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Social photographers - A study of image sharing 

through social media networks 

Abstract 

Today’s technology offers a variety of ways for people to communicate and interact with each 

other. This paper is a study of photo sharing through social media networks with a focus on 

the amateur photographers’ usage of this technology in order to widen the spread of their 

pictures. A key focus was placed on what kinds of strategies were used, but also on what kind 

of motivations the photographers had. Using previous research and in depth interviews we’ve 

managed to combine our own empirical data with our theoretical interpretations and have 

come to the conclusion that the use of social media in the purpose of reaching out with photos 

to other people varies greatly depending on the person being asked. Thus, how this 

technology is used depends wholly on the individual user. However, we have managed to 

identify some similarities in the usage social media for these purposes. 

Keywords 

Amateur photographer, social media, strategies, motivations, cooperative work 

Sammanfattning 

Dagens teknik erbjuder en mängd olika sätt för människor att kommunicera och interagera 

med varandra. Denna uppsats är en studie i bilddelning på sociala medier med fokus på 

amatörfotografers användande av tekniken i syfte för att nå ut med sina fotografier. 

Huvudfokus lades på vad för strategier de använde sig av, men även på användarnas olika 

målsättningar. Med hjälp av tidigare forskningsarbeten och djupgående intervjuer har vi 

lyckats återkoppla den egna empirin med våra teoretiska utgångspunkter och dragit slutsatsen 

att användandet av sociala medier i syftet för att nå ut med sina bilder till andra människor 

varierar väldigt stort från person till person. Hur tekniken används för detta syfte är därmed 

unikt för den individuelle användaren, dock har vi lyckats identifiera vissa likheter i 

användandet av sociala medier i dessa syften. 

Nyckelord 

Amatörfotograf, sociala medier, strategier, målsättningar, samarbete   
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Förord 

Vi vill inleda denna kandidatuppsats med att lyfta fram att fotografering är ett intresse som 

ligger oss författare varmt om hjärtat. Att vi som amatörfotografer skulle komma att skriva en 

C-uppsats som rör detta ämne var därför inte helt oväntat. Det som också fångade vårt intresse 

i att skriva en uppsats inom detta ämnesområde är att man genom sitt användande av sociala 

medier ges möjligheten att utveckla sina fotokunskaper och även chansen att bli upptäckt som 

fotograf. Genom att ha forskat inom ett område där vi båda är verksamma har detta arbete 

både varit roligt och utvecklande samt gett oss djupare intressen och kunskaper inom 

fotografering och användandet av sociala medier. Därmed hoppas vi också att du som läsare 

kommer att ges goda insikter inom ämnet när du har läst denna C-uppsats. 

För att ha kunnat fullfölja denna studie vill vi även börja med att tacka alla som bidragit till att 

den har kunnat genomföras. Ett extra stort tack vill vi rikta till de informanter som har deltagit 

i våra undersökningar och till vår handledare, Fredrik Winberg, som har ställt upp med 

vägledning och korrekturläsning under arbetsprocessens gång. Vi vill även tacka de vänner 

som stöttat oss i vårt arbete. 

Vi önskar er därmed en fortsatt trevlig läsning, 

 

Stockholm 2012-01-26 

Marcus Wigren & Johan Carlsson 
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Begreppsdefinition  

Nedanstående begrepp förekommer i denna C-uppsats och finns förklarade här enligt våra 

tolkningar för att skapa en ökad förståelse inom det ämne som uppsatsen behandlar.  

 Flickr-grupp - En form av kategoriserade fotoalbum som används av flera användare 

på Flickr. Dessa kan exempelvis vara kategoriserade efter makro eller svartvita 

fotografier. 

 Kommentarfunktion - Kommentarfunktionen syftar till en funktion på exempelvis 

sociala medier där åskådaren av en viss bild ges möjligheten att kommentera denna. 

 Share-funktion - Det är en funktion som används för att användaren ska kunna dela 

material på sin egen Facebook-profil genom en länk som hänvisar till materialets 

ursprungsplats på internet, det vill säga den plats på internet där det först hittats.  

 Taggningsfunktion – Det finns två typer av taggningsfunktioner. Den första typen 

behandlas på exempelvis Tumblr och Flickr och används för att förse bilder med 

relevanta nyckelord för att öka deras sökbarhet på tjänsterna. Det kan exempelvis vara 

en bild på en röd ros som taggas med nyckelord som natur, vacker och blomma. Den 

andra typen av taggning behandlas på Facebook. Där taggar man personer i bilder för 

att de ska uppmärksammas om att de förekommer på bilden och för att personen i 

fråga ska få den kopplad till sitt fotogalleri på sin Facebook-profil. 

 Återbloggning - När man återbloggar återger man vad en annan blogganvändare har 

delat med sig av på sitt eget bloggverktyg med hänvisning till originalkällan. 
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1 Inledning  

I det moderna samhället är tekniken ett centralt och alltid närvarande fenomen. Inte minst är 

möjligheten att genom tekniken kunna interagera och utnyttja ett samarbete med andra 

användare vanligt förekommande. Denna möjlighet har sedan gett upphov till ett vitt spann av 

olika sociala nättjänster med olika användningsområden genom vilka den vardagliga 

medborgaren har funnit möjligheter att synas utåt på internet. 

På internet går det att hitta enorma mängder hemsidor, användare och kunskaper. Av alla 

dessa hemsidor är det endast en bråkdel som kommer till användning på grund av vad de har 

att erbjuda i form av intuitiva funktioner, stora användarantal och annat som gör att 

användarna gärna återvänder dit. Av denna stora mängd hemsidor som internet har att erbjuda 

finns det ett stort antal tjänster med syfte och funktioner för att dela bilder. Utmärkande namn 

inom detta område är Facebook
1
 och Flickr

2
, men även något mindre hemsidor som 

Fotosidan
3
 och Dayviews

4
. Dessutom förekommer det bloggplattformar i dess olika 

skepnader, som exempelvis Wordpress
5
, Tumblr

6
 och Twitter

7
, vilka till viss del används för 

att dela bilder. Alla dessa olika tjänster kan användas på många sätt och i olika avseenden av 

amatörfotografer, en typ av fotografer som använder sig av allt från digitala systemkameror 

till mobiltelefoner och analoga engångskameror för att ta bilder i icke kommersiella syften, 

för att nå ut med sina bilder. 

Att nå ut är ett väldigt subjektivt begrepp som har olika betydelse för olika individer. För en 

person kan det innebära att man skriker ut ett budskap på ett torg medan det för en annan kan 

betyda att ens bilder beskådas av andra människor på sociala medier. Det senare exemplet 

behandlas i denna uppsats. Termen nå ut är i det här sammanhanget beroende på vad man har 

för strävan med att synas genom tekniken. I relation till vad en amatörfotograf har för strävan 

uppmärksammas den på olika sätt. Till stor del beror detta på vilken publik man vill nå ut till 

och i vilken utsträckning man vill uppmärksammas som amatörfotograf, det är med andra ord 

beroende på vad man har för målsättning. 

                                                 
1
 http://www.facebook.com/ 

2
 http://www.flickr.com/ 

3
 http://www.fotosidan.se/ 

4
 http://www.dayviews.se/ 

5
 http://www.wordpress.com/ 

6
 http://www.tumblr.com/ 

7
 http://www.twitter.com/ 

http://www.facebook.com/
http://www.flickr.com/
http://www.fotosidan.se/
http://www.dayviews.se/
http://www.wordpress.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.twitter.com/
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1.1 Bakgrund 
Kamerans ursprung är gammalt. Redan under 1500-talet lades en grund till kameran, Camera 

Obscura,
8
 men första fotografiet dröjde däremot ända till år 1826.

9
 Med teknikens utveckling 

går det idag att hitta kameror i flera olika former, allt från de analoga engångskamerorna till 

de mer avancerade digitala systemkamerorna, och integrerade i flertalet olika tekniska 

artefakter, i allt från mobiltelefoner till datorer. En nyare teknik är internet som fenomen vars 

utveckling under 1990-talet fortskred i en rasande takt vilket resulterat i att tillgången till 

internet i västvärldens hushåll idag har ökat markant. I samband med att Tim O’Reilly myntat 

Web 2.0 har det parallellt uppstått en ökad social interaktion på internet
10

 vilket har gjort att 

det idag finns det mängder sociala nätverk på internet som håller ihop olika intressegrupper av 

människor med denna teknik som en central roll. 

Sammantaget har båda dessa tekniker lett till att amatörfotografer idag, i en mycket större 

utsträckning än förr, getts möjlighet att kunna sprida sina bilder till såväl närstående som 

utomstående människor på olika platser runtom i världen genom sociala medier. I motsats till 

detta var det få förunnat att visa upp sina bilder för stora mängder människor förr i tiden i och 

med att man då gjorde det fysiskt medan man idag kan göra det med några få knapptryck på 

sociala medier. Ett genuint fotointresse eller intresset för att med bilder illustrera vad man gör 

är två konkreta exempel på anledningar till varför dagens sociala medier kan brukas i syfte för 

att dela med sig av sina bilder. Därmed erbjuder denna teknik möjligheter för 

amatörfotografer att dela sina bilder i olika syften på ett smidigt sätt genom medier som 

många har tillgång till.  

1.2 Disposition 
I denna C-uppsats inleds det första kapitlet med en introduktion till ämnet och en bakgrund 

om hur implementeringen av sociala medier har påverkat bilddelningen samt hur det skiljer 

sig från dåtidens fysiska och dagens digitala sätt att nå ut med sina bilder på. Sedan 

presenteras studiens syfte och mål varefter en problematisering lyfts fram där vi redogör för 

vad vi i denna undersökning söker svar på. Därefter redovisas de väldefinierade 

frågeställningarna vi har ställt oss. För att sedan avsluta detta kapitel redogör vi för det som 

inte ingår i vår uppsats i en avgränsning. Det andra kapitlet i studien behandlar teorier och 

tidigare forskning som är relevanta för ämnet som vi undersöker för att ge en stadig grund till 

                                                 
8
 http://www.fotopaw.se/texter/fotohist.htm, hämtad 28 december 2011 

9
 http://www.tekniskamuseet.se/1/1893.html, hämtad 22 december 2011 

10
 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html, hämtad 22 december 2011 

http://www.fotopaw.se/texter/fotohist.htm
http://www.tekniskamuseet.se/1/1893.html
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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det hus som representeras av de övriga delarna i vår C-uppsats. Vidare kommer vi i ett nytt 

kapitel att gå igenom de metoder och tillvägagångssätt som vi använt oss av i studien. 

Därefter kommer vi att presentera och analysera den empiri som vi har tagit fram genom olika 

datainsamlingsmetoder i ett resultatkapitel med anknytning till tidigare forskning och teorier. 

Således följer ett diskussions- och slutsatskapitel där vi reflekterar kring studiens resultat. Vi 

kommer sedan att knyta ihop säcken i detta kapitel med en slutsats som svarar på våra 

preciserade frågeställningar för att avslutningsvis presentera vidare rekommendationer för 

framtida studier inom ämnet.   

1.3 Syfte och mål 
Denna studie har som syfte att förmedla kunskaper om amatörfotografers användande av 

sociala medier med avsikt att nå ut med sina bilder. Därmed har undersökningen som mål att 

skapa ett ramverk som ska fungera som en mall för att se vilka strategier som finns och 

används av amatörfotografer för att nå sina individuella målsättningar. Med detta ramverk 

ämnar vi därefter att identifiera olika typer av amatörfotografer som går att särskilja med hjälp 

av deras olika strategier och målsättningar.  

