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Det sociala nätverket Facebook har varje månad över en billion besökare och är därför en stor del i många 

människors vardag. På Facebook delar människor med sig av sina liv i form av textmeddelanden, videoklipp 

och foton. Vi har som avsikt att få en djupare förståelse för vilka motiv som finns för fotodelning på  

Facebook och hur fotodelningen kan påverka en individs identitetsbyggande online och offline. Vi använder 

oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer utformade efter en intervjuguide. Våra intervjupersoner 

består av högskolestuderande i Jönköping i åldrarna 18-25 år. 

 

Studien tar hjälp av två teorier. Den första teorin kallas ”the uses and gratifications theory” och är en  

behovsteori som beskriver att medieanvändning beror på uppfattade motiv, behov, och önskningar som 

användare har. Den andra teorin har ett dramaturgiskt perspektiv. Denna teori jämför livet med ett skåde-

spel, alla spelar teater och är skådespelare som vill göra intryck på sin publik.  Människor försöker styra och 

kontrollera sin presentation och sitt agerande, för att få sin publik att uppfatta dem så som de vill bli uppfat-

tade. 

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att de mest ledande motiven för fotodelning på  

Facebook är: underhållning, inspirationskälla, glädja andra, portfolio och visa händelser för sina 

vänner. Studiens resultat visade också att fotodelning på Facebook påverkar en individs identitets-

byggnad positivt, både online och offline. 
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The social network Facebook has over a billion visitors every month and it is a big part of many people's 

everyday life. On Facebook people share news in their lives in form of text messages, videos and photos. 

We have the intention to get a deeper understanding of the motives for photo sharing on Facebook and 

how photo sharing can affect one's identity building online and offline. The study uses a qualitative ap-

proach with interviews designed after an interview guide. Our interviews consist of university students in 

Jönköping aged 18-25 years. 

The study makes use of two theories. The first theory is called the uses and gratifications theory and is an 

theory that describes that media use depends on the perceived motives, needs, and desires of users. The se-

cond theory has a dramaturgical perspective. This theory compares life to a play; everyone acts and is an 

actor who wants to impress their audience. People are trying to manage and control their presentation and 

their behavior, to get their audience to perceive them as they want to be perceived. 

Based on the study's results, we can conclude that the most leading reasons for photo sharing on Facebook 

are: entertainments, inspiration, please others, portfolio and display news for friends. Study results also 

showed that the photo sharing on Facebook affect an individual's identity building positive, both online and 

offline. 

Key words: Facebook, identity building, photo sharing, motives 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................................................................ 1 

2 Bakgrund................................................................................................................................................................ 3 

2.1.1 Facebook ............................................................................................................................................. 3 

2.2 Begreppsdefinitioner .................................................................................................................................. 3 

2.3 Uppsatsens disposition ............................................................................................................................... 5 

3 Tidigare forskning ................................................................................................................................................ 6 

3.1 Facebook och jaget ..................................................................................................................................... 6 

3.2 Motiv och behov ......................................................................................................................................... 7 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning ..................................................................................................... 8 

4 Teoretiska perspektiv ........................................................................................................................................... 9 

4.1 Livet är ett skådespel .................................................................................................................................. 9 

4.2 Motiv och behov .......................................................................................................................................10 

4.3 Sammanfattning av teorier .......................................................................................................................11 

5 Problematisering .................................................................................................................................................12 

5.1 Syfte .............................................................................................................................................................12 

5.2 Frågeställningar ..........................................................................................................................................12 

6 Metod ...................................................................................................................................................................13 

6.1 Intervjuguide ..............................................................................................................................................13 

6.2 Intervjusituation ........................................................................................................................................14 

6.3 Urval ............................................................................................................................................................14 

6.4 Provintervju ...............................................................................................................................................14 

6.5 Transkribering ...........................................................................................................................................15 

6.6 Etiska överväganden .................................................................................................................................16 

6.7 Metodkritik och undersökningens kvalité .............................................................................................17 

7 Resultat- och analysredovisning .......................................................................................................................18 

7.1 Tema Facebook .........................................................................................................................................18 

7.2 Tema Fotodelning .....................................................................................................................................20 

7.2.1 Motiv ..................................................................................................................................................20 



7.2.2 Behov .................................................................................................................................................22 

7.3 Tema identitetsbyggnad ...........................................................................................................................23 

7.3.1 Miljöombyte ......................................................................................................................................26 

8 Resultatdiskussion ..............................................................................................................................................27 

8.1 Till vad använder studenterna Facebook? .............................................................................................27 

8.2 Vad är studenternas motiv för fotodelning på Facebook? .................................................................27 

8.3 Hur påverkar fotodelning på Facebook en individs identitetsbyggande, online och offline? ......27 

8.4 Miljöombyte ...............................................................................................................................................28 

8.5 Studien i ett större perspektiv .................................................................................................................28 

8.6 Förslag till vidare forskning .....................................................................................................................29 

Referenser .....................................................................................................................................................................31



1 

 

1 Inledning 

Facebook är idag en stor del av många människors vardag. Många använder det sociala nätverket 

för att införskaffa information och nyheter och för att uppdatera sig om händelser i sina vänners 

liv. Facebook har över en billion inloggningar varje månad. Uppdateringar från vänner kan ske 

genom text, film, ljud och foto. Vad gäller foton kan man genom sina vänners delning skapa sig 

en uppfattning om deras nuvarande status. Genom fotodelningen sker också en form av identi-

tetsuppfattning. Vid ett möte med en vän utanför den digitala världen, kan en individ utgå från 

många tecken och symboler för att bedöma en väns identitet, så som gester, minspel, klädsel och 

språkbruk. Allt detta bidrar till en individs uppfattning av en annan människa. På Facebook finns 

inte samma möjlighet till en identitetsbedömning. Istället utgår man på Facebook från den del-

ningen av text, film, ljud och foto som sker. Vid kommunikation på Facebook begränsas på så 

sätt den bedömningsförmåga som finns vid ett samtal ansikte mot ansikte. Den identitetsbedöm-

ning åskådarna har av en individ på Facebook, är alltså enbart det som individen själv har valt att 

förmedla till dem. (facebook.com, 2012) 

“On the internet, nobody knows you’re a dog.” Så lyder texten från en känd tecknad bild där två 

hundar sitter framför en dator. Bilden publicerades i The New Yorker (1993). Tanken med det 

sociala nätverket Facebook är att användare ska lämna ut sanningsenlig information om sig själva 

och sina liv. Men vem kan säga att en individ verkligen är den som han eller hon utger sig för att 

vara? Kanske kan en individ lockas att skruva till sin bakgrund, historia och sitt utseende ett varv 

eller två, för att på så sätt få en mer intressant identitet. Att en Facebook-vän egentligen är hund i 

verkliga livet är inte så troligt men bilden från The New Yorker (1993) är ett bra exempel på hur 

en individ kan låta bygga upp en identitet på Facebook som inte är helt sann i verkligheten. 

Goffman refererad i Angelöw & Jonsson, (2010) anser att en individ försöker kontrollera och 

styra presentationen av sig själv och sitt agerande inför andra människor, för att få sin publik att 

uppfatta honom eller hennes på ett visst sätt. En individ kan genom Facebook förmedla ett foto 

på sitt välstädade kök trots att det är kaos i resten av huset. Individens vänner som ser fotot får 

förmodligen en uppfattning om att individen med det välstädade köket är en ordentlig och duktig 

person, vilket troligtvis var individens syfte med fotodelningen. Vännerna hade fått en annan 

uppfattning av individen om de varit på besök i huset. Ellis (2010) menar att åskådarna av en Fa-

cebook-profil endast ser det som ägaren av profilen vill att de ska se.  

 

 



2 

 

Det finns motiv för medieanvändning. Dessa motiv har sin grund i olika behov som en individ 

vill tillfredsställa. Ett behov kan vara för att få bekräftelse av sin delning. Att man vill få upp-

skattning för sina handlingar och genom detta känna sig tillfreds med den man är. Eller så vill 

man tillfredsställa behovet av att känna tillhörighet. Människor som är vänner på Facebook får 

genom varandras delning en bra bakgrundsinformation om varandras aktiviteter i livet just nu. 

Vetskapen om varandras intressen medför att man känner tillhörighet och kan på så sätt ha lätta-

re att konversera i det verkliga livet. (Enligt Katz, Blumler och Gurevitch refererad i McQuail, 

2012) 

I vår studie ligger fokus på Facebook, samt fotodelning på Facebook. Vår studie kommer dels 

undersöka vilka motiv som finns för fotodelning på Facebook men också hur fotodelningen på-

verkar en individs identitetsbyggande på Facebook. Vi som utför denna studie har båda fritidsin-

tresset att vara aktiva på Facebook och att fotografera. Sedan dagen då vi blev medlemmar på det 

sociala nätverket har vi delat mycket foton. Vi har genom foton delat med oss av fester, vänner, 

natur, resor och självporträtt. Alla foton vi delar anser vi är ett sätt för oss att ge vänner och fa-

milj en chans att följa med oss i vardagen, även då vi inte är dem nära. Vi tycker även om då våra 

vänner delar foton för att vi ska kunna följa dem i deras liv. Vi anser att fotodelning på Facebook 

är ett bra verktyg för att visa sina vänner sin identitet och den man vill vara. Något som vi båda 

har funderat på är om den identitet som vi bygger på Facebook verkligen är den som vi har i 

verkligheten. Ofta delar vi bara de ögonblick då vi haft det som roligast och foton på oss själva då 

vi ser mest attraktiva ut. Vi har funderat på hur våra vänner uppfattar oss både på Facebook och 

utanför det sociala nätverket. Överensstämmer det? Är Facebook ett bra verktyg för att ta reda på 

hur en individ är i det verkliga livet? Hur påverkar egentligen fotodelning på Facebook en indi-

vids identitet? Är det till fördel eller nackdel? Varför delar vi foton på Facebook överhuvudtaget?  

