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Portraiture	and	its	importance	to	the	self:	

- An	empirical	study	on	how	children	experience	images	shared	

on	Instagram,	where	they	themselves	are	the	motif.	

	

Abstract	
Children today are growing up with social media, where many are active participants 

on their parents’ channels. This study focus on how children experience the fact that 

their parents share and publish pictures featuring them on social media, primarily 

Instagram. The purpose of this study is therefore to understand that there are 

individuals behind each picture, individuals to be considered as users even though they 

are under the age of 13. The study is based on previous research within the field, a 

focus group more like a creative workshop containing children in the age of 11 and in-

depth interviews with parents to explore the machinery behind the phenomenon.  

This study shows that children have strong opinions about what characterizes an image 

of themselves and expresses which type of images they consider acceptable to publish. 

At the same time, the study also shows that parents are aware of the problem, but a 

lack of clear frameworks for how the use should operate. It is essential to point out that 

it is the parents who have the right to make decisions regarding their children, but this 

study shows that the children’s perspective and opinions should be primary in these 

types of decisions. The children in the study also have a desire to be able to influence 

these decisions as well-defined users.  

 

Keywords:	

Instagram, social media, oversharenting, sharenting, identity, integrity, children, 

usability.  

	

	



																 	 								(59)	2	

Porträttering	och	dess	betydelse	för	jaget:		

- En	empirisk	studie	om	hur	barn	upplever	bilder	som	delas	på	

Instagram,	där	de	själva	är	motivet.		

	

Sammanfattning		
Barn idag har växt upp med sociala medier, där många är aktiva deltagare på 

föräldrarnas kanaler. Den här studien fokuserar på hur barn upplever att föräldrar delar 

och publicerar bilder av dem på sociala medier, främst Instagram. Syftet med studien 

är därför att förstå att det är individer bakom varje bild, individer som räknas som 

användare trots att de är under 13 år gamla. Studien är baserad på tidigare forskning 

inom området, en fokusgrupp mer likt en kreativ workshop med barn i elvaårsåldern 

samt djupintervjuer med föräldrar för att utforska maskineriet bakom fenomenet. 

Studien visar att barn har starka åsikter kring vad som karaktäriserar en bild av dem 

själva samt uttrycker de vilka bilder som de anser vara acceptabla att publicera. 

Jämsides visar studien även att föräldrar är medvetna om problematiken dock erfaras 

en saknad av tydliga ramverk för hur användningen bör gå till. Det är väsentligt att 

poängtera att det är föräldrarna som har den inhysta rätten att ta beslut rörande deras 

barn, dock synliggör studien att barnens perspektiv samt åsikter bör vara primära i 

denna typ av bestämmanden. Barnen i studien har även en önskan om att kunna 

påverka dessa beslut som väldefinierade användare.   

 

Nyckelord:  

Instagram, sociala medier, oversharenting, sharenting, identitet, integritet, barn, 

användbarhet.  
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1.	Inledning	
Instagram är en applikation, en social mediekanal, där användare kan dela foton och 

filmklipp, som används för att fånga och dela speciella ögonblick, men även för att 

föra olika typer av samtal. Detta kan utföras bland annat med hjälp av hashtags, 

symboler, filter och bildtexter (Instagram 2018). 

Instagram blir allt vanligare där fler och fler använder tjänsten. 2010 lanserades 

Instagram och idag har den sociala plattformen fler än 500 miljoner aktiva användare 

per dag (Instagram 2018).  Instagram har en åldersgräns på 13 år (Instagram 2018), 

dock är detta lätt att överskrida genom att någon annan skapar ett konto åt en själv, 

exempelvis en förälder som skapar ett konto åt sina barn. Därför är det föräldrarna som 

har den beslutande rösten om barn under 13 år får delta på Instagram eller inte 

(Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 144). Många barn har vid den åldern redan haft en 

profil på deras föräldrars sociala medier under en längre tid (C.S. Mott Children’s 

Hospital 2015). Det finns undersökningar som har berört hur föräldrar tänker och 

agerar kring att dela bilder på sina barn på Instagram (ibid), dock finns det näst intill 

ingen forskning som visar hur barnen upplever att vara offentlig på föräldrarnas 

Instagramsida, eller hur de upplever att bli fotade med jämna mellanrum. Denna 

kunskapslucka önskas fyllas med hjälp av detta arbete, där en titt in i framtiden hade 

varit att föredra. Hur upplever dessa barn fenomenet och kommer de att påverkas av 

detta när de blivit äldre? Inför detta arbete står jag utan förutfattade meningar kring 

ämnet, där ren nyfikenhet för arbetet framåt.  

Detta arbete avser att undersöka barn under 13 år (11 år), med anledningen att dessa 

barn är uppvuxna med Instagram. En åttaåring idag är lika gamla som Instagram 

(Instagram 2018). Vi vet inte vad som händer i framtiden, varken vad avser sekretess, 

eller hur dessa barn påverkas som är uppvuxna med Instagram, där hela deras liv finns 

med i form av foton och videor. Inom ämnet att dela bilder på sociala medier skriver 

författaren Don Tapscott (2009) att  

“If you tell something to 500 friends, you’d better assume you’re telling 

everyone.” (Tapscott 2009, s. 295).   



																 	 								(59)	6	

Instagram är ett verktyg som möjliggör processen att dela med sig av bilder till andra 

(Instagram 2018), där möjligheter finns att Instagram till stor del blir ett forum för den 

som vill delta då exempelvis kommentarsfält och hashtags möjliggör interaktion med 

någon annan. När en förälder väljer att dela en bild på Instagram är det vanligt att 

använda en hashtag, vilket är ett sätt att kategorisera sina bilder. Dessa kategorier 

väljer föräldrarna själva vilket gör att föräldrarna skapar en egen definition av sina 

barn genom att kategorisera dem, vilket leder till att barnen blir tilldelade en identitet 

innan de själva är så pass gamla att de kan skapa en egen (Lewallen & Yisel Choi 

2017, s. 149). Ett exempel är bilder på barn som har hamnat i fokus då det diskuteras 

om barnens kläder, där könsnormer var kärnan i konversationen. Dessa barn blir 

offentliga trots att de själva inte vet om det, och föräldrarna skapar medvetet eller 

omedvetet en identitet hos deras barn genom sociala medier, barnen får redan där ett 

eget varumärke (Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 145).  

Barn med eget Instagramkonto, föräldrar som skapat ett konto åt sina barn eller barn 

utan Instagramkonto men som syns på bilder på föräldrarnas konto, dessa barn är 

målgruppen för studien. Dessa barn är under 13 år, vilket som nämnt ovan är under 

åldersgränsen som Instagram har beslutat. Hur upplever barnen att bilder av dem 

publiceras? Jag vill ta reda på hur barnen mår av att exponeras på Instagram, då de 

anses vara användare trots att de är minderåriga. Finns det några riktlinjer i vilka bilder 

som barnen anser inte vara acceptabla att dela på sociala medier? Vilka kategorier på 

bilder anses vara acceptabla att lägga upp, och vilka är inte? Jag vill se problemet ur 

barnens perspektiv, inte ur en förälders perspektiv. Barnens röst bär detta arbete 

framåt.    

	

1.1.	Syfte 	

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn förhåller sig till bilder som delas på 

Instagram, där de själva är motivet. Detta för att belysa att det är individer bakom varje 

bild, och få en uppfattning om vad barnen egentligen tycker om att vara offentliga på 

sina föräldrars Instagram.  
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1.2.	Forskningsfråga	

För att uppnå syftet kommer arbetet utgå från tre frågeställningar: 

 

1. Vad anser barnen i studien om att deras bilder delas på Instagram? 

2. Hur vill barnen i studien framställa sig själva på Instagram? 

3. Hur förhåller sig föräldrarna i studien till säkerhet på Instagram kontra barnens 

önskemål?	

	

1.3.	Avgränsningar	

För att få bästa resultat av studien ligger fokus på en generation som växt upp med 

detta fenomen. För att kunna undersöka detta var det en viktig utgångspunkt att dessa 

barn inte var mycket äldre än vad Instagram är vilket i dagens läge är 8 år, eller äldre 

än Instagrams åldersgräns vilket är 13 år. När barn är inom detta åldersspann är de, 

enligt Rikskansliet (2015) så pass gamla att de bör vara delaktiga i beslut som rör dem 

själva, och ska få ta del av beslut som berör dem.  

I denna studie intervjuas även två mammor då det ansågs vara viktigt att ge en inblick 

i hur de upplever fenomenet, för att på så sätt få reda på vad som ligger bakom 

företeelsen. Enligt tidigare studier är mammor mer aktiva att dela bilder på sina barn 

än vad pappor är, vilket gör dem till de rätta informanterna för denna studie 

(Schoenebeck, et al. 2015, s. 1895). 	
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2.	Bakgrund		
C.S. Mott Children’s Hospital (2015) genomförde en undersökning av föräldrar som 

använder sociala medier, som visade att 74% känner till en annan förälder som har 

delat för mycket information om ett barn på sociala medier, 56 % av föräldrarna gav ut 

pinsam information om ett barn, 51% som visade personlig information som kunde 

peka ut barnets plats och 27% delade olämpliga bilder på ett barn. Då denna studie tar 

barnens perspektiv är detta en utgångspunkt för studien. Studien om barns hälsa (C.S. 

Mott Children’s Hospital 2015) resulterar i att föräldrarna pekar på att de är medvetna 

om ett problem, att det finns både för- och nackdelar med att dela bilder på sina barn 

på Instagram, dock är de eventuella nackdelarna något som avses undersökas i denna 

studie. Oversharenting (sv. Föräldrars överanvändning av att dela innehåll på sina barn 

i sociala medier) (ibid) inträffar när något delas på sociala medier av en förälder som 

är för personligt eller potentiellt generande för barnet när hen växer upp. Sociala 

medier erbjuder föräldrarna sätt att söka och dela råd om föräldraskapet samt att hjälpa 

vänner och familj att hålla kontakten med sina barn. Samtidigt har en ökande 

medvetenhet om frågor om internetsäkerhet samt huruvida sharenting (sv. Se 

Oversharenting) kan leda till brott mot privat information som kan vara riskfyllt för 

barn (ibid). 	

Det har blivit en ökning av Public shaming (sv. Offentlig förödmjukelse) där 

föräldrarna delar hur de tillrättavisar sina barn, framför kameran, vilket kan ge 

permanent psykisk skada på barnen (Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 160). Föräldrar 

bör överväga hur bilder som dem delar kan användas mot deras barn. År 2020 kommer 

FN:s konvention om barns rättigheter bli svensk lag. Detta innebär att för barn blir det 

tydligare att de har egna rättigheter som måste följas. Barn ska vara delaktig i beslut 

som rör dem, där dessa beslut har som utgångspunkt att vara bäst för barnen. Detta 

gäller redan i Sverige idag, men med den nya lagen blir det tydligare, vilket ska skapa 

en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet 

(Regeringskansliet 2018). KPwebben.se (2015) hävdar att föräldrar bryter mot 

barnkonventionen i sociala medier när de delar bilder på sina barn utan att fråga dem, 
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samt att är man 11 år har man rätt att välja om man ska synas på sociala medier eller 

inte (KPwebben.se 2015).  

