publik och därför blir betydelsefull för hur andra upplever en själv.15 

Det finns också alltid en etisk aspekt för hur andra tolkar bilderna,16 och denna etik påverkar 

hur och om dessa publiceras på internet. 

  

 

                                                 
5 Lahlou, Saadi (2008), Identity, social status, privacy and face-keeping in digital society, Social Science Information,  
  vol. 47, nr. 3, s. 309.  
6 Ibid, s. 309. 
7 Zuckerberg, Mark (2009), An Open Letter from Facebook Founder Mark Zuckerberg, hämtat från  
  <http://blog.facebook.com/blog.php?post=190423927130> 7 december 2009. 
8 Palfrey, John & Gasser, Urs (2008), Born Digital, New York: Basic Books, s. 61. 
9 Woodward, Sophie (2008), Digital Photography and Research Relationships, Sociology, vol. 42, s. 865. 
10 Palfrey, John & Gasser, Urs (2008), Born Digital, New York: Basic Books, s. 53f. 
11 Ibid, s. 57. 
12 Ibid, s. 279. 
13 Ibid, s. 4f. 
14 Timm, Diane & Duven, Carolyn (2008), Privacy and social networking sites, New directions for student services,  
    nr. 124, s. 90. 
15 Woodward, Sophie (2008), Digital Photography and Research Relationships, Sociology, vol. 42, s. 866. 
16 Wheeler, Tom (2002), Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age, Mahwah:  
    Lawrance Erlbaum Associates Inc, s. 102. 
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Med dessa fyra aspekter i åtanke blir det intressant att försöka förstå hur ungdomar 

förhåller sig till de problem som kan uppstå på respektive område när det gäller att publicera 

personlig information på internet.  

 

Syfte och frågeställningar 

Vi vill utifrån vår problembakgrund undersöka hur ungdomar reflekterar över bilder och 

bildpublicering på det sociala mediet Facebook. Syftet är att låta ungdomar beskriva sina 

tankar om de för- och nackdelar som publicering av bilder på Facebook kan innebära, både 

för en själv och för andra. Vi vill höra ungdomars resonemang utifrån fyra olika teman: 

medialisering, integritet, självbild och etik. Vi vill även se om de upplever att det finns några 

problem med bildpublicering på Facebook och om dessa går att koppla till studiens fyra 

teman. Syftet är även att undersöka om det finns skillnader i ungdomars resonemang, kring 

bildpublicering på Facebook, beroende på kön. 

Vi vill därför med denna studie besvara frågor kring varför ungdomar publicerar bilder 

på Facebook, och hur de ser på sin och andras publicering av dessa bilder. Studien ska 

besvara om ungdomar reflekterar över vilka problem och konsekvenser som deras och andras 

bildpublicering på Facebook kan innebära. Dessutom ska studien besvara om det finns några 

skillnader mellan hur unga män och unga kvinnor upplever bildpublicering på Facebook. 

Studien avgränsas till att kvalitativt undersöka ovan frågeställningar hos ungdomar i 

åldern 18 år, som studerar på Sundsvalls gymnasium och använder Facebook.
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Teori 
 
Diskussion, teori 

Det finns i dag många undersökningar som diskuterar användningen av sociala medier utifrån 

ett ungdomsperspektiv. Vi har hittat intressant tidigare forskning som kan lägga en grund för 

vår undersökning. Bland annat har Zeynep Tufekci studerat ungdomars attityder till att sprida 

information på sociala nätverk, Sonia Livingstone redogör med intervjuer för hur ungdomar 

ser på bilden av sig själva på ett socialt media och Sebastián Valenzuela med flera har 

undersökt hur studenter bygger upp förtroende mellan varandra på nätet genom att vara 

sociala.  

Vi kommer att beröra dessa och flera andra studier i vår undersökning där vi utgår från 

fyra teman – medialisering, integritet, självbild och etik, med teorier som i allmänhet går att 

koppla till sociala medier och i synnerhet till Facebook.  

 

Medialisering 

Elza Dunkels skriver att man i dag har en annan bild av hur unga använder nätet; skillnaderna 

mellan nätet och verkliga livet blir allt mindre, och i vissa fall är det inte ens meningsfullt att 

skilja mellan offline och online.17 Hon menar att detta är en naturlig utveckling när ny 

teknologi introduceras, och talar om dessa användare som ”digital natives”18. John Palfrey 

och Urs Gasser diskuterar uttrycket i sin bok ”Born Digital”, och även de menar att dessa 

unga ”digital natives” lever sina liv mycket på nätet utan att särskilja mellan online och 

offline.19 Gemensamt för dem är den tid de spenderar med digital teknologi, deras sätt att göra 

många saker samtidigt, deras tendenser att uttrycka sig själva och relatera till andra via 

digitala medier, samt det mönster de har för att få tillgång till och använda information för att 

inhämta ny kunskap och skapa nya konstformer.20 Elza Dunkels citerar Patrik Hernwall som 

menar att ”det verkar framkomma en öppenhet när vi kommunicerar med hjälp av 

informationsteknologier”21, samtidigt som hon själv utvecklar resonemanget till att denna 

öppenhet bland ungdomar visas i nätdagböcker och internetcommunities, och menar att det 

finns både fördelar, att man kan få hjälp och vänskap, men också nackdelar, att bli utnyttjad, 

med denna öppenhet22. 

                                                 
17 Dunkels, Elza (2007), Bridging the distance – Childrens strategies on the internet, Umeå: Umeå Universitet, s. 18. 
18 Unga som växt upp med det digitala mediet och använder det som en självklar del av sin vardag. 
19 Palfrey, John & Gasser, Urs (2008), Born Digital, New York: Basic Books, s. 4. 
20 Ibid, s. 4. 
21 Dunkels, Elza (2007), Bridging the distance – Childrens strategies on the internet, Umeå: Umeå Universitet, s. 52. 
22 Ibid, s. 52. 



CARL ROSENQVIST & JOHAN WESSEL   BILDER PÅ FACEBOOK 
MITTUNIVERSITETET, SUNDSVALL  C-UPPSATS HT 2009 

 
9

Nick Couldry beskriver uttrycket ”medialisering” som en del av ett större 

sammanhang, en sorts medielogik. Detta är en transformering av våra sociala och kulturella 

liv genom media, och av media.23 För att definiera begreppet ytterligare citerar han Hjarvard, 

som beskriver vilken inverkan medialiseringen har på samhället: 

 
Som koncept betecknar medialisering processen som genom vilken grundläggande delar av en kulturell 

eller social aktivitet antar en medieform. Som konsekvens utförs denna aktivitet mer eller mindre 

genom interaktion med ett medium, och det symboliska innehållet och strukturen av sociala och 

kulturella aktiviteter påverkas av mediet självt; som de gradvis blir mer och mer beroende av.24 

 

Nick Couldry menar att våra sociala och kulturella processer har anpassats för en 

mediepublicering, exempelvis att dokumentera högtidliga tillfällen för en ”digital 

storytelling”25. Detta efterliknar Susan Sontags teorier om fotografi – att vi är beroende av att 

se bilder från verkligheten för att kunna få bekräftat att en händelse har ägt rum. Hon menar 

att det är bilderna som formar vår verklighet och att fotograferandet har blivit ett sätt att 

uppleva saker. Slutligen innebär denna teori att själva upplevelsen av verkligheten, och hur vi 

tolkar denna, blir identisk med att ta bilder av den.26  

 Nancy Van House och Elisabeth Churchill diskuterar kring Sturkens analys om 

medieringen av ”teknologiska minnen” i en artikel: ”minnesteknologier inkluderar objekt som 

minnen eller souvernirer, som är ökat visuella; exempelvis ett stillbildsfotografi.”27 Vidare 

skriver Van House att fotografering länge har varit viktig för personliga, familjära och 

kulturella minnen, samt att en samling av sociala användningsområden har omfamnat 

filmbaserad teknologi – allt detta genom att folk enklare delar fler bilder, via  

e-post, fotobloggar och personliga hemsidor – och att vår samling av minnen snabbt blir 

digitala.28 Samtidigt menar Van House och Churchill att dessa digitala minnen inte är helt 

oproblematiska:  
 

För det första, inte allt som vi vill arkivera blir arkiverat, och antagligen blir mycket som vi inte vill ska 

bli det, arkiverat. För det andra, mycket av denna information är utom våra händer, […] och till slut, 

ibland vill man glömma, men med digitala minnen utom våra händer kan de bli svåra att glömma.29 

                                                 
23 Couldry, Nick (2008), Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital  
   storytelling, New media & society, vol. 10(3), s. 376. 
24 Ibid, s. 376. 
25 Att berätta eller illustrera en historia eller händelse på ett digitalt medium. 
26 La Grange, Ashley, (2008), Basic Critical Theory for photographers, Oxford: Focal Press, s. 34. 
27 Van House, Nancy & Churchill, Elisabeth (2008), Technologies of memory: Key issues and critical perspectives,  
   Memory studies, 2008;1, s. 296. 
28 Ibid, s. 297ff. 
29 Ibid, s. 302f. 
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Palfrey och Gasser påvisar denna problematik med ett exempel: ta en vanlig fest med 

studenter, där man kan fota med sin mobiltelefon och enkelt använda Facebook för att 

automatiskt ladda upp bilden så att alla kan se den, oavsett var bilden var tagen eller var 

personen som tittar befinner sig. När personen som var med på den uppladdade bilden blir 

äldre kanske denne funderar över sin kontroll över den ”digitala dossiern”30, men har 

fortfarande ingen kontroll över informationen i den från när han var yngre. Denna information 

kommer att hamna i tusentals händer, men han kommer aldrig kunna skåda informationens 

stora mängd, allt mindre kontrollera vad andra kan ta del av.31 Samtidigt drar de slutsatsen att 

dessa unga ”digital natives” inte är omedvetna till det faktum att den ”digitala dossiern” växer 

när de lever sina medierade liv – men de verkar inte vara särskilt oroade kring detta, och tror 

inte att något kommer hända som resultat av denna information.32 
 Dana Boyd tangerar en möjlig förklaring till denna inställning; hon menar att den 

biologiska programmeringen får oss att tro att de individer som delar personlig information 

indikerar förtroende, men menar samtidigt att personer kryddar denna personliga information 

eftersom det är ett mått i social hierarki.33 På samma sätt diskuterar Sebastián Valenzuela med 

flera, kring den sociala tilliten på Facebook: ”Genom Facebook kan användare märka att 

deras kontakter har egenskaper som gör dem mindre attraktiva, vilket kan leda till 

misstroende.”34 Samtidigt bekräftar de Dana Boyds resonemang om förtroendegivande 

aspekter: ”Denna [personliga] information kan reducera osäkerheten om andra användares 

intentioner och beteenden, vilket är en nödvändighet för att utveckla normer av pålitlighet och 

ömsesidighet.” 

En liknande diskussion förs av Jimmy Wales, grundare av Wikipedia, och Andrea 

Weckerle, som menar att man definierar individers engagemang och interaktion i ett uttryck: 

”Socialt kapital kan anses vara en investering i sociala relationer med en förväntad 

återkoppling”.35  

Vidare menar de att denna ”sociala skötsel” kan ses som både en aktivitet för att ge ett 

starkare band, men även som en tävlingsaktivitet: att öka ens rykte och status såväl som att få 

                                                 
30 Information på internet som går att koppla till vår verkliga identitet. 
31 Van House, Nancy & Churchill, Elisabeth (2008), Technologies of memory: Key issues and critical perspectives,  
   Memory studies, 2008;1, s. 50. 
32 Ibid, s. 51. 
33 Boyd, Danah (2008), Facebook’s Privacy Trainwreck, Convergence: The International Journal och Research into  
   New Media Technologies, 2008:14, s. 17. 
34 Valenzuela, Sebastián (2009), Is there social capital in a social network site?, Journal of computer-mediated  
   communication, vol. 14, s. 878. 
35 Fraser, Matthew & Dutta, Soumitra (2009), Throwing Sheep in the Boardroom, West Sussex: John Wiley & Sons  
    Ltd, s.117. 
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tillgång till andra, och känna en social och praktisk samhörighet.36 Vidare kopplar Stefanone 

och Lackaff ihop ålder, kön och antal vänner till hur man publicerar och delar med sig av 

bilder på nätet.37 

 