Tidigare studier som gjorts inom ämnet har använt kvantitativa metoder och sökt generella be-

skrivningar. Syftet med vår studie är att få en större förståelse för motiv för fotodelning och hur 

fotodelning påverkar identitetsbyggandet. Vi har därför valt att använda oss av en kvalitativ me-

tod för en djupare beskrivning. Till vår hjälp använder vi oss av teorin the uses and gratifications 

theory och det dramaturgiska perspektivet. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ger vi en kort beskrivning av det social nätverket Facebook.  

2.1.1 Facebook 

Idén till Facebook uppkom år 2003 av Mark Zuckerberg, en student vid Harvards universitet. 

Från första början var det sociala nätverket en online-tjänst kallad Facemash, som skapats i syfte 

att bedöma hur attraktiva studiekamraterna var. Denna online-tjänst stängdes ner av universitetet 

då Zuckerberg anklagades för sekretessbrott och för att ha brutit mot universitets lagar. Face-

mash hade varit en populär online-tjänst för många studenter. Zuckerberg skapade därför ett nytt 

socialt nätverk under våren 2004 som fick namnet ”Facebook”. Detta sociala nätverk gav använ-

darna möjlighet till att skicka foton på sig själva och dela personlig information om sitt liv. Popu-

lariteten för Facebook ökade och det dröjde inte länge förrän studenter från andra universitetet 

blev medlemmar. I slutet av 2004 fanns det nära en miljon aktiva användare. Det social nätverket 

har sedan dess utvecklats och ökat i medlemmar för varje år som gått. (ne.se, 2012)  

Användare på Facebook har profiler som är sammankopplade till anda användares profiler och 

inom dessa sammankopplingar sker en interaktion. Den främsta formen för kommunikation på 

Facebook sker genom text och foto. Användare på Facebook kan skriva eller dela något via en 

statusuppdatering. Denna hamnar då på personens tidslinje. En tidslinje på Facebook är en sam-

ling av alla foton, händelser och upplevelser som berättar ens livshistoria. Alla Facebook-

användare har sina egna tidslinjer. Uppdaterar en användare sin profil hamnar uppdateringen på 

tidslinjen där vänner kan se dem men uppdateringen hamnar även på nyhetsflödet. Nyhetsflödet 

fungerar som ett sätt att kommunicera genom. Det är likt en prenumerationstjänst där användar-

na får uppdateringar om sina vänner. Här ser användarna sina vänners statusuppdateringar och 

fotodelningar. (facebook.com, ne.se och newsroom.fb.com, 2012) 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan finns förklaringar till begrepp som berör området Facebook och som vi använder oss av i 

vår studie. 

Facebook  

Facebook är ett socialt onlinenätverk där användare kan kommunicera med varandra genom text, 

film, ljud och foto. 
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Profil  

En profil på Facebook innehåller information om en användare. På en profil kan man även se 

foton, statusuppdateringar och annat material som användaren själv delat eller som någon annan 

har delat om eller till användaren. 

Statusuppdateringar 

En statusuppdatering på Facebook är en text, video, bild eller ljudfil som användare genom sin 

profilsida lägger upp. Oftast är det en text eller ett foto som visar vad användaren gör, gillar eller 

befinner sig just nu. 

Dela 

När en individ delar med sig av en text, film, ljudfil eller ett foto på sin tidslinje, så att andra an-

vändare på Facebook kan ta del av dem.  

Tagga 

På Facebook kan användare tagga sina vänner i statusuppdateringar och i sina foton. Att tagga en 

person innebär att man skapar en länk till den taggade personens tidslinje.  

Avtagga 

På Facebook finns det finns möjlighet för en användare att avtagga sig från foton och statusupp-

dateringar som man inte vill ska synas på sin profil.  

Likes 

På Facebook finns en funktion som ger användaren möjlighet att gilla (like) en väns statusuppda-

teringar och foton. Om många trycker på en individs gilla-knapp har den fått många ”likes”.  

Online 

Händelser och interaktioner i den digitala världen. 

Offline 

Händelser och interaktioner i den materiella världen. Allt som sker utanför den digitala världen.  

Stalking 

När man talar om stalking på Facebook menar man att en individ letar information och följer en 

annan persons händelser på deras tidslinje. Stalking på Facebook har inte samma betydelse som 

stalking i verkligheten, där det är ett mer tvångsmässigt beteende. 
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2.3 Uppsatsens disposition  

 I kapitel 1 redovisas inledningen följt av bakgrund och begreppsdefinitioner i kapitel 2. Därefter 

beskrivs tidigare forskning i kapitel 3 för ökad förståelse för det valda ämnet. I kapitel 4 redovisar 

vi våra teoretiska utgångspunkter, det dramaturgiska perspektivet och The uses ans gratifications 

theory. I kapitel 5 presenteras sedan vår problematisering, syfte och frågeställningar. Därefter 

presenteras metoden som vi använde sig av i kapitel 6, samt material och urval. I kapitel 7 redovi-

sas en resultat- och analysdel, följt av kapitel 8 där vi redovisar resultatdiskussionen. Slutligen bi-

fogas en referenslista och bilagor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning om Facebook, social medier och identitetsbyggande. 

3.1 Facebook och jaget 

Ellis (2010) beskriver Facebook som ett kommunikationsverktyg för byggandet av en identitet. 

På Facebook lämnar individer ut sig själva och bygger en identitet efter samhällets normer för hur 

man ska se ut och bete sig. Ofta uppvisar vänner på Facebook tecken av att vara som människor 

de sett på TV och i annan media. Men att helt vara någon annan än sig själv är svårt menar Ellis 

(2010) då Facebook, till skillnad från andra sociala nätverk är en plats där användaren förväntas 

ge ut sitt riktiga namn och vem de är i verkligheten. Ellis (2010) beskriver att det kan vara svårt 

och jobbigt att göra uppdateringar på Facebook eftersom det som delas ska representera ett 

”Jag”. Då Facebook är till för att delge information om den man är anser hon att den identitet 

som ges ut på Facebook påverkar offline-identiteten. Ellis (2010) har 243 vänner på Facebook 

och genom hennes iakttagelser av sina vänners beteenden på det sociala nätverket anser hon att 

interaktionen kan liknas vid en ständigt pågående process av identitetsbyggande. Det som hennes 

vänner visar på Facebook är den identitetsuppfattning som de vill förmedla till andra. De använ-

der Facebook som ett sätt att förmedla den de vill vara.  

Van Der Heide, Jonathan D. D’Angelo, & Erin M (2010) undersökte hur två typer av inlägg som 

presenteras på det sociala nätverket Facebook (fotografiska eller skriftliga självpresentationer) kan 

påverka hur åskådarna bildar ett socialt intryck av en individ, beroende på om inläggen presente-

ras ensamma (bara text eller bara foto) eller tillsammans (både text och foto). De menar att ett 

socialt nätverk som Facebook formas åskådarnas intryck av en individ både genom textbaserade 

och fotobaserade självpresentationer. De gjorde först en studie om hur texter och fotografier 

som självpresentation, kunde forma åskådarens bedömning och intryck av en individ på internet. 

Resultatet visade att textbaserade inlägg när det gällde självpresentation starkare kan influera den 

sociala bedömningen av en individ än ett foto på internet. I en annan studie undersöker Van Der 

Heide, et al (2010) hur åskådarens bedömning och intryck av en individ påverkas om både text 

och foto är i ett och samma inlägg på Facebook. Resultatet visade att när både text och foto pub-

liceras tillsammans i ett inlägg på Facebook, har fotografier större inverkan på åskådarens sociala 

bedömning och intryck av individen. Däremot kom båda studierna fram till att negativ informa-

tion kan ha en komplex relation till hur text och fotografiska inlägg bearbetas av en åskådare och 

används för att bilda sociala bedömningar på Facebook. 
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Ellis (2010) menar att de foton som leder till den kanske viktigaste informationen om en individ 

är profilbilderna. En profilbild är ett av de första stegen i valet av sin identitet. Användare på Fa-

cebook väljer profilbild utifrån deras uppfattning om vem de är och hur andra kommer att reage-

ra. Den identitet som en individ har på Facebook har gjorts utifrån ett personligt val för att så 

mycket som möjligt kunna förmedla sitt ”Jag”. Känslan av vem man är skapas genom den sociala 

kategori som man tillhör och man anpassar sin personliga identitet för att passa in i den sociala 

mallen.  

3.2 Motiv och behov 

Hunt, Atkin och Krishnan (2012) har undersökt inverkan av dator-medierad kommunikation för 

att få en uppfattning om motiven för att använda de interaktiva funktionerna på Facebook. Hunt, 

et al. (2012) använde sig av the uses and gratifications theory. De använde sig av en kvantitativ 

metod för att mäta uppfattningen gällande dator-medierade kommunikationsaktiviteter och moti-

ven för Facebook-användning. Resultatet analyserades efter fem motiv för Facebook-användning: 

interpersonell kommunikation, tidsfördriv, informationssökning, bekvämlighet och underhåll-

ning. Resultatet visade att kommunikationsuppfattningen i ett dator-medierat sammanhang var 

relaterat till interpersonell kommunikation. De största motiven för att använda Facebook var: 

underhållning, tidsfördriv och att uttrycka sig själv. 