 

Trots hypotesen om att det är socialt accepterat att dela privata bilder eller videor på 

sina barn är det emellertid föräldrarna som fattar dessa beslut att representera sina 

barn, så dessa plattformar kan få större inverkan på utvecklingen av barns identiteter 

(Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 145), då barnen idag utvecklas i både onlinemiljöer, 

såväl som offlinemiljöer (Blackwell, et al. 2014, s. 2).  

Det är föräldrarna som tar det grundläggande besluten om sina barn, och det finns 

hjälp som de kan använda sig av. COPPA (The federal Children’s Online Privacy 

Protection Act) begränsar insamling eller utlämnande av information via Internet före 

13 års ålder. Denna lag skyddar barns integritet genom att ge föräldrar verktyg för att 

kontrollera vilken information som samlas in från sina barn på nätet (Federal Trade 

Commission 2018). Som nämnt ovan är COPPA ett hjälpmedel för föräldrar, dock 

krävs det att inga barn under 13 år ska medverka på sociala medier, ett paradoxalt 

dilemma som problematiserar frågan om barnens säkerhet.  

	

2.1.	Tidigare	forskning	

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som hämtats inom forskningsområdet, där 

resultatet av forskningen används för att förstå begrepp som ligger till grund för denna 

studie. Den tidigare forskningen består av en innehållsanalys av hashtags, ett begrepp 

som är återkommande i detta arbete.  

	

2.1.1.	Innehållsanalys	av	hashtags		

Undersökningar visar att barn uppvisar olika typer av känslor baserat på sammanhang, 

och även visar olika typer av känslor när de blir fotade i olika miljöer. Denna 

undersökning mätte ansiktsuttryck på barn som blev fotade i olika miljöer (Lewallen 

& Yisel Choi 2017, s. 152). Denna undersökning bestod av en innehållsanalys av 510 

bilder från Instagram den 28 februari 2015. Här valdes de senaste upplagda bilderna 
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med hjälp av bland annat relevanta hashtags, detta för att hitta bilder med specifika 

egenskaper, i detta fall bilder på barn. De hashtags som mer specifikt användes för 

studien var #children, vilket var den hashtag som resulterade i det största antalet foton 

(Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 150). 

97,8 % av bilderna var köns-steriotypiska, 71,1 % var inomhusfoton, 28,9 % var 

utomhus, 64,7 % var bilder på glada barn, 42,6 % av fotona hade filter, 58,5 % var 

förskolebarn och uppåt och 21,4 % var bilder på nyfödda barn (Lewallen & Yisel Choi 

2017, s. 154). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



																 	 								(59)	11	

3.	Teori		
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för analysen samt 

diskussionen. Valda teorier är Identitet, Integritet samt Användbarhet. Dessa begrepp 

är inga enhetliga teoribildningar utan kan förtydligas som olika perspektiv att se 

problemområdet från.		

	

3.1.	Användbarhet  

Användningen måste ses som en helhet, där trots att dessa barn är under 13 så finns de 

representerade, vilket gör dem till användare (Stolterman 2007, s. 18). En artefakts 

design måste alltid utvärderas och testas då användare tenderar att hitta ett eget 

användande för artefakter, vilket inte behöver vara användandet som designern hade 

tänkt från början (Stolterman & Wiberg 2010, s. 111).  Att få användare att fundera 

och tänka på deras användning istället för att följa det som samhället anser är rätt anses 

vara ett bättre designalternativ inom utveckling av digitala medier (Bardzell & 

Bardzell 2013, s. 3298). Hypotesen är att det har blivit en sådan vanlig företeelse att 

dela bilder på sina barn på Instagram att det tros ha etablerat sig som en norm, där 

denna del av interaktionen inte behöver ha beslutats av designern (Stolterman & 

Wiberg 2010, s. 102). Norman (2013) förklara begreppet Affordance (sv. 

Handlingsutrymme) som definition av vilka handlingar som är möjliga. Begreppet 

bygger på relationen mellan en individ och ett fysiskt objekt, vilket menas att 

affordance är relationen mellan egenskaperna hos en individ och egenskaperna hos ett 

objekt som avgör hur objektet kan användas (Norman 2013, s. 11). För att kunna 

kommunicera hur man använder objektet, i detta fall Instagram, är en signifier 

viktigare än affordances. Detta kan vara ett ord, en grafisk illustration eller ett objekt 

som uppfattas tydligt. Detta talar om vad som borde ske härnäst, som ska vara ett 

tydligt nästa steg i användandet (Norman 2012, s. 13). Eller förslagsvis att verktyget, i 

detta fall Instagram erkänner sina förbestämda syften, som i sin tur kan påverka hur 

användare upplever sina egna behov (Kaptelinin & Nardi 2012, s. 974). Affordance 

kan bidra med att genom tekniska förändringar visa nya handlingar till sociala 

relationer och social struktur (Bucher & Helmond 2018, s. 9), samt genom affordance 
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finna nya möjligheter för Instagram att belysa ett scenario som eventuellt bör 

omvärderas. Affordance i denna studie menas med att användningen av Instagram går 

utanför det förutbestämda syftet, vilket är att publicera bilder som du själv har godkänt 

genom att accceptera Instagrams datapolicy. Detta gäller endast användaren själv. 

Barnen som i detta avseende inte räknas som användare, har inte godkänt detta, 

troligen på grund av att de är för unga för att kunna ta ställning till detta. Affordance i 

denna studie syftar även till att se bortom det normativa i användningen för att hitta 

lösningar. Erik Stolterman samt Mikael Wiberg (2010, s. 100) talar om att artefakten 

samt interaktionen kan ge användare förståelse för vilka möjligheter som finns för att 

utveckla användbarheten. Samtidigt som en designer måste ta olika slags användare i 

beaktning när hen designar för denna typ av upplevelse (Stolterman 2007, s. 17), krävs 

det att lokalisera och peka ut scenarion som eventuellt bör undvikas eller omvärderas 

trots godkännande från en större grupp av användare.  

 

3.2.	Identitet		

Turner och Tajfel (1979) talar om Social Identity Theory (sv. Den sociala 

identitetsteorin) som handlar om att en individs koncept om jaget kommer från den 

grupp som individen tillhör, där de definierar sig själv samt att andra definierar de som 

medlemmar i den specifika gruppen (Turner & Tajfel 1979, s. 283). De menar att vi 

antar identiteten för den grupp vi tillhör, vilket leder till att självkänslan så småningom 

kommer vara beroende av den gruppen (ibid).  

Barn börjar formge och skapa sina egna identiteter i ung ålder. Detta görs genom att 

observera och iaktta andra människor, men även vad de ser i sociala medier. På sociala 

medier är det föräldrarna som fattar beslut kring sina barn och huruvida de ska 

representeras på sociala medier, där ovissheten finns om de i tidig ålder blir placerade i 

en grupp av sina föräldrar, vilket kan göra att dessa medier kan få större inverkan på 

att utveckla barns identiteter än vad man trott (Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 145). 

En individ kan tillhöra flera grupper samtidigt, och genom att veta vilken kategori vi 

tillhör kan vi förstå saker om oss själva, som leder till att vi tillämpar ett lämpligt 

beteende enligt den gruppen vi tillhör (Turner & Tajfel 1979, s. 281). Instagram är 
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idag ett populärt socialt medie för att offentligt publicera bilder på bland annat sina 

barn. Detta ofta i kombination med hashtags vilket gör bilderna delbara för en större 

skara åskådare än de som är vänner med användaren som publicerar bilden. Hur 

påverkar detta utformningen av barnens identitet (Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 

151)? 

Enligt Lewallen & Yisel Choi (2017) är barn beroende av andra för att forma sin egen 

identitet. Deras uppfattning om den egna identiteten kan alltså bland annat påverkas av 

hur de porträtteras i mötet med sin omgivning. När barn ser bilder på sig själva på 

Instagram är detta fenomen vanligt förekommande (ibid). På detta sätt blir Instagram 

ett verktyg som bidrar till att forma barns identitet i dagens samhälle. 	

Den nuvarande generationen av föräldrar har inte ett förflutet av bilder och videor på 

sociala medier, vilket betyder att medans dessa föräldrar inte har ett liv representerat 

på sociala medier och har på så sätt inte kunskap i hur det är att växa upp med just 

detta. Nästa generation kommer ärva en onlineidentitet skapad för dem av sina 

föräldrar, som med stor sannolikhet påbörjades innan barnen var födda (Schoenebeck, 

et al. 2015, s. 1901). 

I analysen av det insamlade materialet kommer detta att användas för att förstå hur 

barnens bild ser ut av de själva vilket hjälper till att svara på forskningsfrågan om hur 

barnen vill framställa sig på sociala medier.  

 

3.3.	Integritet		

Identitet och integritet är naturligt sammankopplade, det är meningslöst att tala om den 

ena utan att nämna den andra. Covaleskie (2011) menar att i den värld vi lever är 

självintegritet något som problematiserats. Författaren anser att det är fel för att det 

förvirrar identitet med roll (Covaleskie 2011, s. 308). Man föds, kastas in i 

verkligenheten, men en gör också egna val i normativa samhällen som formar oss 

(ibid). 	
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Moore (2008) talar om Integritetsrättighet, som handlar om att ha kontroll över sig 

själv och sin egna information. Han menar att det tillåter en att ha egen kontroll över 

vad den personliga informationen (Moore 2008, s. 414). Han talar om integritet som 

en rätt till att upprätthålla en viss kontroll över privat information om ens kropp, 

förmåga och kompetenser (Moore 2008, s. 420). Diskussioner har förts huruvida 

sociala medier kan bevara och respektera individers integritet. Detta är relevant då 

föräldrarna ansvarar för de juridiska samt moraliska rättigheterna, speciellt då dessa 

barn är för unga för att kunna ta egna beslut om vilken information som ska delas om 

dem (Schoenebeck, et al. 2015, s. 1896). 

Enligt Schoenebeck, et al (2017) uppfattas innehåll som reflekterar en negativ bild av 

hur barnen presenterar sig själva inte vara acceptabelt för föräldrarna att dela. 

Författarna menar att barn inte vill att föräldrarna delar innehåll som de inte anser vara 

smickrande, vilket hänvisades mer specifikt som när de inte har kläder på sig eller inte 

fixat hår. Även bilder som tillrättavisar barn eller visar när de gjort nått dumt uppfattas 

som pinsamt och inte okej för föräldrar att dela (Schoenebeck, et al. 2017, s. 5224). 

Visuellt avslöjande bilder som exempelvis ”poolbilder”, barn i underkläder eller i 

badkaret föredrar barnen att föräldrarna inte lägger upp. Sådana typer av bilder anses 

vara för avslöjande. Dessa barn ansåg även att det inte var godtagbart att dela för 

sanningsenliga bilder exempelvis vad de tycker om att göra hemma, men även 

information om deras vänner. För att summera skriver författarna att innehåll som 

delas utan tillstånd eller mot barnens vilja anser barnen vara oacceptabelt (ibid).  

Att ha en förståelse kring integritet är viktigt för att kunna ta barnens perspektiv på 

detta fenomen, som hjälp för att undersöka vad barnen anser om att deras bilder delas 

på Instagram.   
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4.	Metod	
I detta avsnitt presenteras de metoder som står till grund för detta empiristyrda arbete. 