1.4 Problemformulering 
Vi vill i denna undersökning ta reda på hur sociala medier används av amatörfotografer i syfte 

för att nå ut med sina bilder. Därmed är vi intresserade av att titta på hur den tekniska och 

fysiska kontexten påverkar detta, vart amatörfotografer väljer att dela sina bilder och varför. 

Vi är även intresserade av att titta på vad de har för begränsningar i delningen av sitt material. 

Dessa är alla viktiga aspekter som kommer att has i åtanke eftersom vi ämnar granska hur 

sociala medier används på olika sätt och vilka olika faktorer som inverkar på 

amatörfotografernas användande. Dessa sociala nätverk är i sig inget nytt fenomen, utan vi är 

snarare intresserade av att titta på de sociala aspekterna och tillvägagångssätten som kan 

brukas på dem i syfte för att nå ut med bilder. I och med att amatörfotografer kan dela bilder i 

olika avseenden är vi även intresserade av att se vad de har för olika målsättningar och 

visioner med sitt bilddelande på sociala medier. 

1.5 Frågeställning 
I denna uppsats kommer vi att besvara följande frågeställningar: Hur ser amatörfotografers 

användande av sociala medier ut i syfte för att nå ut med sina bilder? Vad har 

amatörfotografer för olika strategier när de delar bilder genom sociala medier? Vad har 

amatörfotografer för målsättningar med spridningen av sina bilder på sociala medier?  
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1.6 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera vår studie på hur amatörfotografer når ut med sina egna bilder genom 

sociala medier. Därmed kommer vi inte att undersöka hur de delar med sig av andras bilder. 

Inte heller kommer vi att täcka fysiska bilddelningsstrategier, som exempelvis utskick av 

flygblad med mera, som amatörfotografer kan använda sig av i detta ändamål. Det eftersom vi 

är intresserade av att titta på dess strategier och målsättningar ur ett medietekniskt perspektiv. 

Vi har även valt att inte gå in djupare på varför amatörfotografer som inte aktivt delar sina 

bilder på sociala medier inte gör det. Dessutom kommer vi inte heller att titta på 

professionella fotografers sätt att marknadsföra och sälja sina bilder genom sociala medier.  

2 Teori 

I det här kapitlet redogör vi för tidigare empiriska studier och teorier som är relevanta och kan 

relateras till vårt problemområde. Utifrån det vill vi sedan skapa oss en referensram för vår 

studie för att ge en djupare förståelse i sättet att nå ut med bilder genom sociala medier. Bland 

annat kommer vi att använda oss av Mynatt med fleras teorier om sociala nätverk och hur de 

bildar en samhörighet (Mynatt, O’Day, Adler & Ito 1998), Blomberg med fleras teorier kring 

teknikens utveckling och hur det myntat möjligheter för nya sätt att kommunicera (Blomberg, 

Burrell & Guest 2003) och annan relaterad forskning som kan komma att fungera som stöd 

för vår studie. Dessa teoretiska utgångspunkter kommer vi sedan använda oss av och utgå från 

i vårt resultat- och analyskapitel. Vi är väl medvetna om att ett par texter är några år gamla 

och att det som står skrivet i dem kan se annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut då de 

skrevs. Därmed kommer vi att applicera grunden ur dessa idéer på vår egen empiri och titta 

efter eventuella skillnader i kontrast till den tidigare forskningen för att nå logiska och 

trovärdiga resonemang.  

Det som kommer att tas upp i det här kapitlet har inriktningar på sociala nätverk, hur 

kontexten inverkar på amatörfotografens sätt att nå ut, hur denne kan påverka sitt sätt att 

framstå som amatörfotograf genom sociala medier, hur denne går till väga för att nå ut samt 

hur anonymiteten på sociala medier påverkar detta. Dessa inriktningar är i löpande text 

beskrivna efter hur vi tolkar dem och efter hur vi kommer att använda oss av materialet under 

följande underrubriker till teorikapitlet: Sociala nätverk, Kontextens påverkan, Att synas 

genom bilddelning, Att nå ut och Anonymitet på sociala medier.  
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2.1 Sociala nätverk 
Sociala nätverk är en sammansättning människor, platser, yrken eller hobbys som kan vara 

uppbyggda via datorer eller på andra sätt och bildar en samhörighet både i den virtuella och i 

den fysiska världen för dess användare (Mynatt et al. 1998, s.123). Dessa sociala nätverk har 

alltid varit utformade för att stödja olika aspekter av samarbete, gemenskap och samordning 

med teknologi som en central roll och länk mellan människor (Mynatt et al. 1998, s.124). 

Med samarbete menas att flera människor hjälper varandra för att nå ett gemensamt mål 

(Schmidt 1994, s.6). För att exemplifiera samarbete kan det innebära att det skepp som 

generellt inte kan seglas av en ensam man seglas av en hundramannabesättning från en punkt 

till en annan. Sammanfattningsvis ses teknologin i sociala nätverk utifrån dessa teorier utgöra 

en länk mellan människor med gemensamma intressen och mål vilka kan uppnås genom 

samarbete. 

I denna studie kan man se fotografering som det gemensamma intresset vilket lägger grunden 

för det sociala nätverk som kommunikativt hålls samman av dess användare med hjälp av 

sociala medier som den centrala länken. Exempel på dessa medier är Flickr, Fotosidan och 

Facebook. Tack vare bildning av sociala nätverk kan människor enkelt samverka med 

varandra och därmed skapa möjlighet till samarbete för att nå ut med sina bilder. Denna form 

av samarbete kan exempelvis uppträda i form av att en användare på Facebook delar någon 

annans bild på sin egen Facebook-profil genom en så kallad share-funktion. Likaså kan det 

uppträda i form av att en användare på Flickr rekommenderar en annan användare att dela ett 

specifikt fotografi i en specifik Flickr-grupp på sidan. Med denna form av samarbete och 

strategier kan användarna hjälpa varandra att nå gemensamma och individuella mål.  

2.2 Kontextens påverkan 
Med åren och en fortskridande utveckling har det möjliggjorts för människor att kommunicera 

med varandra genom teknik (Blomberg, Burrell & Guest 2003, s.965). Bara under det senaste 

decenniet har forskning inom människa-datorinteraktion till viss del fokuserats på att utforska 

nya former av interaktion som kan uppnås genom att integrera datorteknik med den fysiska 

världen som vi lever i (Dourish 2004, s.19). I och med det har uppkomsten av ny teknik som 

används i den samtida världen, allt från stationära datorer till mobiltelefoner och andra 

medietekniska artefakter, möjliggjort för en ökad social interaktion. Därmed kan man när man 

talar om olika tekniska informations- och kommunikationsmedier enligt Dourish (2004, s.21) 

ta hänsyn till två olika typer av kontext: Den fysiska och den tekniska kontexten.  
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Istället för enbart de traditionella telefonsamtalen har mobiltelefoner med tiden kommit att 

förse användaren med personlig underhållning som exempelvis musik, spel, fotografering och 

internetåtkomst (Naaman, Nair & Kaplun 2008, s.1739). Med ett stort utbud av flertalet olika 

bärbara medietekniska artefakter med breddade användningsområden har det lett till att man 

idag kan använda sig av sociala medier och titta på bilder i nya sammanhang såväl i som 

utanför hemmet. Därmed kommer den fysiska kontexten kunna variera stort. Denna är enligt 

Dourish (2004, s.22) allt ifrån miljön där man befinner till det som sker runt omkring och kan 

bland annat involvera ljudnivå såväl som ljussättning samt de människor som befinner sig i 

kontexten. Denna kontext är dock i många fall okontrollerbar på offentliga platser vilket gör 

att förutsättningarna att titta på bilder här ofta skiljer sig från att titta på bilder i kontrollerade 

miljöer. Eftersom dessa förutsättningar och kontexten kan skilja sig markant beroende på vart 

man befinner sig när man tittar på bilder kan miljön inverka olika på hur bilderna sprids och 

uppfattas av dess publik. I exempelvis en ljus miljö kan det vara svårt att uppfatta detaljer i en 

bild på grund av eventuella reflektioner. Att exempelvis vara utanför hemmet ökar chansen att 

man tittar på bilder genom sin mobiltelefon vilket även det inverkar på hur bilder uppfattas 

eftersom detaljer i bilder kan gå förlorade om man tittar på dem på en liten skärm. Dessa med 

flera är exempel på faktorer i den fysiska kontexten som kan påverka hur bilderna uppfattas 

av dess publik vilket i sin tur inverkar på hur man når ut med dem. Att den fysiska kontexten 

kan skilja sig markant kan i sin tur leda till att man som upphovsrättsinnehavare får mindre 

kontroll över vilken kontext ens bilder presenteras i.  

Den tekniska kontexten erbjuder enligt Dourish (2004, s.21) nya sätt för systemutvecklare att 

ta fram tekniska tjänster som stödjer mänskliga handlingar och relationerna mellan dessa. 

Utifrån dessa aspekter menar Dourish (2004, s.24) att denna kontext inte är en miljö utan 

snarare kan ses som något man gör. Beroende på vad användarna av en viss tjänst gör på 

denna påverkar de tjänstens kontext genom att med olika handlingar driva tjänsten i olika 

riktningar. Detta eftersom utvecklarna av en viss tjänst utvecklar den utifrån hur användandet 

ter sig. Exempelvis är Facebook utvecklat och används för mycket mer än enbart delning av 

bilder vilket gör att de bilder som laddas upp på denna tjänst konkurrerar med mängder av 

annan information i form av statusuppdateringar, incheckningar och reklam. Det gör att man 

som amatörfotograf får ta hänsyn till att publiken på denna tjänst inte enbart använder 

Facebook för att titta på fotografier. Så ter det sig dock inte om bilden laddas upp på rena 

fotosidor, som exempelvis Flickr, som är utvecklade med fokus på fotografierna i sig. Den 

kontext som användarna av dessa sidor tillsammans skapar bidrar till att den kan bli mer 
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gynnsam för amatörfotografer som vill utvecklas som fotograf. Användarna av sociala medier 

påverkar därmed hur den tekniska kontexten ser ut beroende på hur de använder tekniken. 

Denna kontext kan därför i förlängningen inverka på vart och hur bilder sprids.  

2.3 Att synas genom bilddelning 
Amatörfotografer kan påverka hur de uppfattas av sin publik och vilka signaler de vill sända 

ut genom att aktivt styra vad för bilder de väljer att dela med sig av i offentliga virtuella 

miljöer. Exempelvis är Flickr-användare väl medvetna om möjligheten att använda Flickr i 

syfte för att presentera en speciell syn av dem själva med hjälp av bilder (Van House 2007, 

s.2720). I korta drag menar Van House att användarna kan försöka påverka hur andra 

användare ser dem, och därmed även sin självrepresentation, genom fotografier. Användarna 

kan göra detta genom att dela bilder på sig själva, deras vänner eller genom bilder från 

evenemang där de har deltagit (Van House 2007, s.2718). Van House tar även upp exempel 

på hur detta kan göras genom att dela bilder som illustrerar användarnas intressen eller som 

representerar deras estetiska sinne eller sinne för humor. Att exempelvis enbart lägga upp 

naturfotografier kan därmed skapa en annan uppfattning om fotografens sätt att framstå än om 

denne enbart lägger upp bilder från hårdrockskonserter. 