Integritet 

Miljoner användare av Facebook publicerar saker till sitt sociala online-nätverk, trots att 

många av dem vet att dessa data samlas någon annanstans, och kan användas av en okänd 

tredje part, inkluderande arbetsgivare eller statliga agenturer för syften som de inte var 

menade för,38 något som står i Facebooks användaravtal39 för att upplysa nya medlemmar om 

sajtens integritetsinställningar. Lahlou skriver att integriteten därför blir ett dilemma: ”vi 

måste förse andra med någon identitet; men genom att göra det så avslöjar vi personlig 

information; och när vi en gång gjort det kan denna användas för andra ändamål än den 

nuvarande interaktionens ändamål, utan vår vetskap och vilja”40. Vidare står det i Facebooks 

användaravtal att en användare inte får ”impersonalisera” en person eller missrepresentera sig 

själv. Lewis med flera menar därför att den information en användare förser sin profilsida 

med, är särskilt känslig – och som utveckling av detta citerar de Gross och Acquistini, som 

räknar upp några risker som resultat av detta; pinsamheter, utpressning, förföljelse, eller 

identitetsstöld.41 

 Tufecki skriver att ”medan integritetsinställningar existerar för de flesta sajter, så är 

det ett signifikant antal användare som inte använder dem”42. Timm och Duven citerar 

Reszmierski och Ferencz, som pratar om integritet som en individs rätt att kontrollera 

personlig information.43 Samtidigt citerar de Meredith, som menar att en person inte kan utgå 

från att information man delar med sig av på ett socialt nätverk är personlig, eftersom 

intentionen är att dela med sig av just den informationen.44 I en artikel om internetsäkerhet 

skriver Brendesha Tynes att medlemmarna på Facebook tillåts ställa in profilen så att denna 

                                                 
36 Tufecki, Zaynep (2008), Grooming, Gossip, Facebook and Myspace, Information, Communication & Society, vol. 
    11, nr. 4, s. 546. 
37 Stefanone, Michael & Lackaff Derek (2009), Reality television as a model for online behaviour: Blogging, photo  
    and video sharing, Journal of comouter-mediated communication, vol. 14, s. 971f. 
38 Lahlou, Saadi (2008), Identity, social status, privacy and face-keeping in digital society, Social Science Information,  
   vol. 47, nr. 3, s. 308.  
39 Se www.facebook.com.  
40 Lahlou, Saadi (2008), Identity, social status, privacy and face-keeping in digital society, Social Science Information,  
   vol. 47, nr. 3, s. 311. 
41 Lewis, Kevin (2008), The Taste för Privacy, Journal of computer-mediated communication, vol. 14, s. 80f. 
42 Tufecki, Zaynep (2008), Grooming, Gossip, Facebook and Myspace, Information, Communication & Society,  
    vol. 11, nr. 4, s. 549. 
43 Timm, Diane & Duven, Carolyn (2008), Privacy and social networking sites, New directions  
   for student services, nr. 124, s. 90. 
44 Ibid, s. 90. 
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endast kan ses av dem som de själva har lagt till som sina vänner.45 Gällande detta skriver 

Palfrey och Gasser att unga personer har orsak att lita på sina vänner på skolan, eftersom de 

ser dem varje dag och känner dem.46 Samtidigt blir problemet uppenbart när Tufecki skriver 

om så kallade ”vänner” på Facebook: 

 
Integritetsinställningarna betyder ofta helt enkelt att bara ”vänner” på det digitala sociala nätverket, som 

kan vara hundratals och tusentals, kan se profilen. De flesta användarna av digitala sociala nätverk, 

speciellt gymnasieungdomar, lägger frivilligt till de personer som frågar om de får vara ens vän, i ens 

digitala sociala nätverk.47 

 

Detta resonemang kopplat till Boyds beskrivning av Facebook visar problematiken tydligt: 
 

Medan Facebook tror att alla ”vänner” är ens vänner, har användarna olika skäl för att behålla 

vänskapsbandet på sajten [Facebook], som inte har någonting att göra med de dagliga mötena. [---] 

News feeds skiljer inte mellan dessa – alla ”vänner” behandlas lika, och uppdateringar kommer från alla 

”vänner”, inte bara de som en vän ser som ”nära vänner”.48 

 

Palfrey och Gasser menar att den som kan göra mest för att skydda sin integritet är personen 

själv, och menar att den viktigaste delen till lösningen är det sunda förnuftet.49 Däremot visar 

Tufecki att studenter han studerat inte oroade sig över dessa integritetsproblem, men att dessa 

försöker fastställa en gräns mellan publikt och privat.50 Han menar även att studenters 

möjlighet att bli sedd är större än deras oro för integritetsproblem, och att dessa därför är väl 

medvetna om deras profils synbarhet – men att de gör dessa val baserat på nuvarande oro 

snarare än en oro om möjliga problem i framtiden.51 Bernhard Debatins (med flera) studie 

visar att användare av Facebook ser att ”fördelarna med att använda Facebook överväger de 

uppfattade nackdelarna, såsom intrång i integriteten – även när detta hade hänt”52. De menar 

vidare att en del av dessa fördelar var möjligheten att delta i ett intimt, men ändå distanserat, 

voyeristiskt utövande; och att kolla på skvaller och rykten genom ”news feed” eller vänners 

                                                 
45 Tynes, Brendesha (2007), Internet safety gone wild, Journal of adolescent research, vol. 22, nr. 6, s. 575. 
46 Palfrey, John & Gasser, Urs (2008), Born Digital, New York: Basic Books, s. 67. 
47 Tufecki, Zaynep (2008), Grooming, Gossip, Facebook and Myspace, Information, Communication & Society,  
    vol. 11, nr. 4, s. 549. 
48 Boyd, Danah (2008), Facebook’s Privacy Trainwreck, Convergence: The International Journal och Research into  
    New Media Technologies, 2008:14, s. 17. 
49 Palfrey, John & Gasser, Urs (2008), Born Digital, New York: Basic Books, s. 70. 
50 Tufecki, Zeynep (2008), Can you see me now, Bulletin of science technology society, 2008; 28, s. 33. 
51 Ibid, s. 34. 
52 Debatin, Bernhard m.fl. (2009), Facebook and online privacy, Journal of computer-mediated communication, 
    vol. 15, s. 101. 
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bilder.53 Vad man gör och hur man engagerar sig på ett socialt nätverk ses av andra; något 

som Zeynep Tufecki har undersökt: 

 
Facebook tillåter användare att ”tagga” individer på fotografier som laddats upp till sidan, vilket innebär 

en identifiering av personen på fotografiet och därmed en länkning av bilden till personens profil, och 

skapar då ett sökbart digitalt led av en persons sociala aktiviteter. En ”news feed” visar vad ens vänner 

har gjort på sajten.54 

 

Couldry berör ämnet bilder genom begreppet ”storytelling”, och tror att man framöver 

kommer se vissa mönster när det gäller utformningen av sina berättelser, och att dessa går att 

ställa i kontrast till muntliga berättelser. Bland annat nämner han ett ökat tryck att generellt 

presentera sina berättelser visuellt snarare än med text, samt att bli tvungen att räkna med 

möjligheten att allt man lägger upp kan få en oönskad publik. Vidare menar Nick Couldry att 

folk redan tänker på det senare, då det kommit rapporter om att arbetsgivare letar efter 

personlig information på sociala nätverk som kan vara intressanta för att bedöma en sökandes 

lämplighet. Denna anpassning kan ses som en effekt av medialiseringen.55 Samtidigt ser han 

att detta problematiserar idén att sociala nätverk bara representerar en medialisering; unga 

personer undanhåller personligt material som man skulle kunna ha lagt upp på Facebook på 

grund av ett socialt tryck att ha en närvaro på mediet.56 Detta genom att hålla fast vid gamla 

gränssättningar istället för att ändra dem. 

 Detta resonemang kan utvecklas till en ”digital dossier”, med information om varje 

individ, och ur detta växer en digital identitet – information som är associerad med individens 

namn, på exempelvis Facebook.57 Men denna digitala information är inte bara komponerad av 

de data som individen själv bidragit med, utan även det som andra samlat ihop om 

individen.58 Palfrey och Gasser menar att det är än svårare för yngre personer att kontrollera 

denna digitala identitet, givet den utbredda användningen av informationsteknologin i sina liv, 

samt den sociala normen att dela information med sina vänner online.59 

                                                 
53 Debatin, Bernhard m.fl. (2009), Facebook and online privacy, Journal of computer-mediated communication, 
    vol. 15, s. 101. 
54 Tufecki, Zaynep (2008), Grooming, Gossip, Facebook and Myspace, Information, Communication & Society,  
    vol. 11, nr. 4, s. 546. 
55 Couldry, Nick (2008), Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital  
    storytelling, New media & society, vol. 10(3), s. 381f. 
56 Ibid, s. 382f. 
57 Palfrey, John & Gasser, Urs (2008), Born Digital, New York: Basic Books, s. 40. 
58 Ibid, s. 41. 
59 Ibid, s. 41. 
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 Sonia Livingstone menar att även normativa värderingar online i praktiken är 

kopplade till riskfyllda aktiviteter gällande digitalt innehåll, och att det som för en vuxen 

person verkar riskabelt är motsatsen för en tonåring; det är precis dessa aktiviteter de söker.60 

Debatin med flera, citerar La Rose och Eastin, som menar att personer använder media för att 

uppfylla tre behov; behovet av diversitet och underhållning, behovet av (para-sociala) 

förhållanden, samt behovet av att konstruera en identitet.61  

 

Självbild 

Susannah Stern skriver att unga internetanvändare använder nätet för att berätta om sig själva 

för att se vilken typ av mottagande denna information ger. Ungdomarna väljer vilka aspekter 

de vill visa, som ger den bästa eller ”rätta” bilden av en själv.62  

David Gauntlett redogör för att det finns en tanke och reflektion över vad man visar på 

Facebook, och varför.63 Vidare har Gauntlett formulerat en objektsmodell där han konstaterar 

att bilder är ett tydligt uppvisande av objekt, som visar vem man är.  

Samtidigt har den virtuella verkligheten gett en ny mening åt ordet ansiktslyftning 

menar Matthew Fraser och Soumitra Dutta. På en sajt som Facebook går det att gömma sig 

bakom en självkonstruerad virtuell identitet. En vanlig tjej blir en het snygging, en blyg nörd 

blir socialt utåtriktad och en tjockis blir smal. Presentationen av en själv på nätet är fri från de 

omedelbara konsekvenserna som en kontakt öga mot öga skulle innebära.64 När en person 

lägger upp en profil på ett socialt media så kan hon välja att presentera sig på ett markant 

annorlunda sätt mot hur hon skulle uppfattas i verkliga livet. Men trots denna möjlighet så 

tenderar unga människor att uttrycka sin personlighet på nätet på ett sätt som överensstämmer 

med deras personlighet i det verkliga livet.65  

Man kan inte förutsätta att all information på en profil, inom ett socialt media, går att 

tolka som personlig. Individen kan ha lagt upp ett foto föreställande sin hund istället för en 

bild på sig själv. Eller någon kan ha skickat ett meddelande att hon är gravid, fast det inte är 

så. Det skämtsamma innehållet syftar inte till att presentera personlig information, utan vill 

                                                 
60 Livingstone, Sonia (2007), Taking risky opportunities in youthful content creation, New media and society,  
   vol. 10(3), s. 397. 
61 Debatin, Bernhard m.fl. (2009), Facebook and online privacy, Journal of computer-mediated communication, 
    vol. 15, s. 89. 
62 Stern, Susannah (2008), Youth, Identity, and Digital Media, red. Buckingham, David, Cambridge: The MIT Press,  
    s. 107. 
63 Gauntlett, David (2002), Media, Gender and Identity: An introduction, London: Routledge, s. 99. 
64 Fraser, Matthew & Dutta, Soumitra (2009), Throwing Sheep in the Boardroom, West Sussex: John Wiley & Sons  
    Ltd, s. 32. 
65 Palfrey, John & Gasser, Urs (2008), Born Digital, New York: Basic Books, s. 20f. 
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visa att man har en livaktig och förtrolig relation mellan sina vänner på det sociala mediet. 

Bilden av en själv skapas i den jämlika gruppen.66  

När en profil på ett socialt media konstrueras så krävs det en konstant reflektion över 

vem jag är och vem jag vill bli. Identiteten utvecklas i jämförelsen med mig själv och andra.67 

Sophie Woodward diskuterar hur vi försöker se på oss själva genom publikens ögon för att 

kunna avgöra hur vi ska konstruera vårt jag. Detta har blivit ännu mer relevant i eran av 

Facebook och andra liknande sajter, då ens identitet förmedlas genom bilder av sig själv.68 

Laura E. Buffardi och W. Keith Campbell har i en studie över narcissim och sociala 

medier konstaterat att personer som bedöms vara narcissistiska också uppfattas som mer 

fysiskt attraktiva på bilder som de lägger ut på Facebook. De uppfattas också som mer sexiga 

och framhävande, vilket i sin tur leder till en högre kvantitet av sociala interaktioner inom 

mediet.69  

Cecilia Löfberg diskuterar genuskonstruktioner och menar att det inte är mindre 

viktigt att vara kvinna eller man online än vad det är på andra samhälleliga arenor.70 Det är 

viktigt för kvinnor att vara attraktiva och sexuellt begärliga i uppbyggandet av genus, utifrån 

en heterosexuell norm. I diskursen om den maskulina sexuella driften så positionerar sig 

kvinnan som ett objekt för mäns sexualitet. Positionen är dock inte helt passiv då kvinnans 

förmåga att attrahera män ger makt och status i den feminina positionen.71 Men samtidigt kan 

kvinnan i försöken att vara attraktiv istället uppfattas som lösaktig. Därför balanserar alltid 

kvinnan mellan att inte framstå som oattraktivt okvinnlig och inte heller alltför sexuellt 

tillgänglig. Det medför att kvinnan blir mer fokuserad på den yttre verkligheten som hela 

tiden är redo att döma och bedöma. I konstruktionen av det maskulina så bejakas det sexuella 

begäret och en man med många sexualpartners möts inte av samma fördömande synsätt som 

när en kvinna lever på detta sätt.72  

När tonårsflickor visar upp sina identiteter på nätet skapar det ett innehåll som är 

oförenligt med endera vuxenliv eller barndom, resonerar Justine Cassell och Meg Cramer. 