Studien har haft en utgångspunkt som nämnt ovan, att se ämnet som avses undersökas 

utan förutfattade meningar samt så opartiskt som möjligt. Detta var viktigt i det 

avseendet att få information om vad som faktiskt är barnens upplevelser, utan att på 

något sätt ha ledande frågor. Denna utgångspunkt var även viktig då den information 

och data som samlats in var den data som avgör i vilken riktning som arbetet tog. De 

metoderna som bistått med data till arbetet är en fokusgrupp och två djupintervjuer.  

 

4.1.	Fokusgrupp	 

Den primära datan som samlats in var genom en fokusgrupp. Denna fokusgrupp var 

utformad som en kreativ workshop med en klass i årskurs fem i en grundskola i 

Sverige. Denna klass bestod av 23 barn som var 11 år gamla, det vill säga barn i 

årskurs fem. Fokus låg på hur de känner, hur de upplever specifika frågeställningar 

som rör ämnet samt varför de tänker som de gör (Bell 2015, s. 195). Datamaterialet 

samlades in genom material som barnen arbetade med under fokusgruppen, samt 

genom anteckningar från hela tillfället, där skribenten kontinuerligt skrev ner vad som 

sades och gjordes. Det material som kom från denna fokusgrupp var främst 

information om hur de upplevde specifika bilder, scenarion samt frågor som gav 

procentuella svar. För att se underlaget för fokusgrupp/workshop, se bilaga 3. 

Barnen i studien fick i uppgift att dela in sig själva i grupper om fyra personer. 

Inledningsvis delades post-it lappar ut för att sedan förklara att de skulle få se tre 

bilder. De skulle diskutera i gruppen hur de kan tänkas känna och uppleva scenariot, 

vilket innefattade om just den bilden var publicerad och det var dem som var motivet. 

De fick tre minuter för varje bild. Dessa bilder är arkivfoton som har hämtats från 

Stockvault (2018), och valdes för att ta rollen som triggermaterial samt bilder som ska 

väcka olika känslor hos barnen, samtidigt som de ska representera vardagligt 

förekommande bilder.  
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Figur 1: Den första bilden som visades under fokusgruppen, som illustrerar ett 

syskonpar som ler in i kameran.  

	

	

Figur 2: Den andra bilden som visades under fokusgruppen, som illustrerar ett litet 

barn iklätt blöja med choklad runt munnen.  
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Figur 3: Den tredje bilden som visades under fokusgruppen, som illustrerar två barn 

som pussas. 

 

I en annan del i workshoppen demonstrerades ett påstående som barnen fick ta 

ställning till och räcka upp handen om de ville dela med sig av sina tankar om 

påståendet. De fick även beskriva vilket attribut som var viktigast för en bild där de 

själva var motivet. Här användes ”Pluppmetoden” (Häggberg 2001, s. 15) som 

innebar att varje grupp barn fick tre pluppar var att dela ut till det attribut/attributen 

som de ansåg vara viktigast.  

Med denna fokusgrupp ville en få möjlighet att få en insikt i hur dessa barn upplever 

ämnet samt hur diskussionen mellan dem fortskrider. Denna fokusgrupp, mer liknande 

en kreativ workshop har även kommit att bistå med insikter om hur attityder om ämnet 

formas under social interaktion (Alvehus 2013, s. 87).		

	

	



																 	 								(59)	18	

4.2.	Djupintervjuer	

Som komplement till fokusgruppen har även två djupintervjuer utförts. För att se de 

hela transkriberade intervjuerna, se bilaga 1 och 2. Inför denna metod var föräldrar 

informanter. Att intervjua föräldrar ansågs vara nödvändigt för att få reda på vad som 

ligger bakom fenomenet och hur de upplever användningen av Instagram samt 

studiens problemområde. Här önskades informanterna tala fritt om förbestämda frågor 

där egna idéer och tankar kan komma att styra intervjun, samt eventuellt ge insikter 

som styr intervjun (Denscombe 2010, s. 175). Dessa intervjuer var av semi-

strukturerad karaktär där förbestämda frågor låg som underlag där förhoppningen var 

att få ta del av respondenternas egna berättelser (Alvehus 2013, s. 83). Då detta arbete 

utgår från barnens perspektiv, var det en viktig beståndsdel att intervjua föräldrar för 

att få ta del av maskineriet bakom, det vill säga vad föräldrarna gör och hur de tänker 

kring barnens upplevelser. Det är enkelt att ta ett föräldraperspektiv där man ser efter 

barnen och är personen som tar besluten, dock var målet att få föräldrarna att se 

frågeställningen utifrån ett barnperspektiv. Vad gör jag som förälder för att se till mitt 

barns bästa? Vad anser jag som förälder vara mitt barns bästa? 

Intervjuerna var cirka 30 minuter långa vardera och innan djupintervjuerna startade 

gav de sitt godkännande att spela in intervjun, vilket var så materialet dokumenterades. 

Därefter var dessa transkriberade och analyserade.  

Informant 1 är en kvinna med ett barn, vars aktivitet på Instagram uppskattas som 

relativt hög. Hon publicerar i snitt två bilder per vecka och hennes konto är privat.  

Informant 2 är en kvinna med ett barn, vars aktivitet på Instagram uppskattas som 

relativt hög, dock jämförelsevis mindre än Informant 1, då hon publicerar i snitt en 

bild per vecka. Även hennes konto är privat. Båda informanterna är 28 år gamla vid 

utförandet av djupintervjuerna.   

	

4.3.	Urval	

Urvalet av deltagare till fokusgruppen genomfördes genom att skicka mail till ett antal 

rektorer på olika grundskolor i Sverige. Då det var viktigt för studien att ha en 
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workshop med barn var detta av stor vikt, att få tag på en skola. Då dessa barn som går 

tillsammans i samma klass känner varandra och känner sig bekväma med varandra var 

det en ynnest att få leda denna workshop. Detta gav mig en möjlighet att undersöka 

processer som annars kanske inte hade ägt rum (Alvehus 2013, s. 88).  

Då det viktigaste för djupintervjuerna var att informanterna var föräldrar och använde 

Instagram, ansåg detta vara sekundärt att informanterna för djupintervjuerna var kända 

för skribenten sedan innan. Det viktiga var att hitta informanter från en viss grupp, i 

detta fall föräldrar som kontinuerligt använde Instagram (Alvehus 2013, s. 68).  

 

4.4.	Analysmetod	

Målet med denna analys var att leta efter belägg för hur det insamlade materialet 

relaterar till forskningsfrågan, samt upptäcka mönster och samband för att på något 

sätt förutsäga hur analysenheten kommer se ut i framtiden (Denscombe 2010, s. 236). 

För att analysen ska vara så grundläggande som möjligt användes Alvehus (2013) 

tillvägagångssätt som innefattade att sortera, att reducera samt att argumentera 

(Alvehus 2013, s. 110). Som utgångspunkt tematiserades all data, det vill säga att 

systematiskt dela upp och kategorisera datan (ibid). Här inleddes analysen genom att 

läsa igenom och fundera kring vad datan gav för svar, vilket resulterade i två teman: 

Porträttering samt Säkerhet och Barnens trygghet. Därefter togs beslut om vilket 

material som skulle presenteras, vad som var viktigt att lyfta i studien. Här var 

materialet drivet av de frågor som skulle besvaras samt att uppfylla studiens syfte 

(Alvehus 2013, s. 111). Då denna studie handlar om att belysa ett empiriskt fenomen 

var det viktigt att visa olika perspektiv av detta fenomen, därav att argumentera för att 

analysen underbygger slutsatserna (ibid). Resultatet av analysmetoden benämns som 

Resultat och analyser och presenteras i kapitel fem.   	
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4.5.	Reliabilitet	och	validitet	

För att få ett sanningsenligt resultat av forskningsmetoder krävs god validiteten, det 

vill säga det urval som utses ska vara relevant för sammanhanget. Med ett försök att 

säkerställa datans trovärdighet utfördes en jämförelse mellan de olika metoderna samt 

dess resultat. En jämförelse över hur rimliga svaren var samt en analys över 

återkommande teman, för att se över validiteten på undersökningarna (Denscombe 

2010, s. 188–190). Många gånger är validiteten för en undersökning större om man 

blandar metoder, det vill säga att man gör flera metoder för samma frågeställning 

(Denscombe 2010, s. 140). Därför togs beslutet om att göra djupintervjuer i tillägg till 

fokusgruppen. 	
Djupintervjuerna som utfördes var försedda med 15 fasta frågor, där följdfrågor 

uppkom, och dessa finns beskrivna i arbetet (se bilaga 4). Dessa följdfrågor baserades 

på informantens svar, vilket gjorde det relativt öppet för informanten att styra 

innehållet på intervjun.  

	

4.6.	Metodkritik	

De bilder som valdes att visas upp i fokusgruppen (se figur 1, 3 & 5) var 

triggermaterial där tanken var att få fram någon form av känslor, som sedan skulle 

resultera i en diskussion om ämnet. Att som forskare då medverka till barnens 

eventuella utsatthet genom att visa dessa bilder som eventuellt är pinsamma för barnen 

kan ses som skevhet i vissa avseenden (Bell 2015, s. 199). Dock var dessa bilder 

utvalda för att just vara så neutrala som möjligt för att inte kunna påverka barnen i 

studien, samt att dessa bilder skulle ta rollen som vanligt förekommande bilder på 

Instagram.  

Under fokusgruppstillfället satt barnen i angivna moment i mindre grupper. En risk 

enligt Alvehus (2013, s. 88) är att individens åsikter blir undanskymda i en 

fokusgrupp, där barnen då eventuellt kan påverka varandra i svaren. Dock ansågs detta 

vara ett bra alternativ då dessa barn känner varandra sedan innan och en förhoppning 

fanns om att de upplever att de är bekväma med varandra vilket kan göra att de känner 
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sig trygga med att svara sanningsenligt på frågorna. Samtalet i gruppen var en del som 

var intressant att få ta del av, där samtalet som fokusgruppen frambringade ansåg vara 

en tillgång som var en viktig beståndsdel (ibid).  	

	

4.7.	Etiska	överväganden	

Fokusgruppen påbörjades med mailkontakt med rektorn för grundskolan. Ett 

informationsblad skickades till barnens vårdnadshavare där studiens syfte tydligt stod 

beskrivet, samt att barnen och skolan skulle förbli anonyma. Detta skickades till 

vårdnadshavarna med fyra dagars svarstid där de fick överlägga om de samtyckte till 

att deras barn deltog i studien. Då grundskolan som studien undersökte tillkännagav 

sitt intresse med relativt kort varsel togs beslutet att inte spela in materialet, med 

varken ljud eller video då detta kräver ett skriftligt samtycke (Bell 2015, s. 61).  
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5.	Resultat	och	analys	
I detta avsnitt presenteras resultat från fokusgrupp samt djupintervjuerna, där 

resultaten är data samt teorier som anses svara på syftet med studien. Detta avsnitt är 

uppdelat i underrubriker som alla representerar teman efter analys av materialet. De 

teman som rubriceras är Porträttering samt Säkerhet och barnens trygghet, vilka är 

kategorier som har identifierats under analysen av datamaterialet. 

Resultatet presenterar materialet från fokusgrupp samt citat från djupintervjuer där 

relationerna mellan de olika insamlade materialet analyseras relaterat till varandra.  

