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Constructing identity through images 
– A study about image sharing and identity on Facebook 
	  

Abstract	  
On Facebook, you are the author of your own digital autobiography. Social media and social 

networks have made it possible for users to decide how they want to be perceived. We have 

conducted a study regarding what strategies people use to share images and what they say 

about the users identities. We have found out through previous research, interviews and 

surveys that people often share images to connect with others and socialize. The users we 

studied wanted to present their best sides and still stay true to their personalities in real life. 

They have no problems with modifying their self-image by, for example, removing tags or 

pictures taken of them. What is displayed on their Facebook profile page is very important to 

the users. 
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Sammanfattning	  	  
På Facebook är man författare till sin egen digitala självbiografi. Sociala medier och sociala 

nätverk har gjort det möjligt för användare att kunna forma den bild av sig själv man vill visa 

omvärlden. Vi har gjort en studie om vilka strategier man använder sig av för att dela bilder 

och vad dessa bilder säger om användarens identitet. Med hjälp av tidigare forskning samt 

vår egen studie bestående av intervjuer och enkäter har vi kommit fram till att man ofta delar 

bilder för att ta kontakt och känna gemenskap med andra människor/användare. Användarna 

vi undersökte vill visa den bästa bilden av sig själva samtidigt som användarna vill visa en så 

verklighetstrogen bild som möjligt.  De har inga problem med att modifiera bilden av sig 

själva med att exempelvis ta bort en tagg eller be någon ta bort någon bild som är publicerad 

på dem. Vad som visas på deras Facebookprofiler har stor betydelse för användarna. 

 

Nyckelord	  
Bilddelning, Social media, Facebook, Identitet, Onlineidentitet, Strategi, Gemenskap 

	  

Förord	  
Att skriva denna uppsats har varit givande på många olika sätt. Vi känner att vi har fått en 

djupare förståelse för identitetsskapande och bilddelning i allmänhet, vilket har intresserat oss 

innan vi påbörjade denna uppsats.  

 

Vi vill ta detta tillfälle och tacka för allt stöd vi fått från anhöriga som hjälpt till under denna 

studie. Vi vill även tacka alla respondenter som deltagit i enkäten och i intervjuerna. Ett 

speciellt tack till vår handledare Mats Nilsson som har väglett oss under arbetes gång.  

 

Vänliga Hälsningar, 

Anna Daghall & Nalawit Pietros  

2013-01-25
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1. Inledning	  
Internets snabba framfart, spridning och tillgänglighet har under de senaste åren bidragit till 

att människor hittat nya sätt att kommunicera med varandra. Nu för tiden finns internet inte 

bara tillgängligt på datorer utan också på mobiltelefoner, surfplattor och TV-apparater. Detta 

ger människor i dagens samhälle möjligheten att kunna vara uppkopplade när som helst och 

var som helst. Eftersom användandet av internet ökat har sociala nätverk online växt och 

dessa kan i sin tur ha påverkat varandra. Det kommer upp nya typer av sociala nätverk som 

gör det möjligt att dela med sig av det mesta, exempelvis musik, olika hobbyintressen, bilder 

eller andra intressen. I ett samhälle som ständigt växer, är tekniken central för att kunna 

integreras med andra användare för att lättare kunna samarbeta och kommunicera.  

 

Uttrycket sociala nätverk introducerades av tjänster som Facebook, Youtube, Twitter, 

Instagram med flera, som har flera miljoner användare världen runt. Dessa typer av tjänster 

blir alltmer populära och ingår idag i mångas vardag. De nämnda tjänsterna används på olika 

sätt och i olika avseenden beroende på vad man vill dela med sig av och i vilket syfte.  

1.1 Bakgrund	  
I denna del av kapitlet tar vi upp de tekniker som påverkat sociala nätverk och gjort det 

möjligt för människor att dela med sig och sprida information och bilder till omvärlden på ett 

enklare och snabbare sätt.  

 

Enligt Olle Findahls Svenskarna och internet (2012) så är att besöka sociala nätverk den 

tredje mest populära aktiviteten på internet. Av de som deltog i Findalhls undersökning 

besöker 39 % sociala nätverk dagligen och 64 % någon gång. Findahl tar upp att de senaste 

fem åren har skett en snabb ökning i användningen av sociala nätverk, i synnerlighet 

Facebook. Av de svenskar som besöker sociala nätverk dagligen är det flest mellan åldrarna 

15-16 år och de som besöker sociala nätverk någon gång är flest mellan åldrarna 17-18 år.  

Findahl skriver också att yngre, mellan 12-20 år, är mer aktiva på sociala nätverk när det 

gäller att kommentera, statusuppdatera och microblogga (ex. Twitter) (Findahl, 2012, s.16-

17).  
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1.1.1 Kameran	  och	  mobilkameran	  

Under 1500-talet lades grunden till dagens kamerateknik i form av Camera Obscura, men det 

dröjde till 1826 innan det första fotografiet togs (Fotopaw, 2010). Numera kan man hitta 

kameran i flera olika former, allt från engångskameror till de lite mer avancerade 

systemkameror samt de som är integrerade i en rad olika tekniska artefakter som exempelvis 

mobiltelefoner, surfplattor och datorer. 

 

Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom personlig fotografering, vilket 

inkluderar övergången från analogt till digitalt. Införandet av små men högkvalitativa 

digitalkameror och kameramobiler har gjort det enklare för människor att dela med sig av 

bilder både online och personligen (Van House, 2009, s.1073). Inbyggd kamera i mobilen 

blev snabbt ett populärt och accepterat tillägg till mobiltelefonen. Redan i början av 

mobilkamerans historia valde många att enbart bära med sig sin kameramobil istället för 

kamera och mobil separat. Under första halvåret av 2003 såldes dess flest kameramobiler än 

digitalkameror i hela världen. (Villi, 2007, s.50) 

1.1.2 World	  wide	  web	  -‐	  WWW	  

Internet är ett fenomen som utvecklades kraftigt under 1990-talet och det har resulterat till att 

hushållens tillgång till internet i västvärlden ökat kraftigt. Sedan Tim O ‘Reilly myntade 

begreppet ”Web 2.0” har social interaktion på internet ökat vilket har gjort att det finns en 

mängd olika sociala nätverk på internet som håller människor sammankopplade genom en 

mängd olika intressen. (Tim O ‘Reilly, 2005) 

På internet går det att hitta en rad olika webbsidor, användare av sociala medier samt 

information. Av de webbsidor som finns är det endast ett fåtal som kommer till användning 

på grund av vad det har att erbjuda i form av funktioner, innehåll med mera, vilket också gör 

att användarna återvänder dit. Av de stora mängder webbsidor som erbjuds finns det enorma 

mängder tjänster som har som syfte och funktion att dela bilder och erbjuder olika funktioner 

som gör det möjligt att dela bilder på ett enkelt sätt. De stora namnen inom detta område är 

Facebook och Flickr men även mindre webbsidor som Dayview och Fotosidan. Det finns 

även webbsidor som fokuserar på annat än fotografi, exempelvis bloggportaler som 

Wordpress, Tumblr och Twitter vilket till viss del också kan användas till att dela bilder. Alla 

dessa olika tjänster kan användas på många olika sätt av användarna beroende på vad de vill 

förmedla.  
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1.1.3 Facebook	  	  

Facebook är en webbplats som är baserad på gemenskap och nätverksbyggande. Facebook 

startades 2004 av Mark Zuckerberg som var en Harvard-student. Syftet med Facebook var att 

upprätthålla kontakten och kommunicera med vänner man skapade under sin studenttid. I 

starten begränsades Facebook till användare som hade e-postadresser knutna till olika skolor i 

nordöstra USA. Eftersom antalet användare ökade snabbt så bestämde de sig att göra 

webbplatsen tillgänglig för allmänheten hösten 2006. Sedan dess har Facebook blivit en av 

världens tio största webbplatser. Under 2012 fanns det cirka 5 miljoner konton i Sverige 

(Facebook, NE, 2012). 