Bilderna är ofta privata till sin natur, men exponeras för en större publik. Deras kroppar  

                                                 
66 Livingstone, Sonia (2008), Taking risky opportunities in youthful content creation, New Media & Society,  
    vol 10, s. 399f. 
67 Tynes, Brendesha M. (2007), Internet Safety Gone Wild?, Journal of Adolescent Research, vol. 22, s. 579. 
68 Woodward, Sophie (2008), Digital Photography and Research Relationships, Sociology, vol. 42, s. 866. 
69 Buffardi, Laura E. & Campbell, W. Keith (2008) Narcissism and Social Networking Web Sites, Personality  
    and Social Psychology Bulletin, vol. 34, s. 1309. 
70 Löfberg, Cecilia (2008), Möjligheternas Arena?, Stockholm: Stockholms universitet, s. 49f. 
71 Ibid, s. 50. 
72 Ibid, s. 54f. 
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påminner om ett barns men framställs som vuxna och fullt utvecklade. Flickornas sätt att 

utforska gränserna för sina identiteter innebär samtidigt en risk för att deras sociala ställningar 

försämras.73  

 
Etik 
Tom Wheeler diskuterar huruvida ett fotografi kan vara oetiskt. Han resonerar att de val vi 

gör när vi komponerar och använder ett fotografi antingen kan vara etiska eller oetiska. Ett 

specifikt fotografi är etiskt neutralt i sig självt, anser Wheeler. Det är sammanhanget som 

fotografiet används i som bestämmer huruvida bilden blir oetisk eller inte. Dessutom kan ett 

fotografi betyda olika saker för olika personer, och dessa betydelser kan skifta beroende på 

tidpunkt. Wheeler skriver: ”låt oss komma ihåg att ett foto inte bara är en bild i en ram utan 

snarare ett element av en process som börjar i fotografens sinne och slutar i sinnet hos 

betraktaren”.74 

 ”Digital natives” kan på samma sätt som alla människor behandla andra illa, förklarar 

John Palfrey och Urs Gasser. Men med den digitala tekniken är det ofta enklare att såra någon 

på ett smärtsamt sätt, som sedan kan vara svårt att ångra. De resonerar vidare att det finns 

kriminella som använder nätet för att skada unga människor, men att detta inte är något som 

man kan skuldbelägga själva mediet för. För att motverka att människor såras eller kommer 

till skada inom den digitala teknologin kan ”digital natives” se till att bry sig om andra och 

agera på ett ansvarsfullt sätt.75 Detta kan de göra genom att ställa sig frågan varje gång de 

tänker publicera en bild: ”Skulle jag vilja att den här bilden hamnar på förstasidan i New York 

Times, eller högst upp på mitt cv?” Vidare menar Palfrey och Gasser att många börjar 

använda sig av denna typ av logik efter att ha haft, eller hört om en kompis, som har haft en 

dålig upplevelse.76 

                                                 
73 Cassell, Justine & Cramer, Meg (2008), High Tech or High Risk, Digital Youth, Innovation, and the Unexpected,  
    red. McPherson, Tara, Cambridge: The MIT Press, s. 69f. 
74 Wheeler, Tom (2002), Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age,  
    Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates Inc, s. 102. 
75 Palfrey, John & Gasser, Urs (2008), Born Digital, New York: Basic Books, s. 279. 
76 Ibid, s. 70. 
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Sammanfattning, teori 

I de teorier som vi har studerat ser vi att ungdomar lever ett medialiserat liv. Genom sin 

kommunikation med hjälp av bilder på det sociala mediet bygger de upp sin digitala 

vänskapskrets som samtidigt är nära kopplad till det verkliga livet. Teorierna visar att 

ungdomar har vuxit upp med att dela med sig av information om vad som händer i deras liv. 

Samtidigt måste ungdomar i dag tänka på vad som finns kopplat till deras digitala identitet, 

och den information man delar med sig av, eftersom den kan ses av en stor och okänd publik. 

Därför väljer ungdomar att anpassa bilderna av sig själva utifrån hur de vill framställa sig 

inför andra. Samtidigt visar teorierna att bilder kan upplevas olika beroende på betraktare och 

sammanhang.  

 Vår undersökning kommer utifrån berörda teorier med en ny vinkel bygga vidare på 

förståelsen för hur ungdomar använder bilder för att kommunicera på ett socialt media, och 

vilka nackdelar detta kan innebära. Detta är intressant då vi inte har sett någon tidigare 

forskning som berör specifikt bildkommunikation på Facebook.  
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Metod 
 
Undersökningen 

En relevant metod för studien är att göra en kvalitativ undersökning, där man har en möjlighet 

att få förståelse för mer komplicerade fenomen.77 Detta sker genom strukturerade 

gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, med ungdomar som flitigt använder Facebook som 

socialt media. 

Vi vill ta reda på och kartlägga förekomsten av olika förhållningssätt samt öka 

förståelsen för olika resonemang.78 Därför väljer vi en kvalitativ metod eftersom 

frågeställningarna handlar om ett hermeneutiskt79 tolkningssätt. En kvantitativ metod hade 

varit en möjlig metod för att undersöka andra aspekter som mer handlar om statistiska 

resultat, något som då istället skulle ge värdefull information för att kunna göra 

generaliseringar kring fenomenet som vi undersöker.  

För att få en djupare förståelse om intervjuobjektens uppfattningar i ämnet är 

fokusgrupper med öppna frågor utan fasta svarsalternativ lämpliga för denna studie. En fördel 

med fokusgrupper som metod är att det minskar intervjuarens styrande roll; istället handlar 

det om att få igång ett samtal mellan deltagarna i fokusgruppen.80 Deltagarna kan känna stöd 

av varandra och ha lättare att öppna sig, än när de sitter avskiljt med en intervjuare.81 

Ungdomarna redogjorde för sin syn kring bildpublicering på Facebook, genom att 

tillsammans samtala kring de frågor vi ställde till gruppen. En fokusgrupp berör generellt 

färre teman än vad som görs under en samtalsintervju – men varje tema får istället en bredare 

belysning.82 Frågorna som ska diskuteras bör inte vara fler än tre-fyra stycken för att alla ska 

få en chans att yttra sig i frågan.83 Vi använde oss därför av fyra teman; medialisering, 

integritet, självbild och etik. För dessa teman utformades frågor till en intervjuguide84, utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar. 

Genom denna form av metod ges en möjlighet att se hur deltagarna tillsammans tänker 

kring ett visst fenomen, i detta fall Facebook, och nå de djupare värderingarna deltagarna har 

kring ämnet.85  

                                                 
77 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2000), Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, s. 50. 
78 Esaiasson, Gilljam & Oscarsson, Wängnerud (2007), Metodpraktikan, Vällingby: Norstedts Juridik, s. 363. 
79 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2000), Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, s. 155f.  
80 Esaiasson, Gilljam & Oscarsson, Wängnerud (2007), Metodpraktikan, Vällingby: Norstedts Juridik, s. 362.  
81 Ibid, s. 363. 
82 Ibid, s. 362.  
83 Ibid, s. 369.  
84 Se bilaga 1: Intervjuguide. 
85 Esaiasson, Gilljam & Oscarsson, Wängnerud (2007), Metodpraktikan, Vällingby: Norstedts Juridik, s. 362.  
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Gruppintervjuerna genomfördes på ungdomarnas skola, pågick i mellan 35 och 45 

minuter, spelades in och transkriberades sedan med hjälp av inspelningarna för att dessa 

skulle bli korrekt nerskrivna. 

 

Urval 
Denna studies urvalsgrupp är av teoretisk karaktär, vilket är ett aktuellt val eftersom 

undersökningen fokuserar på en viss grupp i samhället som är särskilt intressant att studera.86 

Urvalsprocessen för denna studie utgår från att man gör ett selektivt urval där det gäller att få 

fram en ändamålsenlig grupp av personer som kan uttala sig om det fenomen som diskuteras i 

undersökningen, i detta fall Facebook.87   

Studiens population består av ungdomar studerande på Sundsvalls gymnasium som är 

18 år och använder Facebook regelbundet. 

Urvalet skedde i flera steg. Först valdes fyra programinriktningar inom Sundsvalls 

gymnasium; media, ekonomi, natur och omvårdnad. Därefter kontaktades ansvarig för 

respektive programinriktning som i sin tur föreslog lämplig klass. I klassen fick eleverna 

själva anmäla sitt intresse att delta i undersökningen, med kravet på att de är aktiva på 

Facebook och 18 år fyllda. Eleverna upplystes även om att resultatet presenteras anonymt. 

Totalt valdes sex fokusgrupper genom stratifierat88 urval efter kön. Tre fokusgrupper 

om vardera fyra personer utgjordes av män från ekonomi, natur och media. Tre fokusgrupper 

om vardera fyra personer utgjordes av kvinnor från omvårdnad, ekonomi och media. 

Totalt ingick 24 personer i undersökningen. 

 

Diskussion, urval 
Valet av population (ungdomar, ålder) grundar sig i att dessa vuxit upp med sociala medier i 

större utsträckning än äldre har, och kan antas ha ett naturligt och självklart förhållande till 

användningen av dessa medier.  

Valet av ålder (18 år) ger en möjlighet att fånga upp de ungdomar som är tillräckligt 

vuxna för att ha reflekterat över de frågor vi vill få besvarade, och tar ansvar för sina egna 

handlingar, och samtidigt ser användandet av Facebook som en del av sina liv. Vidare 

underlättar det för studien att personen är myndig och inte behöver tillstånd från målsman för 

att delta i vår undersökning. 

                                                 
86 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2000), Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, s. 57. 
87 Ibid, s. 56. 
88 Ibid, s. 202. 
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Valet av gymnasium (Sundsvalls gymnasium) spelar ingen roll för resultatet eftersom 

studien inte syftar till att göra en generalisering av resultatet. Inte heller en geografisk 

spridning skulle ge någon fördel för vår studie. Orten väljs av praktiska skäl för studiens 

genomförande. 

Att vi valde en gymnasieskola och inte andra grupper/mötesplatser var för att undvika 

att få en majoritet av ungdomar med specialintressen, inom exempelvis organisationer. 

Valet av gymnasiestuderande ungdomar ger en möjlighet att sätta samman grupper 

som känner varandra, vilket kan antas ge en intressantare diskussion, eftersom det handlar om 

sociala medier, vänner och kommunikationen dem emellan. Elever i samma klass har en 

viktig egenskap gemensamt – de är vänner och spenderar mycket tid tillsammans, vilket är en 

fördel vid utformningen av en fokusgrupp.89  

  Eftersom eleverna självmant anmälde sig till undersökningen minskades risken för att 

de kände sig tvingade till att delta, samt att de kan antas ha något intressant att säga kring 

Facebook.  

Ambitionen var att hitta de som är med i Facebook och använder mediet aktivt, samt 

utnyttjat funktionen för att ladda upp bilder på Facebook.  

  Man bör använda sig av tre fokusgrupper per aspekt man vill undersöka.90 I vårt fall 

är denna aspekt skillnaden mellan hur könen reflekterar kring studiens teman.  

Fyra till sex personer i varje fokusgrupp är en vanlig tumregel. Sammansättningen 

med fyra personer i varje fokusgrupp kan anses vara lämpligt för vår undersökning. Antalet 

får inte vara för litet så att samtalet stannar av, men inte heller vara för stort så att personer 

blir tysta.91 

 För att säkerhetsställa representativiteten gällandes män och kvinnor i undersökningen 

använde vi oss av ett stratifierat92 urval där vi efterfrågade män till hälften av grupperna, 

kvinnor till den andra hälften.  