 

	

5.1.	Porträttering	

Barnen i studien var som nämnt ovan, under 13 år, det vill säga yngre än Instagrams 

åldersgräns (Instagram 2018). Fokusgruppen inleddes med tre handuppräckningsfrågor 

för att fastställa hur mycket barnen i studien var bekanta med Instagram. Inledningen 

visar tydligt att de är mycket medvetna om vad Instagram är, att 1/3 av barnen vet att 

de finns representerade, vilket gör dem till användare av Instagram, sett från ett 

användbarhetsperspektiv (Stolterman 2007, s. 18). Såhär svarade barnen i studien på 

de tre frågorna:  

 

1. Vet du vad Instagram är för något? 

Svar: Alla räckte upp handen förutom ett barn.  

2. Hur många av er vet om era föräldrar har ett Instagramkonto? 

Svar: Hälften visste att deras föräldrar hade ett konto, de andra visste inte.  

3. Brukar era föräldrar lägga upp bilder på er? 

Svar: 1/3 av barnen svarade ja, där resten inte visste om de brukade lägga upp 

bilder eller inte. 

 

Något som uppmärksammades efter den här delen i fokusgruppen var att då barnen var 

väl medvetna om vad Instagram var för något var det färre barn som inte visste om de 

själva fanns med på någon bild. Trots detta har de starka åsikter om vad för typ av bild 
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som de anser vara godtagbart att publicera. Covaleskie (2011, s. 308) belyser att trots 

att normativa samhällen är med och formar självintegriteten, gör man egna val, vilket 

barnen i studien konstaterar när de uttrycker olika typer av känslor relaterat till att 

publicera en viss typ av bild som föreställer dem.  

	

	

Figur 4: Barnen svarar hur de upplever den bilden om den föreställt de själva och den 

var delad på Instagram.  

 

Varje grupp lämnade in sina post-it lappar där de hade skrivit de känslor som uppstod 

kring bilden (se figur 1) och hur de skulle känna inför om det hade varit dem på 

bilden, samt om bilden i sin tur skulle delas offentligt. På 20% av lapparna stod det att 

”det skulle vara okej”, medans 20% ansåg att de hade skämts eller att det hade varit 

pinsamt om den bilden blev offentlig. 16% ”skulle inte bry mig” och på 13% av 

lapparna stod det att det inte hade varit okej om den bilden blev offentlig. På 10% av 

lapparna stod det att det var konstigt, medans på 6% stod det att de inte visste. 

”Mobbning”, ”Läskigt”, ”Om personen frågar först” samt ”Vill inte vara med 

överhuvudtaget” hade vardera 4% (se figur 4).  

Antagandet om denna bild var att den var neutral, harmlös samt att barnen i studien 

inte skulle ha något emot att dela den med andra. Dock var det flest barn som ansåg att 

de inte vill att en sådan bild delas om de själva är motivet. Barnen i studien visar att de 

anser att en sådan bild skulle strida mot deras integritet. Precis som Moore (2008, s. 

Bild 1: Vad skulle du känna om en sådan 
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414) menar när han talar om kontroll över den personliga informationen, vill dessa 

barn ha kontroll över den information som handlar om dem. Barnen i studien är 11 år, 

och bör får ta egna beslut i vad som publiceras om dem (KPwebben.se 2015), vilket 

konstaterades att de ville.   

I tidigare studier påvisas det att föräldrar är medvetna om detta problem (C.S. Mott 

Children’s Hospital 2015) vilket även nämndes i djupintervju av en förälder som är 

aktiv på Instagram:  

 

”Annars tycker jag faktiskt att dom föräldrar som jag har i mitt flöde, det 

är inte så mycket pinsamma bilder generellt tycker jag. Men jag är också, 

det är ju mammans ögon.” (Informant 1) 

 

Hypotesen är att föräldrar reflekterar över vad de publicerar av sina barn på sociala 

medier, dock saknas det ramverk för vilka foton som anses var normativt att dela 

(Schoenebeck, et al. 2015, s. 1902). Tankarna från informant 1 stödjer det Stolterman 

och Wiberg (2010, s. 102) menar när de talar om att en viss typ av användning har 

etablerat sig som en norm, en användning som kanske inte var utgångspunkten.   

	

	

Figur 5: Barnen svarar hur de upplever den bilden om den föreställt de själva och den 

var delad på Instagram. 

 

Bild 2: Vad skulle du känna om en sådan 
bild fanns på Instagram av dig?
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På nästkommande bild (se figur 2) fick de se ett litet barn i blöja som hade choklad 

runt munnen. På 50% av lapparna stod det att de inte hade tyckte det var okej att dela 

den bilden offentligt. På 15% av lapparna stod det att det skulle vara okej, på 15% stod 

det jag vet inte, 10% ”mått illa”, 10% ”jag skulle inte bry mig” samt på 5% av 

lapparna där det stod att det hade varit okej men att de skulle fråga först (se figur 5). 

Denna bild porträtterar ett barn i blöja vilket kan anses vara en avslöjande bild, vilket 

stödjer teorin om att barn föredrar att föräldrarna inte delar sådana bilder av dem 

(Schoenebeck, et al. 2017, s. 5224).  Djupintervju 1 (se bilaga 1) visade att föräldrarna 

själva reflekterar över huruvida de hade ansett bilden som pinsam, dock tar 

informanten även upp att hur de tänker inte kan relatera till hur barnet upplever att 

publicera en bild som porträtterar ett barn med choklad runt munnen. Informanten 

själv hade möjligen ansett att bilden var generande om de var 11 år gammal.  

 

”Men den ända situation som man kan sätta sig själv in i är såhär okej, 

om min mamma idag, och jag kan försöka tänka tillbaka till mig själv som 

tonåring, lägger upp en bild när jag har gegga runt munnen, skulle jag bli 

generad? Nej det skulle jag inte. Men det betyder ju ingenting egentligen 

för barn idag.” (Informant 1) 

	

	

Figur 6: Barnen svarar hur de upplever den bilden om den föreställt de själva och den 

var delad på Instagram. 

Bild 3: Vad skulle du känna om en sådan 
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På nästkommande bild (se figur 3) fick barnen i studien se två små barn som pussades. 

På 64% av lapparna stod det att de inte hade tyckte det var okej att dela den bilden 

offentligt. På 16% av lapparna stod det att de hade ansett att det var okej att dela den 

bilden om de hade varit yngre men inte så gamla som de är nu. ”Lite förödmjukande”, 

”Pinsamt” samt ”Om jag hade varit han i gul tröja skulle det inte vara så stort, men 

jag vill ändå inte” stod det på 8% av lapparna vardera (se figur 6). Detta visar att mer 

än hälften inte ville att en sådan bild skulle finnas publicerad av dem. Ingen av barnen 

i studien var positivt inställd till att en sådan bild skulle finnas publicerad där de själva 

var motivet. Något som uppmärksammats är hur barn ”avbildas” i sin omgivning har 

direkt påverkan på uppfattningen om den egna identiteten. Barn är som nämnt ovan 

beroende av andra för att kunna forma sin egna identitet, där barnen i denna studie har 

kunnat vara med och påverka hur de, fiktivt sett, vill bli representerade på sociala 

medier (Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 151). Resultatet visar att de har starka åsikter 

om hur de önskar se ut på sociala medier, där de har åsikter om att kunna påverka 

resultatet som en väldefinierad användare.  

 

En uppgift som barnen i studien fick var ett scenario som beskrevs för dem som de 

fick ta ställning till:  

 

”Du sitter vid köksbordet och du har råkat spilla tacos över hela din tröja 

och har råkat få tomat i håret. Föräldern tar upp telefonen och fotar dig. 

Vad känner ni då? Vad tänker ni då?” (Moderator) 

 

Barnen räckte upp handen och svaren skrevs upp på whiteboardtavlan i klassrummet: 

 

”Hämta papper och hjälpa till istället.” 

”Spelar ingen roll om man hade varit liten.” 

”Inte lägga ut, annars spelar det ingen roll.” (Barnen i studien) 

 



																 	 								(59)	27	

Här var barnen överens om hur de upplevde scenariot. De ansåg att det var sekundärt 

att fota dem och istället hjälpa till att torka upp det som spillts. Barnen ansåg att det 

inte hade spelat någon roll om föräldrarna hade fotat dem, men de ville inte att 

föräldern publicerade bilden. De ansåg även att om de hade varit yngre så hade de inte 

spelat någon roll om föräldern hade fotat dem eller inte. Här ses en koppling mellan de 

som barnen i studien säger gentemot Schoenebeck, et al (2017) som menade att bilder 

som var pinsamma och för exponerande ansåg barnen inte vara acceptabelt att dela. 

Vad resultatet av uppgiften belyser är att när en negativ bild av barnen målas upp på 

ett fotografi, var inte acceptabelt att dela, medans en bild som visar en positiv bild av 

barnen var mer accepterat att dela med andra på sociala medier (Schoenebeck, et al. 

2017, s. 5224).   

 

Informanterna från djupintervjun påvisar att det finns andra grunder till att föräldrar 

publicerar bilder på sina barn, att det finns mer bakom aktiviteten än att de vill visa 

upp barnen eller få ta del av råd från andra föräldrar (C.S. Mott Children’s Hospital 

2015). Informant 1 förklarade att kollegor använder ett öppet Instagramkonto i sin 

yrkesroll där barnen är med på bilder. Här kan slutsatser dras att barnen är med och 

skapar föräldrarnas varumärke eller jobbprofil för att stärka förälderns profil och 

arbete. Lewallen & Yisel Choi (2017, s. 145) undersökte hur barn tilldelas en identitet 

av att föräldrarna kategoriserar dem med hjälp av hashtags, och de blir tilldelade ett 

eget varumärke (ibid), dock påvisas här, i tillägg till de båda forskarnas studie, att 

bilder på barn på föräldrarnas Instagramsida även kan vara skäl till att skapa ett 

varumärke åt dem själva.  

 

”Men jag har ju däremot kollegor som visar sina barn publikt, och där 

samtalar vi hur mycket som helst om hur man förhåller sig till det, om det 

är bra eller dåligt. Just för att dem som är, dem som har på något sätt ett 

publikt konto har liksom, använder det i sin yrkesroll eller att dom, 

arbetar sig upp mot att bli en influenser, eller vad det nu kan va. Om det 

temat är kring barn då förekommer ju barn på deras konton. Och det där 
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har jag tänkt jättemycket kring. Ja men deras tankar, hur dom tänker 

kring det.” (Informant 1) 

 

”Jag tänker väl främst att är det här något som andra vill se. Är det 

intressant att hen har ätit köttfärssås idag?” (Informant 2) 

 

Informant 2 berättade även att hon ansåg att det var viktigt att tänka på vad hennes 

följare vill se. Därför dras slutsatser att det inte bara är av betydelse vad en själv anser 

vara betydande att dela, utan vad andra anser vara trevligt att ta del av är ett skäl till att 

publicera bilder.  