 

Facebook har gjort det möjligt att ladda upp obegränsat med bilder, det finns två olika sätt att 

ladda upp bilder. Antingen skapar användaren ett fotoalbum där personen kan ladda upp flera 

bilder. Användaren har möjlighet att ha 200 bilder i ett fotoalbum. Det andra sättet är att 

användaren laddar upp en eller flera bilder i en statusuppdatering. Dessa bilder hamnar då 

automatiskt i ett fotoalbum som exempelvis kallas för ”Bilder från tidslinjen” eller 

”Mobiluppladdningar” (om man laddat upp bilder via sin mobiltelefon). Sedan finns det en 

funktion som kallas för taggning, det går ut på att man kan se vilka människor som är med på 

bilden genom att markera ett område i bilden och länka detta till den personens profilsida 

samt att bilden syns när man besöker den personens profilsida. Bilder man har taggats i blir 

som en bildsamling för sig själv, som består av både egna och andras bilder. Man kan även 

bli taggad i en statusuppdatering och i en kommentar, och då syns det på ens profilsida precis 

som med bilderna. Det går också att fylla i vilken plats och vilket datum en bild har tagits, 

och då blir det inprickat på en karta. Man har inte speciellt mycket inflytande över hur och av 

vem man blir taggad av när andra lägger upp bilder, användaren kan ta bort sin taggning men 

bilden finns kvar så länge den personen har valt att ha den där. Användaren kan också förlora 

bilder (och allt som tillhör bilden, exempelvis kommentarer som bilden fått) som andra har 

tagit om en sådan bild blir raderad, då försvinner den från profilsidan. 

 

Alla inlägg som görs på Facebook, har en knapp som gör det möjligt att dela. Det händer att 

användaren kanske ser något på ens nyhetsflöde och kanske vill dela med sig av något de sett 

eller läst om. Användaren kan alltså använda egna eller andras bilder för att kommunicera 

med varandra på Facebook. Vill man visa sin uppskattning av en bild eller ett inlägg utan att 

skriva en kommentar kan man göra det genom att trycka på inläggets ”gilla”-knapp. 
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1.2 Syfte	  och	  mål	  
Denna studie har som syfte att försöka få svar på hur ett urval av Facebookanvändare 

använder sig av bilddelning och i vilket syfte, samt att ta reda på om användarna använder 

dessa bildmaterial för att skapa sig en identitet på Facebook. Vårt mål är att få en bättre 

förståelse för hur bilddelning och identitetsskapande kan kopplas med varandra. 

1.3 Problemformulering	  
Sociala medier är en del av många människors vardagsrutin. Web 2.0 innebär att användaren 

skapar och sedan publicerar innehåll på mediet. Materialet som publiceras kan vara av olika 

former och därför ge olika konsekvenser.  

 

I denna undersökning vill vi ta reda på hur sociala medier, mer specifikt Facebook används 

av användarna, i vilket syfte samt om användarnas bildmaterial används för att skapa sig en 

identitet. Vi kommer att fokusera på vad för strategi användarna har för att dela med sig av 

sina foton samt vilket för material de väljer att dela med sig.  

1.4 Frågeställning	  
I denna uppsats kommer vi att besvara frågeställningen: Vad har ett urval av Facebook-

användare för strategier när de delar med sig av bilder och använder de sig av bildmaterial för 

att skapa eller förstärka en identitet på Facebook? 

1.5 Disposition	  	  
Denna uppsats börjar med en introduktion till ämnet och en bakgrund om hur sociala medier 

påverkat bilddelningen samt hur den skiljer sig från förr. Sedan presenteras studiens syfte och 

mål och vi kommer att redogöra vad vi kommer att undersöka. Därefter kommer vi att 

redovisa vår frågeställning. Slutligen i detta kapitel kommer vi att redogöra en avgränsning. I 

det andra kapitlet kommer vi att fokusera på teorier och tidigare forskning inom ämnet som är 

relevant för vår studie. Vi kommer därefter att presentera den empiri vi fått fram genom vår 

datainsamlingsmetod. I sista kapitlet kommer vi att presentera vår slutsats som svarar på vår 

frågeställning och presentera våra rekommendationer för framtida studier inom ämnet.  
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1.6 Begreppsdefinition	  	  
	  

• Facebook-evenemang – En funktion som går ut på att bjuda in användare till fester, 

aktiviteter med mera. Det kan också förekomma att företag sprider kampanjer eller 

liknande för att marknadsföra sig själva.  

• Gilla-knapp – Går ut på att man kan ”gilla” en kommentar, bild, videoklipp eller 

annat Facebook-inlägg på Facebook, för att tala om att du gillar innehållet.  

• Taggfunktionen – En funktion som går ut på att ”tagga” personer på bilder för att 

uppmärksamma att de är med i bilden och för att få den kopplad till deras Facebook-

profil. 

• Share-funktionen (dela) – En funktion som används för att användaren ska kunna 

dela olika material (ex videoklipp, bilder, länkar eller andra typer av inlägg.) på en 

Facebook-profil som hänvisar till materialets ursprungliga länk/sida. 

• Kommentarfunktionen – En funktion som syftar till att kommentera på sociala 

medier, exempelvis på olika statusuppdateringar, bilder, videoklipp m.m. 

• Statusuppdatering – Med denna funktion kan man exempelvis skriva vad man gör 

eller om man bara vill dela med sig av sina tankar på Facebook som sedan visas på 

användarens profilsida och för sina vänner på ”nyhetsflödet”.  

• Nyhetsflöde – Är ett flöde där all information om vad dina vänner har gjort sedan du 

sist loggade in på Facebook, det kan handla om allt från deras statusuppdateringar, 

bilder de lagt till/taggats på eller vilka inlägg de kommenterat.  

• Microblogg – Ett samlingsnamn för tjänster som exempelvis Twitter, där användare 

kan skriva ett meddelande i ett begränsat antal tecken per inlägg. Kommer 

ursprungligen från ordet blogg.  

• Memes – Bilder som cirkulerar på Internet som ofta har inslag av humor där man 

exempelvis lägger till en humoristisk text.  

• Filter – Färdiga inställningar för fotoredigering som man kan välja att lägga till sitt 

foto. Förkommer vanligen när man fotar med mobilen, exempelvis med hjälp av 

mobilapplikationer. 

• Mobilapplikation – Förkortas ”app” och är ett mjukvaruprogram som går att ladda 

ner och användas på mobiltelefoner.  
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2. Teori	  
I detta kapitel kommer vi att gå igenom de områden och tidigare forskning som är relevant 

för vår studie. 

För att få bättre och djupare förståelse av Facebook så kommer vi att undersöka tidigare 

forskning, där man har försökt ge en bredare förståelse om hur och varför människor 

använder sig av sociala medier. Detta gör vi för att vi vill ta reda på hur, vad och varför man 

använder sig av sociala medier och deras bilddelningstjänster. Vi kommer senare i kapitlet 

undersöka studier som handlar om identitet på Facebook, sociala medier, sociala nätverk 

samt att synas via bilddelning för att förstå hur detta har påverkat människors användande 

och hur medvetna de är.  

2.1 Sociala	  nätverk	  	  
Sociala nätverk är en individs sociala relationer och kan ha olika storlekar och 

sammansättningar. Begreppet sociala nätverk infördes i samhällsvetenskaplig forskning och 

introducerades redan på 1950-talet.  

”Att ha goda sociala relationer och tillgång till ett bra socialt stöd kan betraktas som 

fundamentala mänskliga behov. Att vara integrerad i ett socialt nätverk förser individen med 

erfarenheter, återkopplingar och sociala roller.” (Sociala Nätverk, NE, 2012). 

 

Konceptet för datorstödda sociala nätverk har funnits sedan 1960-talet och har genom 

internets framfart kunnat expandera (Gross & Acquisti, 2005).  Vill man bli medlem på 

digitala sociala nätverk kostar det sällan pengar, och de flesta tjänster finns online. De flesta 

nyare tillämpningar till sociala nätverk, som exempelvis Facebook och Twitter är 

applikationer som man kan ladda ner till sin smartphone så att användaren på så sätt kan 

integrera sitt konto med sin mobiltelefon på olika sätt.  

2.2 Sociala	  medier	  
Sociala medier är en benämning för kommunikationskanaler som tillåter många användare att 

kommunicera med varandra genom bild, ljud och text. De skiljer sig från massmedier i det 

avseendet att kommunikationen i det senare fallet utgörs av en envägskommunikation, där en 

sändare kommunicerar och sprider sitt budskap till många mottagare, exempelvis TV och 

radio. Genom sociala medier kommunicerar man med många samtidigt, som man exempelvis 

gör via massmedierna. Exempel på sådana sociala medier är olika bloggportaler eller 

internetforum. Det handlar om en blandning mellan teknologi, social interaktion och 
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användargenererat innehåll och kan användas i olika sociala umgängen. Många tjänster är 

webbaserade där användarna delar med sig av innehållet och kommunicerar via dessa medier. 

Företagen äger servrarna som tillhandhåller de olika tjänsterna. Exempel på sådana företag är 

Facebook, Twitter och Youtube. (Sociala Medier, NE, 2012) 

 

Med lanseringen av sociala nätverk som exempelvis Myspace som grundades 2003 och 

Facebook som grundades 2004 kom uttrycket social media (Kaplan & Haenlein, 2010, s.60). 

Kaplan & Haenlein menar att social media är ett koncept byggt på Web 2.0 som tillåter 

ökning och utbyte av innehåll.  