Motivet att uttrycka sig på Facebook, kan enligt Ellis (2010) leda till att en individ gör Facebook 

till en plats där personen kan skapa sig ”ett bättre jag”. På Facebook, till skillnad från andra socia-

la nätverk, förväntas en användare använda sitt eget namn, sin riktiga ålder och ge ut information 

om sig själv och om vem man är. Det finns dock en idé om att Facebook-användare idag har 

svårt att skilja mellan sin identitet online och offline. Att man till slut kan tro att den identitet 

man skapat online också är den identitet man har offline. Detta kan göra att man är någon annan 

på Facebook än i verkligheten. På Facebook kan man därför inte riktigt veta vem en person verk-

ligen är offline. Det enda man vet är hur den personen vill att världen ska tro att den är.  

Barker och Ota, (2011) har kvantitativ undersökt kulturella skillnader och likheter mellan ameri-

kanska och japanska unga kvinnor och deras användande av sociala medier. De valde att studera 

Facebook för de amerikanska kvinnorna och Mixi diaries för de japanska kvinnorna. De kom 

fram till att det primära motivet för båda parter var att använda sig av sociala medier för ”peer 

communication”, alltså för att prata med personer som man känner offline i den digitala världen. 

Många av de amerikanska kvinnorna lade ut foton på sig själva och även på sina vänner på Face-
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book. Men nästan ingen av de japanska kvinnorna lade ut foton på sig själv eller sina vänner på 

Mixi. 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att individer använder sig av det sociala nätverket Facebook främst för 

interpersonell kommunikation med sina vänner som de känner offline. Individer använder även 

Facebook för att uttrycka sig på olika sätt genom text och foto, men även för att skapa sig en 

identitet. Man vill skapa ett ”Jag” utifrån hur man vill bli uppfattad av andra. Om ett foto och en 

text publiceras tillsammans på Facebook, har fotot större inverkan på en åskådares sociala be-

dömning av en individ än vad text har. 
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4 Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel redovisar vi de två teorier som ligger till grund för vår studie. The uses and gratifi-

cations theory och det dramaturgiska perspektivet. 

4.1 Livet är ett skådespel 

Erving Goffman är en av de främsta förespråkarna för den dramaturgiska skolan som är en gren 

från den symboliska interaktionismen. Synsättet för den symboliska interaktionismen utgår från 

symboler och interaktion. Teorin betonar att beteenden och handlingar är symboliska. Med detta 

menas att något syftar på något utöver sig själv. I livet använder vi symboler och utifrån dessa 

skapas tolkningar och betydelser. För någon som inte kan läsa ser det nedskrivna ordet ”hund” ut 

som några streck på ett papper. Men för den som kan läsa bildar strecken ett ord som leder till 

associationer. Kanske till en hund som han eller hon tidigare sett i livet. Interaktion betyder  

växelspel, att människor interagerar med varandra. Den symboliska interaktionismen ser  

människor som en symbolförmedlande varelse som skapar sitt medvetande och sin jag- 

uppfattning genom samspelet med andra.  

 

Det dramaturgiska perspektivet enligt Goffman (refererad i Angelöw och Jonsson, 2010) beskri-

ver att livet kan jämföras med ett skådespel. Han menar att alla spelar teater och är skådespelare 

som vill göra intryck på sin publik. Presentationen och agerandet inför andra människor försöker 

individen kontrollera och styra för att få sin publik att uppfatta individen på ett visst sätt. På ett 

djupare plan handlar denna teori om strävan att bygga upp och behålla det som är ”Jag”, sin iden-

titet.  

Goffman (2007) anser att uppträdande och utseende är två ledtrådar som gör det möjligt för en 

observatör att bedöma hur en individ kan komma att bete sig. Det som dock är avgörande fakta 

för hur en person uppfattas beror på hur han eller hon oavsiktligt eller avsiktligt uttrycker sig (ex-

press oneself). Individers uttrycksförmåga kan delas in i två slag: uttryck som sänds ut (give ex-

pression) och uttryck som överförs (give off expression). Det förstnämnda är tecken som en in-

divid inte styr över medan det senare är något som individen själv väljer att överföra. Uttrycken 

kan förklaras i följande exempel av person A, som ska ta reda på om hans vän, Person B, ljuger: 

Person B kan med rätt ord (give off expression) ge ett intryck av att vara oskyldig men kan bli 

avslöjad för att ljuga på grund av sina ofrivilliga kroppsrörelser (give expression). Person A får en 

uppfattning av person B utifrån uttrycken som sänds ut och uttrycken som överförs, och får ge-

nom dessa göra en bedömning av sin vän. 
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Båda dessa uttryckssätt ger en individ stora valmöjligheter av hur han eller hon vill framställa sig 

själv inför sin publik. Detta innebär att personen kan överföra falsk information för att få obser-

vatörerna att uppfatta denne på ett visst sätt. Om en individ spelar en roll som han eller hon 

egentligen inte är, kan detta bero på att det är för sitt eget eller samhällets bästa. Det finns en 

uppfattning att individer spelar sitt spel till förmån för andra. En individ kan enligt Goffman 

(2007) överföra falsk information för att få sin publik att uppfatta honom eller henne på ett visst 

sätt.  

Goffman (refererad i Angelöw och Jonsson, 2010) menar att livet kan ses som en teaterföreställ-

ning. Innan skådespelarna träder fram på scenen har de gjort många repetitioner och ansträng-

ningar. Ofta vill skådespelarna dölja misstag som gjorts och hur mycket jobb som krävdes för att 

få ett snyggt slutresultat. Man försöker ge en så positiv bild som möjligt på scenen, men bakom 

scenen döljer man det som man inte vill visa för sin publik. För att bekräfta en aktörs slutgiltiga 

uppvisning behövs en eller flera medaktörer. Publiken har makten att bedöma om skådespelarens 

uppträdande blir godkänt eller underkänt.   

4.2 Motiv och behov 

Vad användarna gör med mediernas innehåll har blivit en allt mer intressant aspekt för forskning 

och i kommersiell verksamhet. Utgångspunkten är att mottagarna använder medier beroende på 

de individuella behov, önskningar och motiv som de har. De gör medvetna val för att tillfredställa 

sina behov. Man kan därför se på mottagaren som en användare snarare än en konsument. 

Denna utgångspunkt uppkom under 1940-talet men fick sitt stora genomslag med beteckningen 

the uses and gratifications theory 1974 då Katz, Blumler och Gurevitch (refererad i McQuail, 

2012) utvecklade teorin för att bättre studera hur och varför människor använder media för per-

sonlig tillfredsställelse. Teorin beskrevs enligt följande: (1) Det finns sociala och psykologiska ur-

sprung (2) bakom behov som skapar (3) förväntningar på (4) massmedier eller andra källor som 

leder till (5) olika mönster av medieval (6) som leder till att tillfredsställa behov (7) och ofta 

omedvetna konsekvenser. De menar att användare har motiv för medieanvändning men till 

grund för dessa motiv finns ett behov som de söker tillfredställelse av.  

Teorin har fått en hel del kritik eftersom vissa menar att falska behov kan skapas i marknadsfö-

ringssyfte. Reklambranschen använder sig av teorin för att få sina kunder att associera en vara 

eller tjänst med ett visst behov. De försöker få mottagarna till att tro att de måste tillfredställa 

detta behov genom en viss produkt eller tjänst.  
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Uppkomsten av internet och sociala medier har gjort att teorin har blivit allt mer intressant att 

tillämpa. Idag behöver inte användarna gå till flera medier för att få tillfredställelse för sina behov, 

allt finns på en och samma plats. Papacharissi och Rubin (refererad i Hunt, Atkin, och Krishnan, 

2012) identifierade fem motiv för internetanvändning bland studerande: interpersonell kommuni-

kation, tidsfördriv, informationssökning, bekvämlighet och underhållning. Liknande motiv har 

även identifierats i andra studier som undersöker nya medier.  

4.3 Sammanfattning av teorier 

Våra teoretiska utgångspunkter är båda till hjälp för att besvara våra frågeställningar. Teorierna 

kompletterar varandra och kan diskuteras och analyseras tillsammans med studiens material för 

att få fram ett relevant resultat. The uses and gratifications theory är till hjälp för att få fram och 

analysera motiv för fotodelning på Facebook. Vår studie kommer att utgå från Papacharissi och 

Rubin (refererad i Hunt, et al. 2012) och deras motiv för internetanvändning. Kanske kan vår 

studie hitta några liknande motiv för fotodelning. Vi hoppas kunna analysera och diskutera om 

det finns några personliga behov till grund för motiven. 

 De motiv och behov som vi får fram för fotodelning på Facebook är till hjälp för att ta reda på 

hur det påverkar en individs identitetsbyggande online och offline. Det dramaturgiska perspekti-

vet är till hjälp för vår studie då vi vill ta reda på hur fotodelningen påverkar en persons identi-

tetsbyggande.  

För att förtydliga hur de teoretiska utgångspunkterna kan vara till hjälp för vår studie, ges följan-

de exempel.  

Exempel: 

Person A lägger upp en bikinibild på sig själv på Facebook. Enligt the uses and gratifications the-

ory finns det motiv och behov för en individs användande av medier. Motivet för att lägga upp 

en bikinibild är att visa för sina vänner att hon har tränat och varit hälsosam. Behovet av att lägga 

upp denna bild är att få bekräftelse från sina vänner i form av fina kommentarer och likes. Ge-

nom denna fotodelning på Facebook har person A byggt upp sin identitet för hur hon vill fram-

stå inför sina vänner. Det dramaturgiska perspektivet kan hjälpa oss att förstå svaren vi får fram. 