	

	

5.2.	Säkerhet	och	barnens	trygghet		

I djupintervjuerna uppmärksammades gemensamma teman såsom barnens säkerhet på 

nätet. Föräldrarna hade båda satt upp regler kring vilka slags bilder som de inte 

publicerade. Den ena informanten ansåg att anledning till de satta reglerna var att det 

saknades information om vad som egentligen händer med bilderna, vilka som äger 

dem samt vilka som kan få tag på dem. Den andra informanten påpekade samma 

rädsla, samt att hon vill att sitt barn ska kunna välja när hen växer upp vad som visas 

och inte. De två informanterna har gemensamt att de har privata konton på Instagram 

samt att de delar bilder på sina barn, där den ena informanten valt att inte visa 

nakenbilder och den andra inte visa ansiktet på sitt barn. Detta stödjer Schoenebecks, 

et al (2015) forskning om att trots att föräldrarna är bekymrade om problematiken, 

delar de information om sina barn på nätet, och ofta personligt innehåll om sina barn 

(Schoenebeck, et al. 2015, s. 1895).   

 

”…även fast det är mina vänner som är där så är man ju ändå inte helt 

privat. Det är klart man inte är det.” (Informant 1) 
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”Man har hört massa om att man inte äger sina bilder och att dom ägs av 

Facebook och, Instagram och vad det är. Men det har jag inte läst på 

själv, det är vad man har hört.” (Informant 2) 

 

Både Informant 1 och 2 tar upp att det är medvetna om risker med att dela innehåll på 

Instagram, vilket tyder på att de begrundar användningen samt vad de gör på 

Instagram. Att reflektera över sin egna användning anses vara ett korrekt sätt att 

förbättra en artefakt inom utveckling av digitala medier (Bardzell & Bardzell 2013, s. 

3298), vilket kan tyda på att Instagram kan utvecklas och förbättras inom detta 

område.  

 

I fokusgruppen ställdes en fråga som handlade om vad som var det viktigaste med en 

bild på Instagram. Några attribut till en fiktiv bild skrevs upp på whiteboardtavlan, där 

de sedan med hjälp av plupp-metoden (Häggberg 2001, s. 15) skulle komma fram till 

de attribut som de ansåg vara viktigast. De var indelade i samma grupper som innan, 

och skulle tillsammans komma fram till vart de skulle sätta de tre plupparna. En från 

varje grupp fick komma fram till whiteboardtavlan och sätta ut plupparna.	

	

	

Figur 7: Tabell över barnens svar från Pluppmetoden.  

 

Tabellen (se figur 7) visar att det som barnen anser vara viktigast med en bild på 

Instagram av de själva är texten under bilden, det vill säga vilken information som står 
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om dem som tillhör bilden. Resultatet från fokusgruppen stärker det Moore (2008, s. 

420) beskriver då dessa barn vill ha rätt till en viss kontroll över den information som 

lämnas ut om dem, i detta fall i form av text som beskriver dem. De vill, likt det 

Moore nämner, ha kontroll över vad som delges om dem (ibid).  

Bildens bakgrund samt ansiktsuttrycket ansåg barnen i studien som viktiga delar av 

den publicerade bilden. Det attributet som inte fick några pluppar var hashtags. Här 

dras slutsatsen att barnen anser att hashtags inte är relevant eller värt att bry sig om. 

Här uppmärksammades även en avvikelse från Lewallen & Yisel Chois (2017) 

undersökning som hävdade att föräldrarna skapar en egen definition av sina barn med 

hjälp av hashtags, samt att dessa var ett sätt att kategorisera sina barn. Om detta nu är 

fallet visar denna undersökning att barnen inte lägger någon vikt på hashtags, vilket i 

sin tur kan påvisa att de inte upplever sig själva bli kategoriserade på detta sätt. Dock 

kan Lewallen & Yisel Chois (2017, s. 160) studie visa att föräldrar kan vara 

uppmärksamma och skydda sina barn från felaktig representation på Instagram.  

 

Föräldrar har alltid varit tvungna att överväga vad som är lämpligt att dela med sig 

som berör deras barn. Givetvis är detta något som alla föräldrar beslutar baserat på 

deras egna filosofier, där det finns föräldrar som gärna delar allt rörande sina barn, 

men även de som håller det mesta privat (Schoenebeck, et al. 2015, s. 1896).  Dock 

kvarstår det faktum att föräldrar har en gemensam oro om vad som kan hända med de 

publicerade bilderna.  

 

”Känner du att du har kunskap om vilka rättigheter som gäller för dina 

bilder och videos? (Moderator) 

Förälder: Näe, nej det gör jag faktiskt inte. För att, jag tycker helt ärligt 

att det är svårt att förstå.” (Informant 1) 

 

”Alltså där tänker man ju på alltså inte egentligen för att det blir 

generande, utan egentligen vilka som sitter och tittar på dom där 

bilderna. Och vem som faktiskt kan hitta dom.” (Informant 2) 
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”Och sen är det klart att det är ett steg värre när man vet vart dom är. 

Men jag känner inte såhära, jag känner bara att gud vad jag inte vet 

tillräckligt om det här. Så känner jag. Jag skulle aldrig våga göra det, för 

att jag vet för lite vad som händer med dom här bilderna.” (Informant 1) 

 

I citaten ovan påpekar de båda informanterna att de inte har kunskap kring hur 

bilderna de publicerar kan användas, eller vem som har tillgång till bilderna. Trots att 

informanterna är kontinuerliga användare av Instagram så har de inte ett förflutet av 

bilder och videor på sociala medier. Detta betyder att medans dessa föräldrar inte har 

ett liv representerat på sociala medier och har på så sätt inte kunskap i hur det är att 

växa upp på det sättet (Schoenebeck, et al. 2015, s. 1901). För föräldrarna att se 

problematiken ur ett barnperspektiv antas vara svårt då de slits mellan oron i 

kombination med att viljan att visa upp sina barn på Instagram. Som nämnt ovan 

räknas barnen i detta avseende inte som användare, har inte godkänt denna användning 

där de själva är delaktiga, och har inte godkänt några säkerhetsregler, vilket kan hävda 

att användningen går utanför det förutbestämda syftet (Norman 2013, s. 13). Norman 

(2013, s.11) talar även om att affordance är något som visar vad som borde ske härnäst 

i användningen av en artefakt. Dock finns inga tydliga ramverk för hur denna typ 

användning borde fortskrida. Likväl överensstämmer Normans teori om att affordance 

beskriver vilka handlingar som är möjliga, där det påvisas av informanterna att de vet 

vilka handlingar som är möjliga, dock vet de inte hur de bör förhålla sig till dessa, 

oavsett om det handlar om säkerhet eller porträttering. Bucher & Helmond (2018) 

skriver om att affordance kan betyda att ändringar i användningen kan öppna upp för 

nya möjligheter (Bucher & Helmond 2018, s. 9). Här dras slutsatsen att genom att 

påvisa detta dilemma kan ändringar i Instagram bidra till ett nytt användande där fler 

parter tas i beaktning.   
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6.	Diskussion	och	slutsats	
Syftet med studien var att undersöka hur barn förhåller sig till bilder som delas på 

Instagram, där de själva är motivet, samt att få en uppfattning om vad dessa barn 

egentligen tycker om att vara offentliga på sina föräldrars Instagram. Samtidigt var 

avsikten att undersöka hur barnen i studien vill framställa sig själva på Instagram, där 

relationer till tidigare forskning inkluderades för att få en bredare syn på 

frågeställningen.  

 

Ett av de mest konkreta resultaten från studien är att barn i åldern som undersökts är 

måna om hur de porträtteras i sociala medier, där förutom medverkan i ett foto är hur 

de beskrivs i text minst lika viktigt enligt de själv (se figur 7). Studien har 

uppmärksammat att barnen i studien samt barn i tidigare studier (Schoenebeck, et al. 

2017, s. 5224) har starka åsikter om vad som publiceras om dem på sociala medier, 

något som föräldrar möjligtvis emellanåt förbiser då det är dem som tar beslut rörande 

deras barn. Dock visar denna studie att barnens röst i detta sammanhang borde väga 

tyngre än föräldrarnas rätt att ta beslut för dem. Likt det Moore (2008, s. 414) talar om 

Integritetsrättighet, som handlar om att ha kontroll över sig själv och sin egna 

information, har barnen samma behov av just detta. Det är viktigt att poängtera att det 

är föräldrarna som har den inneboende rätten att fatta beslut på deras barns vägnar, 

dock har analysen synliggjort barnens perspektiv som bör vara primärt i denna typ av 

beslut, samt att barnkonvention (Rikskansliet 2018) hävdar att alla barn har rätt till ett 

privatliv, även om ämnet behandlar sociala medier. Detta påvisas av barnen i studien 

när ett scenario målades upp som beskrev en fiktiv händelse i hemmet varpå de godtog 

att föräldrarna fotograferade dem, dock inte publicera bilden (se 5.1. Porträttering).  

 

Deltagarna i fokusgruppen upplever att när de blir fotograferade och föräldrarna 

eventuellt ska publicera dessa, är barnens önskan att föräldrarna frågar först. Barnen 

vill vara delaktiga i dessa beslut. Deltagarna i djupintervjuerna upplever att de inte vill 

publicera bilder som barnen anser vara pinsamma, dock har de egna teorier om vad 

som karaktäriserar en sådan bild. Analysen av materialet från deltagarna i 

fokusgruppen visar att barnen inte vill bli förknippade med de bilder som de själva 



																 	 								(59)	33	

anser vara opassande att publicera, vilket i sin tur visar att de är så pass gamla att de 

själva vill bestämma över vilken identitet de tar. Självklart finns det en mängd olika 

frågor som föräldrar tar beslut om som påverkar vilken identitet som barnen tar, 

exempelvis val av kost, religion, bostadsort, kläder med mera. Dock fokuserar detta 

arbete på hur sociala medier, främst Instagram påverkar barnens identitetsskapande. 

När föräldrarnas egna önskemål och preferenser strider mot barnens upplevelser och 

önskemål blir detta en komplex fråga (Schoenebeck, et al. 2015, s. 1902). 

 

Att fråga först samt att ha en öppen diskussion om ämnet med sina barn är en lösning 

som har uppmärksammats av barnen i fokusgruppen. Då dagens föräldrar inte har en 

historik på sociala medier från att de föds är det svårt att sätta sig in i hur de hade 

upplevt problematiken (Schoenebeck, et al. 2015, s. 1901), dock är en utgångspunkt att 

se det från barnens synvinkel, som materialet från djupintervjuerna samt tidigare 

undersökningar bevisar att de gör (C.S. Mott Children’s Hospital 2015). Detta stöds av 

den undersökning som KPwebben.se (2015) utförde som visar att bara 10% av 

föräldrarna anser att det är olämpligt att dela bilder på sina barn utan att fråga om lov. 

Oversharenting innebär att något delas på sociala medier av en förälder som är för 

personligt eller potentiellt generande för barnet när hen växer upp (C.S. Mott 

Children’s Hospital 2015).  Föräldrarna i studien samt föräldrar från tidigare studier 

belyser att de är medvetna om att bilder kan potentiellt vara generande för barn (ibid), 

dock är det svårt för dem att veta vad som karaktäriserar en sådan bild, samt hur detta 

fenomen utvecklar sig då Instagram är en så pass ny sociala mediekanal (Instagram 

2018). Denna studie har därför bistått med information om att barnen vill att 

föräldrarna ska fråga först innan de publicerar bilder på dem, samt att bilder som har 

en negativ bild av dem inte bör publiceras.  