I och med det kan amatörfotografer kontrollera hur de framstår på sociala medier genom att 

dela bra respektive dåliga bilder. Här bortser vi från vad bilden har för motiv och fokuserar 

snarare på hur bilden är tagen. Om en amatörfotograf, med mål att ta fina fotografier, 

exempelvis skulle dela vad som skulle definieras som en dålig bild riskerar personen att 

framstå på ett sämre sätt än om denna hade delat vad som skulle definieras som en bra bild. 

Självklart är vad som är bra respektive dåligt högst subjektivt eftersom vad som ser bra eller 

dåligt ut för en person kan se annorlunda ut för en annan. 

2.4 Att nå ut 
På sociala medier där man kan dela med sig av bilder kan människor både socialisera och ges 

möjligheten att nå ut till en publik. En aspekt i att lyckas nå ut kan vara att rikta rätt material 

till rätt publik vilket görs genom att presentera olika sidor av och genom att berätta olika 

historier om sig själv till olika typer av publik (Van House 2007, s.2720). För att nå ut genom 

sociala medier används olika strategier, både medvetet och omedvetet. Van House (2007) 

skriver i sin text att det främst finns fyra olika sociala användningsområden för att dela med 

sig av bilder på sociala nätverk. Dessa fyra användningsområden är refererade utifrån Van 

Houses text och finns förklarade nedan:  
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Det första sociala användningsområdet är att bilder laddas upp för att man ska komma ihåg 

vad man har gjort, och till viss del för att visa andra att man gjort det. Dessa bilder delas för 

att berätta om oss själva och våra liv i syfte att bygga identitet över tid. Exempel på sådana 

bilder kan vara bilder från när man var i lekparken med sina barn. En sådan bild kan berätta 

vart man varit, men också hjälpa till att bygga den identitet man har i egenskap av att vara en 

förälder. 

Det andra området visar på vilka förhållanden som förekommer i ens liv. Det kan vara 

förhållanden mellan människor, men kanske desto viktigare också förhållanden till olika 

platser, aktiviteter och evenemang som är av betydelse. Det kan vara att man vill visa vilken 

restaurang man varit på, eller att man genom dessa bilder vill lyfta fram vilket aktivt och 

spännande liv man har.  

Det tredje användningsområdet handlar om att bilder används som en form av 

självrepresentation. Det för att människor strävar efter att framställa sig själva på det sätt de 

vill att andra ska uppfatta dem på. Det behöver inte nödvändigtvis handla om de mer 

uppenbara typerna av bilder, som exempelvis självporträtt, utan det kan även vara bilder som 

påvisar vilka färdigheter och kunskaper man besitter eller vilken sorts humor man har. 

Det fjärde och sista användningsområdet rör självuttryck, vilket reflekterar fotografens 

kreativitet eller estetiska sinne.
 
Med det menas att om bilderna i detta fall laddas upp som 

publika bilder har de även i viss mån att göra med självrepresentation och vad man vill visa 

utåt, men det skiljer sig då dessa bilder enbart tas för fotografens skull. Exempel på det kan 

vara bilder som tagits i experimentella syften för att utveckla sina fotografiska tekniker eller 

bilder som inte har något värde för någon annan än fotografen själv.  

Det är viktigt att komma ihåg att de olika användningsområdena inte alltid är självklara och 

kan överlappa varandra. Laddas en estetiskt vacker bild upp behöver det nödvändigtvis inte 

endast vara för att fotografen vill få uttryck för sina känslor, det kan även vara för att denne 

ska komma ihåg vad som hände vid en specifik tidpunkt. En annan viktig del i att nå ut med 

sina bilder till en publik genom tekniken är att tagga dem med relevanta nyckelord med hjälp 

av taggningsfunktioner (Van House 2007, s.2720). Van House menar att man taggar bilder 

med avsikt för den publik man vill nå ut till snarare än för en själv. Därmed är det de bilder 

som tenderar att vara av intresse för andra som löper störst chans att taggas. Vidare kan 

kommentarfunktionen vara en del i att lyckas nå ut. Det har dock enligt Van House (2007, 

s.2720) visat sig att alla användare inte alltid är villiga att lämna kommentarer på bilder som 
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tillhör andra. Däremot vill de gärna få kommentarer på de bilder som de själva laddat upp. 

Van House (2007, s.2720) skriver även att kommentarer har en positiv inverkan på viljan att 

ladda upp nya bilder. Det kan skapa en positiv spiral där antalet nya bilder ökar i takt med att 

kommentarer ges. Hur dessa kommentarer ges och vad de innehåller kan skilja sig, men det 

viktiga för den ökade uppladdningsviljan är inte innehållet i sig utan den ökade 

uppmärksamheten som en kommentar ger. Van House (2007, s.2721) menar i sin studie en av 

de största förtjänsterna med att aktivt försöka nå ut med sina bilder på sociala nätverk är att 

relationer till människor ökar utan att man behöver söka direkt kontakt till dessa i och med 

den virtuella gemenskapen.  

2.5 Anonymitet på sociala medier 
Under de senaste åren har det blivit populärt att begränsa sin information på Facebook till 

enbart ens egna kontakter (Stutzman & Kramer-Duffield 2010, s.1553). Genom att privatisera 

sin profil på Facebook minskar tillgängligheten till den och med det även tillgängligheten till 

de bilder som läggs upp. Därmed visas de bilder man lägger upp till en begränsad publik. 

Antingen kan man välja att ens vänners vänner, bara ens egna vänner eller bara en själv ska få 

tillgång till materialet. Ytterligare en begränsningsmetod finns i form av att endast ett fåtal 

utvalda personer får tillgång till det. Anledningar till varför amatörfotografer vill begränsa 

tillgången till sina bilder kan exempelvis vara att de är så pass måna om sitt material så att de 

inte vill dela med sig av det till ett obegränsat antal personer. Ett annat exempel kan vara att 

de inte vill synas på internet av personliga skäl. I likhet med beteendet på Facebook kan man 

på fototjänster som exempelvis Flickr välja att begränsa tillgängligheten till sitt material.  

Även om användarna är måna om sitt material och skyddar det från obehöriga, gör sociala 

nätverk såsom Facebook lite för att skydda dess användares personliga information på dessa 

tjänster (Tootoochain, Saroiu, Ganjali & Wolman 2009, s.169). Tootoochain med flera menar 

att dessa sociala nätverk skyddar användares integritet från andra användare, men att de själva 

har en äganderätt till den information och det material som utges av användaren. Det kan vara 

allt från personlig information till fotografier som lagras av användaren på sidan. Andra hot 

som kan förekomma är att folk stjäl de bilder som delas på sociala medier. Dessa bilder kan 

sedan komma att användas utan lov från den som laddat upp bilderna. Då det inte har kommit 

några tekniska lösningar för att förhindra detta har det visat sig att användarna har hittat sätt 

att leva med dessa problem genom att välja vart de publicerar olika bilder (Van House 2007, 

s.2721). Van House menar att vissa hamnar på sociala nätverk, andra på rena fotosidor, en 

tredje typ bilder e-postas medan somliga bilder inte delas i någon utsträckning alls. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera de empiriska datainsamlingsmetoder som vi har 

använt oss av i denna studie. Vi kommer att redogöra för varför vi har valt dessa metoder 

samt förklara hur vi har gått tillväga för att undersöka vårt problemområde. Sedan diskuterar 

vi kritiskt kring den metodik vi använt oss för att skapa en ökad medvetenhet om dess brister. 

Avslutningsvis kommer vi i detta kapitel även att redogöra för olika faktorer som kan ha 

påverkat studien positivt respektive negativt för att verifiera dess resultat.   

3.1 Metodval 
Vår studie bygger på kvalitativa angreppssätt för att undersöka amatörfotografers strategier 

och målsättningar i användandet av sociala medier för att nå ut med sina bilder. Därmed 

ämnade sig intervjuer vara bäst lämpade för att införskaffa oss kvalitativa data. Då vi var 

intresserade av att få svar på hur amatörfotografer använder sig av sociala medier, och 

framförallt varför dessa brukas, föll det sig naturligt att vi valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer för denna studie. Eftersom vi dessutom var intresserade av att få 

inblickar i informanternas attityder till delandet av bilder ansågs denna metod kunna mätta 

vårt behov. Trots att denna datainsamlingsmetod är en metod som tar lång tid att genomföra 

tyckte vi att denna var bäst lämpad för vår studie på grund av dess flexibilitet. Detta eftersom 

man lätt kan följa upp respondentens svar med följdfrågor under själva intervjun. Intervjuer är 

även till fördel då de kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar. Men för att få 

godare insikter och en godare grund för skapandet av intervjuer valde vi att initiera arbetet 

med en grundlig studie bestående av flera korta semistrukturerade intervjuer. Vi valde att 

hålla dessa intervjuer semistrukturerade av den anledningen att kunna ställa frågor med både 

fasta och öppna svar och för att ge oss själva och våra respondenter en viss frihet i 

genomförandet av dem. Vi valde av samma anledning att hålla studiens andra intervjuer 

semistrukturerade. 

3.2 Urval 
För att komma åt de amatörfotografer som delar bilder genom sociala medier har vi valt att 

göra vårt urval på två olika sätt eftersom vår undersökning omfattas av två olika intervjuer. 

Detta gjorde vi genom att göra ett stickprov ur varsin population för varje 

datainsamlingstillfälle. 
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Den första intervjuns stickprov gjordes ur den första populationen som omfattas av de 

amatörfotografer som besökte Fotomässan, Stockholmsmässan 20 november 2011, och som 

delar sina egna bilder genom sociala medier. Detta stickprov innefattades av 20 respondenter 

och gjordes genom att göra ett strategiskt urval av de informanter som var på väg ut från 

mässan. Vi valde att intervjua folk som var på väg ut från mässan då vi generellt ansåg dem 

vara mer tillgängliga än de personer som var på väg in till mässan. Att vi gjorde ett strategiskt 

urval innebar även att vi vid val av informanter försökte välja människor av olika 

personlighetstyper och åldrar för att få en så vid variation respondenter som möjligt.   

Det andra stickprovet bestod av en urvalsgrupp om 10 informanter ur den andra populationen 

bestående av amatörfotografer som är personer bekanta till oss, det vill säga människor som 

vi i olika grad känner till. I och med att vi är intresserade av alla typer av amatörfotografer 

valde vi att inte avgränsa vår population efter typ av amatörfotograf. Detta eftersom olika 

amatörfotografer kan ha olika syften i att nå ut med sina bilder.  

3.3 Genomförande 
I detta kapitel redogör vi för genomförandet av respektive vald metod för denna studie. 

3.3.1 Realisering av den första intervjun 

Vid genomförandet av den första intervjun tog vi tillfället i akt och kontaktade 

Stockholmsmässan om en överenskommelse för att få stå i mässans entréhall och intervjua 

informanter i samband med Fotomässan. Efter att ha haft kontakt med en projektledare på 

mässan fick vi en muntlig godkännelse. Detta gav oss ett unikt tillfälle att komma i kontakt 

med informanter som vi amtog skulle kunna bidra till vår studie på ett tillfredställande sätt. 

Eftersom vi fick utföra vår studie på plats bestämde vi oss för att fatta vår intervju kort för att 

spara informanterna tid. Därmed tog vi endast med de mest väsentliga frågorna för att få ut så 

mycket empiri som möjligt ur denna intervju (se bilaga A).  