Vi kan med hjälp av den teorin förstå hur denna bild påverkar identitetsbyggandet, t.ex. den på-

verkar antagligen positivt då person A har valt ut denna bild med noggrannhet. Om däremot per-

son A har blivit taggad av någon annan i en bikinibild kan detta påverka identitetsbyggandet ne-
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gativt eftersom detta inte är ett personligt val från person A. Hon kan tagga bort sig själv men 

hennes vänner kanske redan har sett bilden och den kommer alltid finnas på Internet. 

5 Problematisering 

Idag är sociala medier en stor del i många människors liv. Genom de sociala medierna kan en in-

divid kommunicera med en mängd olika människor under en dag utan att behöva träffa dem i 

verkliga livet. Inom de social medierna sker ett snabbt och ständigt pågående utbyte av informa-

tion. På de sociala medierna skapas nya normer och ideal som påverkar en individs identitetsbyg-

gande. Facebook är ett av de största sociala nätverken i dagens samhälle. Tanken med Facebook 

är att individer ska dela med sig av händelser i sina liv genom främst text och foto. Genom foto-

delning på Facebook kan individer bygga en identitet som de vill visa för andra. En stor del av 

användarna på Facebook är unga människor. Syftet med vår studie är  att undersöka hur studen-

ter resonerar kring fotodelning och identitetsbyggande på ett socialt medium. Tidigare forskning 

kring fotodelning på Facebook har gett svar som kräver en djupare förståelse. I ett samhälle med 

Facebook som en central punkt i många människor vardag är en studie av detta slag till nytta för 

senare forskning som vill undersöka och analysera frågor kring Facebook och identitetsbyggande.  

5.1 Syfte  

Vi har för avsikt att klarlägga vilka motiv högskolestuderande i Jönköping har för Facebook och  

fotodelning på Facebook och hur fotodelningen kan påverka deras identitetsbyggande online och 

offline. 

5.2 Frågeställningar  

1. Till vad använder studenter Facebook? 

2. Vad är studenters motiv för fotodelning på Facebook? 

3. Hur påverkar fotodelning på Facebook en individs identitetsbyggande, online och offline? 
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6 Metod 

Vi har använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt för att samla in material till vår undersökning. 

Detta är motiverat efter våra frågeställningar då de kräver utvecklande svar och kommentarer. 

Enligt Dalen (2011) kan en kvalitativ intervju beskrivas på följande sätt: en kvalitativ intervju fo-

kuserar på upplevelsedimensionen och inte bara på en beskrivning av de förhållanden under vilka 

personen lever i. Eftersom vi vill  få en djupare förståelse för studenters motiv för fotodelning 

och hur fotodelning påverkar  identitetsbyggandet anser vi att en kvalitativ metod är lämplig för 

vårt ändamål. 

6.1 Intervjuguide 

 Vid kvalitativa intervjuer bör man använda sig av en intervjuguide. Enligt Dalen (2011) skapas en 

intervjuguide genom att omsätta studiens frågeställningar till teman med underliggande frågor. 

Utifrån våra frågeställningar konstruerade vi en intervjuguide med tre olika teman (Se bilaga 1). 

Eftersom vår studie har tre frågeställningar valde vi att utforma våra teman utefter dessa. Våra 

teman var: Facebook, fotodelning och identitetsbyggande. Varje tema täcker in en frågeställning. 

Detta för att vi ska få in material som kan ge svar till varje frågeställning. Under våra teman ut-

formade vi underliggande frågor som var strukturerade utifrån tidigare forskning och studiens 

teoretiska utgångspunkter. Under temat Facebook utformade vi frågor som kunde ge generella 

svar om studenternas Facebook-användning och vad de gillade att ägna sin tid åt när det var inne 

på Facebook. Dessa frågor gjordes enkla och lätta att svara på för att intervjupersonerna skulle 

komma igång med att prata om Facebook och därigenom kunna slappna av och känna sig be-

kväma. Under temat fotodelning gick vi djupare in på frågor om fotodelning på Facebook, varför 

studenter delade foton på Facebook och för vems skull de delade foton. Vi frågade även om 

känslor och reaktioner när någon annan på Facebook taggar dem i foton och om de brukar tagga 

sina vänner i sin fotodelning. Till sist utformade vi frågor under temat identitetsbyggande. Vi val-

de att lägga detta tema sist då vi ansåg att frågorna behövde ärliga och beskrivande svar från stu-

denterna. Genom att gå in på de djupaste frågorna sist kan vi få bättre svar av de intervjuade ef-

tersom de då känner sig mer bekväma i vårt sällskap. I utformningen av våra teman och underlig-

gande frågor försökte vi hela tiden strukturera frågorna så att intervjun skulle ha en röd tråd. 

Både för att få intervjun att flyta på men även så att den intervjuade skulle veta vilket tema frå-

gorna tillhörde. 
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6.2 Intervjusituation  

För att få med informanternas egna ord bör man enligt Dalen (2011) använda ljudband eller mi-

nidisk när en kvalitativ intervju genomförs. I vår studie använder vi en Iphone för att spela in in-

tervjuerna. Detta gör vi både för att senare kunna ta ut illustrerade citat, men även för att vi själva 

ska kunna föra ett samtal med den intervjuade och ställa följdfrågor utan att vara distraherade av 

att ständigt ta anteckningar. Vi tror även att det kan vara störande för den intervjuade om vi un-

der större delen av intervju tittar ner i våra papper för att anteckna vad de säger.  

6.3 Urval 

Vi har valt att intervjua studenter i åldrarna 18 till 25 år som studerar på högskolan i Jönköping.   

Vi har valt denna målgrupp då vi vet att unga människor är aktiva på Facebook dagligen, både i 

studiesyfte och privat. Bobkowski (2008) menar att sociala nätverk som MySpace och Facebook, 

har blivit oersättliga kommunikations- och själv-presentationsverktyg för amerikanska ungdomar. 

Vi tror att detta gäller även i Sverige och för svenska studenter. Då vi själva är studenter så tror vi 

även att vi har en god förståelse för hur studenter resonerar i sammanband med fotodelning och 

identitetsbyggnad. Eftersom vår studie inte är ute efter några skillnader eller likheter mellan ut-

bildning och kön så har vi inte låtit detta vara till grund för vilka intervjupersoner som välj ut. Vi 

har däremot ändå varit noga med att försöka få med en bra spridning när de kommer till vilken 

kön eller utbildning som intervjupersonerna har.  

Vi intervjuade totalt 10 studenter. Efter den tionde intervju kände vi en teoretisk mättnad, då våra 

intervjupersoner upprepade vad tidigare respondenter redan sagt.  

 

6.4 Provintervju 

För att testa om intervjuguiden fungerar och för att få fram bra svar till studien bör en kvalitativ 

intervjustudie göra en eller flera provintervjuer, detta enligt Dalen (2011). Innan vi genomförde 

våra intervjuer så gjordes en provintervju av vår intervjuguide. Detta för att testa så att våra frå-

gor och teman var relevanta för vår undersökning och för våra frågeställningar, men även för att 

försöka förebygga framtida misstag. Under provintervjun testade vi även vår inspelningsutrust-

ning för att vara säkra på att den fungerar. Vi valde att utföra vår provintervju på en student på 

högskolan i Jönköping eftersom vi ansåg det viktigt att se om intervjuguiden fungerade för studi-

ens urval. Under vår provintervju märkte vi att vår intervjuguide behövde utvecklas och förbätt-

ras. Vi upptäckte att en del frågor i  intervjuguiden behöves omstruktureras för att intervjuperso-

nerna lättare skulle förstå vad studien ville ha svar på. Några frågor visade sig även vara överflö-

diga eller liknande andra frågor och vi uteslöt då dessa från vår intervjuguide. Däremot märkte vi 
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att våra teman fungerade för att få intervjupersonen att förstå vad vår studie ville ta reda på. Vi 

upptäckte att vi själva var väldigt involverade i vårt eget arbete och hade bakgrundsinformation 

genom tidigare forskning och teoretiska utgångspunkterna som den intervjuade inte visste om. Vi 

fann då att vi måste förklara bättre för våra intervjupersoner om varför vi använder oss av våra 

teman och underliggande frågor. Vi märkte även att den intervjuade hade inriktning på marknads-

föring under intervjun och vi försökte då istället få denna att ge oss svar om identitetsbyggande. 

Vi fann att vi behövde utveckla vår intervjuteknik och förklara bättre vad studiens syfte är för att 

få studenterna att förstå studiens frågor. 

Vi upptäckte även att den plats vi valde för vår provintervju inte var tyst nog för att vår utrust-

ning skulle få så bra ljudupptagning som möjligt. Vi märkte att det blev brus i bakgrunden när vi 

senare skulle lyssna igenom intervjun. Våra intervjuer genomfördes därför i ett grupprum på sko-

lan, där vi kunde vara ifred och utan störande ljud. 

Vi ansåg att endast en provintervju var nödvändig eftersom det visade sig att de ändringar som 

behövde göras i vår intervjuguide var förhållandevis få. Det var bara vissa frågor som behövdes 

omstruktureras eller uteslutas. Men eftersom våra teman fungerade bra och de flesta frågorna gav 

oss de svar som studien var ute efter så ansåg vi att en ytterligare provintervju hade varit onödig. 