 

Sociala medier har gjort det möjligt för företag att nå ut till kunder på ett nytt, lättare och 

billigare sätt för att sedan kunna nå ut med reklam till ett stort antal personer på kort tid. 

Kaplan & Haenlein tar upp dataföretaget Dell som exempel, då de har ökat sina intäkter med 

över en miljon dollar genom att kunder har uppmärksammat deras realisationer genom 

Twitter (Kaplan & Haenlein, 2010, s.67). Även kändisar och artister använder sig av dessa 

medier för att ha kontakt med deras fans. Detta har gjort att ett nytt ord har kommit till inom 

sociala medier; ”social business”, detta betyder att social media har blivit en plattform för 

marknadsföring.  

 

Öppenheten inom social media kan vara ett problem via en privatpersons perspektiv. Kaplan 

& Haenlein skriver att genom våra telefoner och olika sociala tjänster kan man nu mer 

detaljerat följa våra vänner runt hela världen (Kaplan & Haenlein, 2010, s.67). Sociala medier 

finns i flera olika former, exempelvis magasin, forum, bloggar, microbloggar, wikis, 

fotosidor och videosidor. Kaplan & Haenlein tar upp sex kategorier som innefattar i 

begreppet sociala medier. Dessa kategorier är bloggar, samverkande projekt (ex. Wikipedia), 

sociala nätverkssidor (ex. Facebook och Twitter), Innehållsbyggda communities (ex. 

Youtube), virtuella spelvärldar och virtuella sociala världar (ex. World of Warcraft, Second 

Life) (Kaplan & Haenlein 2010, s.62). 
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2.3 Identitetsbegreppet	  	  
Identitet är ett ord som är svårdefinierat. Enligt Gripsrud betyder identitet enhet eller likhet 

(Gripsrud, 2002, s.20). Identitet kan erhålla kriterier som exempel kön, klass, nationalitet, 

etnicitet eller psykologiska som till exempel personlighetstyp eller någon slags begåvning 

som avgör en människas identitet. Enligt Johansson har det blivit mer problematiskt att slå 

fast var som menas med sociala och psykologiska kriterier för identitet på ett tydligt sätt. 

Numera talar man om identitetsskapande som förklarar själva processen snarare än en 

fastställd definitiv identitet (Johnsson, 1999, s.167). 

 

Jostein Gripsrud gör en uppdelning mellan vår personliga identitet och sociala identitet. Det 

menas att andras uppfattningar om oss som integreras i vår egen självbild ligger under den 

sociala identiteten. Den personliga identiteten är något som är unikt hos oss själva, det är den 

som skiljer oss från andra. Gripsrud tar också upp att vår ”identitet” är ett så kallat 

”lapptäcke” av identiteter, en sammanvävning av likheter och skillnader i förhållanden till 

andra människor (Gripsrud, 2002, s.22). 

 

Giddens skriver i sin bok Modernitet och självidentitet att självet har blivit ett reflexivt 

projekt på grund av det moderna samhällets ordning (Giddens, 1991, s.37). Tidigare bestod 

identitet av yttre förhållanden och traditioner såsom släktskap, kön och social status, medan 

det nutida samhället handlar om hur man aktivt skapar sig en identitet. Vi är vad vi själva gör 

oss till och hela existensen om att välja och fatta olika beslut så att vi kan bevara vad Giddens 

kallar för ”självberättelse” (Giddens, 1991, s.45). Giddens skiljer också på självet och 

självidentiteten. Självidentiteten kräver en återspeglande medvetenhet och är inget givet utan 

måste skapas och bevaras genom individers återspeglande handlingar. Enligt Giddens har det 

även här skett en förändring, då framträdandet och hur man såg ut var en del av den sociala 

identiteten och inte som idag då man har större frihet i hur man klär sig och vill se ut.  
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2.4 Identitet	  på	  Facebook	  	  
Facebook har blivit en plats där användaren kan berätta om sin vardag och skapa sin egen 

digitala självbiografi. I texten Look at us: Collective Narcissism in College Student Facebook 

Galleries (Mendelson & Papacharissi, 2010) har dessa forskare gjort en studie som går ut på 

att observera unga collegestudenters bilder på deras Facebookkonton. De har gjort tolkningar 

av bilderna och vad användarna vill säga med dem. Det som tas upp i texten är att majoriteten 

av studenternas bilder kommer från sociala sammanhang inom användarnas studentliv. De 

flesta bilderna har tagits tillsammans med vänner, då fester och andra sociala aktiviteter är en 

central plats där de samlas och tar bilder tillsammans (Mendelson & Papacharissi, 2010, 

s.15–16). Forskarna tar också upp att användarna har blivit vana vid att bli fotograferade och 

att de ofta upprepar samma poseringar och att gruppbilder ofta är liknande från tillfälle till 

tillfälle. Detta kan beskrivas som att man upprepar samma mönster vid sociala aktiviteter och 

att det är gemenskapen med vänner som är viktigast att visa på Facebook. Det förekom även 

bilder som man tagit på sig själv (Mendelson & Papacharissi, 2010, s.17). Även där 

upprepade man ett mönster av poseringar som till exempel att ta kort på sig själv i spegeln 

och hålla handen vid midjan (vilket också kunde ske tillsammans med en vän). Det kan tolkas 

som att unga har blivit vana ”fotomodeller”, de vet hur de ska posera för att få det önskade 

resultatet (Mendelson & Papacharissi, 2010, s.20–21). 

 

De studenter som undersöks i texten är ett tydligt exempel på att många använder sig av 

fotogallerier på Facebook för att skapa sig en identitet. När ungdomar flyttar hemifrån och 

börjar studera på högskola eller universitet på annan ort, kan studenten/användaren genom att 

dokumentera med hjälp av foto uppdatera sina nära och kära om vad som händer i deras liv. 

Detta kan appliceras på fler exempel då man går igenom förändringar i livet som man vill 

minnas senare. Exempelvis kan det ske att man skaffar barn, vilket också är en 

transformation från en punkt i livet till en annan. Dessa minnen vill man spara genom att 

fotografera och göra fotoalbum, vilket är något som man gjorde innan internet och 

webbplatser som Facebook. Skillnaden blir nu att det är vanligt att detta sker digitalt. 

Användaren kan ladda upp bilder på Facebook där alla ens vänner kan ta del av det och visa 

den sida av sig själv som man vill att andra ska se och ta del av (Mendelson & Papacharissi, 

2010, s.2-4). Mandelson & Papacharissi tar upp att detta narcissistiska beteende eventuellt 

inte behöver komma från själviska grunder, utan en önskan att få kontakt med samhället 

(Mendelson & Papacharissi, 2010, s.30).  
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Det kan betyda att man inte lägger upp bilder för att man vill stå i centrum och ha all fokus på 

sig själv, utan att man vill känna en tillhörighet till samhället.  

 

Texten ”Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored 

relationships” tar också upp bilder man tagit med sina vänner, författarna påstår att en 

användare vill säga ”titta på mig och lär känna mig via mina vänner” genom att låta dessa 

bilder på sig själv tillsammans med vänner synas på deras profilsida och då fungerar bilder 

som ett slags visuellt berättande om dem själva (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008, s.1825). 

 

En annan teori som Soraya Mehdizadeh tar upp i sin text Self-Presentation 2.0: Narcissism 

and Self-esteem on Facebook (Mehdizadeh, 2010) handlar om att användare med låg 

självkänsla, blyghet eller andra motstånd som hindrar dem att skapa relationer i verkliga livet 

skulle vara mer aktiva på Facebook. Där har dessa användare en plattform där de kan försöka 

förverkliga det liv som det inte lyckats skapa i verkligheten genom att exempelvis ”förbättra” 

bilder. Förslagsvis sker detta med hjälp av bildredigeringsprogram eller filter, för att gömma 

de fysiska egenskaper hos dem själva som de inte vill visa utåt. (Mehdizadeh, 2010, s.363) 

2.5 Att	  synas	  via	  bilddelning	  
De som lägger upp bilder på Facebook kan välja hur de vill uppfattas. I texten “Flickr and 

Public Image-Sharing: Distant Closeness and Photo Exhibition” tar Van House upp att 

Flickranvändare är väl medvetna om hur Flickr har gjort det möjligt för användarna att 

presentera en viss syn på dem själva med hjälp av bilder (Van House, 2007, s.2720). Van 

House menar att användarna på Flickr kan påverka hur de andra kan se dem. Van House tar 

även upp exempel på hur detta kan göras genom att användarna delar med sig av bilder som 

illustrerar ett intresse eller något som representerar dem. Hon menar att användaren kan 

försöka påverka hur andra användare ser dem och i och med det även sin självpresentation 

via fotografier. Användare på dessa sociala medier kan göra detta genom att dela med sig av 

bilder på sig själva eller på användarens vänner eller andra sociala sammanhang där de 

deltagit (Van House, 2007, s.2718). Van House tar även upp andra exempel på hur användare 

kan presentera sig själva, bland annat via bilder som illustrerar deras intressen eller bilder 

som representerar deras estetiska sinne. Att exempelvis enbart lägga upp bilder på maträtter 

eller desserter kan därmed skapa en annan uppfattning av fotografen/användaren än om 

användaren enbart lägger upp bilder på bilar.  
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Facebookanvändare och de flesta användare av sociala medier kan kontrollera hur de 

framstår på dessa nätverk. Användare kan kontrollera detta genom att lägga upp vissa bilder 

eller någon information som kan påverka deras identitet negativt eller positivt. Ett exempel 

kan vara om en användare på Facebook blir taggad på en bild som kan påverka användaren 

på ett negativt sätt och sedan leda till att dennes chef, kollegor eller liknande ser på detta som 

senare kan leda till negativa konsekvenser i arbetslivet.  