Mycket av det som vår studie vill undersöka inbegriper tankar kring det sociala spelet 

mellan kön, hur man framställer sig själv inför andra. Michael Stefanone och Derek Lackaff 

citerar Eakins och Eakins i en artikel om onlinebeteende och delning av fotografier; ”tidigare 

undersökningar pekar på att män och kvinnor kommunicerar på olika sätt och av olika sociala 

orsaker”.93 Vidare skriver han att dessa könsskillnader bör tas med i beräkningen när man 

                                                 
89 Esaiasson, Gilljam & Oscarsson, Wängnerud (2007), Metodpraktikan, Vällingby: Norstedts Juridik, s. 366.  
90 Ibid, s. 366. 
91 Ibid, s. 366. 
92 Ibid s. 202. 
93 Stefanone, Michael & Lackaff, Derek (2009), Reality televison as a model for online behaviour, Journal of  
   Computer-Mediated Communication, vol. 14, s. 972. 
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studerar internetbaserad kommunikation, såsom bloggar eller foto- och videodelningssidor. 

Danah Boyd förstärker teorin om att det finns skillnader i hur olika kön deltar på de sociala 

nätverken, och att dessa skillnader inte bör ignoreras.94 Genus och sexualitet är själva kärnan i 

hur vi ser på identitet.95 Vi antar därför att diskussionen kan hämmas i en könsmixad grupp, 

då man räds hur man blir uppfattad av det motsatta könet, i synnerhet om man känner 

varandra i denna känsliga ålder, framförallt när Facebook även används till att flörta96. 

Studien undersöker bland annat hur män och kvinnor skiljer sig i upplevelsen av 

bildpublicering på Facebook; därför består undersökningen av uppdelningen med tre 

fokusgrupper med män och tre fokusgrupper med kvinnor. 

 

Validitet och reliabilitet 

Studien har en hög resultatvaliditet, eftersom vi undersöker precis de personer vi uttalar oss 

om att vi vill undersöka – gymnasieungdomar i åldern 18 år som använder Facebook.97 De 

frågor vi har ställt berör direkt det vi är intresserade av att undersöka.  

Studiens metodform är fokusgrupper, en typ av gruppintervju, vilket har gjort det 

möjligt att reda ut eventuella oklarheter eller missförstånd på plats, vilket ökar reliabiliteten 

och frånvaron av slumpmässiga och osystematiska fel.98 De vi intervjuat har även haft 

möjlighet att ställa frågor om de inte förstått vår frågeställning.  

En faktor som ökar reliabiliteten är att vi har flera fokusgrupper som uttalar sig, vilket 

ökar chanserna till ett mer korrekt resultat och möjlighet till teoretisk mättnad.  

Den interna validiteten är hög, eftersom intern validitet och resultatvaliditet kan 

likställas vid slutsatser som är beskrivande.99 Vi har noga studerat materialet för att undvika 

eventuella misstolkningar av dess innehåll. Tolkningar är samtidigt alltid bara mer eller 

mindre sannolika eller trovärdliga. Det finns ingen grundval för absolut korrekta tolkningar, 

eftersom de i hög grad är baserade på omdömen och erfarenheter.100 Samtidigt måste vi som 

samhällsforskare förhålla oss till en värld som redan är tolkad av intervjuobjekten själva, i 

enlighet med den dubbla hermeneutiken.101 

                                                 
94 Buckingham, David (2008), Youth, identity, and digital media, Cambridge: The MIT Press, s. 121. 
95 Gauntlett, David (2008), Media gender and identity, London: Routledge, s. 1. 
96 Buckingham, David (2008), Youth, identity, and digital media, Cambridge: The MIT Press, s. 121. 
97 Esaiasson, Gilljam & Oscarsson, Wängnerud (2007), Metodpraktikan, Vällingby: Norstedts Juridik, s. 70. 
98 Ibid, s. 70. 
99 Ibid, s. 64. 
100 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Uddevalla: Daidalos, s. 198. 
101 Ibid, s. 175.  



CARL ROSENQVIST & JOHAN WESSEL   BILDER PÅ FACEBOOK 
MITTUNIVERSITETET, SUNDSVALL  C-UPPSATS HT 2009 

 
22

 Undersökningens externa validitet är mycket låg, eftersom vi inte kan göra några 

generaliserande slutsatser till någon större population från det urval vi har valt att 

undersöka.102 

 

Felkällor 

 Det kan vara till nackdel att vi var två män som intervjuade fokusgrupperna med 

kvinnor, eftersom detta kan ha hämmat diskussionen gällandes intervjupersonernas 

agerande på Facebook i vissa situationer som diskuterades. 

 Två eller flera personer i en fokusgrupp kan ha eller haft en relation som påverkade 

deras vilja att uttala sig om vissa områden. 

 Intervjuobjekten kan i en diskussion av okända skäl undanhållit, överdrivit eller 

underdrivit betydelsen av en viss händelse eller ett visst problem som är av betydelse 

för undersökningen. 

 

Resultatredovisning 

En intervjuguide103 utformades utifrån modellen för kvalitativa intervjuer i fokusgrupp där 

frågorna är öppna utifrån studiens frågeställningar.  

 När intervjuerna var utförda transkriberades dessa, uppdelat per fokusgrupp, för att 

åskådliggöra materialet. Materialet kategoriserades sedan utifrån våra fyra teman; 

medialisering, integritet, självbild och etik. Detta genom att fyra utskrifter av alla 

fokusgruppers transkriberingar gjordes, som tilldelades varsitt tema. Sedan markerades 

relevanta citat där våra intervjupersoner berörde respektive tema, i respektive utskrift.  

 Vid analyseringen av resultatet utgick vi från att hitta återkommande mönster som går 

att koppla till våra teorier. Dessa mönster stärks med hjälp av utdragna citat från intervjuerna 

(med fingerade namn) som stödjer redovisningen och driver analysen framåt.104 Resultat och 

analys presenteras därför utifrån våra fyra teman; medialisering, integritet, självbild och etik. 

                                                 
102 Esaiasson, Gilljam & Oscarsson, Wängnerud (2007), Metodpraktikan, Vällingby: Norstedts Juridik, s. 64. 
103 Se bilaga 1: Intervjuguide. 
104 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2000), Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, s. 67. 
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Resultat och analys 
 
Medialisering 

När det gäller synen på Facebook, och dess användningsområde, ser vi tydliga likheter med 

Elza Dunkels beskrivning av att offline och online flyter ihop för unga användare som ser 

tekniken som naturlig, så kallade ”digital natives”.105 Maja förklarar varför man lägger upp 

bilder på Facebook: ”Det har väl pågått sedan man var liten, det är naturligt”.106 Enar påpekar 

samma självklarhet: ”Det är bara något man gör.”107 Yamina säger att ”Det finns ju vissa som 

lägger upp bilder varje dag. [---] Man är nyfiken och kollar. Vill se hur de haft det, vilka som 

är med på bilden.”108 Deras resonemang kring bilder är ofta kopplat till specifika händelser, 

och de ser det som naturligt att man delar med sig av sina bilder från dessa händelser, och det 

ganska snabbt inpå händelsen. Så här beskriver Yamina bildpublicering om det varit en fest: 

”Jag har ju en kompis som nästa morgon, samma natt, sitter vid datorn och lägger ut bilder. Så 

när man vaknar på morgonen, går jag in och kikar, sedan ser man att de lagt upp dem. Det är 

roligt.”109 En liknande inställning har Erik: ”Det är ju roligare om bilderna kommer dagen 

efter än att det dröjer en månad”110. Oscar säger att ”Om det är fest på fredagen eller lördagen 

så brukar det komma upp bilder på söndag kväll. Så ganska snabbt är det”111, och Clara säger 

att ”men någon dag efter så, då kan man vänta sig några bilder”112.  

Vi ser att mönstret är en sammansmältning av händelser ur verkliga livet och den 

information man delar med sig av och diskuterar kring, på Facebook. Tre av våra 

intervjupersoner drar även parallellen till en dagbok113, medan vi ser tendenser av 

medialiseringen i det som Ella berättar om vissas beteende:  
 

Kul att se vad de gör, men sedan finns det vissa som inte har så roliga bilder, som knäpper på vad som 

helst; ”I dag var jag på stan och här kommer en bild på stan, vi fikade”, och har en bild på en bulle. Det 

är inte så kul att kolla på. Men om de gjort några speciella saker.114 

 
I enlighet med Patrik Hernwalls tankar kring en öppenhet när man kommunicerar genom 

informationsteknologier115, ser vi att våra intervjupersoner tänker på samma sätt när det gäller 

                                                 
105 Dunkels, Elza (2007), Bridging the distance – Childrens strategies on the internet, Umeå: Umeå Universitet, s. 18. 
106 Maja, s. T20. 
107 Enar, s. T10. 
108 Yamina, s. T35. 
109 Yamina, s. T37. 
110 Erik, s. T18. 
111 Oscar, s. T18. 
112 Clara, s. T23. 
113 Clara, s. T20, Yamina, s. T34, Stina, s. T25. 
114 Ella, s. T35. 
115 Dunkels, Elza (2007), Bridging the distance – Childrens strategies on the internet, Umeå: Umeå Universitet, s. 52. 
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att hamna på bild på Facebook. Antagligen spelar deras bakgrund som ”digital natives” en 

stor roll här; de har vuxit upp i ett medialiserat samhälle med denna exponering och tar den 

för given. Enar säger att ”För mig spelar det ingen roll. [---] På stan kan ju ändå alla se mig 

ändå”116, medan Anders tycker ”ja det är väl något man får räkna med antar jag. Det är 

mycket bilder som åker upp på Facebook”117. Johan menar att det går att ta delningen av 

information ett steg till: ”Allt kommer fram, allt kommer upp på Facebook”118, och Clara 

menar att ”det är på Facebook folk får reda på saker”119.  

 Många av våra intervjupersoner påpekar flertalet fördelar med att vara digitalt social 

och att dela med sig av bilder och information. Bland annat berättar Oscar om hur han tog ett 

foto på sin trasiga dator och la upp på Facebook, för att få hjälp att hitta en lösning, med en 

diskussion som resultat.120 Samtidigt har man något att dela, något att diskutera och reflektera 

över, såsom Johan beskriver det: ”om man varit på krogen så kanske man har tagit bilder, så 

laddar man upp dem, för att man har något gemensamt just då”121. Samtidigt ser vi exempel 

på när öppenheten blir en stor nackdel, som för Tanin och Ali. Ali berättar:  
 

Det var så att vi var hos mig en gång och jävlades typ, vi sminkade några killar, och så tog vi bilder, och 

så la de ut de bilderna på honom [Tanin]. Det var ju pinsamt, det är inget man vill ha ut, som folk ska 

se.122 

 
Sara reflekterar över att det kan innebära ett problem med att folk lägger upp bilder på 

Facebook: ”Det skulle ju kunna vara om någon lägger upp bilder på någon annan som kanske 

inte vill. Det kan vara ett problem för någon.”123 Ett annat exempel är från Anders:  

 
Säg att jag har 300 vänner på Facebook, och så var jag ute med fem kompisar på fredagen. Då kan det 

komma upp bilder på Facebook och alla mina 300 vänner kan se vad jag gjort dagen innan. [---] Det 

hände mig en gång när jag var ute och så satt tjejen hemma. Och det var en del kameror på festen. [---] 

Så stod jag och dansade med en annan tjej. Så klart kom det upp en bild på det morgonen efter. Jag låg 

och sov bra länge så det var klart att min flickvän såg den där bilden före mig.124 

 

                                                 
116 Enar, s. T11. 
117 Anders, s. T4. 
118 Johan, s. T5. 
119 Clara, s. T22. 
120 Oscar, s. T18. 
121 Johan, s. T1. 
122 Ali, s. T1. 
123 Sara, s. T36. 
124 Anders, s. T5f.  
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Vi ser därför att det finns både fördelar och nackdelar med denna digitala öppenhet, helt i 

enlighet med Elza Dunkels syn.125 Däremot riktar våra intervjupersoner dessa nackdelar mot 

en själv, att man själv får ta ansvar för om man gör något dumt på bild eller hamnar på 

Facebook: Ali säger att ”när det gäller kränkningar på Facebook, […] så får man helt och 

hållet skylla sig själv. Det finns så pass bra sekretess på Facebook, så man kan skydda sig 

väldigt mycket”126. Vidare tycker Anders att ”om man självmant väljer att göra något dumt 

och sedan går med på att bli fotad då har man sig själv att skylla”127. Johan säger att man är 

mycket mer medveten nu än förr när det gäller tanken kring att hamna på bild på Facebook.128 

Oscar tycker att det går att bestämma ganska mycket själv över vad som ska komma upp på 

Facebook eller inte,129 och Emma säger att ”du väljer ju också själv. Ställer du dig och dansar 

på borden på en fest, då får du ju skylla dig själv. Det är lite så, du väljer ju hela tiden själv 

vad du gör”130. Stina menar att ”Ofta ber man ju dem [de som fotograferat] att lägga upp 

bilderna de tar under kvällen. För det blir ju mycket roliga kort”131.  