 

 

Resultatet visar att interaktionen mellan människa och telefon kräver att utveckla 

begreppet affordance, som i sin tur kan hjälpa till att förstå hur Instagram används 

(Kaptelinin & Nardi 2012, s. 975). Då informanterna i djupintervjuerna har uttryck att 

de är osäkra på vad som avses gällande säkerheten samt äganderätten av deras bilder, 
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bedöms detta vara en användbarhetsfråga, som kan komma med förbättringar kring 

studiens tema. Hypotesen är att dessa barn inte benämns som användare då Instagram 

trots allt har denna åldersgräns, vilket antas att de blir förbisedda eller att ämnet inte 

har undersökts tillräckligt mycket för att åtgärder ska utföras. Om detta ämne blir 

något som diskuteras bland föräldrar finns möjlighet till ett användande där färre barn 

påverkas negativt av föräldrarnas potentiella vanor att dela alltför privata bilder eller 

videor på sina barn.	Om föräldrar hade mer kunskap i vad som händer med bilderna, 

vem som äger bilderna samt hur en eventuell tredje part skulle kunna få tillgång till 

bilderna förmodans det att föräldrarna hade agerat utifrån ett annat perspektiv än deras 

egna, som är inom den egna referensramen. Därmed bör det vara lättare för föräldrar 

att bli tillhandahållna nödvändig information som rör deras egna användande. Denna 

studie har bidragit med en insikt i vad designers bör tänka på i utformandet, samt i den 

iterativa processen av att skapa sociala medier. Likt det Stolterman (2007, s. 18) talar 

om har denna studie definierat nya användare, det vill säga barnen som är 

representerade på Instagram. Detta kan bidra med en insikt i hur skapare av sociala 

medier kan utveckla en plattform där barnen som medverkar i de publicerade bilderna 

ses som en del i processen. Nya förbättrade funktioner för denna typ av utfall kan ge 

en bredare grupp människor rätt verktyg där flera parter tas i beaktning. Studien har 

även definierat nya scenarion som kan omvärderas inom utformandet av sociala 

medier (Stolterman 2007, s. 17), då följderna för barn samt föräldrar kan bli ett nytt 

agerande kring publicering av bilder. Då det finns begränsad forskning i huruvida det 

undersökta problemområdet påverkar barn (Lewallen & Yisel Choi 2017, s. 146), kan 

denna undersökning bidra till att fler användare tas i beaktning inför den iterativa 

processen att skapa och underhålla sociala medier.        

 

Resultatet i studien visar även att barnen i studien har starka åsikter om hur de önskas 

bli porträtterade på sociala medier, där de har uppfattningar om att kunna påverka 

resultatet som en väldefinierad användare. Likt det Turner och Tajfel (1979, s. 283) 

menar att en individs koncept om jaget kommer från den grupp som individen tillhör, 

på samma sätt kan en hävda att barnens identitet härstammar från den grupp som 

barnen definierar sig som (ibid). Studien har påvisat att barnen inte vill definiera sig 
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som något de själva anser vara en negativ bild, som inte handlar om den gruppen som 

barnen tillhör. Att frångå konceptet om jaget från den gruppen har därför påvisats vara 

negativt och något som barnen inte vill.  

De har även starkare åsikter än vad som väntades kring vilka bilder som är godtagbara 

att dela, vilket tyder på att som förälder dra egna slutsatser kring vad barnet hade 

ansett kring bilden är svårt då föräldrarna inte är uppvuxna med detta fenomen 

(Schoenebeck, et al. 2015, s. 1901).  

 

Slutsatserna av resultaten är inte att ge pekpinnar åt föräldrar. Denna studie har givit 

klara besked gällande att alla barn är egna individer som har egna uppfattning över vad 

som är rätt och fel gällande publicering av bilder där de själva är motivet. Studien har 

bidragit till insikter om vad som karaktäriserar ett fotografi som barnen i studien anser 

vara accepterande samt inte accepterande att dela med sig av till andra. Barn kontra 

vuxna har olika uppfattningar kring vad som borde publiceras. Barnen själva vill 

framstå som sitt bästa jag, medans föräldrar vill visa en sanningsenlig bild där de kan 

få råd från andra föräldrar kring den frågan som bilden berör (C.S. Mott Children’s 

Hospital 2015).   

 

 

6.1.	Förslag	på	framtida	forskning	

Denna studien bidrar med en ökad förståelse kring barnens upplevelse av att bli 

porträtterade samt publicerade på Instagram av deras föräldrar. Då denna studie är 

endast genomförd med en fokusgrupp där arbetet utgår från barnen i denna fokusgrupp 

samt tidigare studier. Framtida forskning kan därför inkludera ett större antal 

informanter för att få en bredare förståelse kring ämnet, även för att få ett mer 

omfattande svar som kan komma att representera barn i Sverige i sin helhet (Bell 

2015, s. 180). Detta kan även bidra till en ökad insikt i vad begreppet oversharenting 

(C.S. Mott Children’s Hospital 2015) innebär samt hur begreppet påverkar barn mer 

generellt. 	
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Det hade även varit intressant att undersöka motsatsen till denna studie, det vill säga 

vad som händer om barn vill publicera fler bilder än vad föräldrarna vill. Detta skulle 

bidra till en tänkvärd diskussion kring barnens rättigheter och självbestämmande 

kontra föräldrarnas uppfattningar. Då denna studie tar upp barnens önskemål kring vad 

som är accepterat att publicera, skulle en motsatt undersökning kring vad barnen vill 

publicera samt om det strider mot föräldrarnas önskemål kring vad de anser vara 

godtagbart att publicera.  

 

Slutligen hade en studie över ett större urval föräldrar varit givande då trots att denna 

studie tar upp barnens perspektiv är det viktigt att forska kring föräldrarnas 

uppfattning för att få fram grunden till ämnet, vilket är hur barnen upplever att bli 

publicerade på sociala medier av föräldrarna innan de är så pass gamla så de är tillåtna 

att ha ett eget konto där de mer fritt kan bestämma över hur de vill porträttera sig. 
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8.	Bilagor	

8.1.	Djupintervju	1	
	

Transkribering av djupintervju med en mamma. Den 3 december 2018. 

Djupintervju för c-uppsats i kursen Medieteknik C.  

 

Intervjuare Ida Dahlberg, studerande på programmet IT, Medier och Design, 

Södertörns Högskola. 

 

Förälder: Informant 1.  

Ida: Ida Dahlberg (intervjuare) 

 

Ida: Vad använder du för sociala medier? 

 

Förälder: Instagram, Facebook, Linkedin, Snapchap och Twitter.  

 

Ida: Hur pass insatt är du i vad du har för sekretess på ditt konto på Instagram? Är ditt 

konto privat eller offentligt? Har du gjort något speciellt?  

 

Förälder: Jag är jättenoga, framför allt på Instagram och Facebook, så är jag väldigt 

noga med sekretessinställningar.  

 

Ida: Varför just där? 

 

Förälder: För att det är där jag är mitt privatliv, på Linkedin är jag bara min yrkesroll. 

Där vill jag ju att informationen ska spridas så mycket som möjligt, och på Twitter 

också. Men i dom andra är jag privat.  

 

Ida: Hur använder du Instagram? I vilket syfte? 
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Förälder: *Paus* Att på nått sätt hålla familj och vänner uppdaterade vad jag pysslar 

med.   

 

Ida: Har du några fler konton än ett? 

 

Förälder: Nej jag har inte det. Och Instagram är lite, är lite schizofrent. För där är jag 

lite min yrkesroll, så där kan det också vara att visa på [..]. Men däremot har jag ju 

fortfarande ett privat konto, så jag väljer ju dom som jag inte är vän med, som jag har 

där har jag ändå väldig koll på vad det är för folk. Så det är såklart ett andra syfte 

också. Och likadant på Facebook, så är det ju en del uppdateringar jag gör som har 

med min yrkesroll att göra. Och då ändrar jag ju sekretessen för just dom inläggen. 

Och det kan ju vara mig som […]. 

 

Ida: Hur ofta brukar du diskutera Instagram med någon annan, och din användning? 

 

Förälder: Inte så ofta. Men däremot så har jag funderat några vändor, på om jag ska 

ha ett konto som är öppet. Just för att jag ska slippa tänka på att inte visa *barnet* i 

dom. Men jag har inte lyckats komma fram till vad jag ska göra, så det har inte blivit 

så mycket mer. Men sådana diskussioner har jag haft med andra.  

 

Ida: Så en mer säkerhet kring *barnet* då. Är det något annat ämne ni brukar 

diskutera förutom just det du sa? 

 

Förälder: Nej, nej det handlar framför allt om i vilken grad jag vågar visa *barnet* på 

ett öppet konto. Om jag skulle göra det, varför skulle jag göra det då? Sådana frågor. 

 

Ida: Varför skulle du göra det, om du valde ett öppet konto? 

 

Förälder: Alltså det är ju när jag funderar på om jag kan skapa en inkörsbana på 

Instagram. Vilket tema skulle det va isåfall? Skulle det ha med […] att göra? A men då 
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kanske jag, för att nå framgång ska visa. Och vad skulle det vara för bilder isåfall? 

Men det är där jag inte, jag har inte lyckats komma fram till något som känns bra.  

 

Ida: Nej.  

 

Förälder: Så därför har jag inte riktigt gjort det. Så nu, sen har jag väl mer funderat 

på, okej men om det inte skulle ha med barn att göra vad skulle det vara då? Där har 

jag inte kommit längre.  

 

Ida: Men har du satt upp några egna regler kring hur du använder Instagram?  

 

Förälder: Asså jag har nog inte tänkt på det så mycket, men jag märker ju att man är 

fortfarande, även fast det är mina vänner som är där så är man ju ändå inte helt privat. 

Det är klart man inte är det. Det är nog snarare inofficiella regler. Eftersom *barnet* är 

mycket på min Instagram, så aldrig något naket. Det är en regel jag följer. Men det är 

nog den enda egentligen. Sen har jag ju regler att om det är någon annans barn att jag 

frågar om lov till föräldrar och sådär. Men när det gäller bilder på mig själv eller på 

miljöer tänker jag inte något speciellt alls. Det är mer när det handlar om andra 

människor. 

 

Ida: *Instämmer* 

 

Förälder: Och *barnet* 

 

Ida: Har du samma regler när det gäller lägga upp en video? 

 

Förälder: *Paus* Ja absolut.  

 

Ida: Är det strängare regler eller är det samma regler? 

 

Förälder: *Paus* bra fråga. Alltså, jag lägger ju aldrig upp videos nästan, faktiskt. Så 
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jag tror inte jag har, det får inte vara något naket där heller liksom. Men jag har inte 

tänkt så mycket kring andra scenarion som jag skulle behöva regler kring.   

 

Ida: Är det samma regler som gäller Instastories?  

 

Förälder: Jag använder typ inte Instastories. Jag försöker ju lära mig men, men 

oavsett, skulle andra personer än jag själv, och framför allt *barnet* va med i en video 

eller Instastory, så hade det absolut vart samma regler som för något annat. Däremot 

väntar jag ju bara på att än så länge så har jag liksom inte fått en tankeställare kring 

nått annat än just att hen skulle vara naken. Eller ens i, jag tar ju inget i blöja heller. 

Men förstås om man liksom tänker, asså när dom gör pinsamheter är ju än så länge 

inte pinsamt. Hen är inte tillräckligt gammal för att fatta att det är pinsamt. Hen fattar 

inte vad det innebär. Så att ju mer jag lär känna hen kanske det kommer saker man 

borde haft regler kring, som man inte har. Men jag vet inte ens vad det skulle va.  