2.6 Anonymitet	  på	  Facebook	  
Det finns tendenser som pekar mot att det har det blivit allt mer populärt att begränsa 

informationen på sin profilsida på sociala medier till enbart sina vänner eller vänners vänner. 

(Stutzman & Kramer, 2010, s.1553) Genom att göra sin profil privat på Facebook minskar 

tillgängligheten till den informationen man har på profilsidan exempelvis de bilder man lagt 

upp, vart man arbetar, vart man bor osv. De bilder användaren lagt upp på sin profil blir 

begränsade på så sätt att enbart ett urval av personer har tillgång till dessa. När användaren 

vill göra sin profil privat har användaren olika val, man kan antingen välja att enbart ens 

vänner har tillgång eller vänners vänner, man kan också göra anpassade inställningar vilket 

betyder att man handplockar vilka som har tillgång till profilen personligen. En anledning till 

att användaren väljer att enbart ens vänner ska ha tillgång kan vara för att man lägger upp 

privat information på sin profilsida som man inte skulle vilja att andra ska ha till sitt 

förfogande. Ytterligare en anledning kan vara att användaren inte vill att ett obegränsat antal 

människor ska ha tillgång till de bilder användaren lagt upp och att de ska spridas vidare till 

människor som användaren kanske inte känner. Även om man väljer att endast göra sin 

profilsida privat till viss del så finns det fortfarande en chans att vissa av de bilder man lagt 

upp kan komma att hamna någon annanstans, dessa bilder kan exempelvis ha använts utan 

lov från den som lagt upp bilden. Det har inte kommit till några tekniska lösningar till detta 

problem ännu men det verkar som att användarna av sociala medier har accepterat detta då 

det gjort valet att lägga upp bilderna på sin profil samt accepterat vissa rättsliga aspekter. 

(Van House, 2007, s.2721)	   
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3. Metod	  
I detta kapitel kommer vi att presentera de metoder vi använt oss av i denna studie. Vi 

kommer också att ta upp varför vi använt oss av dessa metoder och förklara hur vi gått 

tillväga för att undersöka problemområdet med vår studie. Vi kommer också att diskutera 

kritiskt kring det metodval vi gjort för att redogöra en inblick om bristerna kring dessa 

metoder. Mot slutet av detta kapitel kommer vi att analysera den empiri vi gjort under 

studien.  

3.1 Metodval	  	  
Den metodik vi valt att använda oss av är både enkäter och intervjuer. Enkäterna kommer vi 

att använda oss av som ett stöd för intervjuerna. Enligt Bell ska man tänka efter om ska 

använda sig av enkäter eller intervjuer då en enkät kanske inte passar den målsättning man 

har och den kanske inte kommer ge den information man behöver. (Bell, 2006, s.137) När vi 

påbörjade denna studie var idén att vi skulle använda oss enbart av enkät som metod men vi 

kom relativt snabbt på att vi inte skulle få den informationen vi sökte på detta sätt. Vi valde 

att se webbenkäten som en liten förstudie för intervjuerna. En fördel med att använda sig av 

intervju som metod är dess flexibilitet. Genom denna metod kan man ställa följdfrågor och 

sondera svar samt gå in mer utförligt på ämnet än med exempelvis enkäter. (Bell, 2006, 

s.158) 

 

”Ordet intervju betyder en ”utväxling kring synpunkter” mellan två personer som samtalar 

om ett visst tema” (Kvale, 2002 citerad i Dalen, 2007, s.9) Syftet med att använda intervju 

som metod är för att man vill få fram träffande och beskrivande information om hur andra 

människor upplever olika sidor av en situation. Kvalitativa metoder är lämpliga i sådana 

situationer där man vill få en bättre insikt i vad respondenten har för erfarenheter, känslor 

eller tankar kring ämnet. (Dalen, 2007, s.9)  

 

När vi tolkade och analyserade våra intervjuer och vår enkät valde vi att dela upp svaren vi 

fick in i olika kategorier för att på bästa sätt kunna analysera och tolka respondenternas svar. 

De kategorier vi använde oss av var, identitet, användning, motiv och bildredigering. Vi 

valde dessa kategorier eftersom de hör ihop med vår frågeställning och genom att dela upp 

svaren i dessa kategorier kunde vi se skillnader och likheter mellan de olika respondenterna 

och deras svar. 
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Genom att göra på detta vis kunde vi också på ett enklare sätt redovisa vad respondenterna 

svarat på intervjuerna under resultat kapitlet.  

3.2 Genomförande	  
I denna del av kapitlet kommer vi att presentera genomförandet av de metoder vi valt för 

denna studie.  

3.2.1 Webbenkät	  

Vi valde att använda oss av en webbenkät för att det verkade som det effektivaste sättet att nå 

många respondenter på kort tid. Det verktyget vi valde att använda oss av var Google Drives 

(f.d. Google Docs) variant av en enkät. Vi valde denna tjänst för att vi använt den tidigare 

samt för att det finns vissa fördelar med att använda detta verktyg, exempelvis sammanställer 

tjänsten svaren i Exceldokument eller i diagram direkt. Vi distribuerade enkäten via ett 

Facebookevenemang som vi skapat enbart för det syftet. I Facebookevenemanget beskrev vi 

noga vad och varför vi skapat evenemanget samt distribuerat länken till enkäten för de som 

ville delta. Vi bjöd in många Facebookanvändare till evenemanget vilket resulterade i att 168 

personer besvarade enkäten.   

 

När vi gjorde enkäten var det väldigt viktigt för oss att den var lättförståelig och att vi 

använde ett språk som respondenterna kände till. (Bell, 2006, s.138) Vi valde ut ett fåtal 

personer som testade enkäten innan vi delade ut den, så att de kunde ge oss feedback på vad 

som skulle kunna förbättras innan vi skickade ut den till allmänheten. När vi distribuerade 

enkäten valde vi att göra det på ett sätt som vi ansåg skulle gå snabbt och smidigt. Vi valde 

att göra ett Facebook-evenemanget och bjuda in olika Facebookanvändare samt alla våra 

vänner, vi bad även de som deltog på enkäten bjuda in deras vänner så att vi på ett effektivt 

sätt kunde nå så många som möjligt.  

 

Målet med denna enkät var inte att enbart få svar på vår frågeställning genom dessa 

respondenter, utan vi ville ha enkäten som ett stöd till de intervjuer vi genomförde senare. 

Fördelen med att göra en enkät innan man genomför en intervju är att man får ett bra stöd till 

intervjuerna och på så sätt kan vi formulera nya frågor och ställa dem frågor som man 

möjligtvis kanske inte skulle tänkt på om man endast använt sig av intervjumetoden.  
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3.2.2 Intervju	  

Vi gjorde sex intervjuer med sex olika respondenter. Intervjuerna tog ca 30-45 minuter per 

person och detta gjorde att respondenten hade lång tid på sig att tänka ut sina svar och inte 

vara under tidspress. Vi gjorde intervjuerna med de sex respondenter på olika platser runt om 

i Stockholm. Vi valde dessa respondenter utifrån de svar vi fått in på webbenkäten. De 

respondenter vi intervjuade har ett Facebookkonto och delar med sig av bilder.  

 

Vi valde att använda webbenkäterna som grund till intervjuerna för att vi ville ha ett bra 

underlag. Genom detta sätt kunde vi få ut det mesta av intervjuerna och på bästa sätt få fram 

relevanta svar av respondenterna om deras syn på bilddelning och identitetsskapande på 

Facebook.  