I och med att flera av informanterna ofta gick i sällskap med varandra på Fotomässan blev ett 

alternativ att genomföra gruppintervjuer istället för att enbart göra intervjuer på enskilda 

informanter. Denna typ av gruppintervju var till vår fördel i och med att den fick deltagarna 

att samspela med varandra för att sedan komma fram till gemensamma uppfattningar kring en 

eller flera aspekter rörande vår undersöknings problemområden och frågeställningar. Detta 

gjorde även att vi under intervjusituationen snarare tog plats som en samtalsledarare än som 

en intervjuare.  
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När vi sedan intervjuade våra respondenter var vi noggranna med att se till så att de var fullt 

medvetna om intervjuns syfte och så att de kände till sina rättigheter. Efter att vi klargjort 

studiens syfte och berättat att informanternas svar skulle komma att behandlas anonymt gick 

samtalsledaren igenom frågeformulärets frågor en efter en medan den andra utföraren löpande 

antecknade de svar som gavs. Ibland tedde sig frågorna vara svårförstådda, främst för de 

yngre respondenterna, vilket gjorde att vi i enstaka fall fick hjälpa genom att förtydliga vissa 

ord och begrepp. Detta gjorde vi genom att försöka påverka respondentens svar så lite som 

möjligt. När vi avslutningsvis gått igenom alla frågor bad vi respondenterna om deras e-

postadress för eventuell uppföljning av vår undersökning med ytterligare frågor. Detta då vi 

var medvetna om att den första intervjuns frågeformulär inte täckte allt vi sökte svar på för att 

kunna besvara vår studies problemformulering och frågeställningar. Däremot var vi även 

medvetna om att denna hade som syfte att ligga som grund för studiens andra intervju. 

3.3.2 Realisering av den andra intervjun  

För att ge kött åt de ben som den första intervjun bidragit med genomförde vi studiens andra 

intervju vars syfte var att ge svar på vår definierade problemformulering och våra initiala 

frågeställningar. För att uppnå detta utformades frågeformulärets frågor med hänsyn till hur 

dess svar skulle kunna komma att kopplas till de teorier vi knyter an till i denna uppsats. 

Därefter kontrollerades frågorna med hjälp av en pilotintervju, det vill säga ett tillfälle där vi 

testade vår intervju på en person inom den andra intervjuns population med avsikt att 

säkerställa att frågorna var tydliga och väl lämpade för vår undersökning. Efter det 

bearbetades intervjun med hänsyn till de kommentarer och åsikter den gav vilket resulterade i 

att frågorna blev mindre ledande och tydligare än vad de tidigare var (se bilaga B). 

När vi hade kommit så här långt i arbetets datainsamlingsfas valdes ett realistiskt antal 

personer om tio stycken ut för denna undersökning. För att få tag på dessa informanter 

kontaktade vi bekanta människor som vi i olika grad känner till och som är verksamma inom 

amatörfotografering och kommunikation genom sociala medier. Därmed gjorde vi ett 

bekvämlighetsurval eftersom vi valde personer som för oss var lätta att komma i kontakt med. 

Intervjuerna kom sedan att genomföras av oss båda tillsammans med enskilda informanter på 

platser och vid olika tidpunkter som informanterna själva valde. I och med att två av våra 

respondenter satt på annan ort och en i utlandet genomfördes två intervjuer över e-post och en 

över telefon. Eftersom vi konsekvent hade kontakt med dessa informanter och kunde följa upp 

deras svar med följdfrågor gav vi dem förutsättning att förse oss med lika djupgående fakta 

som de övriga informanterna. Därmed tillfredställde detta vårt behov och önskemål. Den 
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respondent som intervjuades över telefon var en informant som vi följde upp efter dess 

medverkan i den första intervjun genom den e-postadress som angavs vid detta tillfälle.  

Innan genomförandet av studiens dessa intervjuer bjöd vi respondenterna på dryck och 

tilltugg samtidigt som vi smått diskuterade kring ämnet som denna undersökning behandlar. 

Det för att informanten skulle introduceras till samtalet men även för att lätta upp stämningen. 

Att lägga ned tid och kraft på att skapa en bra stämning mellan intervjuare och respondent är 

enligt Blomberg (2003, s.971) en viktig del i att få ut givande svar vid intervjuer. Därefter 

presenterade vi vårt arbete samt förklarade intervjuns tänkta syfte. Vi berättade sedan tydligt 

vad som skulle komma att ske med resultatet och att de uppgifter och den information som 

respondenterna utlämnade även i denna intervju skulle komma att behandlas anonymt. Innan 

intervjuerna ägde rum talade vi även om hur många frågor intervjun omfattades av samt en 

ungefärlig uppskattning av hur lång tid intervjun skulle ta att genomföra. Detta gjorde vi för 

att för att lägga ribban för respondenterna och för att ge dem möjligheten att planera sin egen 

tid. Vi höll denna tidsram förhållandevis bra även om det var en ytterst svår bedömning att 

avgöra hur lång tid varje intervju skulle ta eftersom informanterna talade olika mycket och 

olika snabbt.  

Vid genomförandet av den andra intervjun delade vi upp arbetet oss utförare emellan så att en 

av oss förde samtalet medan den andra skrev ned informanternas svar i löpande text. Denna 

uppdelning gav oss fördelen att vi bättre kunde fokusera på varsin del av intervjun. Därmed 

gick vi igenom fråga för fråga på frågeformuläret samtidigt som vi förde anteckningar av 

respondentens svar. Om vi fick otydliga svar så gav denna metod oss fördelen att vi enkelt 

kunde följa upp dem med följdfrågor för att få en förtydligande beskrivning. På så sätt undvek 

vi även mångtydlighet mellan oss och våra respondenter. Även intressanta svar följdes upp för 

att få mer djupgående svar. Avslutningsvis tackade vi informanterna för deras deltagande i vår 

undersökning. 

3.4 Metodkritik 
Med kvalitativa ansatser syftar vi i denna uppsats till att införskaffa en djup förståelse från ett 

mindre antal individer. Det förhållandevis lilla antalet respondenter gör dock att de svar 

studien ger oss inte på något sätt behöver representera en större mängd människors åsikter. 

Men med tanke på den kvalitativa ansatsen berör det här dock inte vår studie i någon större 

utsträckning eftersom den inte är menad att vara kvantitativ. Intervjuer som metod medför 

nackdelar i form av att respondenterna inte nödvändigtvis behöver återge en korrekt bild av 
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verkligheten. Detta ter sig dock likadant oavsett vilken metod som används och är mer eller 

mindre oundvikligt. Däremot tror vi inte att detta har påverkat vårt resultat i någon större 

utsträckning då vi i studiens andra intervju ställde frågor till bekanta som möjligtvis ville 

hjälpa oss göra ett väl genomfört arbete. En annan nackdel med intervjuer som metod är att 

man behöver ställa frågor direkt till respondenterna med risk att påverka dem med tonfall, 

kroppsspråk och andra subtila aspekter vilka därmed kan inverka på de svar som ges. Det 

finns även en problematik i att behöva förtydliga en frågas mening för vissa respondenter 

eftersom somliga då får den förklarad för sig medan andra inte får det. Detta gör att samma 

fråga kan riskera att formuleras annorlunda för olika respondenter. Vår medvetenhet om dessa 

risker gjorde däremot att detta med större sannolikhet inte påverkat studiens resultat 

nämnvärt.  

Eftersom majoriteten av våra intervjuer har genomförts i realtid så krävdes det mycket av oss 

som genomförare i och med att vi behövde vara extra uppmärksamma under hela 

intervjusituationen, varje intervju är olika. Dessutom kräver intervjuer till viss del en 

anpassning mellan oss och respondenterna för att hitta ett tillfälle att ses. Dessa tillfällen 

genomförs en gång och ger därmed en unik chans att införskaffa information så länge man 

inte spelar in intervjuerna eller gör valet att genomföra dem en gång till. Det kostar dock 

resurser. Att transkribera och analysera inspelat material tar lång tid. I synnerlighet när man 

har som mål att totalt genomföra intervjuer som är alltifrån 5 till 20 minuter långa vardera på 

ett trettiotal respondenter. Att göra om hela intervjuer tar också tid från oss, men även från 

våra respondenter. Därmed krävs det att vi som genomförare är fokuserade på situationen när 

den väl ges. Att missa en liten detalj kan åstadkomma att man missar en betydelsefull aspekt. 

Vi minimerade däremot denna risk genom att hålla våra sinnen öppna för att kunna hitta saker 

utanför studiens ramar. Dessutom valde vi att noggrant skriva ned intervjuerna i löpande text 

under själva intervjusituationen, istället för att spela in dem, för att spara oss tid i den 

arbetsprocess där vi analyserar vår empiri.  

3.5 Analys av empiri 
För att analysera den empiri som vi samlat in vid genomförandet av både den första och den 

andra intervjun skrev vi upp intervjufrågorna från respektive frågeformulär på separata blad. 

Därefter antecknade vi alla respondenternas svar under tillhörande fråga. På så sätt fick vi alla 

svar till en fråga samlade på en och samma plats vilket gjorde resultatet mer lättbearbetat. För 

att därefter ta ut den empiri som var av mest relevans för vår studie analyserade vi våra data 

utifrån värdebärande ord och de vanligast förekommande kommentarerna och åsikterna. 
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Respondenternas svar delades sedan in efter likheter och skillnader baserade på våra 

tolkningar av resultatet. Därefter sammanställdes den analyserade empirin med fokus på de 

mer generella strategierna och målsättningarna efter likheter och skillnader. Även olika 

avvikelser av viss tyngd beaktades. 

4 Resultat och analys 

Nedan följer en presentation av empirin från den första och den andra intervjun med en 

analys. Sammanfattningsvis intervjuades 29 informanter varav en medverkade i båda 

intervjuerna. Det vill säga att det i den första intervjun intervjuades 20 informanter och i den 

andra intervjun intervjuades tio. Av de totala 29 respondenterna som intervjuades var 17 

stycken män och 12 stycken kvinnor med ett åldersspann som sträckte sig mellan 13 och 43 

år. Av dessa uppfattade samtliga att de var amatörfotografer utifrån vår definition. Dock 

uppgav 3 av totalt 29 att de inte använder sig av sociala medier för att dela med sig av sina 

bilder. Därmed var det tre stycken som inte uppföljde kriterierna för att medverka i studien.  

4.1 Samarbetet på sociala medier 
När respondenterna tillfrågades om hur de såg på möjligheten att med samarbetet och 

teknikens hjälp sprida sina bilder ställde sig majoriteten av de som medverkat i studiens andra 

intervju positiva till det. Detta eftersom de ansåg att sociala medier vara ett underlättade och 

tillfredsställande redskap för detta syfte. Det stämmer överens med våra tolkningar utifrån 

både Mynatts med fleras (1998) och Schmidts (1993) teorier hur människor på ett enkelt sätt 

kan samverka med varandra och utnyttja sociala nätverk till samarbete för att nå sina uppsatta 

mål. En respondent uppgav att det har lett till att hen fått en ökad lust att ta bilder enbart för 

att visa upp dem genom tekniken. Andra påpekade att sociala medier är lättillgängliga och att 

det på så sätt underlättat marknadsföringen av dem själva. De menar att tekniken har bidragit 

med möjligheten till att på ett enklare och snabbare sätt sprida sina bilder i och med att man 

kan nå till många och till vem som helst vart som helst. En respondent påpekade dock att 

tekniken i sig inte är nog för att nå ut till en stor mängd människor. Hen sa att man även måste 

vara unik och genom det hitta sin egen publik.  