 

Ida: Nej. Har du pratat med andra föräldrar om vad man lägger ut för bilder? 

 

Förälder: Ja massor. Massor verkligen. Å jag hade ju en diskussion med *barnets 

pappa* redan i början. Får *barnet* va på, får vi visa upp hen överhuvudtaget? Och då 

kom vi fram till att jag som hade ett publikt konto, inte skulle vara publik. Det var det 

valet vi gjorde då. Ha koll på vilka som ser det där. Men jag har ju däremot kollegor 

som visar sina barn publikt, och där samtalar vi hur mycket som helst om hur man 

förhåller sig till det, om det är bra eller dåligt. Just för att dem som är, dem som har på 

något sätt ett publikt konto har liksom, använder det i sin yrkesroll eller att dom, 

arbetar sig upp mot att bli en influenser, eller vad det nu kan va. Om det temat är kring 

barn då förekommer ju barn på deras konton. Och det där har jag tänkt jättemycket 

kring. Ja men deras tankar, hur dom tänker kring det.  

 

Ida: Har du någon gång sett en bild på ett barn på Instagram som du själv tycker är för 

privat för att lägga ut på någon annans barn? 
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Förälder: Ja massor. Och då är det ju, eftersom den enda regeln jag har är att dom inte 

ska vara nakna eller i blöja så är det ju sådana bilder som är såhär…åh... nej.  

 

Ida: Vad tänker du på innan du lägger upp en bild på ditt barn? Hur går dina tankar? 

 

Förälder: Asså jag tror inte dom går längre än såhär, herregud va söt hen är, faktiskt. 

*Skratt*. Det är nog inte såhär, för när man väl har sina grundregler, då går ju dom per 

automatik. Så dom reflekterar jag ju inte kring, utan jag tänker ju bara, herregud va söt 

hen är. *Skratt*. 

 

Ida: Har du någon gång lagt upp en bild och sedan tagit bort den?  

 

Förälder: Nej.  

 

Ida: Använder du hashtags? 

 

Förälder: Näe, eller asså jo. Men inte för spridning. Eftersom att jag har ett privat 

konto så kvittar det ju hej vilt om vad jag använder för hashtags. Men jag kan ju 

komma på jättelöjliga hashtags. Bara för sakens skull.  

 

Ida: Varför använder du hashtags? 

 

Förälder: För att förhöja nöjet av att läsa *Skratt*. 

 

Ida: Vilka slags hashtags brukar du använda? 

 

Förälder: Asså det är precis den meningen som dyker upp i huvudet just då.  

 

Ida: Typ? 
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Förälder: […] *Humoristiskt exempel*. 

 

Ida: Och den bilden var inte privat? 

 

Förälder: Jo, på Instagram är allt privat. Men så är det. På Facebook använder jag inte 

hashtags heller, eller samma syfte.  

 

Ida: Känner du att du har kunskap om vilka rättigheter som gäller för dina bilder och 

videos? 

 

Förälder: Näe, nej det gör jag faktiskt inte. För att, jag tycker helt ärligt att det är 

svårt att förstå.  

 

Ida: Det är en lång privacy policy som man godkänner. 

 

Förälder: Jag såg ju en dokumentär för övrigt, jag kommer inte ihåg, den går på 

Netflix. Den handlar om terms and conditions. Om att det skulle ta, om man läste alla 

terms and conditions man som människa får gå igenom, jag kommer inte ihåg under 

vilket spann, men hur som, skulle det ta hundratals år. Så dom är liksom utvecklade 

för att man omöjligt ska vilja läsa dom. Och det är ju ett jätteproblem.  

 

Ida: Ja gud ja. Speciellt, om man tex har dyslexi.  

 

Förälder: Eller om man typ inte har hundra år. *Skratt* 

 

Ida: Har du sett en bild på ett barn som eventuellt skulle kunna genera barnet när hen 

blir stor, eller om hen redan är stor? 

 

Förälder: Inte som jag har tänkt på, men det skulle väl va men alla typer av barn i 

blöja. Eller utan blöja isåfall. Men i övrigt inte. Men jag ska säga också att bland dom 

barn som finns i det flöde jag ser, dom är små. Så att det är framför allt, men det är 
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klart, barn med gegga runt munnen. Men den ända situation som man kan sätta sig 

själv in i är såhär okej, om min mamma idag, och jag kan försöka tänka tillbaka till 

mig själv som tonåring, lägger upp en bild när jag har gegga runt munnen, skulle jag 

bli generad? Nej det skulle jag inte. Men det betyder ju ingenting egentligen för barn 

idag. Men ja kanske såhär barn som gör fula miner, det hade man kanske tyckt va 

pinsamt. Men det är så himla små barn i mitt flöde. 3 åringar, det är 3 åringar i mitt 

flöde. Annars tycker jag faktiskt att dom föräldrar som jag har i mitt flöde, det är inte 

så mycket pinsamma bilder generellt tycker jag. Men jag är också, det är ju mammans 

ögon.  

 

Ida: Har du någon gång sett en bild på ett barn där det varit tydligt eller kunnat gå att 

lokalisera vart barnet befinner sig? 

 

Förälder: Som en helt utomstående menar du? 

 

Ida: Ja.  

 

Förälder: *Paus*. Jo men det är klart, eller såhär, rent krasst, jag menar alla jag följer 

dom vet jag ju förnamn och efternamn på. Och jag ser att dom är hemma. Asså då kan 

jag ju bara hitta.se och sen vet jag vart dom är. Dom flesta har privata konton. Men om 

jag tar de publika konton jag vet då. Jo, men absolut. Och ofta står det ju såhära, 

skidskola i Hammarby backen. Jo absolut. 

 

Ida: Vad anser du om det? Spelar det någon roll? 

 

Förälder: Ja, asså helt ärligt, men min begränsning har ju redan kommit på nått sätt att 

det är publikt, alltså överhuvudtaget. Och sen är det klart att det är ett steg värre när 

man vet vart dom är. Men jag känner inte såhära, jag känner bara att gud vad jag inte 

vet tillräckligt om det här. Så känner jag. Jag skulle aldrig våga göra det, för att jag vet 

för lite vad som händer med dom här bilderna.  
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Ida: Du menar att du inte vågar ha ett publikt konto och kunna platsspecificera vart du 

är? 

 

Förälder: Nej. Idag vågar jag ju inte ens ha ett publikt konto med mitt barn på. Så 

ännu mindre säga vilken plats. Absolut, det skulle jag aldrig våga. Däremot så kan jag 

inte känna, jag lägger mig ju inte i hur andra föräldrar gör. Det gör jag ju inte. Och det 

är ju rent utav kunskapen att jag vet på riktigt inte vad faran är. Ingen aning. Men 

däremot har jag ju ställt mycket frågor. Och frågat inte just kring plats, men publikt. 

Och det är olika anledningar liksom, men oavsett verkar det som att de har tänkt 

igenom det på något sätt. Men jag skulle inte våga. Och framförallt inte plats. Jag 

vågar ju inte ens, när jag hade mitt konto publikt, innan *barnet*, då vågade jag inte 

ens, vissa har ju satt en, benämnt sin bostad med någonting i platsredigeringar, typ 

paradiset, eller något. Jag vågade inte ens göra det, för att visa vart jag bodde. Trots att 

vet man mitt förnamn och efternamn kan man lätt hitta det ändå. Men jag skulle ändå 

inte våga, här är jag daglig dags. Det skulle ju vara om man är på ett ställe, att visa 

vilken plats man är på som verkligen är, ja men vi är på Kolmården. Ja, näe det skulle 

jag inte tänka så mycket på. Utan det är ju mer platser man är på regelbundet, som är 

en del av dennes rutin. 

 

Ida: Ja men ditt Ica i närheten tillexempel.  

 

Förälder: Om jag nu skulle få för mig att flasha upp att jag är på Ica *Skratt*. Nej 

men såhär hopp och lek på tisdagar, nej.  
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8.2.	Djupintervju	2	

	

Transkribering av djupintervju med en mamma. Den 11 december 2018. 

Djupintervju för c-uppsats i kursen Medieteknik C.  

 

Intervjuare Ida Dahlberg, studerande på programmet IT, Medier och Design, 

Södertörns Högskola. 

 

Förälder: Informant 2.  

Ida: Ida Dahlberg (intervjuare) 

 

Ida: Vad använder du för sociala medier? 

 

Förälder: Mest dom vanligaste tror jag. Instagram och Facebook, Snapchat räknas väl 

också. Jag tror att det är dom. 

 

Ida: Twitter? 

 

Förälder: Nej inte Twitter. 

 

Ida: Hur pass insatt är du i vad du har för kontoinställningar vad gäller sekretess? 

 

Förälder: Väldigt. Där har jag ganska hemliga konton överlag på båda. Snapchat 

kanske inte jätte men på Instagram och Facebook har jag det.  

 

Ida: Instagram är privat? 

 

Förälder: Den är privat. Och på Facebook har jag väl såhär att man inte kan söka upp 

mig hur som helst i sökfält och så. Sen så står det inte så jättemycket information om 

man inte är min vän om mig. Det står typ vart jag är ifrån och hur gammal jag är, och 
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sen en bild på mig typ. Så det står inte så mycket om mig, på unfriend-profiler eller 

vad det heter. 

 

Ida: Hur använder du Instagram? 

 

Förälder: Det är väl främst att man kanske håller kontakt med kompisar eller så 

kanske man inspiration. Jag lägger väl upp en del också men inte jätteofta. Någon 

gång i veckan typ, varannan vecka kanske. Så det är lite allt möjligt egentligen, man är 

inne och kollar vad alla andra gör. 

 

Ida: Vad lägger du upp för slags bilder? 

 

Förälder: Det kan vara allt ifrån bilder på *barnet*. Bilder på när man är ute och 

reser, någon selfie brukar det väl bli. Lite blandat, ganska mycket *barnet* på slutet, 

men blandat. 

 

Ida: Hur ofta brukar du diskutera Instagram med någon annan? 

 

Förälder: Det blir nog oftare än vad man tror.  

 

Ida: Vilka ämnen brukar ni diskutera då? 

 

Förälder: Det kanske är mer såhär, såg du att den var där, eller såg du att den ska ha 

barn, så någonting man har sett kanske. Eller att man kanske lägger upp något, eller 

man kanske gjort någon story. Men det är säkert i alla fall varje gång man träffar 

någon. Säkert. Det är nog det.  

 

Ida: Men då diskuterar ni det ni har sett? 

 

Förälder: Ja men oftast, skulle jag säga. 
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Ida: Har du satt upp några egna regler kring vilka bilder du lägger upp på dina barn? 

 

Förälder: Ja. Jag visar inte ansiktet på *barnet*, det är väl den regeln jag har. Man 

frågar ju alltid om man får lägga upp på någon annans barn, alltså så. Och oftast lägger 

jag inte upp på någon annans barn. Oftast inte. På *barnet* är det inga ansiktsbilder 

med.  

 

Ida: Har du samma regler när det gäller att lägga upp en video? 

 

Förälder: Ja. Det kan vara i kanske profil då som mest, men oftast inte så man kan se 

hela ansiktet, eller så man helt hundra kan säga att det är hen.  