3.3 Urval	  
Vi hade inget specifikt urval till vår intervju eller enkät utan vi valde respondenterna för 

intervjun utifrån enkäterna. Av de som svarade på enkäterna var de flesta mellan 20-30 år 

gamla. Vi har därför valt att intervjua användare i åldrarna 21-30 år och respondenterna var 

en ganska jämn blandning mellan män och kvinnor. De respondenter vi intervjuade hade 

också besvarat vår enkät vilket underlättade intervjuprocessen.   

3.4 Metodkritik	  	  
En nackdel med att utföra en webbenkät är att det finns en risk med att få in oseriösa svar och 

detta är något vi är medvetna om eftersom vi använt oss av denna form av enkät tidigare. 

Men vi känner att webbenkäter är till vår fördel i denna studie då vi inte har tid att dela ut 

pappersenkäter på grund av tidsschemat samt eftersom vi valt att lägga större energi på 

intervjuprocessen. En annan risk med webbenkäter är att en person kan svara flera gånger och 

vi har inget sätt att säkerställa att en person endast har svarat en gång, men denna risk är 

något vi valt att ta. Om vi skulle göra denna studie eller en liknande studie igen så skulle vi 

ha bättre kontroll på att detta inte sker och använda oss av mer avancerade webbenkäter. I vår 

enkät finns det möjlighet att lämna en kommentar på slutet och ifall någon fyller i den finns 

det ingen möjlighet för oss att följa upp den ifall kommentaren skulle vara otydlig, då de som 

besvarar är anonyma. Vi bjöd in Facebookanvändare samt våra Facebookvänner för att delta i 

enkäten genom att göra ett Facebook-evenemang där vi länkade till vår webbenkät. Denna 

metod visade det sig vara väldigt effektiv eftersom vi fick in över hundra svar samma dag.  
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Problemet med att låta sina Facebookvänner vara med i enkäten är att det kan påverka 

urvalet, då de flesta av våra vänner är i en viss ålder och av ett visst kön. Vi gjorde det också 

möjligt för folk att bjuda in fler personer till eventet, vilket några gjorde och vissa delade vårt 

evenemang som statusuppdatering för att hjälpa till så det hjälpte oss att sprida enkäten 

ytterligare utanför våra vänner på Facebook. Många kommenterade i Facebookevenemanget 

och talade om när de hade besvarat enkäten och med det ifrågasätter vi anonymiteten på vår 

enkät då respondenterna har gjort den informationen offentlig. Att vi som skriver vet om 

vilka som har deltagit gör ingen större skillnad, men det är en annan sak ifall respondenterna 

själva gör det offentligt att de har deltagit, det har vi ingen större kontroll över. De svaren vi 

redovisar i uppsatsen kommer vara anonyma. 

 

När vi genomförde intervjuerna var det en nackdel att enbart ett fåtal personer skulle få stå 

för helheten, men tanken var att vi ska se de personerna som representanter och fråga dem om 

deras uppfattning av hur bilddelning används på Facebook. Vi tror att vi ändå kunde se 

likheter mellan respondenterna vi intervjuat och att deras svar kan komplettera de resultat vi 

fått från vår enkät, vi ser dessa intervjuer som en förlängning av enkäten. Vi har gått igenom 

svaren vi fick från enkäten och använt dessa för att formulera våra frågor. I intervjuerna har 

vi kunnat ställa lite djupare frågor, jämfört med enkäten, om Facebookanvändares beteende. 

Detta gäller både hur respondenterna själva beter sig samt hur de har reagerat på sina 

Facebookvänners beteende, eftersom Facebook är socialt nätverk där man integrerar med 

andra.  
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4. Resultat	  
I detta kapitel kommer vi att redogöra en presentation av empirin från intervjuerna samt en 

datainsamling på de enkäter som delades ut. Totalt svarade 168 respondenter på enkäten och 

vi valde att intervjua sex respondenter. 

4.1 Webbenkät	  
Under dag ett i vår undersökande webbenkät fick vi in flest svar från respondenterna, 

sammanlagt fick vi fick in 138 svar den dagen. Dag två fick vi endast in 19 svar. Dag tre och 

fyra fick vi sammanlagt in 10 svar. Tillsammans blir det total 168 svar. Alla av 

respondenterna hade ett konto på Facebook vilket gjorde att alla svar var relevanta och vi inte 

hade några bortfall i denna enkätundersökning. Eftersom vi valde att alla frågor skulle vara 

obligatoriska blev inga frågor obesvarade. Däremot hade vi en öppen fråga i slutet av vår 

enkät där respondenterna frivilligt kunde uttrycka sina tankar eller funderingar kring ämnet.  

 

(Fig. A) Hur ofta använder du Facebook? 

 

 
Av de 168 svar vi fick in var använder 80 % av dessa Facebook flera gånger/dag. De 

resterande 20 % som deltagit på enkäten loggar enbart in några gånger/veckan och mindre än 

1 % använder Facebook mer sällan. (Fig. A)  
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(Fig. B) Hur ofta laddar du upp bildmaterial på Facebook? 

 

	  
Detta diagram visar hur ofta respondenterna laddar upp bilder på Facebook. Majoriteten (44 

%) laddar upp bilder på Facebook mer sällan. Det var rätt jämt mellan de som lägger upp 

bilder flera gånger/månaden och de som lägger upp endast någon gång i/månaden. Det var 

endast ett fåtal respondenter som delar med sig av bilder flera gånger/veckan och en 

gång/veckan. Endast 1 % lägger upp bilder en gång/dag och flera gånger/dag.  (Fig. B) 

 

 (Fig. C) Är det viktigt att din profilsida speglar dig som person? 

 
Respondenternas svar på frågan ”Är det viktigt att din profilsida speglar dig som person?” 

(Fig. C) svarade majoriteten ja på denna fråga, vilket motsvarar 94 personer (56 %). De 

respondenter som svarade nej på denna fråga var 29 % och de övriga som inte hade någon 

uppfattning var 15 %. 
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(Fig. D) Känner du att du kan stå för allt bildmaterial som är relaterat till dig på 

Facebook? 

 
På frågan ”Känner du att du kan stå för allt bildmaterial som är relaterat till dig på 

Facebook?” svarade 82 % ja, vilket motsvarar 132 respondenter. De resterande 18 % svarade 

nej att de inte kunde relatera till allt bildmaterial. (Fig. D) 

 

(Fig. E) Har du någonsin tagit bort bildmaterial relaterat till dig på Facebook?  

 
På frågan ”Har du någonsin tagit bort bildmaterial relaterat till dig på Facebook?” (Fig. E) 

svarade 132 av respondenterna ja, vilket motsvarar 79 %. De resterande 36 personerna 

svarade nej på denna fråga vilket motsvarar 21 %. 
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(Fig. F) Är du mån om vilka bildmaterial du lägger upp på denna tjänst? 

 
När vi bad respondenterna svara på frågan ”Är du mån om vilka bildmaterial du lägger upp 

på denna tjänst?” svarade 157 respondenter ja på frågan (93 %). De resterande som svarade 

nej var endast 11 personer, vilket motsvarar 7 %. (Fig. F) 

 

(Fig. G) Finns det bildmaterial på Facebook som är relaterat till dig som du inte 

är bekväm med att en arbetsgivare eller en chef har tillgång till? 

 
När vi frågade respondenterna om det fanns något bildmaterial relaterat till användaren som 

de inte ville att ens chef eller arbetsgivare skulle ha tillgång till (Fig. G) svarade majoriteten 

(54 %) av de respondenter att de inte har något bildmaterial relaterat till dem som de inte är 

bekväma med. De respondenter som sa ja, att de har något material som de inte var bekväma 

med att deras chef eller liknande skulle ha tillgång till var 35 %. De övriga som svarade att de 

inte vet var 11 %, vilket motsvarar 19 av 168 respondenter.  

 



Daghall	  &	  Pietros	   	   	   	   	   	   Identitetsskapande	  bilder	  	  

23	  av	  42	  	  

(Fig. H) Vem har tillgång till din profilsida på Facebook? 

 
När vi bad respondenterna besvara frågan ”Vem har tillgång till din profilsida på 

Facebook?” (Fig. H) svarade majoriteten (72 %) att endast deras Facebookvänner har 

tillgång till sidan. De som svarade att de hade anpassade inställningar var 11 % vilket 

motsvarar 18 respondenter och de som svarade att endast deras vänners vänner har tillgång 

till deras profilsida var 9 % vilket motsvarar 15 respondenter.  

4.2 Intervju	  
Vi intervjuade sex respondenter och de gav oss en rad olika svar på de frågor vi förberett. Vi 

kommer presentera de svar vi tyckte var relevanta och intressanta till vår studie samt jämföra 

de olika svar vi fått in med varandra. Vi kommer analysera och tolka svaren vi fått in i nästa 

kapitel. Vi valde att ställa frågor som liknande de frågor som fanns på enkäten. Vi frågade 

också mer specifikt om bilddelning och om bildernas motiv samt om hur man ser på 

bilddelning i allmänhet. Även om vissa frågor på intervjun liknande frågorna på enkäten fick 

vi mer utförligare svar från respondenterna via intervjun än vad vi enbart skulle ha fått från 

enkäten.  