6.5 Transkribering 

Transkribering innebär att man skriver ut data man spelat in i samband med fokusgrupper.    

Halkier (2010) menar att transkribering av fokusgrupper är nödvändig innan man bearbetar data. 

Att ha data i skrift är ett bra sätt för att få en bättre överblick över sitt material. Genom att lyssna 

igenom sitt inspelade material kan man även uppmärksamma något som man inte observerade 

under fokusgruppens gång. Data som skrivs ner ska inte reduceras allt för mycket. Den som tran-

skriberar ska inte ta bort ord som förekommer i talet, t.ex. ”alltså” och ”öh”. Man ska heller inte 

ändra ordföljden för att få en mer välstrukturerad text.  

Vi har i vår studie gjort en transkribering av våra inspelade intervjuer. Vår transkribering har vi 

delat  in så att alla våra intervjuade har getts pseudonym. Vi kallar våra olika intervjupersoner för 

A, B, C o.s.v. När vi hade alla våra intervjupersoners svar nedskrivna, gjorde vi en kategorisering 

av vårt material för att se om något material hör ihop eller motsäger varandra. Våra intervjusvar 

har analyserats utefter en tolkningsmetodik för att söka mening och få en djupare förståelse.  
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6.6  Etiska överväganden  

För att vara säkra på att de intervjuade var medvetna om sina rättigheter under själva intervjun, 

utförde vi en punktlista som vi gick igenom innan varje intervju. Denna punktlista tog upp krav 

på information, krav på samtycke och krav på konfidentialitet.  

Krav på information 

Intervjupersonen ska informeras om syftet med forskningen, vilka metoder som kommer att an-

vändas, vem som är forskningshuvudman och att deras deltagande är frivilligt. (Dalen, 2011)  

När vi tog första kontakten till de studenter som vi ville intervjua så var vi noga med att berätta 

om vad intervjun skulle handla om, hur länge den skulle pågå och vad vi skulle använda vårt ma-

terial till. Vi berättade även om syftet med vår undersökning och om vilka teman som vi skulle ta 

upp under våra intervjuer.  

Krav på samtycke 

Forskning får bara utföras om den som blir intervjuad har gett sitt samtycke. Samtycket gäller 

bara om personen i fråga har fått all information om forskningen. Man måste även informera om 

att deltagandet är frivilligt och att de intervjuade har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

(Dalen, 2011)  

Vid första kontakten via mejl med intervjupersonerna så frågade vi om han eller hon ville vara 

med i vår undersökning. Vi gav även ut information om syfte och metod för studien. När vi se-

dan utförde intervjun frågade vi  än en gång om den intervjuade gav oss sitt samtycke efter att 

fått reda på mer information om intervjun. Vi informerade även om att deltagandet var frivilligt 

och den intervjuade när som helst hade rätten att avbryta sin medverkan. 

Krav på konfidentialitet 

Alla uppgifter om de intervjuade ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Intervjupersonerna ska känna sig säkra på att de uppgifter som lämnas under intervjun blir sekre-

tessbehandlade och de ska inte kunna spåras till den person som lämnade en speciell uppgift. 

(Dalen, 2011) 

Vi var noga med att förklara för intervjupersonerna om att deras uppgifter skulle förbli anonyma 

och sekretessbehandlade. Vi informerade även om att vår forskning inte skulle använda sig av 

några namn, kön eller utbildningar. Vi döpte istället våra intervjupersoner till person A, B, C, 

o.s.v. 
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6.7 Metodkritik och undersökningens kvalité 

För att vår studie skulle få en hög kvalité och validitet så använde vi oss av våra tre teman i studi-

ens intervjuguide. Detta för att få ett fungerande samtal men även för att kunna undersöka det 

som vi har som avsikt att undersöka. Genom att använda dessa teman kunde vi vara säkra på att 

ingen viktigt del glömdes bort under intervjun. Detta gav även de intervjuade friheten att kunna 

göra egna reflektioner och fördjupningar inom respektive tema. Efter varje intervju stämde vi av 

de svar vi hade fått in med vårt syfte och våra frågeställningar för att vara säkra på att vi mätte det 

vi hade för avsikt att mäta. Intervjuguiden testades och strukturerades om för att få fram så bra 

frågor som möjligt för studiens resultat. Allt för att kunna fastställa att vår metod fungerade för 

vårt syfte och våra frågeställningar. Något som vi stötte på under vår forskningsprocess var att 

omgivningen kan vara störande både för vår utrustning som spelar in ljud och även för de som vi 

intervjuar då vi inte får deras fulla uppmärksamhet. 

Vi har intervjuat studenter i vår omgivning och tagit det personer som vill ställa upp. Enligt Esai-

asson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) bör man undvika att använda sig av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Vårt urval kan möjligtvis tolkas som ett sådant. Däremot har vår studies syfte 

varit att undersöka just studenter, då tycker vi att vårt urval ändå bli argumenterat eftersom vi 

själva som studenter har förståelse för deras tankar och resonemang. Samtidigt för att vi ska kun-

na vara så objektiva som möjligt så har vi använt oss av personer från olika utbildningar och som 

vi inte känner personligen. Enligt Dalen (2007) kan ett problem uppstå om man är mycket för-

trogen med det fält som studeras eftersom forskaren kan ha problem att se särdrag och speciella 

kännetecken i sin studie. Detta fenomen kallas going native. I och med att vi är mycket intresse-

rade av Facebook var vi lite oroliga över att vi kanske skulle falla i denna grop. Vi försöker därför 

se på allting i ett större perspektiv och vara objektiva under studien. Vi anser att det är bra för oss 

att vara medvetna om going native eftersom vi då är mer uppmärksamma och lättare kan undvika  

misstag som annars kunde ha gjorts.  
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7 Resultat- och analysredovisning 

I detta kapitel redovisas och analyseras studiens material utefter tidigare forskning och studiens 

teoretiska utgångspunkter. Resultatet är indelat i tre teman: Facebook, fotodelning och identitets-

byggande. Inom dessa teman redogörs de svar som vi fått fram genom vår intervjuguide. 

7.1 Tema Facebook 

För att få in generella svar om de intervjuades Facebook-användning så frågade vi studenterna 

hur ofta de var inne och vad de brukade ägna sin tid åt på Facebook. Vi frågade även vad de såg 

som största fördelen och nackdelen med det sociala nätverket. Samtliga deltagare var inne på Fa-

cebook varje dag och vi fick fram att de går in mellan cirka tre till tio gånger per dag beroende på 

hur deras dag såg ut för tillfället.   

”Ja det är ganska mycket, det kan nog bli upp till tio gånger.” - H 

Det största anledningarna till deltagarnas användning av Facebook, var att uppdatera sig på vad 

deras vänner gör och för att kunna hålla kontakten. Även de som bor längre ifrån och som de 

inte ser varje dag. Detta är samma motiv som Barker och Ota (2011) fann i sin studie om motiv 

för användning av social medier. Att användare vill hålla kontakten  med sina vänner som de 

känner offline. 

”Jag kan se vad mina vänner håller på med och så man kan hålla kontakten lätt.” - F 

En annan anledning till att studenterna använde Facebook är för att skriva statusuppdateringar 

och dela foton för att andra ska se vad de gör i sin vardag och särskilt då familjen och vännerna 

hemifrån som de inte ser lika ofta när man studerar på annan ort. Detta motiv är något som även 

tidigare forskning har kommit fram till. Hunt, Atkin, och Krishnan (2012) fick fram att motivet: 

uttrycka sig själv var ledande för Facebook-användning bland studenter.  

Några av de intervjuade använde även det sociala nätverket för så kallad stalking av vänner men 

även personer som de inte känner så väl offline. Alltså att de tittar på vad andra hittar på i sina liv 

och vilka bilder de lägger ut.  

”Vad jag använder det till?...Att stalka folk…Nämen det är svårt att inte stalka på Facebook. Jag 

menar om man kollar på linjen så ser man ju folk, bilder och grejjer och bah… ah det kan ju vara kul. 

Sen går man ju vidare till en ny bild så ja..” - B 

Facebook var också ett populärt ställe för att spela spel berättade några av de intervjuade. De an-

vänder Facebook för att fördriva tiden. Att många använde Facebook som underhållning var det-
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samma som Papacharissi och Rubin (refererad i Hunt, et al., 2012) hittade när det gällde motiv 

för internetanvändning. Även Hunt, et al. (2012) fick fram i sin studie att underhållning var ett 

ledande motiv för att använda sig av det sociala nätverket Facebook. 

 En aspekt som lockade deltagarna mest var att man snabbt och enkelt kan kommunicera med en 

massa personer på Facebook. Familjen hemma, vännerna och även de som man inte ser så ofta. 

Många tyckte även om att man kan skriva massmejl till flera stycken på en gång så att alla inblan-

dade får samma information. Många av de studerande ansåg att den största fördelen med Face-

book är just för att kunna hålla kontakten med andra och att kunna göra det snabbt och enkelt. 

De menar att innan Facebook fanns så var det svårare att få kontakt med andra. Och inte lika lätt 

som idag. 

”Alla finns på samma kommunikationskälla. Man slipper… som innan Facebook var det ju svårt att 

få kontakt med folk så lätt som nu och man kan få reda på en hel del av Facebook.”  - B 

Många av studenterna ansåg att det var många på Facebook som la ut mycket information om sig 

själva och exakt vad de gjorde i sin vardag. De tyckte att detta var information som de inte alls 

var intresserade av. T.ex. detaljer om andras privatliv och vad de åt till frukost. men de läste det 

ändå eftersom det stod med på tidslinjen där alla uppdateringar kom upp.  