 Ungdomarna visar en stor medvetenhet över att bilder på en själv kan komma att 

hamna på Facebook, exempelvis efter en fest, men att de problem som kan uppstå helt och 

hållet beror på en själv snarare än den som publicerat bilderna. Det tidigare resonemanget om 

”digital natives” stärks ytterligare, eftersom man inte bara accepterar en publicering, man 

även uppmuntrar till det. Vi ser därmed även att Nick Couldrys beskrivning av 

medialiseringen, som något som transformerar våra sociala och kulturella liv genom och av 

media,132 stämmer överens med våra intervjupersoners förväntningar av nätpublicering av 

bilder. Även Hjarvards definition om medialiseringen där sociala och kulturella aktiviteter 

påverkas av mediet självt,133 stämmer överens med uppfattningen hos flera av våra 

intervjupersoner, detta eftersom de anpassar sitt beteende i verkligheten med avseende på 

möjligheten att kunna hamna på bild på Facebook, från vissa negativa situationer.  

 Det resonemang som Susan Sonntag för kring att vi är beroende av att se bilder från 

verkligheten för att kunna få dessa bekräftade,134 kan även det kopplas till våra 

intervjupersoners självklara uppfattning om att man laddar upp bilder på Facebook efter en 

händelse, i synnerhet när hon menar att bilderna formar vår verklighet, och att fotograferingen 
                                                 
125 Dunkels, Elza (2007), Bridging the distance – Childrens strategies on the internet, Umeå: Umeå Universitet, s. 52. 
126 Ali, s. T8. 
127 Anders, s. T4. 
128 Johan, s. T6. 
129 Oscar, s. T16. 
130 Emma, s. T23. 
131 Stina, s. T27. 
132 Couldry, Nick (2008), Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital  
     storytelling, New media & society, vol. 10(3), s. 376. 
133 Ibid, s. 376. 
134 La Grange, Ashley, (2008), Basic Critical Theory for photographers, Oxford: Focal Press, s. 34. 
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har blivit ett sätt att uppleva saker; för ”digital natives”-generationen tror vi att detta 

resonemang är helt korrekt – de skiljer inte, som vi tidigare har berört, på online och offline 

på samma sätt som äldre generationer gör. Majoriteten av bilderna som våra intervjupersoner 

publicerar på Facebook är från fester135, och nästan alla är kopplade till någon sorts händelse. 

Det är även dessa bilder man vill titta på, som i enlighet med Sonntags teori skulle kunna vara 

för att få en bekräftelse av händelsen, samt att (åter)uppleva händelsen, i enlighet med 

Couldrys diskussion om ”digital storytelling”136; Stina förklarar: ”Jag var på en Halloweenfest 

och det var tre personer som hade kameror med sig, och alla de har Facebook. [---] Det är ju 

sådana grejor man tittar på, alltså händelser”137. ”Om jag vet att en kompis har varit Thailand 

så är det trevligt att se hur han hade det. Hur det såg ut där och vad de gjorde”138, säger 

Anders. Filip säger att han laddar upp ett urval av bilder på Facebook om han har gjort något 

med sina kompisar, och berättar om ett exempel när de hade tävlingar och utklädning på 

skolan,139 och Erik tycker att det kan vara kul att kolla på andras bilder av vad som har 

hänt.140  

Vi ser alltså att både de som deltagit och de som varit frånvarande behandlar 

informationen från en viss händelse, antingen genom att ladda upp materialet eller att ta del av 

det. Bilderna bekräftar händelsen och förstärker upplevelsen för betraktaren. Vi ser även att 

händelserna representeras av just bilder, vilket Couldry nämner som ett framväxande 

mönster.141 Detta visar att ”digital natives” redan anammat utformningen av berättelser till att 

bestå av främst bilder, snarare än text, även om bildkommentarer förkommer som en del av 

den sociala kommunikationen på Facebook.  

Däremot har ”Digital storytelling” för Facebook inte kommit så långt att man redan i 

fotograferingsögonblicket tänker på att publicera bilder på Facebook, utan det är snarare 

efteråt som man reflekterar över att bilderna kan publiceras på Facebook: ”Man tänker inte på 

det [att man vid fotograferingsögonblicket vet att man ska lägga ut bilder på Facebook], men 

när man lägger in dem på datorn så blir det att bilderna åker upp på Facebook”142, säger 

                                                 
135 Viktor, s. T10, Clara, s. T20, Ida, Stina, Elsa, s. T25, Zhera, s. T34. 
136 Couldry, Nick (2008), Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital  
     storytelling, New media & society, vol. 10(3), s. 376. 
137 Stina, s. T26. 
138 Anders, s. T7. 
139 Filip, s. T13. 
140 Erik, s. T13.  
141 Couldry, Nick (2008), Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital  
     storytelling, New media & society, vol. 10(3), s. 381f. 
142 Viktor, s. T13. 
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Viktor. Yamina tänker likadant: ”Man tar bilder för att det är roligt […], och så tänker man 

senare att åh, den här kan man lägga upp på Facebook”.143 

 Medialiseringen har ännu inte tagit det stora steget till att få våra intervjupersoner att 

känna sig hemma med att publicera bilder via mobilen, något man skulle kunna tänka sig är 

vanligt för en ”digital native”. Ingen av de kvinnliga intervjupersonerna hade lagt upp några 

bilder med mobilen, utan tyckte ”jag vet inte ens hur man gör”144 och ”nej, det lät 

avancerat”145, medan två av de manliga intervjupersonerna hade testat funktionen, en när han 

hade problem med datorn146 och en annan när han var på en fest147. Anders har sett några som 

gjort det, men menar att det inte är lika vanligt som bildpublicering med dator, men däremot 

ser han en fördel med bildpublicering från mobiltelefon: ”det är säkert praktiskt om man är 

ute på en resa och inte har tillgång till en dator. Då kan man tanka upp en bild som visar hur 

man har det”.148  

 Ett andra problem som Couldry berör inom begreppet ”storytelling”, är att man får 

räkna med möjligheten att allt man lägger upp får en oönskad publik. Emma menar att det inte 

är så stort problem på Facebook, eftersom det skiljer sig från en vanlig blogg: ”På Facebook 

vet man vilka som kollar, som man har som vänner, vilka som kan kolla”.149 Vi ser därför att 

flera av intervjupersonerna har samma tankar, vilket bekräftar Couldrys resonemang kring en 

medialiseringseffekt att folk tänker på den oönskade publiken, i varje fall när det gäller många 

av våra intervjupersoner. 

På samma sätt funderar Couldry över ett socialt tryck att ha en närvaro på mediet,150 

som påverkar en negativt när det gäller att lägga upp material som skulle vara passande för 

Facebook. Hans tanke är att man vill vara med på Facebook eftersom det sociala trycket blir 

så stort, men att man egentligen inte vill dela med sig av bilder, text och personlig 

information. Bland våra intervjupersoner ser vi genomgående detta sociala krav på 

medlemskap i Facebook: ”Min flickvän tjatade hela tiden på att jag skulle gå med i 

Facebook”151, säger Ali, och Tanin har en liknande upplevelse: ”Jag blev också tvingad till 

Facebook av en kompis. Hon tjatade hela tiden.”152 Kring kravet att vara med säger Anders att 

                                                 
143 Yamina, s. T34. 
144 Alice, s. T24. 
145 Julia, s. T30. 
146 Oscar, s. T18. 
147 Erik, s. T18. 
148 Anders, s. T5. 
149 Emma, s. T20. 
150 Couldry, Nick (2008), Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital  
     storytelling, New media & society, vol. 10(3), s. 382f. 
151 Ali, s. T6. 
152 Tanin, s. T6. 
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”Det är nog mer kontrollkravet. Även om inte jag är med på Facebook så kan ju någon tanka 

upp en bild på mig och skriva mitt namn […]”153. 

 Sturkens analys om att medieringen mynnar ut i minnen som är ökat visuella, 

personliga och familjära, samt att folk har lättare att dela med sig av dessa i digital form,154 

överensstämmer med inställningen från våra intervjupersoner. Johan förklarar varför han 

publicerar bilder på Facebook: ”Det är väl ofta som minnena från helgen, […] minnen som 

man delar med sig av vad man gjorde.”155 ”Allt som är minnen lägger man upp bilder på”156, 

säger Emil, ”Om allt som händer, minnen ungefär”157, säger Alice, medan Stina säger att 

”Man vill visa vad man gjort. Mamma och mina mostrar har också Facebook, så då vill de gå 

in och kolla”158.  

 Genom denna anledning kan man anta att det finns en förklaring till att man vill visa 

en god sida av sig själv, av ens egen digitala identitet, eftersom medialiseringen har gjort att 

en stor publik kan ta del av denna information. Men samtidigt finns problemet med denna 

snabba spridning och tillgång, något som Van House och Churchill förklarar när de menar att 

vi inte vill att allt ska arkiveras, och att denna information är utom våra händer.159 Ali ser 

problemet: ”Det är ganska dåligt det här med när man taggar bilder. Då kan man bli taggad på 

en bild när man inte ens vill ha upp den, då är det ganska svårt att få bort den sedan.”160 Johan 

utvidgar problematiken ytterligare:  

 
Det kan ju ta tid innan man ens upptäcker att man hamnar på bilden också. […] Så går det ett par dagar 

så har den [bilden] spridit sig redan. Dessutom är det lätt att spara ner bilderna, det är bara att spara 

dem. Så vem som helst har tillgång till allt som läggs upp.161 

 
Trots att intervjupersonerna är väl medvetna om denna problematik delar man med sig av 

denna personliga information. Dana Boyd förklarar denna inställning genom att en person 

som delar personlig information inger ett sorts förtroende, och minskar andras osäkerhet över 

ens intentioner.162 På frågan om hur man visar vem man är säger Johan att ”Det [en bild] kan 

                                                 
153 Anders, s. T6. 
154 Van House, Nancy & Churchill, Elisabeth (2008), Technologies of memory: Key issues and critical perspectives,  
     Memory studies, 2008;1, s. 296. 
155 Johan, s. T1. 
156 Emil, s. T13. 
157 Alice, s. T20. 
158 Stina, s. T25. 
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ju beskriva lite om en, inte i stort, men för folk som inte känner en”163. Zhera berättar 

beträffande de hon inte känner, och vilka man blir vän med på Facebook:  
 

Helst inte de utan bild. Det finns vissa som lägger upp profilbilder på någon annan så man kan tro att 

det är han eller hon som äger sidan. Men det kanske är någon pedofil eller någon som man inte vet vem 

det är. Vissa bara skickar vänskapsgrejer men har ingen bild. De accepterar jag inte.164 

 

Men det är ändå viktigt att man investerar i sociala relationer och ger den förväntade 

återkopplingen som Tufecki har undersökt, eftersom detta ökar det sociala kapitalet.165 Stina 

berättar vilka sociala händelser man stöter på, interagerar med och förhåller sig till, på 

Facebook:  
 

Man har ju alltid en viss rutin. Man går in, kollar inkorgen, läser vilka evenemang man blivit inbjuden 

till, kollar vänförfrågningarna, kollar händelser, svara på logg-grejorna, […] kolla de senaste grejerna 

som har hänt, ser om någon fyller år. Sist skriver man status, sedan går man ut.166 

 

Zhera skriver att ”Det är roligt att få kommentarer [på bilder]”167, och antagligen är det dessa 

kommentarer som ger den sociala återkoppling som Tufecki menar är så viktig. Stefanone och 

Lackaff citerar Graham i en diskussion om att sammanslagningen av kameror och annan 

utrustning innebär att digital fotografering är en allt ökande och vanlig aktivitet som spelar en 

subtil men viktig roll i att underhålla och utveckla sociala förhållanden, när det gäller att dela 

med sig av bilder på Facebook168. De konstaterar samtidigt att kvinnor och de med ett större 

socialt nätverk [fler vänner] online, tenderade att dela med sig av fler bilder än män och de 

med mindre antal vänner online.169 Här ser vi en tydlig koppling till vår egen studie där både 

tjejerna och killarna anser att tjejerna delar med sig av fler foton än killarna: ”Jag tycker 

skillnaden är relativt stor också, om man tittar på vilka som laddar upp bilderna. Om man har 

varit ute en kväll så är det oftast tjejerna som laddar upp bilder, det är vanligare att tjejerna 

gör det”170, säger Anders, som resonerar vidare med att man även tittar mer på tjejers bilder 

än killars; ”det blir ju naturligt eftersom de har fler bilder”171. Ida menar även hon att ”tjejer 
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lägger upp fler bilder än killar”172, samtidigt som Sara säger ”man tittar på tjejers bilder, så 

blir det ju, för det är mest tjejer som lägger upp bilder”173. 