 

Vi har intervjuat följande Facebookanvändare: 

Respondent 1, Kvinna 28 år 

Respondent 2, Man 30 år 

Respondent 3, Kvinna 26 år 

Respondent 4, Man 21 år 

Respondent 5, Kvinna 24 år 

Respondent 6, Kvinna 25 år 
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För att redovisa intervjuerna har vi valt några rubriker som sammanfattar resultatet av 

intervjuerna med Facebookanvändarna. Vi valde att organisera svaren i olika kategorier för 

att enklare kunna analysera svaren. Detta system gjorde det enklare för oss att kunna gå 

tillbaka till svaren respondenterna uppgett.  

4.2.1 Användning	  av	  Facebook	  

Vi frågade först varför respondenterna använder Facebook och vi fick in lite olika svar. De 

flesta använde Facebook för att hålla kontakt med vänner och familj och dela med sig av sin 

vardag. Två av respondenterna hade barn, varav den ena (respondent 2) svarade att han ville 

dela med sig av utvecklingen av sina barn. En av respondenterna (respondent 5) svarade att 

hon ville ha koll på vad andra gjorde, att Facebook var ett bra sätt att fördriva tid och ett sätt 

att prata med folk. När vi frågade ifall de kunde uttrycka saker på Facebook som de inte 

kunde i andra sociala sammanhang svarade de flesta nej, däremot svarade två av 

respondenterna att man kunde nå en större publik till skillnad från andra sociala 

sammanhang. Respondent 2 poängterade att man oftast är anonym på internet, men det är 

man inte på Facebook därför utrycker han sig likadant som han gör i sitt vardagliga liv. 

4.2.2 Bilders	  motiv	  

Respondenterna berättade att de vanligaste motiven på deras bilder som de själva lägger upp 

var mycket personbilder, antingen på sig själva eller med vänner. Respondenterna 1 och 2 

svarade att de la upp bilder på sina barn. Andra motiv som respondenterna kunde tänkas 

lägga upp var på mat, saker man skapat, platser man besökt eller helt enkelt spontana bilder 

från sin vardag. 

 

När vi frågade vilka motiv som var vanligt att de såg andra lägga upp fick vi fler varierade 

svar. Dessa motiv kunde handla om: mat, självbilder, bilder på barn, semesterbilder, 

festbilder, djur eller så kallade ”memes”. 

 

Vi frågade vad för sorts bilder som respondenterna uppskattade att ta del av på Facebook och 

här fick vi även in blandade svar. Respondent 4 berättade ”Det är alltid kul att se något man 

kan relatera till. Bilder där man kan känna igen sig, ‘ja där var jag’.”. Några av de andra 

respondenterna svarade att de också tyckte om att se bilder som andra tagit på dem själva 

eller bilder som berör dem. Det kunde också vara ett sätt at hålla kontakt med folk enligt 

respondent 5: “Det är kul att se vad folk har för sig, det är genom folks bilder som man vet 
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vad dem gör, om det har färgat håret, eller rest utomlands…”. Övriga motiv som 

uppskattades var bilder med humor, konstnärliga, vad respondenterna uppfattade som “fina” 

bilder och bilder från specifika händelser. 

4.2.3 Bildredigering	  och	  taggar	  

Två av respondenterna berättade att det hände att de redigerade bilder med hjälp av 

bildredigeringsprogram när det fotat med systemkamera. Det kunde handla om att bilderna är 

högupplösta och därför ville man ta bort finnar som syns extra tydligt eller så ville man 

exempelvis beskära bilden eller se till att den är rätt exponerad. Respondent 4 berättade att 

han hade redigerat bilder av sina vänner och lagt upp på Facebook för att skämta med dem, 

men då handlade det snarare om att förvränga en bild än att förbättra den, och det resulterade 

i en slags social interaktion där hans vänner hakade på och redigerade samma bild i ett 

humoristiskt syfte. Några av de andra respondenterna berättade att de endast använde sig av 

filter med hjälp av mobilapplikationer som Instagram och/eller Instacam för att bilderna 

skulle få ett finare intryck. 

 

Hälften av respondenterna berättade att de någon gång tagit bort en tagg från en bild av dem 

själva eller bett någon ta bort en bild publicerad på dem. Det kunde handla om olika 

anledningar; att man skäms över sitt utseende på bilden, att man inte varit beredd när man 

blivit fotad eller endast en kroppsdel, t ex en armbåge har blivit taggad vilket respondent 4 

tyckte kändes som en onödig taggning. Respondent 2 hade inte gjort det, men han berättade 

att han inte skulle tveka att göra det om han kände behovet för det. 

4.2.4 Identitet	  på	  Facebook	  

Ett par av respondenterna ville att deras bilder skulle spegla dem personligen. Vi frågade vad 

de ville att deras bilder skulle säga om deras personlighet och Respondent 2 svarade att han 

ville visa sin kreativa sida. Respondent 6 berättade ”Jag vill att bilderna ska visa min positiva 

sida, den glada tjej jag är.”. Respondent 3 kände inte att hon behövde visa sin personlighet 

via hennes bilder eftersom folk som känner henne i verkligheten redan vet hur hennes 

personlighet är och Respondent 6 tyckte att det var svårt att vara personlig på Facebook 

eftersom hon upplevde att Facebook är ytligt. En av respondenterna som stack ut var 

Respondent 4 som hade ett annat synsätt då han svarade att det snarare handlade om vad han 

inte ville visa. Han menade att eftersom han har så många vänner på Facebook, behöver inte 

alla dem veta allt om hans liv, och då väljer han vad han vill visa.  
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De flesta respondenterna tror att folk lägger upp bilder för att få uppmärksamhet, bli 

bekräftad, bli sedd eller för att dela med sig av sin vardag. Respondent 4 och 5 poängterade 

även att de har uppfattat att man vill få in många kommentarer på ens bilder och att många 

ska ”gilla” ens bilder och statusuppdateringer. Ifall ingen har kommenterat eller ”gillat” ens 

bild eller status så kunde man bli besviken och man kunde känna att man ville göra bättre 

ifrån sig nästa gång. 
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5. Tolkning	  och	  analys	  

5.1	  Attityder	  kring	  bilddelning	  
Vi har fått uppfattningen att det finns olika typer av användare av bilddelning på Facebook; 

det finns dem som uppskattar att lägga upp bilder och dela sina erfarenheter med andra och 

vissa som inte har något större behov av det. Vissa användare uppfattar folks bilddelande som 

ett sätt att få uppmärksamhet, och vissa verkar ha en negativ inställning till den handlingen 

och till de användarna som utför handlingen. En av respondenterna från enkäten lämnade 

följande kommentar: ”Facebook är inte som den var, eller snarare medlemmarna. Det har 

skapats en trend där människor är efter uppmärksamhet och bekräftelse och det har gjort 

hela konceptet rätt så tråkigt och patetiskt”. Även några av respondenterna från intervjuerna 

svarade att de trodde att folk vill ha bekräftelse när vi frågade varför det trodde att folk lägger 

upp bilder på Facebook. Om det är så som respondenterna påstår, att man söker bekräftelse 

när man lägger upp bilder och statusuppdaterar så kan vi eventuellt koppla det till teorin om 

att Facebookanvändare med dåligt självförtroende skulle vara mer aktiva på Facebook än 

andra (Mehdizadeh, 2010). Dessa personer med lågt självförtroende kanske vill få den 

bekräftelsen de inte lyckats få i deras verkliga liv, därför vill de synas och känna sig omtyckta 

genom att exempelvis lägga upp bilder. Detta behöver möjligtvis inte gälla alla som lägger 

upp bilder, och det behöver inte vara så att de med bra självförtroende inte har något behov 

av att dela bilder heller, de kanske bara har andra anledningar. Vi kan tolka det som att folk 

vill berätta något om sig själva via bilddelning eftersom Facebook har för vissa blivit en sida 

för visuellt berättande; ”showing without telling” som på svenska blir ”visa utan att berätta” 

(Zhao, Grasmuck, Martin, 2008, s.1825). Man kan också tolka det som att de som inte lägger 

upp bilder även vill säga något om sig själva genom att inte göra det. 