Sedan var det fyra respondenter som inte upplevde att de medvetet utnyttjade samarbetet på 

sociala nätverk i någon större utsträckning. En annan respondent upplevde att det fanns både 

positiva och negativa effekter med att tekniken möjliggjort för ökad spridning. Hen menade 

att det är bra att kunna dela med sig av sina bilder på ett enkelt sätt men att det medför en 
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ökad risk för att de stjäls och används olovligt. Tre respondenter svarade att de ville att så 

många som möjligt skulle få möjlighet att se bilderna. En av dessa uppgav att det var för att 

hen ville att alla, oavsett vart de bor, ska kunna få tillgång till materialet. Tre respondenter 

nämnde sedan att det de endast ville dela bilder de kunde stå för i alla sammanhang oavsett 

tjänst eller om de har en nära relation till den som tittar på bilden eller inte. På så sätt står de 

för vad de delar på internet trots de eventuella risker som finns i att sprida sina bilder. Att 

lägga upp det man står för är ett annat sätt att angripa den problematik som Van House (2007, 

s.2721) beskriver där man genom att portionera ut olika material på olika tjänster minskar 

risken att bilderna används olovligt av okända parter. Vår empiri understryker att det handlar 

om vad man publicerar på olika tjänster snarare än vilken tjänst man gör det på även om båda 

tillvägagångssätten är gynnsamma i syfte för att skydda sitt material.  

4.2 Varierande strategier 
Respondenterna uppger att de använder olika strategier för att nå ut med sina bilder beroende 

på vilka tjänster de använder. I både den första och den andra intervjun ter sig det mest 

populära tillvägagångssättet för att sprida sina bilder vara att tagga dem, vilket även Van 

House (2007, s.2720) påstår är en viktig del för att nu ut till en större publik. Det förekommer 

även strategier i form av att använda sig av allt ifrån olika tjänster i samarbete med varandra 

till att organisera bilderna på ett speciellt sätt på en specifik tjänst.  

När det kommer till att organisera bilderna berättar respondenterna att det även här skiljer sig 

från tjänst till tjänst. En annan framträdande strategi var att några respondenter aktivt brukar 

länka sina bilder. En av dessa gjorde det genom att endast visa upp några få verk på en tjänst, 

och om beskådaren sen skulle vilja se mer var den tvungen att följa en länk till vår informants 

hemsida. Hen berättade att detta hjälpte henom att driva mer trafik till sin hemsida. En annan 

strategi som användes av några få informanter var att skriva en utstickande titel och 

tillhörande text till sina bilder. Ett konkret exempel är att en av våra informanter brukade 

anknyta sina bilder till kända begrepp, som exempelvis going bananas till bilden av en person 

som äter en banan. Därefter var det även en informant som hade som strategi att dela stötande 

bilder för att synas på ett sätt utåt och fyra stycken som från den första intervjun specifikt sa 

att de inte använder sig av några speciella strategier alls.  

4.3 Huvudsakliga mål 
På frågan om vad de huvudsakliga målen med att dela sina bilder var svarade tio respondenter 

att de gjorde det för att redovisa sina kunskaper. Detta stämmer överens med det tredje sociala 
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användningsområdet som Van House (2007) identifierat i sin studie om hur ett motiv i 

bilddelningen kan vara att påvisa vilka färdigheter man har. Fem uppgav att de gjorde det för 

att på ett lättillgängligt sätt kunna visa upp sina bilder för folk i deras närhet. Det här stämmer 

även det överrens med det första sociala användningsområdet som Van House (2007) har 

identifierat där bilder delvis delas i syfte att visa upp vad det är man har gjort. En annan 

respondent berättade att han i vissa fall inte delade bilderna för någon annan än för sig själv 

vilket går att koppla till det fjärde sociala användningsområdet som Van House (2007) tar upp 

där motivet är att bilder endast tas för fotografens skull.  

Resultatet visade dock att det inte bara fanns fokus på själva bilddelningen i sig. Fyra 

respondenter uppgav att ett av målen med delningen var att utvecklas som fotograf. Därmed 

var det även fem stycken som hade förhoppningar om att genom tekniken bli upptäckta som 

fotograf för att sedan få möjligheter till jobb inom denna bransch. Två respondenter sa 

uttryckligen att de inte hade några sådana ambitioner. Tre respondenter berättade att de ville 

förmedla budskap med sina bilder. Andra enstaka mål som stack ut i resultatet var önskan att 

förmedla känslor visuellt via bilder, att utvecklas inom användandet av sociala medier, att 

komma underfund med hur andra tänker samt att i viss mån kunna inspirera andra genom 

bilder. En respondent delade även sina bilder i syfte för att kunna driva trafik till sin egen 

hemsida. Ett utstickande svar var att en av våra informanter hade som mål att lära sig mer 

inom fotografering genom bilddelning. Det skulle hen göra genom att inspireras av det 

material som andra fotografer delade på sociala medier men även genom att aktivt dela nya 

bilder själv. För att kunna dela nya bilder var hen tvungen att aktivt producera nya vilket 

innebär att hen kommer att utöva sin hobby mer. Därmed kommer hen även att utvecklas som 

fotograf menade hen.  

Medan vissa delar bilder för sin egen skull fanns det även två stycken informanter som delade 

bilder i syfte för att underhålla andra. En gjorde det även till viss del i syfte för att inspirera 

andra. Därefter var det även en som delade bilder för att dela med sig av sina erfarenheter och 

tre stycken som gjorde det för att visa upp dem för vänner och bekanta på Facebook.  

4.4 Användandet av olika tjänster 
Av alla våra respondenter var det 21 stycken som använder sig av Facebook för att dela sina 

bilder. Flickr användes av tio och Twitter av fem. Vanliga bloggarplattformar som exempelvis 

Tumblr, Blogspot
11

 och Wordpress användes av 13 respondenter och internetforum av tre. 
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Dayviews användes av tre respondenter, DeviantArt
12

 av två och Fotosidan av en. 

Avslutningsvis var det även en respondent som delade bilder på en egen hemsida. Vi vill 

understryka att det förekom att informanterna använde sig av mer än bara en tjänst för att dela 

sina bilder. Vad som laddades upp på vilken tjänst varierade däremot stort. En respondent var 

selektiv med vilka bilder hen delade på vilken tjänst och till vilken målgrupp för att påverka 

sin självrepresentation. Detta återspeglas i de tolkningar vi drar utifrån det som Van House 

(2007, s.2720) lyfter fram rörande hur fotografer kan få sig själva och bildernas motiv att 

framställas på sociala medier. 

4.4.1 Facebook 

Resultatet visar att de vanligaste bilderna som delas på Facebook är bilder av mer vardaglig 

karaktär som är av relevans för andra Facebook-användare, det vill säga minnesvärda bilder 

av sådant som händer i vardagen. Även detta stämmer överens med de aspekter Van House 

(2007, s.2720) tar upp för att lyckas nå ut, det vill säga att rikta rätt material till rätt publik. 

Som exempel säger en majoritet av respondenterna som är Facebook-användare att en typ 

bilder som delas här kan vara bilder från fester, utflykter och andra tillställningar. En 

respondent förklarade det på följande sätt: 

”Jag laddar upp bilder som jag fotar men som andra är med på. Bilder 

där man har gjort någonting speciellt tillsammans med andra […] På 

Facebook är det mer användare, och där lägger jag upp bilder som är 

mer relevanta för andra människor.” 

Det överensstämmer med det tredje sociala användningsområdena som Van House (2007) tar 

upp vars motiv är att påvisa vilka förhållanden som förekommer i ens liv. De bilder som inte 

delas på denna tjänst är både bilder av bättre kvalitet som upphovsinnehavaren eventuellt tros 

skulle kunna säljas i framtiden samt bilder som är för personliga. Exempel på det kan vara 

familjeporträtt eller bilder på barn. Anledningen till varför de inte delar den typen av bilder på 

denna tjänst är då de inte är helt bekväma med att Facebook tar äganderätten till de bilder som 

laddas upp. Några respondenter uppgav även att en annan anledning till att dessa bilder inte 

delas här är för att de är måna om sitt privatliv och sin familj. Detta eftersom de inte är 

bekväma med att obehöriga på denna tjänst ska få tag på dem.  

Totalt var det 14 av 29 respondenter som taggar de bilder som de delar på Facebook med 

personer som förekommer på dem för att nå ut med dem till bekanta. Det var dock en 
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respondent som uttryckligen sa att hen inte taggade sina bilder på denna tjänst. En respondent 

uppger även att hen, efter att ha laddat upp sina bilder, länkar dem till personer som hen anser 

kan vara intresserade av att se bilderna för att nå ut med dem. En annan respondent hävdar 

dock att hen inte använder några medvetna strategier på Facebook. Istället laddar hen bara 

upp bilden och hoppas på att få respons.  

Tillgänglighetsanpassningen av de bilder som laddas upp på Facebook varierar mellan 

respondenterna. En respondent delar materialet till vänners vänner, medan tre nöjer sig med 

att endast ge sina egna vänner tillgång till dess material. Anledningen till det är för att de vill 

begränsa tillgängligheten för obehörig publik. Två andra respondenter delar bilderna som 

publika bilder i syfte för att nå ut med dem till så många som möjligt. En annan respondent 

delar även hen sina bilder publikt men med några få restriktioner för att släktingar inte ska få 

tillgång till vissa typer av bilder. Att begränsa tillgängligheten av sina bilder av personliga 

skäl stämmer överens med våra resonemang utifrån de tolkningar vi dragit från Stutzmans och 

Kramer-Duffields (2010) teorier. Fyra respondenter uppger att de organiserar sina bilder efter 

vad bilderna är från för evenemang, tidpunkt och liknande, medan tre andra respondenter inte 

organiserar de bilder de laddar upp på denna tjänst på något specifikt sätt.  

4.4.2 Flickr 

Totalt uppgav nio respondenter att de bilder som de delar på Flickr är av högre kvalitet 

jämfört med de som delas på Facebook. Detta gör att de upplever Flickr som en mer seriös 

fotosida än Facebook i och med att Flickr är mer dedikerad till fotografi som en konstnärlig 

form. Därmed tillhandahåller denna tjänst användare som delar ett genuint intresse inom 

ämnet vilket är till fördel för dem som önskas utvecklas som fotograf. Genom att dela sina 

bilder av god kvalitet här når de ut med materialet till rätt publik, vilket stämmer överens med 

vår tolkning av Van House (2007, s.2720) teori att rikta materialet på olika sätt beroende på 

målgrupp. Våra respondenter berättar även att Flickr är en bra tjänst att använda sig av för att 

beblanda sig med en kontext som är en själv till nytta om man har som syfte att utvecklas 

inom ämnet. Det påvisar att de resonemang vi kommit fram till genom Dourish (2004, s.21) 

forskning om en teknisk kontext och Schmidts (1993, s.6) teorier kring samverkan i detta fall 

brukas för att användare ska utnyttja varandras kompetenser för att bli bättre.  

En respondent uppgav att hen i stort sett delar alla typer av kvalitativa fotografier på Flickr, 

medan en annan specialiserar sig på att enbart fotografera natur och objekt på grund av en 

ovilja att bli för privat på tjänsten. Tre berättade även att de inte alls delar bilder av vardaglig 
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karaktär på tjänsten av den anledningen att de vill hålla sin Flickr-profil professionell. 