   
Integritet 

Tufecki skriver att det är ett signifikant antal användare som inte använder sig av 

integritetsinställningarna på sociala medier.174 Vidare diskuterar Tynes kring möjligheten att 

ställa in profilen så att bara ens vänner ser den,175 och denna möjlighet sammanslaget med 

Palfrey och Gassers resonemang om att unga personer faktiskt har orsak att lita på sina vänner 

på skolan,176 återkommer i intervjupersonernas funderingar kring sin integritet: ”[…] man kan 

ju välja vilka som får se bilderna man lägger ut. Och jag har ju bara så de jag är vän med kan 

se mina bilder, det är inte så att vem som helst kan gå in och kolla. Det väljer man ju själv i så 

fall”177, säger Sara. ”Sekretessinställningar är det väl”178 säger Ella, och Johan menar att ”de 

allra flesta har så att bara vänner kan se. Men om alla vänner kan se tycker jag inte det spelar 

någon roll om resten kan se heller, för då är det ändå bilder som man […] är nöjd med, som 

man inte vill ha bort”179. Dessa exempel pekar på en medvetenhet om hur man kontrollerar 

bilderna, något som inte alla har satt sig in i; på frågan om intervjupersonerna har 

sekretessinställningar på Facebook svarar några: ”Jag vet inte ens vad det är”180, ”Jag har sett 

det, men jag visste inte vad det var”181, och ”Jag är inte så noga så”182.   

 Vi ser att tankarna finns kring vilka som tar del eller inte, men då bara på 

”vänskapsplanet”. Kopplat mot Boyds resonemang om hur Facebook ser på ”vänner”, och 

behandlar dessa lika,183 ser vi hur integriteten innebär ett problem då man blir vän med de 

man inte känner, och att dessa då kan ta del av sin och vänskapskretsens bilder: ”Om man får 

en vänförfrågan från någon som man vet går på skolan så vill man ändå inte neka, trots att 

man egentligen inte känner den personen”184, säger Anders, ”[…] det känns så taskigt att 

ignorera en vänförfrågan. [---] Jag har fått förfrågningar från några i Ryssland, jag råkade 
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trycka ’ja’ till en tjej, och tänkte skit samma”185, säger Elsa. Vidare förklarar Stina att hon 

nyligen rensat sin vänlista, och tagit bort sådana som hon trodde hon kände när hon tackade ja 

till deras vänförfrågan.186 Johan har tänkt på detta problem: ”Jag försöker ha så bra vänner 

som möjligt på Facebook, jag skulle inte acceptera vem som helst som vän”187. 

Vi ser alltså att många tänkt på sin integritet för att försöka styra informationens 

tillgänglighet, men att detta falerar då många tänker på att vänner får se viss information, men 

inte vilka de har som vänner. 

Vidare diskuterar Tufecki om hur man identifieras188 på bilder på Facebook genom 

taggning189, och våra intervjupersoner berättar att detta ibland resulterar i att de avtaggar190 

sig själva från bilderna, en sorts avidentifiering. Alice berättar om problemet med att alla kan 

se de personliga bilderna:  
 

Jag avtaggade alla bilder som jag hade där för någon vecka sedan. Jag vill inte ha så mycket bilder och 

så mycket personligt på Facebook och lite överallt. Jag tog bort så man inte kunde se efternamn. Men 

annars så tar man ju bort [taggen] om det är någon [bild] som man helst vill slänga.191 

 

Men samtidigt bidrar de även själva till denna identifiering genom att tagga sig själva på 

bilder. Anton bekräftar att det finns folk som taggar sig själva: ”Man kan se ett vanligt foto 

som någon annan lagt upp utan tagg, och taggat sig själv för att visa vem man är.”192  

Däremot beskriver Stina det så här: ”[Man blir tvungen att gå med i Facebook] för att 

kunna be någon ta bort dem [bilderna] och veta vad det är för bilder. Det var väl mest därför 

jag gick med. Folk sa att det var en massa bilder på mig på Facebook”193, och Elsa säger 

”Man vill ju ha lite kontroll över vad som finns där”.194 Kring kravet att vara med säger 

Anders att ”Det är nog mer kontrollkravet. Även om inte jag är med på Facebook så kan ju 

någon tanka upp en bild på mig och skriva mitt namn […]”.195 Couldry har rätt angående att 

det finns ett socialt krav om medlemskap på Facebook, och hans diskussion om att man  
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undanhåller information genom att skydda gamla gränssättningar196 har också visat sig 

stämma på det vis att några av våra intervjuobjekt gått med i Facebook för att kontrollera den 

information och de bilder som finns om dem. 

Här ser vi även en bekräftelse av Palfrey och Gassers diskussion om att man får en 

digital identitet vare sig man vill eller inte, eftersom informationen är associerad med 

individens namn, och att det inte ens behöver vara individen själv som bidragit med detta, 

utan vem som helst.197 Han skriver vidare att det därför är svårare för yngre personer att 

kontrollera denna identitet. Yamina säger att ”[…] om man är på en fest, och så tar man en 

bild, tänk om man inte känner den där personen då, hur ska man göra då [med publicering]? 

Ibland blir det svårt, man kan inte fråga hela tiden, så man tänker att det här är lugnt, så lägger 

man ut den”198. Maja säger att ”Det värsta är ju att man vet ju inte, det kan ju vara folk som 

inte är vän med en som har bilder på en”199. 

 Couldry tar även upp ett andra problem som berör begreppet ”storytelling” – att man 

får räkna med möjligheten att allt man lägger upp får en oönskad publik, och att arbetsgivarna 

letar efter denna personliga information.200 Han menar att folk redan tänker på detta, något 

som avspeglar sig hos våra intervjupersoner. Johan funderar kring tanken av att folk kan se en 

dålig bild på nätet:  
 

Absolut är man mycket mer medveten om vad konsekvenserna kan bli med en dålig bild. [---] Något 

man kanske inte tänker på när man är 15 år, men när man är 25 år så vill man nog inte att det där ska 

synas.201 

 

Emil säger att ”Sedan i framtiden om man har jobb, och så ser en arbetsgivare vad man har för 

bilder på Facebook, har man då gjort något dåligt på bilderna så är det inget bra”202. Maja och 

Alice menar att man tänker på publiken som tar del av bilderna på Facebook203, så våra 

intervjupersoner har helt klart tänkt på denna problematik och vad den kan leda till. 
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Självbild 

Ungdomarna i fokusgrupperna publicerar bilder på Facebook från fester, resor och andra 

fritidsintressen. Av dessa tre är det framför allt festbilder som läggs upp. ”Med nyss fyllda 18 

år […] så är det väl mest fester som är i fokus”204, förklarar Johan. Alla fokusgrupper nämner 

festbilder som de vanligast förekommande på Facebook. Intervjupersonerna laddar upp bilder 

för att ha dem ”som minnen”205  eller för att ”man vill visa vad man har gjort”206 och för att 

”dela med sig”207. Att unga internetanvändare använder nätet för att berätta om sig själva208 

stämmer in på våra intervjupersoner. Men utifrån diskussionen om vilka bilder som 

intervjupersonerna publicerar kan vi konstatera att de inte laddar upp bilder från alla händelser 

i deras liv. Detta kan kopplas till Susannah Sterns resonemang om att ungdomar väljer vilka 

aspekter de vill visa, som ger den ”rätta” bilden av en själv.209 Anders säger: ”Man väljer ut 

bilder man vill publicera, […] jag tycker att folk kan få se det här, det är lite roligt och 

skämtsamt.”210 Utifrån vad intervjupersonerna säger tycks den ”rätta” bilden handla om att 

inte ta sig själv på för stort allvar. Det ska vara bilder där man bjuder på sig själv och får ens 

vänner att skratta åt situationen. ”Det ska egentligen vara lite humor för att alla andra ska 

tycka det är intressant”211, säger Maja. Och flera av fokusgrupperna diskuterar på liknande 

sätt. Ella beskriver vilken typ av bilder hon laddar upp på Facebook:  
 

Mest galna bilder är det från min sida. När man är på fyllan, rullar runt och springer omkring, klättrar  

i träd och välter soptunnor. Jag brukar typ syssla med sånt. Det hamnar på bild.212   

 

Ella har, såsom David Gauntlett skriver, reflekterat över vad hon visar på Facebook.213 Hon 

har själv laddat upp bilderna där hon är på fyllan och välter soptunnor. Det finns en tanke med 

hennes publicering – att genom bilderna visa vem hon är. Vad många säkert skulle anse som 

ett opassande beteende är för Ella den ”rätta” bilden av henne.  

Med intervjupersonernas skämtsamma bilder på Facebook ser vi en koppling till Sonia 

Livingstones teori om att ett sådant typ av innehåll visar på en livaktig och förtrolig relation  

                                                 
204 Johan, s. T7. 
205 Johan, s. T1. 
206 Stina, s. T25. 
207 Filip, s. T13. 
208 Stern, Susannah (2008), Youth, Identity, and Digital Media, red. Buckingham, David,  
     Cambridge: The MIT Press, s. 107. 
209 Ibid, s. 107. 
210 Anders, s. T4. 
211 Maja, s. T20. 
212 Ella, s. T34. 
213 Gauntlett, David (2002), Media, Gender and Identity: An introduction, London: Routledge, s. 99. 



CARL ROSENQVIST & JOHAN WESSEL   BILDER PÅ FACEBOOK 
MITTUNIVERSITETET, SUNDSVALL  C-UPPSATS HT 2009 

 
34

mellan vännerna på det sociala mediet.214 När Ella laddar upp sina festbilder kommenteras 

dessa av hennes vänner – ”det är roligt att få kommentarer”215 nämns som en anledning till 

varför man publicerar bilder. Utifrån det som vännerna skriver intill fotografierna blir det en 

mer fördjupad bild av vem Ella är i enlighet med Livingstones resonemang om att bilden av 

en själv skapas i den jämlika gruppen.216 Fotografierna på Ella ger inte en helhetsbild av 

hennes liv – hon är inte ständigt full och klättrar i träd. Men detta är ett inslag i hennes tillvaro 

som vännerna tycker är roligt och som de gillar att kommentera på Facebook. Det är i 

kommunikationen mellan vännerna som Ellas självbild formas. 

När en profil på ett socialt media konstrueras så innebär det en konstant reflektion 

över vem jag är och vem jag vill bli, enligt Brendesha M. Tynes.217 Vid diskussionen i en av 

fokusgrupperna funderar deltagarna kring problemen med för mycket festbilder. 
 

Det kan ju ge en lite skev bild om det bara är festbilder på de första sidorna med bilder. Ofta känner 

man ju dem som tittar på bilderna så då vet ju de hur man är egentligen. Men jag har ändå tänkt på vilka 

bilder man är taggad på, framför allt på den första sidan – för det är väl oftast den folk tittar på. Det blir 

på något sätt bilden av mig.218 

 

Oscars uttalande visar på att han har reflekterat över hur bilderna på Facebook framställer 

honom som person. För mycket festbilder skulle ge en skev bild av vem han egentligen är. 

Samtidigt förklarar han att de flesta som tittar på hans bilder känner honom och vet hur han 

”är egentligen”219. Detta resonemang kan vi koppla till Sophie Woodwards diskussion om hur 

vi försöker se på oss själva genom publikens ögon för att kunna avgöra hur vi ska konstruera 

vårt jag.220 Oscars närmaste vänner bygger inte upp bilden av honom enbart utifrån vad som 

syns på Facebook – de träffar honom i verkligheten och vet att han inte är på fest varje dag. 

Men Oscar sätter sig samtidigt in i situationen att någon utanför den närmaste vänkretsen tittar 

på bilderna. Då tycks det bli ett problem för honom, när bilderna ger en allt för ensidig bild av 

hans identitet. Filip ger ett exempel på en bild som var jobbig för honom: ”Vi var på en 

klassfest och så var det fyra killar som hoppade ner i ett enmans-badkar. Jag har ju mina 
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föräldrar på Facebook, så den bilden avtaggade jag mig från.”221 Oscar förtydligar: ”Det är ju 

typ normalt att man gör sådant på fester, men sen får väl föräldrarna hjärtattack när de ser det 

där.”222 Oscar och Filip ser på sig själva genom publikens ögon och konstaterar att de som var 

med på festen förstår sammanhanget och inte tycker att beteendet är onormalt. Men Oscar och 

Filip inser samtidigt att situationen kan uppfattas på ett helt annat sätt genom föräldrarnas 

ögon. ”Att behöva prata om det skulle vara lite skämmigt”223, säger Filip. Ungdomarna 

konstruerar jaget224 genom att styra över huruvida taggen ska finnas kvar eller inte. Och de 

reflekterar också i ett vidare perspektiv över vilka de vill bli225, att det till exempel kan bli ett 

problem att ha en arbetsgivare som vän på Facebook. ”Om man är vän med chefen så är det 

inte så kul att ha värsta fyllebilden”226, säger Elsa. Hon tänker på att arbetsgivaren har en viss 

bild av vem hon är och att det därför inte är lämpligt att chefen ser vissa bilder. På samma sätt 

resonerar Johan angående hur en lärare skulle uppfatta honom om den tog del av hans 

festbilder: ”Man kanske är väldigt seriös i skolan, och då kan läraren lätt få en annan bild  

av en.”227  

 Om vi utgår från teorin om viljan att visa upp den ”rätta” bilden av en själv228, som 

utifrån vad ungdomarna har svarat kretsar mycket kring festbilder, och samtidigt kopplar detta 

till teorin om att konstruera jaget genom publikens ögon229 så ser vi att festbilderna är ”rätt” 

inom en den egna vänskapssfären, men kan vara fel i förhållande till publiker som föräldrar, 

lärare och arbetsgivare. Intervjupersonerna balanserar mellan att skapa en självbild inom den 

jämlika gruppen230 som ofta har en humoristisk underton, samtidigt som de försöker 

upprätthålla en mer seriös bild av sig själva gentemot grupper utanför den närmaste 

vänkretsen. Ungdomarna ser på sig själva genom publikens ögon231 för att kunna avgöra vilka 

bilder de kan lägga ut och vem som ska få se vad. 