 

Ida: Varför visar du inte ansiktet på *barnet*? 

 

Förälder: Jag tycker att hen ska få välja själv när hen är stor om hen vill exponeras på 

medier eller inte. När hen kan ta beslut så får hen jättegärna göra det om hen vill. Men 

det är nog det att allting alltid finns där, så då har vi kommit fram till att hen ska få 

välja själv.  

 

Ida: Har du samma regler när det gäller Instastories? 

 

Förälder: Ja det skulle jag säga absolut. Hen syns ju där på ett annat sätt än på bilder 

man lägger upp men det är ju fortfarande inte ansikte eller så. Men då pratar hen och 

rör sig på ett annat sätt, då är det en video. Men inte så mycket ansikte då heller.  

 

Ida: Har du pratat med andra föräldrar om att lägga ut bilder på Instagram på barnen? 

 

Förälder: Om det här att man inte lägger ut ansiktet? 

 

Ida: Ja eller generellt. 
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Förälder: Jo men det gör man väl, det tycker jag. Man pratar väl då och då i alla fall 

om det, med andra som har barn och så. Då tänker ju alla så himla olika. Det känns ju 

ändå som att man respekterar varandra ändå, tycker jag. Alla gör ju som dom vill.  

 

Ida: Har du någon gång sett en bild på ett barn som du själv tycker är för privat för att 

lägga ut? 

 

Förälder: *Paus*. Alltså inte så att jag har tänkt på det. Jag försöker tänka om det är 

någonting men. 

 

Ida: Du tänker inte så när det är ett barn som visar ansiktet även om det är en låst 

profil? 

 

Förälder: Nej. Jag tänker inte alls så. Man får väl göra precis som man vill. Jag kan 

väl tänka någon gång om det är tex väldigt stora profiler som gör politiska grejer om 

att, amma tillexempel. När något blir väldigt uppmärksammat och barnet syns och det 

ammas. Om det här hänger kvar länge kanske det inte är jättekul. Att det finns bilder 

kvar på när mamma ammade mig och det fick hur många likes och uppmärksamhet 

som helst i tidningar, då kan jag väl reagera men det har ju varit någon gång. Det är 

inte så ofta direkt. Det är lite känsligt just med amning. […] medans vissa är åt andra 

hållet, att de gärna visar upp allt. Så då blir det ju lite politiskt kring det. Då kanske 

man har reagerat men inte på någon annans barn, inte dom jag känner eller sådär. Det 

tycker jag nog inte.  

 

Ida: Vad tänker du på innan du lägger upp en bild på ditt barn? 

 

Förälder: Jag tänker väl främst att är det här något som andra vill se. Är det intressant 

att hen har ätit köttfärssås idag? Eller att ansiktet ska synas, det är jag väldigt noga 

med. Där också att man vill gärna visa upp sitt barn, så man försöker ju att ta bilder 

där ansiktet inte syns, men det är ganska svårt att hitta sådana bilder så därför blir det 

att man inte lägger upp så himla ofta. Men jag tror att det är det, främst. 
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Ida: Har du någon gång lagt upp en bild och sedan tagit bort den? 

 

Förälder: På hen?  

 

Ida: Ja. 

 

Förälder: *Paus*. Nej jag tror inte det. Inte medvetet iallafall. Nej jag tror inte det 

faktiskt. Jag tror att de har fått ligga kvar. I alla fall vad jag kan komma ihåg.  

 

Ida: Använder du hashtags? 

 

Förälder: ja absolut.  

 

Ida: Vilka? 

 

Förälder: Det är väldigt blandat, det kan vara allmänna som har med bilden att göra. 

Typ om någon fyller år eller sådär. Sen har *barnet* en egen. Så det är jätteolika, det 

nog från bild till bild. Jag har inga allmänna så, förutom hens egna.  

 

Ida: Varför använder du hashtags? 

 

Förälder: Jag tycker att det är ganska passande att ha till en bild, sen när man går in 

på den om man använder typ *barnets*, så kan man gå tillbaka lättare och kolla på 

dom bilderna. Och sen ibland är det roligt att ha någon med lite humor i. Sen är man ju 

van att använda det, man bara gör det. Men egentligen är det ju konstigt att man 

använder det på en privat profil för då kan väl ingen komma in och se den iallafall?  

 

Ida: Det är bara dom som är vän med dig som kan se dom. 
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Förälder: Just det. Men folk använder ju det för att exponera sig, dom som inte har 

privata.  

 

Ida: Ja precis. Känner du att du har kunskap om vilka rättigheter som gäller för dina 

bilder och videor? 

 

Förälder: Nej. Man har hört massa om att man inte äger sina bilder och att dom ägs 

av Facebook och, Instagram och vad det är. Men det har jag inte läst på själv, det är 

vad man har hört. Så nej det känner jag inte att jag har så stenkoll på. 

 

Ida: Har du sett någon bild som eventuellt skulle vara generande för barnet när hen 

blir stor? 

 

Förälder: Ja det finns det väl alltid, att barn gör humorgrejer, typ ramlar. […] men 

dom kanske tycker det är jobbigt sen när dom blir stora. Att dom ramlar och gör bort 

sig och blir förknippade när de ramlar, med en full människa. Sånt kanske inte är 

jätteroligt i längden. Dom som är så där jätteklickade på Youtube och sånt. Det kanske 

inte är så roligt i längden. Eller om dom är nakna, kanske de inte tycker är så kul. Det 

beror väl på hur de blir uppväxta och hur de känner då. 

 

Ida: Vad tycker du om att lägga ut bilder som kan vara lite mer nakna? 

 

Förälder: Alltså där tänker man ju på alltså inte egentligen för att det blir generande, 

utan egentligen vilka som sitter och tittar på dom där bilderna. Och vem som faktiskt 

kan hitta dom. Det finns ju äckliga människor som tyvärr går igång på sånt där. Mer 

sånt som jag tänker på. Men förhoppningsvis sitter inte dom på Instagram, men man 

vet ju aldrig. Så det är badkläder är egentligen skit samma, men jättenaken och att det 

är ofta är väl sådär, tycker jag nog.  

 

Ida: Har du sett en bild på ett barn där det är tydligt vart barnet befinner sig? 
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Förälder: På en plats typ?  

 

Ida: Ja. 

 

Förälder: Okej. Jo absolut, det är ju alltid att dom är taggade på någon plats, om man 

är utomlands tillexempel. Eller att man är hemma eller något sånt. Det är det väl. Det 

tycker jag ofta är tydligt.  

 

Ida: Vad tycker du om det? 

 

Förälder: Det har jag faktiskt inte reflekterat så mycket över. Men man har ju tänkt att 

många lägger ut, nu är jag på Arlanda, nu drar jag, för inbrott och sådär. Men jag har 

inte tänkt att det kan vara så mycket för barnet egentligen. Men egentligen varför är 

det viktigt? 

 

Ida: Det var min nästa fråga. Spelar det någon roll? Gör det någonting om man ser 

vart barnet är? 

 

Förälder: Nej jag tycker att det egentligen inte spelar någon roll för man lägger ju ut 

bilder att man är därifrån, och alla förstår väl att barnet är med, vart man nu är. 

Handlar eller på resa eller någonting. Nej men jag tycker inte det spelar någon roll 

egentligen faktiskt.  
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8.3.	Fokusgrupp/workshopunderlag	

Fokusgrupp/workshopunderlag 

 

1: Presentation.  

Här presenterar jag mig och vad jag gör för något.  

 

2: Uppvärmning.   

Här får barnen två övningar för att värma upp. Syftet med detta är att de ska få skratta 

lite och få igång kreativiteten. 

 

3: Ämnet inleds.  

Tre handuppräckningsfrågor för att få in barnen på ämnet.  

 

1. Vet du vad Instagram är för något? 

2. Hur många vet om era föräldrar har ett konto? 

3. Brukar era föräldrar lägga upp bilder på er? 

 

4: Tre bilder. 

Barnen delar in sig i grupper om fyra personer. Tre bilder visas där de uppmanas att 

under tre minuter skriva upp det dom tänker på när de ser bilden. Efteråt frågar jag om 

det var svårt, om någon vill dela med sig, och isåfall frågar jag varför de valde att rita 

det dom gjorde.  

 

5: Fråga. 

En handuppräckningsfråga, med följdfrågor som varför/varför inte.  

 

Tycker ni om att bli fotade? 

 

6: Scenario.  
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Jag säger ett påstående, och sedan uppmanar till att barnen säger alla ord de kan 

komma på när de hör påståendet. Detta skrivs upp på whiteboardtavlan.  

 

Du sitter vid köksbordet och du har råkat spilla tacos över hela din tröja och har råkat 

få tomat i håret. Föräldern tar upp telefonen och fotar dig.  

 

7: Pluppmetoden. 

Barnen uppmanas vara i samma grupper som föregående uppgifter. Då ställs en fråga.  

 

Vad är det viktigaste med en bild på Instagram?  

 

Därefter skrivs olika attribut för bilder upp på tavlan. 

 

Hashtag, ansiktsuttryck, bakgrund, kläder, texten under bilden samt smileys.  

 

Därefter får varje grupp tre pluppar var att dela ut till det/de attribut som barnen anser 

vara viktigast för en bild.  

 

8: Avslutande kreativ uppgift.  

Barnen får en lite större avslutande uppgift. De ska bygga/rita/klippa/klistra en egen 

mobiltelefon. I telefonen syns en bild som de själva känner sig bekväma med att dela 

på Instagram. Jag går omkring bland barnen och pratar och frågar frågor om vad de 

gör och hur de tänker.   

 

9: Avslut.   

Frågestund och sen avslut.  
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8.4.	Djupintervju-underlag	

 

1. Vad använder du för sociala medier?  

2. Hur pass insatt är du i vad du har för kontoinställningar vad gäller sekretess? 

(Är ditt konto privat/offentlig?)  

 

3. Har använder du Instagram? 

 

4. Hur ofta har du diskuterat Instagram med någon annan?  

Vilka ämnen brukar diskuteras?  

 

5. Har du satt upp några egna regler kring vilka bilder du lägger upp på dina barn?  

Varför/Varför inte?  

 

6. Har du samma regler när det gäller att lägga upp en video? 

Varför/Varför inte?  

 

7. Har du samma regler när det gäller Instastories? 

Varför/Varför inte?  

 

8. Har du pratat med andra föräldrar om att lägga ut bilder på Instagram på 

barnen? 

Vilka ämnen brukar ni diskutera då?  

 

9. Har du någon gång sett en bild på ett barn på Instagram som du själv tycker är 

för privat att lägga ut?  

Vad föreställde den?   

 

10. Vad tänker du på innan du lägger upp en bild på ditt barn?  

 

11. Har du någon gång lagt upp en bild, och sedan tagit bort den? 
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Om ja, varför?  

 

12. Använder du hashtags? 

Om ja, varför? Och vilka? Hur resonerar du kring dessa?  

 

13. Känner du att du har kunskap om vilka rättigheter som gäller för dina bilder och 

videos?  

 

14. Har du sett någon sådan bild på ett barn som eventuellt skulle vara generade för 

det barnet?  

 

15. Har du sett någon bild på ett barn där det är tydligt vart barnet befinner sig? 

Vad anser du om det? Spelar det någon roll?  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