Därefter var det två stycken som delar bilder som är intressanta för dem själva men som inte 

säger så mycket för andra. Det stämmer överens med Van Houses (2007) fjärde sociala 

användningsområde vars motiv är att fotografera för egen vinning i syfte för att utveckla ens 

egna fotografiska färdigheter. Det för att de upplever det som att Flickr är mer för dem själva, 

medan delningen på Facebook är mer av en social aktivitet tillsammans andra människor, 

fotografer eller inte. En respondent förklarade sitt användande av Flickr enligt följande:  

”Flickr skulle man kunna länka till i ens portfolio, och då styr det valet 

av bilder. Bilder som kanske inte riktigt säger någonting […] På 

Facebook kan man vara lite mer personlig […] Flickr är ett 

fotonätverk och då är det lite kul att kunna välja ut sina favoriter där 

istället för att bara lägga upp allt möjligt.”  

Allt som allt uppgav nio respondenter att de taggar sina bilder på Flickr med beskrivande 

nyckelord för att öka dess sökbarhet på tjänsten. Det var lika många som delar sina bilder i 

Flickr-grupper på denna tjänst med förhoppning om att andra användare ska se dem. En 

respondent gjorde detta då den ansåg att dessa grupper tillhandahåller användare som i 

synnerlighet är intresserade av en specifik kategori inom fotografering. Hen menar att 

bilderna som delas genom dessa grupper på så sätt kan riktas till en specifik målgrupp och 

därmed även till en önskad publik. En respondent säger att hen medverkar i diverse tävlingar 

för att få ut bilderna till en större publik. Ytterligare en respondent uppger att hen lägger till 

folk som kontakter på tjänsten för att få en ökad uppmärksamhet kring henoms bilder. Två 

respondenter uppgav att de organiserar sina bilder i olika album efter motiv för att underlätta 

för publiken att hitta vad de söker på henoms Flickr-profil. Hen berättade att det gör att hen på 

ett bättre sätt når ut med sina bilder eftersom de lättare går att hitta för åskådaren. Samtliga 

respondenter som använder sig av Flickr laddar upp sina bilder som publika bilder. Tre 

respondenter uppgav att de gjorde detta för att de ville nå ut till så många som möjligt. En av 

dessa svarade på följande sätt:  

”Att alla får se mitt material som jag lägger upp på Flickr är grunden 

[…] det är där alla amatörfotografer och riktiga fotografer lägger upp 

sina bilder för att redovisa sina kunskaper och för att synas utåt.”  

Detta går att koppla till hur vi tolkat Van Houses (2007, s.2720) text om hur man delar bilder i 

syfte att framställa sig själv på vissa sätt. 
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4.4.3 Bloggar och microbloggar 

Respondenterna gav delade svar rörande användning av bloggar i syfte för att dela sina bilder. 

Två respondenter uppgav att de använder bloggen som en dagbok och därmed delade allt från 

kvalitativa naturfotografier till vardagliga bilder som rör dem och deras familj, medan två 

andra inte delade privata bilder alls på dessa tjänster. En annan respondent lade sig 

mittemellan och sa att hen delade personliga bilder med villkoret att de inte fick bli för 

personliga. Därför delade hen bilder som hen var med på men som inte visar henoms ansikten 

då hen inte upplever att det är det som är syftet med bilddelningen på bloggen, det vill säga att 

henoms tänkta syfte med bloggen inte är att visa upp bilder på sig själv. Hen uppger även att 

detta är en balansgång och att hen inte heller vill vara för opersonlig. Därför kan hen 

medverka ansiktslöst på bilderna. Majoriteten av de blogganvändande respondenterna uppgav 

att vem som helst fick tillgång till deras bloggar för att de ska nå ut till så många som möjligt. 

Trots detta var det två respondenter som ansåg att de bilder som hamnade på deras bloggar 

var av ännu mer privat karaktär än de som de la upp på Facebook. Det för att det endast var 

deras vänner och familj som går in och tittar på bloggen, medan det på Facebook ingår löst 

bekanta. Detta går att koppla till teorierna Van House (2007, s.2720) tar upp rörande hur man 

kan presentera olika sidor av en själv och berätta olika historier om sig själv till olika typer av 

publik genom bilder.  

En respondent berättar att hen på bloggplattformen Tumblr organiserar sina bilder så att den 

bild hen laddar upp matchar den senast uppladdade bilden. Detta gör hen för att ge sin Tumblr 

en fin layout vilket hen tror ökar henoms chanser att nå ut. Samma respondent berättar även 

att hen använder Tumblr i samarbete med andra tjänster. Hen utvecklade det såhär:  

”Om jag verkligen vill att min bild som jag har laddat upp på Flickr 

ska få mycket uppmärksamhet väljer jag att länka den på Tumblr 

också. Där är det en större publik vilket ger en större spridning.”  

En annan respondent berättade att hen gjorde samma sak fast omvänt, det vill säga att hen 

laddade upp bilder på Tumblr för att sedan länka dem på sitt Flickr-konto i syfte att driva 

trafik till bloggen. Sedan var det en respondent som uppgav att hen använde sig av en 

funktion som automatiskt länkade de bilder hen laddat upp på Flickr på henoms Twitter-

konto. Detta samarbete mellan två olika tjänster menade hen gav henoms bilder en ökad 

spridning och uppmärksamhet. Därefter var det även en respondent som berättade att hen inte 

använde några speciella strategier alls för att sprida de bilder hen laddade upp på sin blogg. 
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4.4.4 Forum 

De respondenter som använder sig av forum i syfte för att dela sina bilder uppger att de mest 

delar sådana bilder som hör till forumets, eller underforumets, ämnesområde. Även detta går 

att koppla till det Van House (2007, s.2720) skriver om att rikta olika typer av bilder till rätt 

typ av publik. En respondent tog som exempel på detta upp att hen på matforum endast delade 

bilder på mat som hen själv lagat. Men oavsett hur stolt hen var över maträtten delade hen 

bara bilden om den var av bra kvalitet. Det för att påverka hur hen framstår som fotograf 

vilket även det går att koppla till det Van House (2007, s.2720) skriver om 

självrepresentation. En annan respondent berättar att hen delar bandbilder från diverse 

musikfestivaler genom forum. I henoms fall delades endast ett fåtal av de bästa och mest 

relevanta bilderna på forumet för att hen sedan skulle bifoga en länk till ett album på en extern 

sida där samtliga bilder finns. Detta för att öka trafiken till henoms egen sida för att därmed 

öka uppmärksamheten på henoms övriga bilder. Hen berättar sedan att hen organiserar sina 

bilder både efter motiv och efter tidsordning på forum. Hen berättar att hen organiserar 

bilderna på följande sätt för att bättre nå ut med dem: 

”De bilder jag länkar på forum är organiserade efter bästa bilden på 

största bandet först. Sedan bästa bilder i ordning, motivet är inte 

viktigt då. Det gör jag för att flest folk vill se största bandet, och har 

man de bilderna först kommer man åt en bredare publik än vad man 

hade gjort om man visade de nischade banden först. Det är viktigt att 

det är en riktigt bra bild som kommer först…”  

Två respondenter uppgav att bilderna som de laddar upp på forum delades publikt för att nå ut 

till så många som möjligt både på och utanför forumet för att väcka intresse inom ämnet som 

forumet behandlar. Ingen av respondenterna som använde sig av forum delade med sig av 

vardagliga eller privata bilder på dessa tjänster. De berättar även att det inte är användarna på 

forumet som avgör vilka bilder som de lägger upp, utan att det är beroende på hur forumet är 

utformat och det ämne som det behandlar. Samtliga respondenter som delat bilder på forum 

påstår att de delar bilder i relevanta och populära trådar. Där länkas bilderna in från externa 

sidor som exempelvis Flickr för att driva trafik till deras material som finns där. Om det inte 

redan finns någon dedikerad tråd skapar de en ny där de delar sina bilder. En respondent går 

däremot ett steg längre och försöker även inkorporera en rolig och relevant titel på ämnet för 

att öka de andra användarnas intresse. Även en informativ text tillhörande inlägget skrivs för 
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att öka intresset ytterligare. Två respondenter uppgav dessutom att de bilder som hamnar på 

forum i högsta grad måste vara relevanta för ämnet för att över huvud taget delas där. 

4.5 Vad är responsen?  
Respondenterna upplever en viss skillnad i feedback beroende på vilken tjänst de laddar upp 

bilderna på. Tre respondenter upplever att den konstruktiva kritiken är bättre på Flickr än på 

övriga tjänster vilket på så sätt är en indikation på att de når ut i någon form. Dessutom menar 

de att denna kritik hjälper dem att utvecklas som fotograf. Detta eftersom de anser att man på 

Flickr lägger fokus på bilden i sig och dess kvalitet snarare än på motivet, vilket de anser vara 

fallet på Facebook och på olika forum. Samtidigt var det en respondent som uppgav att hen 

snabbast fick respons på Facebook.  

Två respondenter uppger att de tycker att de får mest respons på bloggplattformen Tumblr. 

Den ena berättar att det även är till Tumblrs förtjänst att hen får bra feedback på Flickr. Detta 

eftersom hen, som tidigare nämnts, länkar det hen laddar upp på Flickr på Tumblr. Det har 

resulterat i att hen får feedback i form av kommentarer, gillningar eller favoriseringar, 

återbloggningar och visningar på båda eller någon av dessa tjänster. Men anledningen till att 

den mesta responsen ges på Tumblr säger hen beror på den stora publik hen har där och för att 

tjänsten tillhandahåller en god och social stämning som byggt en relation användarna emellan 

trots att de inte träffas i det verkliga livet. Det överensstämmer med Van Houses (2007, 

s.2721) teorier rörande hur relationer byggs på internet utan direktkontakt mellan användare.  

En respondent uppgav att man kan få mer feedback genom att hjälpa andra och genom att 

vara social på tjänsterna och på så sätt utnyttja en form av socialt samarbete på sociala medier. 

Hen menar att feedback i såväl uppmuntrande som konstruktiv form är viktigt för att nå ut i 

större utsträckning. Hen berättade sedan att hen exempelvis både återbloggar, kommenterar 

och gillar andras bilder på Tumblr. En annan respondent berättade att hen skrev positiva 

alternativt konstruktiva kommentarer på andras bilder på Flickr. Båda uppgav att de gjorde 

detta för att få liknande respons tillbaka av andra användare. Ytterligare en annan respondent 

talade om att hen följer andra användares bloggar på Tumblr, även här med förhoppningen att 

det ska betala sig i form av att de gengäldar tjänsten och gör samma sak tillbaka. 

4.6 Sekretess 
En klar majoritet om sex personer uppgav att det var måna om vart de lägger ut vilket 

material. Exempelvis upplevde tre stycken att det fanns en problematik i att lägga upp bilder 

av bättre kvalitet på Facebook. En respondent utvecklade påståendet och sa att hen hade delat 
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bilder av bättre kvalitet på Facebook om det inte varit för rättighetsproblematiken som finns 

där. Det stödjer det Van House (2007, s.2721) skriver om att användarna kommer runt 

problematiken med att bilderna stjäls i olika former genom att aktivt välja vart de laddas upp 

någonstans, även om det är så att bilden i detta fall inte stjäls utan snarare att Facebook 

förbehåller sig rätten till bilden.
13

 Medan tre respondenter inte hade några problem med de 

olika tjänsternas användaravtal hävdade fem stycken att de på grund av detta hyser en viss 

ovilja att dela vissa bilder på Facebook av integritetsskäl. Det stämmer överrens med det 

Tootoochain med flera (2009, s.169) skriver om att användarna upplever det som att 

Facebook gör lite för att skydda dess användares integritet. En annan respondent sade att hen 

kom runt problematiken med Facebooks användaravtal genom att länka in de bilder hen vill 

dela på tjänsten från externa sidor. På så sätt tar inte Facebook rättigheterna till bilderna, men 

den användarbas som respondenten vill komma åt får ändå tillgång till dem. Även detta 

stödjer Van Houses (2007, s.2721) påståenden kring utportionering av bilder för att kringgå 

eventuella risker i att de används oönskat. Dock tedde det sig att respondenterna inte visste 

hur användaravtalet såg ut på de andra sidorna. Men det hindrade dem inte från att använda 

tjänsten ändå. 