 ”Nackdelen är att man måste höra om folks… ja vad folk äter till frukost och hur mycket dom älskar 

sina barn, man får dom här delarna om folks privatliv som man inte är så intresserad av kan man säga” 

- G 

Andra nackdelar som studenterna berättade om var att de får en uppfattning att vissa spelar en 

slags roll inne på Facebook. Antingen att de överdriver om vissa saker eller att de bara söker 

uppmärksamhet. Detta kan kopplas till tankesättet om att en individ strävar efter att bygga upp 

en identitet eller en roll som den vill behålla. (Goffman refererad i Angelöw och Jonsson, 2010) 

Ellis (2010) menar även att individer kan ha svårt att skilja på sin skapade roll och sin riktiga iden-

titet offline. Att man tillslut tror att det är samma. Många av de intervjuade tyckte att andra skröt 

om sin vardag och fick saker och händelser att låta värre eller bättre på Facebook, än det egentli-

gen var. 

”Folk skryter mycket och kanske förvränger sin vardag. En del får saker att låta antingen mycket bättre 

eller mycket sämre än vad det egentligen är.” – C 
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7.2 Tema Fotodelning  

Under temat fotodelning ställde vi frågor om vilka slags foton som studenterna delar, varför de 

delar foton och även för vems skull som de delar foton.   

7.2.1 Motiv 

Ett funnet motiv som många av de intervjuade berättade om är för att glädja andra, t.ex. genom 

att ladda upp foton på sina vänner och tagga dem. Några av intervjupersonerna gav kommentarer 

som visar på att de ofta är selektiva då de laddar upp foton på sina vänner. Flera av intervjuper-

sonerna tänker på den gyllene regeln när det gäller fotodelning på Facebook. Om de är selektiva 

när det gäller vilka festbilder som ska delas på sina vänner på Facebook, hoppas de att deras vän-

ner gör samma sak för dem. De menar att de själva inte tycker det är roligt när andra lägger upp 

ostädade bilder på dem och då försöker de att lägga upp städade bilder på sina vänner. 

”Jag försöker hålla dem ganska städade, bilder som är neutrala. Jag tycker inte själv att det är roligt när 

andra lägger upp bilder på mig som jag känner: Gud det där vill inte jag att folk ska se!” – E 

Att inte dela fula foton på sina vänner på Facebook kan även vara ett sätt för en individ att styra 

sitt identitetsbyggande. Kanske strävar individen efter att ge ett gott intryck till sina vänner. En 

individ som delar fina foton på sina vänner får antagligen bra omdömen när det gäller sin identi-

tet . Goffman (2007) menar att genom sitt agerande inför andra människor försöker individen att 

kontrollera och styra för att få sin publik att uppfatta sig så som den vill bli uppfattad.  

Många berättade även att det tyckte det är roligt att kolla runt på andras foton och  därför också 

roligt att själv lägga ut bilder så andra kan kolla på dem. 

”Jag lägger ut bilder mest för att det är roligt” - D 

Ett annat motiv som vissa studenter hade för fotodelning på Facebook, var att ge inspiration till 

andra användare eftersom de själva tog inspiration i andras fotodelning. 

”Jag själv tar inspiration av vad andra gör så då hoppas jag att andra kan ta inspiration i det jag gör 

och bara… åh vad kul, det vill jag också göra eller något liknande. Så det är väl lite så också att man 

kan ge idéer till andra.” - F 

Att visa händelser för andra var ett stort motiv bland de intervjuade. De använde fotodelning för 

att visa upp händelser i sin vardag så andra kan se vad de gör. 

”Jag vill att folk ska se vad jag gör. Det känns som att hela grejen med Facebook är att visa vad man 

gör.” – F 



21 

 

Motivet att visa händelser kan även kopplas till Goffmans (refererad i Angelöw och Jonsson, 

2010) tankar om att man vill behålla sin skapade identitet. Kanske via ett stadigt flöde av bilder 

där man visar händelser i sitt liv kan upprätthålla en viss identitet. T.ex. att man vill visa att man 

är aktiv person om man ofta delar foton på träning.  

Många av de intervjuade berättade också att de delar foton just för att deras gamla vänner hem-

ifrån och deras familj kan se vad de gör i nuläget. De vill visa vad som händer i deras liv som stu-

denter. En del såg det som ett sätt att visa sina föräldrar vad de gjorde i sin vardag. Och även för 

att de hade dålig samvete för att de inte hörde av sig så ofta. Så via fotodelningen kunde föräld-

rarna få reda på vad som hände i deras liv ändå. 

”Dels är det ju för till exempel, lite för jag får lite dåligt samvete för att jag hör av mig till mina föräldrar 

ganska sällan. Det är ändå ett sätt för dem att få reda på vad som händer i mitt liv, utan att jag behöver 

ringa varje dag eller varannan vecka.” - G 

Ett annat genomgående tema var att vissa har börjat se sin fotodelning på Facebook som en port-

folio. Särskilt de som angav att de ville bli fotografer. Där man kan visa fina foton man har tagit 

och vissa studenter hoppas att de ska nå ut till någon som ska se deras foton och kanske anlita 

dem som fotograf eller till något annat event. 

 ”I ock med att jag vill bli fotograf så lägger jag upp ganska mycket bilder och hoppas på att nå ut till 

folk med dom.” – C 

Utifrån vårt material så har vi kommit fram till fem motiv för fotodelning på Facebook som var 

de mest utstående bland de intervjuade studenterna på högskolan i Jönköping. Underhållning: 

Många delar foton på Facebook eftersom de tycker de är roligt både för sig själva och andra. In-

spirationskälla: Många delar foton för att inspirera andra att t.ex. resa, laga mat och träna. Gläd-

ja andra: Många delar foton eftersom de fått förfrågan om det av sina vänner. Portfolio: Många 

delar foton i hopp om att bli anlitade för fotoprojekt. Visa händelser för sina vänner: Många 

delar foton för att visa händelser i sitt liv för sina vänner, särskilt för dem som de inte längre ser 

ofta i vardagen då man studerar i annan ort 

Tidigare forskning fann att ett stort motiv för användning av Facebook är för att användare vill 

uttrycka sig. Att man genom text och foto delar med sig av åsikter, känslor och tankar. Detta mo-

tiv kan nära kopplas till motivet: att visa händelser för sina vänner, som vi fann. Studenter vill 

uttrycka åsikter, känslor och tankar genom fotodelning och visa vad man gör i sitt liv. Till exem-

pel om de köper en ny hund eller bil så vill de visa detta så att andra kan få reda på det. 
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”Sist la jag ju upp på min hund. I somras. Då, nämen då ville ju jag att alla skulle veta att jag köpt en 

hund. Liksom nyhet till mitt liv.” – D  

7.2.2 Behov 

 I tidigare forskning beskriver Katz, Blumler och Gurevitch (refererad i McQuail, 2012) teorin 

om uses and gratifications och att individen har ett behov till grund för olika motiv för mediean-

vändning som han eller hon vill tillfredställa. Det som vår studie kan se som ett gemensamt 

mönster utifrån vårt insamlade material är att flera av deltagarna medger att de gärna vill ha likes 

och kommentarer på sina foton av andra användare på Facebook. De menar att detta ger en ego-

boost särskilt om de är bilder som är på dem personligen. En del berättade om hur likes och 

kommentarer kunde förgylla deras dag och hur smickrade de blev.  

”När man får bra feedback så är det ju alltid lite ego-boost. Särskilt då om det är en bild på mig. Man 

blir ju smickrad och det förgyller ju ens dag kan man säga.” - F 

I enlighet med vår studies material och med koppling till det dramaturgiska perspektivet, kan vi 

finna att behovet bekräftelse ligger till grund för studenternas motiv för fotodelning. Enligt 

Goffman (2007) söker individer bekräftelse från sin publik. Denna tanke kan även tillämpas på 

Facebook. I detta fall ser vi att andra medlemmar på Facebook blir publiken och man lägger upp 

och delar olika sorters foton för att man vill ha likes och kommentarer av publiken. Många av de 

intervjuade medgav att de tror man söker bekräftelse och uppmärksamhet på Facebook. 

”Många söker nog bekräftelse och uppmärksamhet.” - C 

Just viljan att få många likes och kommentarer kan även kopplas till att de intervjuade vill tillfred-

ställa behovet självförtroende. De intervjuade berättade att de vet att andra kommer titta på deras 

fotodelning och därför väljer de ut de snyggaste och coolaste bilderna. 

”Asså jag tänker på att… Jag vill lägga upp bilder, Ja som är coola, som är snygga. Just när det gäller 

Facebook för jag vet att andra kommer kolla på dem.” - F 

Goffman (refererad i Angelöw och Jonsson, 2010) anser att livet ses som ett skådespel. Individer 

tar på sig en roll som man spelar. Detta även på Facebook. Om individer som spelar en speciell 

roll får bra feedback för sitt rollspel så blir detta som en ego-boost för individen vilket kan bidra 

till att han eller hon får bättre självförtroende.  
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7.3 Tema identitetsbyggande 

Under detta tema frågade vi studenterna hur de upplevde att deras identitetsbyggande påverkades 

av sin egen och andras fotodelning på Facebook. Både hur det påverkar identitetsbyggandet on-

line på Facebook och offline i verkliga livet 

Materialet från intervjuerna visade att egen fotodelning på Facebook påverkar en individs identi-

tetsbyggande online positivt eftersom man kan vara selektiv med vad man delar. Enligt Goffman 

(2007) försöker en individ kontrollera och styra hur dess publik ska uppfatta honom, genom sin 

presentation och sitt agerande inför andra människor. Med utgångspunkt från den dramaturgiska 

teorin borde det vara mer rimligt att individer hellre vill ladda upp egna foton på sig själv. Detta 

för att lättare kunna styra vilka foton som ska synas på deras profil.  Det borde även påverka 

identitetsbyggandet negativ om andra delar foton på en individ eftersom individen då inte har 

kontroll över hur han eller hon framställs. Men utifrån studiens resultat har vi kommit fram till en 

helt annan synpunkt.  