När vi diskuterar vilken typ av profilbild som intervjupersonerna har på sin Facebook-

sida får vi svaren att bilden ska ”visa vem jag är”232. Filip förklarar att ”det är en bild på mig  
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och mitt ansikte”233 och Clara säger att den är ”ett första intryck”234. Stina anser att ”man ska 

ju se ut som sig själv på profilbilden”235, och detta är ett resonemang som går igen i alla 

fokusgrupper. På profilbilden ska man ”se hyfsat normal ut”236 för ”den bilden ser ju alla 

liksom”237. Matthew Fraser och Soumitra Dutta menar att den virtuella verkligheten har gett 

en ny mening åt ordet ansiktslyftning. På en sajt som Facebook går det att gömma sig bakom 

en självkonstruerad virtuell identitet.238 I förhållande till hur intervjupersonerna resonerar 

kring sina profilbilder kan vi inte dra någon koppling till vad Fraser och Dutta skriver. För 

ungdomarna i våra fokusgrupper är det tvärtom viktigt att genom profilbilderna inte försöka 

vara några andra än sig själva. Även om deras presentationer på Facebook är fria från de 

omedelbara konsekvenser som kontakter öga mot öga skulle innebära,239 så har de ändå svårt 

att försöka framstå som några helt andra personer då Facebook-vännerna känner till dem i 

verkligheten. Anders resonerar så här kring aspekten vänner: ”Jag brukar tänka att de vänner 

jag har på Facebook ska jag kunna heja på och säga något ord till i verkligheten.”240 Elsa blir 

inte vän på Facebook med någon som hon inte har träffat: ”Man ska veta vem det är i alla 

fall”241, säger hon. För intervjupersonerna är det inte meningsfullt att försöka presentera sig på 

ett markant annorlunda sätt242 på Facebook i jämförelse med hur de uppfattas i verkligheten, 

eftersom dessa två i vissa fall inte ens går att skilja mellan.243 Därför uttrycker de sin 

personlighet på Facebook på ett sätt som överensstämmer med deras personlighet i det 

verkliga livet,244 i enlighet med vad John Palfrey och Urs Gasser skriver. Att en vanlig tjej 

skulle försöka framstå som en het snygging eller att en blyg nörd mer socialt utåtriktad245 kan 

vi inte se några tendenser till i fokusgrupperna. Om någon trots allt skulle försöka sig på detta 

så uppfattas det som något negativt. Johan ger ett exempel: ”Man ser ju en del som knappt 

öppnar munnen i verkligheten, men som har 500 vänner på Facebook. Det blir ju bara 

pinsamt.”246 
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Cecilia Löfberg har studerat genuskonstruktioner och menar att det inte är mindre 

viktigt att vara kvinna eller man online än vad det är på andra samhälleliga arenor.247  

I intervjuerna i våra fokusgrupper kan vi se att det finns en skillnad i hur killar och tjejer 

reflekterar över sitt utseende på de Facebook-bilder där de är taggade. För tjejerna är det 

viktigt att inte synas på bilder ”där man är ful”248. I en fokusgrupp med tjejer berättar Alice att 

”man lägger inte upp bilder på en där man tycker man är ful”249, Maja håller med och säger 

”man skäms ju”250. ”Därför blir det jobbigt om andra gör det”251, menar Clara och de övriga 

tjejerna förklarar då att ”man skriver: ta bort bilden”252 eller ”man avtaggar den”253. Att det är 

som Löfberg skriver, viktigt för kvinnor att vara attraktiva254 stämmer överens med hur 

tjejerna i fokusgrupperna diskuterar ämnet utseende. Men även om tjejerna tycks reflektera 

över hur de framställs på bilderna så behöver det inte alltid betyda att de tar bort taggen när en 

mindre bra bild dyker upp. Stina säger: ”Vissa är man jätteful på. Men man vill ju inte ta bort 

alla [bilder] heller för då är det som att man är värsta noga. Skit samma, jag kan se ful ut 

ibland.”255 Elsa anser att en del tjejer har uppfattningen att ”man ska se perfekt ut på varje 

bild”256 men de som tänker så ”har dåligt självförtroende”257. Tjejerna i fokusgrupperna anser 

vidare att killarna inte reflekterar lika mycket över sitt utseende som tjejerna gör. ”Killar 

lägger ju upp bilder de skäms för. [---] Tjejer gör inte så, för vi tycker det är pinsamt.”258 

När vi diskuterar ämnet utseende med killarna så bekräftar deras samtal mycket av de 

som tjejerna har sagt. ”Det finns ju bilder man är missnöjd med, där man gör någon ful 

grimas, men det bryr man sig inte om”259, säger Filip. Anders menar att ”killar kan lägga upp 

fula bilder på sig själva, det spelar ingen roll, det är kul”260. Killarna anser också att tjejerna är 

mer fåfänga och ”bryr sig mer om vilka bilder som ligger ute på dem”261 och att de tänker 

”den här bilden är jag snygg på, den lägger jag upp”262. Filip berättar att när han själv har lagt 

upp bilder ”så är det fler tjejer som har taggat bort sig än vad det är killar”263. Anders upplever 
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254 Löfberg, Cecilia (2008), Möjligheternas Arena?, Stockholm: Stockholms universitet, s. 49f. 
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också att tjejerna redigerar bilderna innan de publicerar dem på Facebook: ”De justerar och 

fixar till färgerna. Det gör inte killarna.”264  

I samtalen med våra fokusgrupper framkommer det att tjejer laddar upp bilder på sig 

själva265, vilket killar inte gör. Emil utvecklar resonemanget: ”Killar kan ju typ inte göra det, 

för då skulle andra tycka ’vad dumt’. Tjejer gör ju det ofta och nästan alla tjejer har sådana 

bilder – fjortisvinkeln uppifrån ner i urringningen.”266 Anledningen till detta är att de ”vill 

visa hur snygg man är”267 och för att ”de vill bli upptäckta och få uppmärksamhet”268, enligt 

killarna bland våra intervjupersoner. Men även tjejerna konstaterar att det finns de som lägger 

upp bilder ”för att få folks uppmärksamhet”269 och att det då är ”mest tjejer”270 som gör det. 

Det kan vara bilder där ”man ser mer av övriga kroppen än ansiktet”271. 

Vi kan utifrån intervjupersonernas resonemang om utseende se att det finns en tydlig 

skillnad i hur de olika könen resonerar när det gäller bilder på Facebook. När vi kopplar detta 

till teorin om genuskonstruktioner ser vi att det har betydelse att vara kvinna eller man, även 

online. Det framgår att för tjejerna är det viktigt att vara attraktiva och även sexuellt 

begärliga272 – då de i vissa fall visar mer av kroppen än ansiktet273. Vi ser också att tjejerna, 

mer än killarna, är fokuserad på den yttre verkligheten som är redo att bedöma274 deras 

utseende. Detta bekräftas av uttalanden som det av Ali: ”Det är klart man kollar på bilder som 

en snygg tjej har lagt upp”275, och Elsa tror att killarna ”kollar in tjejer på Facebook”276. Detta 

kan översättas till Wendy Hollways teori om den maskulina sexuella driften där kvinnan 

positionerar sig som ett objekt för mäns sexualitet277. ”Killar ska se coola och manliga ut och 

tjejer ska se sexiga och snygga ut”278, säger Viktor. Vidare i samtalen framkommer det att 

tjejerna även är medvetna om att inte framstå som alltför sexuellt tillgängliga279. Stina berättar 

att hennes killkompisar lägger upp filmklipp och bilder där de till exempel springer nakna 

genom stan:  
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På en bild står en kille med tomteluva och skägg och sen är han helt naken. Man ser ju snoppen och 

allting. Men hade en tjej stått naken så hade det blivit annorlunda. Det skulle ha blivit en annan 

reaktion.280 

 

Sara säger att ”killar kan knäppa kort på sig själva med helt bar överkropp, man reagerar inte 

på samma sätt som om en tjej skulle stå där i bh”281. I konstruktionen av det maskulina så 

bejakas det sexuella begäret282 och tjejerna förklarar att de gillar att titta på bilder av det här 

slaget283. Men de skulle själva inte kunna lägga upp fotografier där bara deras bh syns på 

överkroppen, vilket kan kopplas till att deras position då skulle uppfattas som lösaktig284. 

Detta stämmer även in på Justine Cassells och Meg Cramers resonemang om att flickors sätt 

att utforska gränserna för sina identiteter samtidigt innebär en risk för att deras sociala 

ställningar försämras285. Att exponera sina kroppar som vuxna och fullt utvecklade286 genom 

att till exempel visa urringningen287 kan bli ett problem för hur de ska uppfattas av sin 

omgivning.   

Huruvida narcissistiska personer också ses som mer fysiskt attraktiva288 har vi inte i 

fokusgrupperna fått fram några tydliga exempel på. Vi kan konstatera att tjejerna laddar upp 

fler bilder på sig själva289 och att många gör det i förhoppningen om att de ska få 

uppmärksamhet för sitt utseende290. Men killarna ser detta snarare som något negativt då 

tjejerna ”lägger upp för mycket bilder på sig själva”291, och killarna anser därför att det är ett 

”onödigt material som de lägger upp enbart för att få kommentarer”292. Om de narcissistiska 

personerna verkligen uppfattas av betraktaren som mer fysiskt attraktiva293 framgår inte av 

våra fokusgrupper. Men att narcissim leder till en högre kvantitet av sociala interaktioner294, 

genom bildkommentarer, kan skönjas i killarnas samtal295.      
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Etik 

När vi diskuterar ämnet etik med intervjupersonerna visar det sig att de inte ser detta som 

något stort problem när det gäller bilder på Facebook. I samtalen framgår det att ungdomarna 

kan be en person som har publicerat bilder att ta bort dem om innehållet upplevs som 

kränkande. ”Man får väl be kompisar ta bort bilder om man inte gillar dem”296, säger Emil. 

Stina förklarar att ”oftast är det ju ens kompisar som har lagt ut bilder. Så då är det bara att 

skriva till dem att de ska ta bort bilden, så gör de ju det”297. Intervjupersonerna bekräftar även 

att de själva skulle ta bort bilder om någon ber dem – ”Skulle någon säga till mig att ta bort 

den där, då skulle jag ta bort den.”298 Ungdomarna visar också exempel på att de reflekterar 

över vilka bilder de publicerar med hänsyn till hur dessa kan uppfattas av vännerna. ”Jag 

skulle inte lägga upp en ful bild på en kompis. Om jag tycker hon är ful på den varför ska jag 

lägga upp den?”299, säger Stina. Oscar menar att ”om man tänker på vad man vill se för bilder 

på sig själv, så kan man tänka på vad andra vill se på sig”300.  

 Fokusgrupperna visar genom samtalen att de bryr sig om andra och agerar på ett 

ansvarsfullt sätt301. Detta genom att intervjupersonerna reflekterar över hur en eventuell 

bildpublicering skulle kunna uppfattas av vännerna. Detta stämmer överens med den logik 

som John Palfrey och Urs Gasser presenterar, att man inför varje bildpublicering ska ställa sig 

frågan: ”Skulle jag vilja att den här bilden hamnar på förstasidan i New York Times, eller 

högst upp på mitt cv?”302 Trots att det på Facebook egentligen skulle vara ganska enkelt för 

ungdomarna att behandla någon illa303, till exempel genom att lägga upp en kränkande bild, så 

gör de inte det eftersom det är deras vänner det handlar om – som även är deras vänner i 

verkliga livet.304 ”Att lägga upp bilder på någon man inte känner verkar konstigt”305, säger 

Johan. Eftersom kommunikationen på Facebook till stor del bygger på att man känner 

varandra går det inte heller att gömma sig bakom en anonymitet, alla vet ändå vem man är. 