Av de nio respondenter som medverkade i studiens andra intervju var det tre stycken som 

hade blivit bestulna på sina bilder. I samtliga av dessa fall var det för att de som använde 

bilderna olovligt inte hade fullständig koll på vilka rättigheter de hade och inte hade. Av de 

som inte blivit bestulna på sina bilder var det ingen som upplevde att denna risk skulle 

påverka dess bilduppladdning. En respondent sa däremot att andra får göra vad de vill med 

henoms bilder så länge de inte används i kommersiella syften. Detta eftersom hen vill att 

henoms bilder ska användas och spridas i så stor utsträckning som möjligt. Två stycken sa 

dock att det skulle påverka vad de delade för bilder och vart om deras bilder skulle tas av 

okänd part.  

5 Diskussion och slutsatser 

I följande avsnitt diskuterar vi kring studiens resultat utifrån den egna empirin och våra 

teoretiska utgångspunkter. Vi fokuserar på eventuella samband och avvikande åsikter som 

finns i respondenternas svar rörande deras användning av tekniken i syfte att nå ut med sina 

bilder. Diskussionen i detta avsnitt förs kring vilka strategier och målsättningar som 
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förekommer och hur man som amatörfotograf med teknikens hjälp kan gå tillväga för att nå ut 

med sina bilder snarare än vilka strategier som lämpar sig bäst för de olika ändamålen. Vi för 

därmed även diskussioner kring vad som hade kunnat göras annorlunda i genomförandet av 

denna studie samt kring de olika aspekter som kan ha inverkat på dess resultat. Avslutningsvis 

presenterar vi en slutsats och rekommendationer för vidare forskning inom ämnesområdet.  

Det är viktigt att inte glömma att de svar vi fått fram av respondenterna endast ska ses som en 

fingervisning av vilka strategier och vilka målsättningar som amatörfotografer använder sig 

av i syfte att sprida sina bilder. Ännu viktigare att komma ihåg är att vi har haft en kvalitativ 

ansats till den här studien och att vi därmed endast har undersökt hur ett mindre antal personer 

går tillväga. I och med det har vi inte genomfört någon tvärsnittsstudie av varken hela 

världens population eller de populationer som vi inriktat oss på. Det vi uttalar oss om är 

endast vad som gäller för våra respondenter givet de förutsättningar som gäller just dem. I 

vissa fall har vi dock anledning att tro att de svar vi fått även kan gälla för en större publik, 

men det är alltså inget vi med säkerhet kan uttala oss om i denna kandidatuppsats. 

5.1 En kort återblick 
Studiens intention har varit att svara på vilka olika strategier och målsättningar som 

amatörfotografer använder sig av i olika syften för att nå ut med sina bilder. Detta har vi gjort 

genom att besvara följande frågeställningar: Hur ser amatörfotografers användande av 

sociala medier ut i syfte för att nå ut med sina bilder? Vad har amatörfotografer för olika 

strategier när de delar bilder genom sociala medier? Vad har amatörfotografer för 

målsättningar med spridningen av sina bilder på sociala medier? 

5.2 Ett vitt spektrum  
Studien har påvisat att det finns en stor mängd olika tjänster att använda sig av för att dela 

med sig av sina bilder på internet. Alla dessa tjänster täcks av ett spann med Facebook och 

Flickr i varsin ände vars användningsområden särskiljer sig mest. Detta spektrum sträcks 

därmed över alla de tjänster, strategier och målsättningar som används av amatörfotografer i 

syfte för att nå ut med sina bilder.  

Vi har i studiens resultat kunnat se att det är mer vanligt förekommande att bilder delas 

genom Facebook än Flickr. En grundlig förklaring till detta fenomen är att Facebook är mer 

representerat i denna studie än Flickr, det vill säga att fler människor använder tjänsten och 

fler bilder delas på den. Men om man ska gå in på djupet kan en förklaring till denna 

förekomst vara att de bilder som delas på Facebook involverar bilder av mer vardaglig 
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karaktär som kan delas av alla och att bilddelningen på denna tjänst även är en social aktivitet 

som ofta involverar andra människor. Det eftersom man på denna tjänst ofta delar bilder som 

berör andra lika mycket som en själv. I kontrast anses bilddelningen på Flickr snarare vara 

fokuserad kring fotografiernas kvalitet och amatörfotografernas egen utveckling inom ämnet. 

Något som också kan vara en anledning till att Facebook används mer är att man både snabbt 

och enkelt via mobiltelefonen kan ladda upp en bild på tjänsten. Bilderna som laddas upp på 

denna tjänst tenderar dessutom inte vara manuellt retuscherade vilket ytterligare bidrar till att 

det går snabbare att ladda upp bilder här. I jämförelse är de bilder som delas på Flickr ofta av 

bättre kvalitet och tagna med avancerade systemkameror. I och med att bilderna som delas på 

Flickr påvisas vara av högre kvalitet medför det dessutom att dessa bilder ofta är bearbetade i 

bildredigeringsprogram vilket ytterligare kan påverka uppladdningsfrekvensen.  

Valet av vilken tjänst man väljer att dela sina bilder på är beroende av vilken publik man vill 

nå ut till och vilka preferenser man har. Att nå ut med sina bilder till rätt publik kan vara en 

strategi som medvetet utnyttjas och därmed styr valet av vilken tjänst som används när man 

ska dela eller sprida sina bilder. Beroende på vilken publik man riktar sig till kan man uppnå 

olika former av samarbete. 

5.3 Olika sidor av samarbete 
Studiens resultat påvisar att samarbete på sociala medier utnyttjas med en vid variation av 

tillvägagångssätt av amatörfotografer som har som syfte att nå ut med sina bilder. För att 

redogöra för samarbetes relevans för denna diskussion är ett bra mått att utgå ifrån Schmidts 

definition av samarbete. Schmidt (Schmidt 1994, s.6) menar att det innebär att flera 

människor hjälper varandra att nå ett gemensamt mål. Trots att denna studie har flera år på 

nacken anser vi att denna definition, med stöd av vår empiri, är relevant för vår undersökning. 

Detta eftersom amatörfotografer med likadana målsättningar är de som hjälper varandra 

snarare än de som har olika ambitioner med sitt användande. 

På Facebook, forum och bloggplattformar med mera delas bilderna ofta i syfte för att andra 

användare ska se dem i och med det är målet oftast uppnått när detta sker. Så är även fallet på 

Flickr. Dock ter det sig i vissa fall att syftet med bilddelningen snarare är att utvecklas som 

fotograf och därmed förväntas det också att användarna hjälper varandra i denna utveckling 

genom att kommentera eller på annat sätt uppmärksamma varandras bilder. Detta påvisar att 

Mynatts med fleras teorier som säger att sociala nätverk är fenomen som är utformade för att 

stödja olika aspekter av samarbete (Mynatt et al. 1998, s.124) fortfarande ligger i tiden idag. 
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Det visar sig däremot i resultatet att responsen är snabbare på de sociala medier som inte är 

renodlade fotosidor, och det tror vi kan ha en stor inverkan på viljan att vara aktiv på de olika 

tjänsterna. I och med att samarbetet genom tekniken utnyttjas som en strategi är det möjligt att 

det uppfattas som viktigt att responsen också kommer snabbt. 

Samarbete utnyttjas på olika sätt och i olika grad av amatörfotografer i relation till deras 

målsättningar med delningen av sina bilder. Ett tydligt och återkommande mönster var att de 

respondenter med målsättning att utvecklas som fotograf utnyttjade samarbete i en 

konstruktiv form för att nå sina individuella mål. Vanligt var att kommentarfunktioner 

användes för att ge och få konstruktiv återkoppling på ett specifikt tekniskt medium för att 

kunna utvecklas inom ämnet. Genom att ge kunde våra respondenter även få konstruktiv 

kritik vilket resulterade i en symbios där användare använde varandra till allas vinning. 

Många av våra respondenter ställde sig lika positiva till att både ge och att ta emot konstruktiv 

kritik vilket därmed ställer sig annorlunda jämfört mot då Van House genomförde sin studie 

år 2007. Van House (2007, s.2720) menar att det inte är många respondenter som ställer sig 

positiva till att ge kommentarer. Utifrån vår empiri där flertalet respondenter ställde sig 

positiva till det, varav en uttryckligen betonade gemenskapens och den sociala stämningens 

vikt, kan vi konstatera att sammanhållningen inom sociala nätverk har vuxit fram med tiden. 

Många av de informanter som behandlas i denna undersökning enades om att samarbeten 

genom tekniken gav en positiv verkan på spridningen av bilder på Internet. Dessutom fanns 

det de som inte medvetet utnyttjade samarbete i någon form. I de fall där det inte användes 

fanns möjligheten att de inte hade samma mål som de respondenter som aktivt valde att 

utnyttja samarbetet på sociala medier. Men hur detta samarbete används varierar vitt mellan 

de olika tjänsterna.  

5.4 En kategorisering av användande och syften  
I vårt resultat kan vi se ett återkommande mönster i form av att det finns likheter i 

amatörfotografers användande av sociala medier i syfte att nå ut med sina bilder. Först och 

främst kan vi konstatera att detta användande av strategier är relativt till den individuelle 

amatörfotografens målsättningar. De som aktivt delade sina bilder gjorde detta genom olika 

strategier för att nå olika mål. Dessutom kan vi konstatera att de som inte använde sig av 

några särskilda strategier inte hade några utmärkande målsättningar. På vilket sätt de mer 

strategiskt bilddelande amatörfotograferna valde att göra detta på var beroende på deras 

målsättningar vilka våra intervjudata visade vara väldigt individuella. Dock kan man se några 
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tydliga och utstickande mönster utifrån vilka vi kan kategorisera olika typer av 

amatörfotografer: De som delar sina bilder som en social aktivitet, de som gör det i 

självutvecklande syfte och de som inte lägger någon större vikt i spridningen av sina bilder.  

Inom den första kategorin påträffas de amatörfotografer som delar bilder som en social 

aktivitet. Denna typ av amatörfotografer håller en vardaglig nivå i sin bildspridning. Med det 

menas att de delar bilder av mer vardaglig karaktär vars avsikt är att inkorporera andra i 

bilden. Bilderna som delas av amatörfotograferna inom denna kategori är generellt mindre 

genomarbetade och behöver inte ha något estetiskt värde för fotografen. Det medför att de 

personerna inom denna kategori inte lägger någon större vikt i bearbetningen av sina bilder 

för att ge dem en högre kvalitet. Bilddelningen inom denna kategori görs dels för att det är kul 

för en själv men även för andra. Dessutom görs den för att visa upp bilder från ens liv. Denna 

kategori går därmed att koppla till det andra sociala användningsområdet som Van House 

(2007) förespråkar där man har som motiv att visa upp bilder som påvisar olika förhållanden 

som förekommer i ens liv. De amatörfotografer som hamnar inom denna kategori breddar inte 

sina vyer när de ska sprida sina bilder utan använder sig enbart av simplare strategier. Ett 

exempel på en strategi som är vanligt förekommande är att man taggar personer som 

förekommer på de bilder man delar vilket även Van House (Van House 2007, s.2720) menar 

var gynnsamt för att nå ut med dem till rätt målgrupp. Så ter det sig även i dag.  