De flesta studenterna tycker om att bli taggade av andra eftersom det påverkar deras identitets-

byggnad online och offline mer positivt, än om de laddar upp egna foton och särskilt foton på sig 

själva.  

”Det beror på hur man ser på det men jag skulle nog säg att jag gillar att bli taggad hellre än att lägga 

upp på mig själv.” - G 

Delar man för mycket foton på sig själv kan detta påverka byggandet av onlineidentiteten negativt 

då man kan uppfattas som självcentrerad. Men andras fotodelning på Facebook kan påverka en 

individs identitetsbyggande online positivt för att individen kan porträtteras som social, aktiv och 

attraktiv. De intervjuade berättar att de känns bättre när någon annan taggar en bild på dem efter-

som de kan uppfattas som egoistiska annars. 

”Det är bara för att, jag känner inte att jag är den typen som sagt som är lite så här ego och gillar 

att lägga upp bilder på mig själv. Om det ska vara någon bild på mig så känns det bättre att någon 

annan gör det. Annars så blir det… Att jag känner som om jag lägger upp en bild på mig själv som 

jag har tatt liksom sådär, så bara titta på mig. Här är jag liksom.” - A 

 

En del studenter berättade att de inte gillade att bli taggade av andra just eftersom de då hade 

mindre kontroll. Men detta kan de avstyra genom att avtagga de foton de inte vill ha på sin profil. 
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”Alltså jag tycker inte om när personer lägger upp bilder på mig för att jag har ingen kontroll längre över 

vad som händer.” - E 

Resultatet visade även på att egendelade foton på Facebook påverkar identitetsbyggandet offline 

positivt då det bidrar till att vänner får personlig information om hur en individen kan tänkas bete 

sig offline. Detta kan underlätta konversationer utanför Facebook eftersom andra får en uppfatt-

ning av hur individen vill bli bemött. Det kan även uppstå en mer öppen konversation.  

Andras fotodelning av en individ på Facebook påverkar identitetsbyggandet offline positivt eller 

negativ beroende på hur selektiv individen är när det gäller de foton som ska visas på individens 

profil.  Man kan bestämma själv mycket genom att avtagga de bilder man inte vill ska visas på sin 

profil. Många av studenterna berättar att de vill imponera på andra på Facebook. Och då avtaggar 

de sig på foton som de inte gillar. De vill vara nöjda över sig själva på Facebook. 

”Jag avtaggar, absolut… För att jag vill se snygg ut på Facebook, jag vill vara nöjd över mig själv på 

Facebook. Alla vill väl imponera på folk? På Facebook just vill jag visa ett bra yttre särskilt för dem 

som man inte känner.” - D 

Vi frågade även studenterna om de försökte styra byggandet av sin identitet genom fotodelningen 

på Facebook. Många av intervjupersonerna berättade att de strävar efter att visa samma identitet 

online som offline. De känner att vännerna får en bra grund via Facebook för hur de är som per-

soner offline. Men samtidigt vill de bara ha bilder som de själva gillar på sin profil. De vill vara 

bekväma med vad de visar för andra. 

”Jag vill nog känna mig bekväm om det är bilder på mig.” - A 

De flesta är mycket selektiva och bara de snyggaste fotona får synas på deras profil. De ber andra 

användare ta bort bilder som de inte tycker om. 

”Om jag inte gillar en bild som jag har blivit taggad så brukar jag ta bort den  eller be den som taggat 

att ta bort den.” - D 

Detta beteende kan liknas vid Goffmans (2007) tankar om att individer gör förberedelser innan 

de träder fram på scen. Man visar aldrig sina misslyckanden och vägen till den man är på scenen. 

På sin Facebook-profil visar man bara de foton som man vill ska representera sig själv, den man 

vill att världen ska tro att man är. Att man skapar ett bättre jag på Facebook är något som Ellis 

(2010) menar är vanligt och att Facebook-användare kan ha svårt att skilja mellan sin identitet 

online och offline. Att det tillslut tror att de har den identitet som de har byggt upp på Facebook. 
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i verkliga livet. Att online-identiteten och offline-identiteten helt skiljer sig är dock något som vårt 

resultat inte visar på. Studenterna anser att de foton de visar på Facebook kan liknas med deras 

offline-identitet och även att deras vänners identiteter är detsamma online som offline. Däremot 

upplevde flera av intervjupersonerna att vissa vänner som de inte har nära kontakt med, kunde 

bete sig annorlunda online mot vad de har för beteende offline. De anser att vissa personer skaf-

far sig en fejkad personlighet på Facebook. 

”Folk skaffar sig någon slags fejkad personlighet” - C 

Foton som visas på Facebook speglar alltså individers identitet offline men bara den bästa sidan 

hos dem. Enligt Goffman (2007) kan en individs uttrycksförmåga delas in i två kategorier: uttryck 

som sänds ut och uttryck som överförs. Goffman (2007) menar att man i verkliga livet uttrycker 

sig oavsiktligt och avsiktligt och genom dessa uttryck förmedlar en viss identitet. Detta tankesätt 

kan även kopplas till fotodelning på Facebook, då en individ genom sin och andras fotodelning 

ger andra en uppfattning om hur den är. De studerande berättar att de vill bli taggade i roliga och 

glada bilder och hoppas då ge intrycket till andra att de är glada och trevliga personer. 

”oftast blir man ju taggad i glada, roliga bilder och då ser man ju glad ut. Och folk kanske får det in-

trycket också.”  - F 

Funktionen avtaggning på Facebook gör att det finns möjligheter till selektivitet i valet av foton 

på sig själv. De flesta användare på Facebook är medvetna om fotodelningens påverkan av sitt 

identitetsbyggande både online och offline och gör sitt bästa för att styra den till sin fördel. 

Ett motiv som vi fick fram var att studenter gillar  att dela foton på vänner just för att då delar 

kanske vännerna på dem nästa gång. Här kommer också en stor selektivitet in i bilden då man 

endast vill dela städade och fina bilder på sina vänner. Både för att bygga en bra identitet som 

vännerna tycker om men även för att man inte vill att vännerna ska dela fula bilder på sig själv. På 

detta sätt kan även studenterna försöka styra sina vänners fotodelning.  De studerande berättar 

att de tycker det är viktigt att de inte lägger ut förödmjukade bilder på sina vänner eftersom de vill 

utstråla en bra personlighet. 

”När det är en bild på andra så ser jag till att dom inte blir förödmjukade eller på nåt vis. Ja alltså anser 

att det är ett okej foto på dem.” - B 
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Goffmans (2007) åsikter stämmer vad det gäller viljan att styra och ha kontroll. Individer vill bara 

att det inte ska synas direkt på Facebook. vi kan därmed bekräfta att Goffmans teori (2007) om 

att man döljer dåliga egenskaper bakom scenen stämmer. Facebook kan ses som en virtuell scen.  

7.3.1 Miljöombyte 

Inom temat för identitetsbyggande framkom även en underliggande kategori som vi tidigare inte 

hade för avsikt att undersöka. Kategorin som vi fann var miljöombyte. Från vårt material fann vi 

att många av de studerande hade börjat använda Facebook och särskilt då fotodelning på Face-

book på ett annat sätt när det flyttade hemifrån för att studera. Detta miljöombyte gjorde så att 

flera av de studerande började fundera mer på hur det framställde sig själva. Många av de stude-

rande började använda fotodelningen som ett sätt att visa familj och vänner från hemorten hur 

man hade det i sitt nuvarande liv. Vissa uppgav att man ville imponera på vännerna hemifrån.  

”Jag vill imponera lite på de hemifrån. Asså visa mitt liv nu typ” - F 

Andra sa att de bara ville berätta vad som hände i deras vardag för att familj och vänner skulle få 

reda på vad de gjorde. De intervjuade berättade att de ville visa att de var  levande, särskilt för 

dem hemifrån. 

 ”Man vill inte vara för attentionwhore. Men det ska vara roliga bilder och man ska veta att okey men 

det här kan väl folk uppskatta och sen vet de att jag är levande i alla fall.” – B 
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8 Resultatdiskussion 

I denna diskussion redovisas våra frågeställningar och de svar vi fått fram utifrån resultatet och 

analysen. Vår studie kommer även sättas i ett större perspektiv och ge förslag till vidare forskning.  

8.1 Till vad använder studenterna Facebook? 

Samtliga deltagare använde sig av Facebook dagligen för att kommunicera med sina vänner på 

internet. De ansåg att Facebook var ett snabbt och lätt sätt att kommunicera med alla sina vänner.  

Särskilt var det ett bra sätt för att upprätthålla kommunikationen med familj och vänner från 

hemorten. Utifrån studiens resultat och tidigare forskning kan vi bekräfta att underhållning är ett 

stort motiv för studenter när det gäller användning av internet och Facebook. Studenterna an-

vände även Facebook som ett sätt att stalka andra användare. Både sina vänner men även perso-

ner som de inte känner så väl offline. 