Det innebär också att en kränkande bild kan få publicisten att hamna i dålig dager. Ali 

förklarar att han inte publicerar vad som helst: ”Man står för bilden”306. Och Stina säger: ”Jag 

har jätteroliga bilder på en kompis, men jag skulle aldrig lägga upp dem på Facebook”307. 
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Fokusgrupperna redogör även för att de har kompisar som har haft dåliga bildupplevelser på 

Facebook. Ett exempel på detta berättar Stina om:  
 

När Amanda sov med Lucas. Fast de sov inte med varandra, Lucas hade bara lagt sig där. De var fyra 

stycken i lägenheten och han som bor där var uppe tidigt och knäppte något kort som han la upp på 

Facebook. Det var en bild på Amandas rygg, men eftersom Lucas inte hade några kläder på sig 

uppfattade folk det som att de sov nakna tillsammans.308 

 

Elsa förtydligar att det ”fanns ju en förklaring, men den kunde tolkas tokigt”309. Detta kan vi 

koppla till Tom Wheelers teori om att det är sammanhanget som bestämmer huruvida bilden 

blir oetisk eller inte310. Även om Amandas reaktion på bilden var ”skit samma, jag vet vad 

som har hänt”311 så kunde betraktaren tolka detta som att de sov nakna tillsammans – trots att 

Amanda varken var medveten om att Lucas låg bredvid henne eller att det togs en bild. 

Situationen kunde av betraktaren tolkas som oetisk utifrån hur bilden var komponerad312, 

eftersom Amanda och Lucas inte var som Stina säger ”tillsammans”313. Utifrån Wheelers 

resonemang har bilden använts314 på ett oetiskt sätt eftersom publiceringen på Facebook 

resulterade i att ”många hade sett den”315, vilket blev ett problem för Amanda316. Bilden kan 

anses ha varit etiskt neutral så länge den var kvar i kameran eftersom alla inblandade visste 

vad som hade hänt, eller snarare vad som inte hade hänt. Men när bilden publicerades på 

Facebook öppnade det för nya tolkningar av händelsen, vilka kunde resultera i att bilden 

ansågs oetisk. Detta kan sammanfattas med Wheelers ord om att ”ett foto inte bara är en bild i 

en ram utan snarare ett element av en process som börjar i fotografens sinne och slutar i sinnet 

hos betraktaren”317. 
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Slutsats 
 
Utifrån hur våra intervjupersoner har svarat ser vi att dessa medierade ungdomar använder det 

sociala mediet Facebook för att dela med sig av sina liv och händelser via bilder. De har vuxit 

upp med detta digitala publiceringstänk och ser ingen skillnad på vad som sker offline eller 

online, i verkligheten eller på nätet. Därför är det självklart för dem att låta andra ta del av 

upplevelser och händelser från det verkliga livet och låta dessa fortsätta leva på det sociala 

mediet. Bilderna fungerar både som minnen och som en social samhörighet, något att dela och 

diskutera, och en del av denna sociala aspekt med bildpublicering handlar om att man vill ha 

respons på materialet som läggs ut på Facebook. Intervjupersonerna vill även bygga upp en 

identitet med de bilder som publiceras av dem själva och av andra. De använder bilderna för 

att skapa sitt digitala jag som starkt hänger samman med den identitet de har i verkligheten. 

Detta digitala jag byggs upp genom att de själva delar med sig av bilder som representerar 

deras identitet, och likställer bilderna med en dagbok som visar innehållet i ens liv. 

Den självklara publiceringen av bilder på sociala medier, som våra intervjupersoner 

upplever, gör att de tar för givet att man kan hamna på bild på Facebook. Många gånger 

uppmuntras personer som har tagit bilder vid en händelse att ladda upp dessa så att alla kan se 

dem – ungdomarna till och med förväntar sig att det kommer upp bilder på Facebook efter att 

en händelse har ägt rum. Samtidigt menar ungdomarna i fokusgrupperna att de problem som 

kan uppstå beror på en själv snarare än den som publicerat bilderna. De menar att om du gör 

något dumt i det verkliga livet så får du skylla dig själv när detta sedan syns på Facebook. Vi 

kan därför konstatera att ungdomarna anpassar sitt handlande utifrån denna medvetenhet om 

en vidare exponering på det sociala mediet. Däremot har de, i ögonblicket då de själva tar en 

bild, inga tankar på att publicera denna på Facebook; dessa tankar kommer i efterhand då man 

tittar igenom sina bilder i datorn. 

Intervjupersonerna förklarar att de väljer ut bilder där de själva tar ansvar för 

innehållet; bilder som de tycker passar för en större publik och som man tror ens vänner vill 

se. De bilder som ungdomarna publicerar är oftast humoristiska och roliga för att få en positiv 

reaktion, vilket visar att man har en bra relation med sina vänner. Ur detta ser vi att 

ungdomarna litar på sina vänners omdöme att bara publicera de bilder som uppfattas på ett bra 

sätt inom vänskapskretsen, och att man utgår från att det bara är ens vänner som ser bilderna. 

Enligt våra intervjupersoner har medialiseringen gett upphov till att det publiceras 

många onödiga bilder, utan värde för betraktaren. Ungdomarna visar stor medvetenhet kring 

de problem som kan uppstå av bildpubliceringar, exempelvis att folk som inte vill vara med 
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på bild ändå hamnar på Facebook. Många är oroliga över att det kan finnas bilder på en själv 

utlagt på Facebook som man inte har någon kännedom om. Därför har flera av våra 

intervjupersoner blivit medlemmar på det sociala mediet för att kunna kontrollera vilka bilder 

de syns på. Intervjupersonerna ser konsekvenserna av sina och andras bildpubliceringar; att 

man kan få en oönskad publik. Trots behovet av att kunna kontrollera denna publik visar våra 

intervjuer på en blandad medvetenhet kring de egna sekretessinställningarna på Facebook. 

Vissa har dålig kunskap om hur inställningarna fungerar och har därför inte ändrat dessa 

medan andra har ställt in så att bara vänner kan se deras profil och bilder. Samtidigt accepterar 

ungdomarna vänskapsförfrågningar från personer som de inte känner så bra vilket leder till att 

den personliga informationen betraktas av okända ögon. Här visar ungdomarna en 

omedvetenhet om hur de delar sin personliga information och hur denna är utom egen 

kontroll. Flera reflekterar ändå över framtida problem som kan uppstå genom att negativa 

bilder finns kvar på nätet och kan hittas av en arbetsgivare. 

Ungdomarna ser problemet med identifiering på Facebook genom att bilder som läggs 

ut av andra samtidigt taggas. Konsekvensen blir att alla Facebook-vänner snabbt kan ta del av 

materialet genom att bilderna hamnar i en ”news feed”, något som studiens deltagare är 

medvetna om. Ungdomarna menar att det är mest är festbilder som hamnar på Facebook och 

anser att det kan bli ett problem då det skapar en ofördelaktig bild om en själv gentemot en 

okänd publik. Vi har sett exempel på när bildpubliceringarna har lett till negativa effekter, 

något som intervjupersonerna vet kan ske. 

Intervjupersonerna säger sig inte se någon anledning att ladda upp etiskt tvivelaktiga 

bilder på sina kompisar eftersom man är vän med dem i verkliga livet. De menar att om någon 

annan upplever ens bildpubliceringar som oetiska så skulle de ta bort bilderna. På samma sätt 

litar de på att andra tar bort oetiska bilder på en själv om man ber om det. Vi ser att 

ungdomarna reflekterar över problemen med oetiska bildpubliceringar, och att eventuella 

negativa konsekvenser går att lösa genom kontakter med dem som har publicerat dessa bilder.   

Studien visar att både killarna och tjejerna i våra fokusgrupper upplever att tjejerna 

publicerar fler bilder på Facebook än vad killarna gör. Intervjupersonerna ser även en skillnad 

i vilken typ av bilder som de olika könen laddar upp, och menar att tjejer publicerar fler bilder 

som de själva är med på, vilket enligt både dem själva och killarna beror på att tjejer söker 

uppmärksamhet. Samtidigt menar båda könen att tjejerna bryr sig mer om vilka bilder som 

finns på dem och hur de ser ut på dessa, och därför oftare tar bort sin tagg från bilder där de 

upplever sig vara fula. Killarna anser inte att det är viktigt att framstå som snygg på bilderna 

eftersom de bryr sig mindre om hur de framställs, och tillåter därför sig själva att lägga upp 
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bilder där de kan upplevas som fula. Detta skapar även skillnaden att killarna inte avtaggar sig 

från bilder i samma utsträckning som tjejer. Både tjejerna och killarna i fokusgrupperna är 

medvetna om hur de framställer sig utifrån sina könsroller och vilka gränser som det innebär 

gällande bilden av en själv som man visar utåt.  

Få av studiens deltagare har laddat upp bilder på Facebook med sina mobiltelefoner. 

De två som hade testat den funktionen var killar, medan ingen av tjejerna hade laddat upp 

bilder på det viset. Än har inte medialiseringen påverkat våra fokusgrupper så pass att de 

känner ett behov av att snabbt och ständigt publicera information som andra kan ta del av.
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Diskussion 

 
Facebook erbjuder för många människor en rolig och digital samlevnad men därur kommer 

problem att förr eller senare växa sig allt större. Vi har i denna studie berört några problem 

som ungdomar kan stöta på när det handlar om bilder på Facebook. Vi ser att vissa teorier vi 

har studerat har förstärkts medan andra har försvagats. Resultaten bekräftar många av 

teorierna även då de har formats för att kunna kopplas till bilder på Facebook. Samtidigt ser vi 

att ett par teorier stämmer mindre bra överens med vår undersökning. Det kommer därför 

framöver att bli viktigt att utveckla nya teorier och förändra gamla eftersom antalet 

medlemmar ständigt ökar på de sociala medierna, och att allt fler bilder publiceras på dessa. 

Detta gör att man kanske måste utveckla nya verktyg för att anpassa medlemmarnas möjlighet 

till integritet när informationsmängden blir allt större. Här måste de som bygger de sociala 

medierna ta ett större ansvar samtidigt som användare av dessa behöver få en ökad 

medvetenhet kring gränsdragningen mellan publikt och privat.  

Man behöver forska mer på sociala medier för att ta reda på konsekvenserna som 

uppstår då användarna sprider sin information. Man kommer även att behöva utbilda unga 

användare av sociala medier i den problematik som är kopplad till den digitala informationens 

möjlighet att spridas fritt, kopieras och förändras. Forskning som tar upp sociala medier har 

hittills riktat in sig mycket på hur unga människor använder dessa sajter. I dag ser vi en 

ökning av äldre användare och därför kan det vara intressant att undersöka effekter av den 

information som även de delar med sig av på Facebook. Kanske skiljer sig deras gränssättning 

av den privata sfären mot hur de yngre användarna ser på denna gräns.  

Man skulle även vilja se forskning på hur en tredje part, till exempel en arbetsgivare 

eller ett företag, använder sig av den information som medlemmarna lägger ut – och hur detta 

påverkar användarnas vilja att digitalt dela med sig av personligt material. Ytterligare frågor 

som har uppkommit är om Facebook i dag blivit för stort för sitt ursprungliga syfte, eller ser 

vi bara början på ett system där alla kommer att dela med sig av allt? Och kommer den 

professionella journalistiken att integreras i Facebook där vi alla blir publicister åt varandra?  

I slutändan måste alla få bestämma över sin personliga information på de sociala 

sajterna, men kanske framför allt vilka som ska få ta del av denna information.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 

Varför publicerar ni bilder på Facebook? 
  - vilken sorts bilder?  
 
När ni tar bilder, tänker man på en framtida Facebook-publicering? 
 
Tänker ni själva på vilka bilder ni publicerar på Facebook? 
 - tänker man på bilder på en själv/självbild som finns på Facebook? 
    
Hur ser ni på bilden utåt av er själva? 
  - den profilbild ni visar andra 
 - vad man visar av sig själv för andra 
 
Vad vill man inte att någon annan ska visa för bilder på en själv? 
 
Tittar ni mycket på andras bilder? 
 - hur ser ni på taggning/avtaggning? 
 - är det jobbigt med vissa bilder? 
 - ser ni bilder som är kränkande?  
 
Tänker ni på publiken som ser bilderna?  
 - lärare 
 - föräldrar 
 - arbetsgivare 
 
Tänker ni på integriteten? 
 - har ni ställt in integritetsinställningarna på Facebook? 
 
Vilka nackdelar finns med bildpublicering på Facebook? 
 
Har ni någon gång känt er kränkta av någon/några bilder? 
 - vilken åtgärd gjorde ni? 
  - har ni någon gång rapporterat en bild? 
 
Har ni någon gång känt/antagit att någon annan kan ha blivit/känt sig kränkt av en bild? 
Vad är viktigt att visa med sina bilder? 
 
Tror ni det finns skillnader mellan killar/tjejer när det gäller bilder på Facebook? 
 - vilka bilder man publicerar 
 - de bilder man har på sig själv 
 - de bilder man tittar på 
 
Hur ser din profilbild ut? 
 - vilken typ av bild har du? 
 - vad vill du berätta med den för andra? 
 
Lägger ni upp bilder på Facebook med mobilen? 
Finns det ett socialt krav på medlemskap i Facebook? 
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Bilaga 2: Taggningsfunktion 

 

 
 

 

 

 

 