Den andra kategorin innefattar de mer ambitiösa amatörfotograferna som delar bilder i 

självutvecklande syfte. Baserat på vårt resultat tenderar dessa att vara användare av Flickr och 

andra renodlade fototjänster. Dessa användare har som mål med bilddelningen att på en mer 

avancerad nivå utvecklas som fotografer och ta bättre bilder. Vissa inom denna kategori 

sträcker sig även så långt att de har som mål att finna jobb inom fotografering. För att göra 

detta krävs det att de når ut till en publik som är villig att stötta dem i dess bilddelande genom 

tekniken. Därmed är de beroende av att flera ser bilderna. Andra motiv kan vara att de delar 

kvalitativa bilder för att redovisa sina kunskaper genom att påverka sin självrepresentation 

eller för att inspirera andra fotografer. Exempel på amatörfotografer inom denna kategori kan 

vara de som vill påverka synen av dem själva som fotograf genom att publicera kvalitativa 

bilder på sociala medier. Bland annat gör våra respondenter detta på Flickr med kvalitativa 

bilder för att bygga identitet, medan Van House (2007) i sitt första sociala 

användningsområde beskriver att detta görs genom vanliga bilder. Det här säger dock inte att 

något av dessa påståenden är fel, utan att vår empiri påvisar att självrepresentation inte enbart 

uppträder på bildtjänster genom vanliga bilder utan att man också kan påverka detta genom att 
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dela mer genomarbetat material. Dock kan delningen av bilder med mer vardaglig karaktär 

snarare påverka ens representation som privatperson medan delningen av bilder av bättre 

kvalitet snarare påverkar ens sätt att framställas som fotograf. Dessa amatörfotografer kan 

även bruka andra medier i samarbete med Flickr för att nå ut med sina bilder i en större 

utsträckning till en större publik. 

Utöver dessa två kategorier fann vi att det fanns ytterligare en kategori där de 

amatörfotografer som inte delar bilder i något syfte ingår. Dessa kännetecknas av de som 

laddar upp sina bilder utan några särskilda strategier såväl som de som inte har några större 

ambitioner med sitt delande. De har inte heller några specifika mål som de strävar efter 

helhjärtat men delar ändå bilder av en anledning i form av att de exempelvis blev ombedda att 

göra detta. Exempel på fotografer inom denna kategori är de som delar vardagliga bilder på 

Facebook alternativt diverse bloggar utan att någon större ansträngning för att sprida dem och 

utan några specifika mål.  

Trots dessa kategoriseringar finns det avvikelser i amatörfotografers användande av sociala 

medier. Studiens svar har påvisat att amatörfotografer, trots om de till grund hamnar inom 

samma kategori som vi definierar, även kan ha sitt eget sätt i användandet av sociala medier 

som är unikt för just dem. Dessa unika avvikelser i användandet kan ses som grenarna på den 

trädstam som representeras av våra kategorier. Amatörfotografernas målsättningar kan vara 

snarlika, men det betyder inte att strategierna nödvändigtvis är det, och i de fall strategierna 

liknar varandra kan målsättningarna vara vitt spridda.  

5.5 Slutsatser  
För att svara på vår initiala frågeställning får vi titta tillbaka på våra teoretiska utgångspunkter 

och den egna empirin och sedan se på de kopplingar vi gjort däremellan. Genom att göra detta 

har vi i vår undersökning kommit fram till att de flesta amatörfotografers målsättningar och 

strategier skiljer sig från varandra beroende på den enskilde individens preferenser. Vi har 

dessutom lyckats se ett tydligt mönster i form av att ens strategier styrs av ens målsättningar.   

Varje amatörfotografs användande av sociala medier är i olika grad unikt trots att det finns 

liknande mönster i användandet. Vi har därmed sett tendenser av att bilder i de fall då de delas 

som en social aktivitet i huvudsak delas på Facebook. Resultatet påvisar detta fenomen genom 

att de bilder som delas här är av mer vardaglig karaktär och därmed främst delas för andra 

användare. Sedan kan man även se ett tydligt mönster där de som delar bilder i syfte för att 

utvecklas som fotograf söker sig till kontexter som möjliggör detta. Baserat på vårt resultat är 
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tjänsterna Flickr och Tumblr konstruktiva för detta syfte. Övriga plattformar har även de sitt 

syfte men används ofta i kombination med någon annan tjänst.  

En slutsats vi kan dra utifrån denna studie är att många amatörfotografer, baserat på deras 

målsättningar, använder en bilduppladdare de är bekväma med för att därefter dela sitt 

material med hjälp av olika metoder och med stöd från andra tjänster. Ett konkret exempel 

som påvisar detta var att en respondent använde sig av Twitter, inte i huvudsak till 

bilduppladdning, men för att sprida sina bilder som hen delat på Flickr. Likaså var det en 

annan respondent som laddade upp sina bilder på Flickr för att därifrån länka dem på forum 

och en annan som gjorde det för att länka dem på Tumblr.   

I och med att vi sett tendenser av generella strategier för specifika målsättningar så har vi 

lyckats identifiera tre kategorier av amatörfotografer som använder sociala medier i syfte för 

att dela sina bilder: De som delar bilder som en social aktivitet, de som gör det i 

självutvecklande syfte och de som inte har någon speciell tanke bakom sitt bilddelande. 

Gemensamt för dessa kategorier är att de involverar amatörfotografer som är användare av ett 

eller flera sociala medium. I och med detta är de beblandade med en social kontext som gör 

att vi därmed benämner denna typ av fotografer som sociala fotografer.  

5.6 Vidare rekommendationer 
En del av det som fångat vårt intresse under arbetet med den här studien är mångfalden i 

sätten att lyckas nå ut till en önskad publik med hjälp av sociala medier. Kreativiteten hos 

användarna har varit stor när de försökt uppnå detta mål, men vi tror att det skulle vara både 

nyttigt och användbart med en enda tjänst som på något sätt underlättar för användarna att nå 

ut på flera sociala medier samtidigt. Idag kan det vara en både tidskrävande och krånglig 

process att ladda upp bilder på flera olika tekniska medier, men med en sådan tjänst skulle det 

ske smidigare och på så sätt uppmana fler till att dela med sig av sina bilder till en bredare 

publik.  

En sådan tjänst skulle främst ligga i intresse hos de amatörfotografer som vill dela kvalitativa 

fotografier och utvecklas som fotograf. Dessa främst då de vill sprida sitt material till många, 

nära som utomstående, medan de som delar bilder som en social aktivitet oftast bara delar 

dem med sina närmsta. Den stora nyckelegenskapen hos en sådan produkt är att man ges 

möjlighet att bara ladda upp bilden på en plats för att den därefter ska hamna på flera medier 

där man är registrerad användare. För att stödja en sådan tjänsts användares utveckling bör det 

finnas funktioner som uppmanar andra användare att ge konstruktiv kritik och återkoppling på 
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uppladdade bilder. Dessutom bör tjänsten inte heller göra anspråk på de bilder som laddas 

upp, utan rättigheterna ska behållas av fotografen. Men det främsta kravet är att man genom 

denna tjänst ska kunna nå ut till många med sina bilder på ett lättillgängligt, snabbt och enkelt 

sätt.  

Forskning som skulle ligga till grund för en sådan produkt skulle i vårt tycke vara både 

välkommen och banbrytande. Den skulle sannolikt komma att användas av både de som i 

dagsläget använder sig av många tekniska tjänster samtidigt, men även av en nyfiken bred 

publik som är sugna på att nå ut till en större massa, men som i dagsläget saknar både tiden 

och verktygen för det. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuformulär – Den första intervjun 

1. Är du amatörfotograf? 

□ Ja □ Nej 

 

2. Använder du sociala medier för att dela dina bilder? 

□ Ja □ Nej

 

3. Vilka tjänster använder du för att ladda upp dina bilder? 

□ Facebook 

□ Flickr 

□ Fotosidan 

□ Forum 

□ Bloggar 

□ Annat:_____________

 

4. Hur många bilder laddar du upp i veckan?  

a) mindre än 1 bild/veckan 

b) 1-5 bilder/veckan 

c) 6-10 bilder/veckan 

d) Mer än 10 bilder/veckan 

 

5. Vad använder du dig av för strategier vid tidigare nämnda tjänster i syfte för att nå ut 

med dina bilder? 

 

 

6. Vad har du för mål med att ladda upp dina bilder? 

 

 

7. Kön 

□ Man □ Kvinna

 

8. Ålder:_____ 

 

9. Skulle vi med er hjälp få följa upp med ytterligare frågor via e-post vid ett senare 

skede?  

 

E-post:_____________________________  
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Bilaga B: Intervjuformulär – Den andra intervjun 

1. Är du amatörfotograf?  

□ Ja □ Nej 

 

2. Använder du dig av sociala medier i syfte för att dela dina bilder? 

□ Ja □ Nej 

 

3. Vad har du för mål med att dela dina bilder? 

Varför delar du dina bilder? 

 

 

4. Hur ser du på möjligheten att nå ut genom tekniken? 

Möjligheten att använda sig av teknik på nya sätt.  

 

 

5. Vilka tjänster använder du dig av för att dela dina bilder? 

□ Facebook 

□ Flickr 

□ Fotosidan 

□ Forum 

□ Bloggar 

□ Annat: _____________ 

 

6. Följdfrågor för respektive tjänst som respondenten använder: 

 

a) Vilken typ av bilder delar du på den här tjänsten? Vad delar du inte? Varför? 

 

 

b) Hur går du tillväga för att dela bilder på denna tjänst? Vad har du för 

strategier? 

 

 

c) Vilka är det som får tillgång till de bilder du laddar upp här? Varför? 

 

 

d) Organiserar du bilderna på något speciellt sätt? 

 

7. Märks det någon skillnad i feedback beroende på vilken tjänst du laddar upp bilder på? 

Upplever du ökad uppmärksamhet för dina bilder beroende på vart du väljer att dela 

dem? 

Hur skiljer det sig mellan de olika tjänsterna? 
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8. Hur utnyttjar du samarbetet på sociala nätverk för att nå ut med dina bilder? 

Försöker du dra nytta av samhörigheten på något sätt? 

 
 

9. Riktar du materialet på olika sätt beroende på målgrupp och tjänst? 

En tjänst för att dela en typ av bilder, en annan för en annan bild.  

 
 

10. Är du mån om vilket material du lägger upp vart och i så fall varför? 

Är du rädd för att dela med dig av bilder på någon tjänst? 

 
 

11. Påverkar tjänsternas användaravtal ditt val vad gäller vart du laddar upp bilder? 

 
 

12. Har du varit med om att de bilder du laddat upp har blivit stulna eller tagna av okänd 

part utan ditt samtycke? Om ja, hur har det påverkat ditt användande av sociala 

medier? 

 
 

13. Kön 

□ Man □ Kvinna

 

14. Ålder: _____ 
 

 