5.2	  Identitet	  på	  Facebook	  
Användarna verkar värna om sin identitet på Facebook då många anser att det är viktigt att 

deras Facebookprofil speglar deras personlighet. Vi kan tänka oss att detta beror på att man 

använder sitt fullständiga för- och efternamn på Facebook, man är alltså inte anonym på 

Facebook. Dessa användare vill förmodligen att deras Facebookidentitet ska spegla deras 

personlighet i verkligheten eftersom både ens ansikte och namn publiceras plus att deras 

Facebookvänner kan bestå av vänner, arbetskollegor, familj med flera.  Som vi tidigare tagit 

upp i teorin har det enligt Johansson blivit allt mer svårare att slå fast vad som menas med 

sociala och psykologiska kriterier för identitet. Johnsson talar mer om att identitetsskapande 
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som skapar själva processen än en fastställd identitet. (Johnsson, 1999, s.167) Detta kan 

stämma in i vår forskning då Facebookanvändarna vi undersökte är noggranna om den bild 

de vill porträttera för omvärlden. Ett exempel som Gripsrud tar upp är att det finns en 

uppdelning mellan vår sociala identitet och vår personliga identitet. (Gripsrud, 2000, s.20) 

Som tidigare nämnt var de respondenter vi undersökte måna och vill gärna att deras 

Facebookprofil ska spegla deras personlighet så verkligt som möjligt.  Men vi har också 

kommit i underfund med att även om användarna vi undersökte på Facebook försöker 

porträttera sin personlighet så bra som möjligt, har det fortfarande det valet att lägga ut eller 

ta bort specifikt innehåll, vilket leder till att det inte blir en verklig bild av användarna utan en 

försköning. Johnssons tog upp en aspekt om att de elektroniska medierna påverkat vår 

konstruktion av verkligheten och därmed förändrat vårt sätt att resonera kring tid och rum. 

Han menar att identitet inte är knutet till vissa rumsliga förhållanden som tidigare och att vi 

därmed måste utveckla en ny typ av socialpsykologi som tar hänsyn till att interaktionen inte 

längre sker ”face-to-face” eller ”ansikte-mot-ansikte” på svenska, utan via diverse 

elektroniska medier. (Johnsson, 1999, s.154)  

 

Identitet på Facebook kan kopplas till etnicitet och kön genom att dela med sig av vissa bilder 

på Facebook. Exempelvis kan en användare framhäva vilket kön eller vilken etnicitet 

användaren har. Ett annat exempel kan vara att en användare vill genom bilddelning visa en 

patriotisk sida och gestalta stolthet över det land man kommer ifrån.  

 

De flesta av respondenterna vi undersökte känner att de kan stå för allt bildmaterial på 

Facebook som är kopplat till dem och de flesta har någon gång bett en annan användare att ta 

bort en bild som har publicerats på dem, det tolkar vi som att det finns strategier för hur man 

vill bli sedd på Facebook. Även några respondenter från intervjuerna svarade att de ville att 

Facebook skulle spegla deras personlighet från deras vardagliga liv. Det kan handla både om 

vad man vill visa, men också vad man inte ville visa för andra, därför kanske man tar bort en 

tagg från en bild. Vi fick följande kommentar från en av respondenterna från enkäten: ”Jag 

tänker alltid vad jag vill åstadkomma med en viss bild eller statusuppdatering (t ex. vilka av 

mina vänner det är riktat till plus vilka som kan se det av en slump). Jag står helhjärtat och 

är stolt för allt. Jag har ju själv valt att lägga ut det”. Det här med bilder på Facebook är 

alltså viktigt då det kan påverka ens vardagliga liv. I verkliga livet kanske man beter sig på 

ett visst sätt mot vänner, ett visst sätt mot arbetskollegor och ett visst sätt mot sin familj. Har 

man alla dessa personer samlade på samma ställe blir det svårt att veta hur man ska bete sig 
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och med det vill man kanske att ens bilder ska kunna vara representabla för alla människor att 

se. Vi kan tänka oss att Facebook har gjort det möjligt att anpassa vilka som ser ens status- 

och bildinlägg just på grund av denna anledning, att man helt enkelt inte vill att alla ens 

Facebookvänner ska se allt man gör. Av de respondenter vi undersökte på enkäten hade de 

flesta som inställning att endast deras Facebookvänner har tillgång till deras profil så man 

kanske hellre anpassar vilka man har som vänner på Facebook, än att ha anpassade 

inställningar om vad som visas för vem. När det gällde redigering av bilder verkade det 

snarare handla om redigering genom ett fotointresse (t ex beskärning eller exponering), eller 

att göra bilder behagligare att se på än att man skulle göra det för att man har dåligt 

självförtroende som vi tidigare skrivit om. 

5.3	  Bilddelning	  som	  social	  interaktion	  
Vi tror att bilddelning inte bara handlar om att få uppmärksamhet eller hur man blir sedd utan 

bilddelning kan även ses som en slags social interaktion, man kommunicerar med varandra 

genom bilderna. Man kan dela med sig av nyheter med vänner genom att lägga upp en bild. 

Några av respondenterna från intervjuerna beskrev att man gärna ville att folk skulle lämna 

kommentarer och att de skulle ”gilla” ens bilder, man ville få en respons och om ingen 

svarade kunde man känna besvikelse. Man kan se det som att man delar bilder för att få en 

reaktion från sina vänner, antingen att man lägger upp bilder som berör ens vänner eller om 

man varit med om något intressant kan man enkelt berätta det med hjälp av en eller flera 

bilder. Vi skrev tidigare om teorin att man vill känna tillhörighet till samhället genom sina 

bilder på Facebook (Mandelson & Papacharissi, 2010, s.30). Det kan även handla om att man 

vill föra en konversation med andra med hjälp av bilderna. Respondenterna från intervjuerna 

berättade att man kunde hålla sig uppdaterad på andra vänner genom att se deras bilder, så 

man kan absolut känna ens sorts tillhörighet till andra genom att dela bilder eller ta del av 

andras bilder. Man blir uppdaterade av varandra utan att fysiskt träffa varandra. Sedan tyckte 

respondenterna om bilder av humoristisk karaktär, man kan skämta med varandra genom att 

lägga upp roliga bilder, vilket också är ett sätt att kommunicera med varandra. 
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6. Slutsats	  
Innan vi började undersöka detta ämne hade vi en uppfattning om att identitet på Facebook 

kommer från ett egoistiskt agerande. Vi antog att vissa av användarna på Facebook hade en 

strategi, men att de var omedvetna om detta, vilket det har visat sig att vissa av användarna vi 

undersökte är.  Vi hade inte föreställt oss att det var så viktigt med vad man inte visar, på sin 

Facebookprofil utan vi trodde att man ville bli sedd så mycket som möjligt. Det har visat sig 

att bilddelning inte behöver vara ett egoistiskt agerande utan det kan handla om att söka 

kontakt till andra användare/människor.  

 

För att besvara vår frågeställning så kan vi konstatera att det finns vissa strategier som många 

använder sig av när man delar bilder på Facebook och som handlar om identitetsskapande. 

Användarna vill visa en relevant bild av sig själva på Facebook samtidigt som de ibland 

väljer att aktivt ta bort visa taggar eller bildmaterial. Det kanske inte är den ”ärligaste” bilden 

av sig själv man visar utåt, utan det man upplever är den bästa bilden av sig själv man vill nå 

ut till omgivningen. Rent generellt verkar det viktigt för användarna vad som visas, även om 

man gillar att lägga ut många bilder eller inga bilder alls, ifall man hellre är mer privat av sig 

på Facebook eller ifall man gärna är offentlig så det just vad som visas på sin Facebookprofil 

som är viktigt. Man vill inte att en felaktig eller dålig bild av sig själv ska nå ut. Just 

gemenskap var en central punkt vi tog upp i teorin. Vi skrev om collegestudenterna som hade 

som mönster att ta samma typ av bilder vid sociala aktiviteter, det poserade ofta tillsammans 

med andra och la upp de bilderna på Facebook, även bilder på sig själva tog dem enligt ett 

visst mönster (Mandelson & Papacharissi, 2010, s.15–16). De vi intervjuade berättade att 

även dem la upp mycket bilder på sig själva och vänner. De berättade också att det fanns 

mycket bilder på Facebook från sociala aktiviteter, vilket kunde vara exempelvis festbilder, 

när man gör sig i ordning för en utekväll, eller familjeaktiviteter då folk la upp bilder på sina 

barn eller sina husdjur. Vid dessa tillfällen väljer man att ta en bild och publicera den online. 

Det förekom även bilder som inte har så mycket med gemenskap av andra människor att göra 

utan dessa bilder kunde vara bilder på mat, godis eller saker man har skapat som man gärna 

ville visa upp. Van House tar det upp att Flickranvändarna är väl medvetna om hur Flickr har 

gjort det möjligt för användarna att presentera sig själva med hjälp av bilder, (Van House, 

2007, s.2718) och detta kan nog appliceras i de flesta sociala medier. Även de 

Facebookanvändare vi undersökte är måna om vilka bilder de väljer att lägga upp och inte för 

att på bästa sätt presentera användarna på ett verkligt sätt. Om en användare väljer att lägga 
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upp bilder på föremål som exempelvis mat, bilar eller andra intressen, har detta representerat 

denna användare på ett bra sätt, för dessa bilder talar mycket om vad användaren tycker om 

och är intresserad av.  