8.2 Vad är studenternas motiv för fotodelning på Facebook? 

Genom en analys av materialet, kom vår studie fram till att de intervjuade studenternas mest le-

dande motiv för fotodelning på Facebook var: underhållning,  inspirationskälla, glädja andra, 

portfolio och visa händelser för sina vänner. Motivet att visa händelser kan styrkas i och nära 

kopplas till motivet: att uttrycka sig som var ett funnet motiv i tidigare forskning om Facebook-

användning. Utifrån vår analys kom vi fram till att behoven bekräftelse och självförtroende är  

grundläggande behov bakom motiven för fotodelning. Detta kan även styrkas i Goffmans (2007) 

tankar om att livet är ett skådespel och att individer vill få bekräftelse av sin publik. Individer vill 

även få feedback på sitt rollspelande och denna feedback kan leda till tillfredställelse av behovet  

självförtroendet. 

8.3 Hur påverkar fotodelning på Facebook en individs identitetsbyggande, on-

line och offline? 

Intervjupersonerna ansåg att deras identitet online och offline överensstämde och de försökte 

genom fotodelningen på Facebook att visa vilken identitet de hade offline. De flesta angav att 

man vill visa vem man är i verkliga livet men samtidigt delger man bara de bästa sidorna av sig 

själv på Facebook. Ellis (2010) beskriver den delning som sker på Facebook som en ständig på-

gående process av identitetsbyggande. Även att den identitet som individer bygger online görs 

genom individers kunskap om samhällets normer och hur man ska se ut och bete sig. För att visa 

sin bästa sida så valde deltagarna att selektivt välja vilka foton som skulle visas på deras profil. 

Detta påvisas även i det dramaturgiska perspektivet och Goffmans (2007) åsikter om att individer 

är kontrollerande och styrande för att på bästa sätt kunna förmedla en bra identitet. Detta stärks 



28 

 

även i tidigare forskning då man har sett att individer på Facebook skapar sin identitet utefter hur 

de vill att publiken ska tro att de är. Enligt det dramaturgiska perspektivet vill individer dölja sina 

misslyckanden när de är på scenen. Studenterna berättade att de är selektiva bakom scenen. De 

väljer vilka foton som får visas och deras Facebook-profil kan ses som en scen där man visar upp 

sig. 

Vi kan slutligen konstatera att de intervjuade studenterna hade flera åsikter om hur fotodelning på 

Facebook påverkade deras identitet online och offline. De ansåg att för mycket egen fotodelning 

påverkade identitetsbyggandet negativt då man kunde uppfattas som självcentrerad. Andras foto-

delning däremot påverkade identitetsbyggandet positivt då man ansågs vara social och aktiv. 

Sammanfattningsvis kom studien fram till att fotodelning påverkar studenternas identitetsbyg-

gande mest positivt. Detta eftersom det går att styra fotodelningen på många sätt. Sin egen foto-

delning påverkar man själv och andras fotodelning kan man kontrollera genom funktionen att 

avtagga sig. Vi fick en stark uppfattning om att de intervjuade var medvetna om fotodelningens 

påverkan och gjorde allt för att styra den till sin fördel. 

8.4 Miljöombyte 

Under insamlingen av vårt material, fann vi en underliggande kategori om miljöombyte som var 

intressant att titta närmare på. Denna kategori visar ytterligare på en variabel som är avgörande 

när det gäller hur individer bygger sin identitet via fotodelning. Idag är det ganska vanligt att man 

gör många miljöombyten i sitt liv. Antingen när man flyttar, studerar på annan ort eller byter ar-

bete. Vi tror då att man även på de social medierna gör en omställning när det gäller hur man vill 

att ens identitet ska uppfattas. Man följer normer och regler från den kultur eller plats man kom-

mer till. Allt för att skapa en så bra identitet som möjligt för sin publik. 

Många av de studerande ändrade sitt tankesätt om fotodelning när det flyttade till en ny ort. 

Många vill visa för sina gamla vänner vad det gör i dagsläget. Detta tror vi kan ha koppling till att 

man söker bekräftelse, även från personerna från sitt gama liv. Vännerna har kanske varit med 

mycket under studenternas gamla liv och då vill man både visa upp vad man har åstadkommit 

men även imponera. 

8.5 Studien i ett större perspektiv 

Barker och Ota, (2011) undersökte kulturella skillnader och likheter mellan amerikanska och ja-

panska unga kvinnor och deras användande av sociala medier. Det primära motivet för de unga 

kvinnorna i båda länderna var att använda sociala nätverk för peer communication, alltså för att 

kommunicera med personer som man känner offline i den digitala världen. Detta motiv var något 



29 

 

som också visade sig vara betydande för studenter i Jönköping. Vi tycker att detta var en intres-

sant upptäckt då vi anser att användandet av sociala medier är liknande i andra länder runt om i 

världen.  

Flera av våra intervjupersoner visade sig dela foton de tagit med en systemkamera och de använ-

de Facebook som en slags portfolio för sina bästa foton. En anledning till deras delning var för 

att de hoppas att någon ska ge dem en förfrågan om foto-uppdrag. En annan anledning till del-

ning av deras foton var för att få många likes och kommentarer. Alla intervjupersoner tycker det 

är roligt att få positiv feedback och att det stärker självförtroendet. Vi tror att det finns betydligt 

fler människor än de studenter vi intervjuade som delar sina bästa foton på Facebook. En konse-

kvens av fotodelning på Facebook som vi tror att många inte tänker på, är att det som delas på 

Internet kommer att stanna där. Då en individ laddat upp ett foto på Facebook ger dessutom han 

eller hon rätten till Facebook att använda det, Fler människor borde bli mer medvetna om konse-

kvenserna av fotodelning på Facebook. Är tillfredställelsen av behovet bekräftelse mer värt än att 

vara enda ägaren till sitt eget foto? 

8.6 Förslag till vidare forskning 

Att använda oss av enskilda intervjuer fungerade bra för att få fram ett relevant resultat. Vad som 

också skulle vara en lämplig metod för en studie likt denna, är att använda sig av fokusgrupper. 

En fördel med fokusgrupper är att samtalet mellan deltagarna kan leda till intressanta och ut-

tömmande diskussioner. Jämfört med intervjuer kan kanske fokusgrupper ge fler kommentarer 

kring intervjufrågorna och detta bidra till en ytterligare förståelse av resultatet.  

Som ett utvecklande av vår studie och för att få fram mer förståelse för resultatet jämfört med 

tidigare forskning, kunde vi haft frågor i vår intervjuguide om miljöombyte. Hur det var att om-

ställa sin identitet i sammanband med starten av högskolan och om studenterna vid miljöombytet 

ändrade sin identitet både online och offline på Facebook. Tyvärr var detta en aspekt som vi kom 

på under slutet av intervjuarbetet och på grund av tidsbrist fanns inte möjlighet att göra om inter-

vjuerna. 

En annan utvecklingsmöjlighet skulle vara att genomföra intervjuer om fotodelning och identi-

tetspåverkan på Facebook, med olika åldersgrupper. På så sätt skulle man kunna göra en jämfö-

relse och ta reda på om åldersgruppernas åsikter skiljer sig åt, samt hur ofta de delar foton. Vi har 

tidigare haft en känsla av att våra föräldrar idag är mer aktiva på Facebook än vad vi är. Denna 

känsla förstärktes under våra intervjuer, då även vissa av våra intervjupersoner gav antydningar 

om att de upplever att de äldre börjar ta över Facebook. En studie med olika åldersgrupper skulle 
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bidra till en förståelse för målgrupper på Facebook. Är det kanske så att genomsnittsåldern på 

Faebook har stigit? 
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 

Facebook  

1. Hur ofta är du inne på Facebook under en hel dag? 
2. Till vad använder du Facebook? 
3. Vad gillar du att göra på Facebook? 

4. Vad ser du som den största fördelen med Facebook? 

5. Vad ser du som största nackdelen med Facebook? 
 

Fotodelning 

1. Delar/lägger du foton direkt till Facebook eller även via andra sociala medier så som Instagram m.m.? 
2. Vilka slags foton delar du på Facebook? 

 Natur, vänner, boende, själporträtt, sportaktiviteter, bilder från Internet  
1. Varför väljer du att dela dessa foton? 
3. Varför lägger du upp foton? 
4. Hur tänker du när du lägger ut foton? 
5. För vems skull lägger du upp foton? 
6. Brukar du tagga dina vänner i foton?  

 Varför? 
7. Hur upplever du att dina vänner reagerar på din fotodelning? 

 Tycker du om den reaktionen? 
8. Brukar dina vänner gilla dina foton? 
9. Beskriv känsla du får när någon gillar ett foto på dig? 

Identitetsbyggande 

1. Upplever du att du har vänner som utstrålar en annan personlighet på Facebook än den som de visar offli-
ne?  

 På vilket sätt är de annorlunda? 
2. Hur känner du när någon lägger upp ett foto på dig?  
3. Avtaggar du dig från foton på dig själv du inte tycker om? 

 Varför? 
4. Föredrar du att lägga upp egna foton på dig själv eller då du blir taggad i foton? 

 Förklara? 
5. När någon taggar dig i ett foto, hur upplever du att det påverkar din identitet: 

 Offline? 

 Online? 
6. Tycker du att den personlighet du visar genom dina foton på Facebook, även är den du har offline? 

 Vill du att den ska vara samma? 
7. Hur upplever du att din fotodelning på Facebook påverkar din identitet?  
8. Generellt, vad tycker du om fotodelning på Facebook? 

 

 