 

I Sverige år 2012, verkar man följa vissa mönster. Dessa mönster verkar påverkas av vår 

omgivning och olika tidpunkter, exempelvis så berättade en av respondenterna att det blev 

många bilder på snö på Facebook efter att ett snöoväder hade ägt rum i hans omgivning. Så 

man vill gärna lägga upp bilder som känns aktuella. Kanske vill man spara minnen och kunna 

blicka tillbaka på dessa senare. Tidigare har man placerat foton i fotoalbum, och nu kanske 

man använder Facebook, inte bara som ett digitalt fotoalbum, utan som vi tidigare skrev får 

man chansen att vara författare för sin egen digitala självbiografi (Mandelson & Papacharissi, 

2010). Man väljer vad man vill publicera och vad man vill ta bort, man väljer helt enkelt hur 

man vill bli sedd.	  Sedan har vi lagt märke till både i teorierna och när vi intervjuat 

användarna att gemenskapen till andra är viktig. Man lägger upp bilder som man tror berör 

människor i hopp om att det ska kommentera eller ”gilla”. Man kan kommunicera med 

varandra med hjälp av bilder. Man verkar vilja ta kontakt med folk genom att dela bilder och 

man känner att man får kontakt med andra när man ser deras bilder.	  

6.1 Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Vi fick in uppgifter från våra respondenter gällande etik och moral när det gäller bilddelning 

på Facebook. Respondenterna utryckte att vissa saker inte var acceptabelt när man lägger ut 

bilder på Facebook. Exempelvis tycker man inte att det är acceptabelt att lägga upp bilder för 

att skämma ut eller förnedra andra människor. Det är heller inte acceptabelt att lägga ut 

andras bilder som sin egen bild utan man bör i hänvisa till upphovsmannen när man använder 

andras bilder. Oskrivna regler och vad som är acceptabelt eller inte gällande bilddelning 

tyckte vi kändes intressant men vi kände inte att dessa uppgifter var relevanta till att besvara 

vår frågeställning. Man kan gräva djupare på denna undersökning men med fokus på 

oskrivna regler, etik och moral och synen på detta.  Vi väljer därför att ta med det här, som 

vidare forskning i stället eftersom vi gärna skulle vilja veta mer om det. Som förslag kan man 

exempelvis intervjua användare och fråga vad de anser om detta ämne och undersöka varför 

vissa användare tar hänsyn till detta och vissa inte.  
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8. Bilagor	  

8.1 Bilaga	  1:	  Enkät	  
Webbenkät för C-uppsats. En undersökning kring 
strategi, identitetsskapande och bilddelning.  
 
Hej! Vi är två studenter på Södertörns Högskola som skriver vår C-uppsats inom 
Medieteknik. Uppsatsen har i syfte att undersöka hur Facebook-användare använder sig av 
bilddelning och om bildmaterialen används för att skapa sig en identitet på sociala medier.  
 
Vi skulle vara oerhört tacksamma om ni tar er tid och besvarar vår webbenkät och om ni har 
några frågor tveka inte på att höra av er.  
 
Nalawit Pietros: nalawit89@hotmail.com  
Anna Daghall: annadaghall@gmail.com  
 
Tack på förhand!  
Nalawit Pietros & Anna Daghall  
 
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Södertörns Högskola  
 
Länk till enkät: http://goo.gl/AFNik 
* Required 
 
Kön? *  

• Man 
• Kvinna 
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Ålder? *  

• <20 
• 21-24 
• 25-29 
• 30-34 
• 35> 

 

Hur ofta använder du Facebook? *  

• Flera gånger/dag 
• Några gånger/veckan 
• Någon gång/månaden 
• Mer sällan 
• Vet ej 
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Hur ofta uppdaterar du din profilsida på Facebook? (ex. profilbild, status, lägger till bilder 
osv) *  

• Flera gånger/dagen 
• Några gånger/veckan 
• Någon gång/månaden 
• Mer sällan 
• Vet ej 

 

Vad är anledningen till att du använder Facebook? * Flervalsfråga.  

• Hålla kontakten med familj och vänner 
• För att se vad min familj och mina vänner gör 
• För att få nya vänner 
• Nätverka och sprida mitt namn (Ex. skapa jobbkontakter) 
• Annat 
• Vet ej 
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Är det viktigt att din profilsida på Facebook speglar dig som person? *  

• Ja 
• Nej 
• Ingen uppfattning 

 

Vem har tillgång till din profilsida på Facebook? *  

• Alla Facebook-användare 
• Bara vänner 
• Vänners vänner 
• Anpassade inställningar 
• Enbart jag 
• Vet ej 
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Känner du att du kan stå för allt bildmaterial som är relaterat till dig på Facebook? *  

• Ja 
• Nej 

 
 
Finns det bildmaterial på Facebook som är relaterat till dig som du inte är bekväm med att en 
arbetsgivare eller en chef har tillgång till? *  

• Ja 
• Nej 
• Vet ej 

 

 
 
 
 



Daghall	  &	  Pietros	   	   	   	   	   	   Identitetsskapande	  bilder	  	  

39	  av	  42	  	  

Har du någonsin tagit bort något bildmaterial som är relaterat till dig på Facebook? *  

• Ja 
• Nej 

 

Är du medveten om att du själv kan välja i vilken utsträckning ditt bildmaterial ska visas för 
andra? *  

• Ja 
• Nej 
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Hur ofta laddar du upp bildmaterial på Facebook? *  

• En gång/dag 
• Flera gånger/dag 
• En gång/vecka 
• Flera gånger/vecka 
• En gång/månad 
• Flera gånger/månaden 
• Mer sällan 
• Aldrig 

 

Är du mån om vilka bildmaterial du lägger upp på denna tjänst? *  

• Ja 
• Nej 
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Känner du till de rättigheter du har när du lägger upp bilder på olika sociala medier? *  
T.ex. vem som får copyright på dina bilder, vem som får rättigheten till ditt material  

• Ja 
• Nej 
• Till viss del 

 

Övriga tankar kring ämnet?  
 
 
 

 

Skriv	  här!	  
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8.2 Bilaga	  2:	  Intervjufrågor	  

1. Hur ofta lägger du upp bilder på Facebook? 

2. Vad är den främsta anledningen/-arna till att du använder Facebook? 

3. Är du mån om vilka bildmaterial du lägger upp och vart? i så fall varför? 

4. Vad för motiv (=vad bilderna föreställer) har dina bilder/foton du lägger upp? Vad 

fotar du? 

5. Påverkar tjänsternas användaravtal ditt val vad gäller vart du laddar upp bilder? i så 

fall varför? 

6. Har du någonsin tvekat på att lägga någon bild/foto på Facebook? Om Ja. Vad för bild 

var detta och varför? 

7. Har du någonsin bett någon ta bort en bild eller en tagg som har publicerats på dig på 

Facebook? I så fall, varför? och vad var det för bild/-er? 

8. Vad har du uppfattat som de oskrivna reglerna när det gäller bilddelning via sociala 

medier? Och varför har du uppfattat det på så vis? 

9. Vad är din uppfattning om dina vänners bilddelning? Tror du de tänker som dig när de 

gäller etik och moral? 

10. Vad för bildmotiv är vanligt att du ser andra lägga upp? 

11. Är du selektiv när det gäller vad som endast visas för dina vänner, och vad som 

kommer visas offentligt (för allmänheten)? I så fall hur? 

12. Vad för sorts bilder/foton som andra lägger upp på sociala medier uppskattar du att ta 

del av och varför? 

13. Upplever du att du kan uttrycka saker på Facebook som du inte skulle kunna i andra 

sociala situationer? Hur kommer det sig? 

14. Vilket ansvar anser du att man har när det gäller att lägga upp bilder på andra? 

15. Till vilken utsträckning har du upplevt att andra har tar hänsyn till personer de lägger 

upp bilder på? Mycket eller inte alls? 

16. Vad tror du den främsta anledningen är till att folk laddar upp så mycket bilder på 

Facebook? Och varför tror du att vissa inte vill lägga upp bilder? 

17. Hur tänker du när du väljer vilka bilder du lägger upp? Vad vill du förmedla? 

18. Händer det att du redigerar/retuscherar dina bilder t.ex. med hjälp av filter eller 

bildredigeringsprogram? Varför och hur gör du? 

19. Vad vill du att dina bilder säger om din personlighet? 


