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Studiens syfte är att granska bilder, layout och reklam från olika webbplatser och analysera hur 

dessa bilder kan påverka ungdomar i deras konstruktion av sin identitet. De hemsidor som granskats 

valdes ut genom en informant och valet av informant gjordes genom en enkätundersökning som 

fokuserade på vilka webbplatser ungdomarna besökt under en vecka. Den valda informanten blev 

en 15-årig tjej som fyllde i enkäten utförligt och hade besökt många hemsidor som innehöll många 

bilder och som var intressanta för studien. Studien av de olika webbplatserna visade att hemsidorna 

hade mestadels neutral layout, men innehåll många bilder med många olika starka budskap. Genom 

att spara och dela bilderna via sin egen profil och andra hemsidor ges man som användare möjlighet 

att uttrycka och konstruera vem man är och vem man vill vara genom att förknippas med en viss typ 

av bilder. Många är bilderna på de olika webbplatserna föreställde ungdomar vilket kan orsaka ett 

problem i konstruktionen av identitet då bilder som publiceras på internet är svåra att ta bort och en 

bild på en person kan postas utan personens medgivande. 
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1 Inledning

Fler och fler människor använder idag internet som en källa till nyheter, underhållning och även 

social interaktion. Det finns webbplatser för alla tänkbara syften och inriktningar, och de flesta 

webbplatser innehåller någon typ av bilder. Varje forum, nyhetssida och blogg innehåller ett urval 

av bilder som gestaltar och symboliserar olika saker. Webbplatsen och dess medlemmar ingår i en 

grupptillhörighet och skapar och konstruerar olika slags identiteter som både kan stå för sig själva 

men också är möjliga för en besökare av webbsidan att identifiera sig med. Många webbplatser 

erbjuder även möjligheten för besökaren/medlemmen att själv ladda upp bilder eller texter, både 

objekt som ursprungligen kommer från andra webbplatser där webbplatsen fungerar som en 

samlingsplats för texter och bilder av ett speciellt ämne, eller bilder som är uppladdade av 

besökaren själv. Att ta del av och uttrycka sig genom bilder i olika sammanhang online kan vara ett 

sätt för en person att skapa och konstruera sina egna identiteter/en särskild identitet eller få sina 

identiteter påverkade, bekräftade eller bli inspirerad till förändring. Internet är idag så frekvent och 

vardagligt använt att vad som gestaltas och uttrycks på internet kan räknas till det som tillhör 

användarens/betraktarens verklighet. Ungdomar är i synnerhet aktiva användare av internet, och tar 

dagligen mot en stor mängd av information, bilder och reklam från de webbplatser de besöker. 

Webbplatserna kommunicerar med besökaren och kan projicera åsikter och värden inte bara genom 

den eventuella text som webbplatsen innehåller, utan även genom de bilder och andra visuella 

medel som likt reklam i media vill få oss att tycka och tänka i en viss riktning. Det sägs ju att en 

bild säger mer än tusen ord. 

1.1 Ämnesval

Ämnesval för studien fokuserar olika webbplatsers bilder. I denna studie studeras och diskuteras 

olika webbplatsers bilder och deras möjliga funktion vid ungas konstruktion av sina identiteter. 

Undersökningen fokuserar både webbplatsernas layout och reklam samt bilder som är uppladdade 

av  webbplatsens medlemmar. För att inte urvalet av webbplatser ska bli för stort samlas empirin in 

från en fallstudie som utgörs av en högstadieelevs internetkonsumtion under en veckas tid. Sedan 

tolkas de bilder, de reklamannonser och den layout som finns på dessa webbplatser. Ämnet är 

intressant då internet idag är ett medium som i stor utsträckning i likhet med tv, tidningar och 

skyltfönster runt omkring oss ständigt visar bilder och kommunicerar normer, värden och åsikter till 

betraktaren.  Webbplatser såsom bloggar, sidor som bygger på social interaktion och 

underhållningssidor kan genom sina bilder kommunicera fler än ett budskap, och har ofta 

”undermeningar” som man kan tolka när man tittar på bilderna. Det är intressant att undersöka vilka 

bilder som dyker upp på vilka webbplatser, i vilket sammanhang samt hur stora delar av 
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webbplatserna som fokuserar på bilder och reklam. Som blivande lärare i bildämnet är det intressant 

och viktigt att förstå ungdomars internetkonsumtion, att analysera de bilder som finns på olika 

webbplatser som ofta besöks av ungdomar samt vilken funktion dessa hemsidor kan ha för att 

konstruera och uttrycka sin identitet eller sina identiteter. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Huvudsyftet för denna undersökning är att göra en fallstudie på webbplatser som en högstadieelev 

besökt på fritiden och tolka de bilder, layout och reklam som förekommer på dessa webbplatser. 

Undersökningen fokuserar hur webbplatserna informanten besökt kommunicerar med hjälp av bild 

och form samt vilken funktion dessa webbplatser och bildernas budskap kan ha vid konstruktion 

och uttryck av ungdomars identiteter.

Frågeställningarna är följande: 

− Vilka olika webbplatser besöker informanten på sin fritid? 

− Hur ser layouten ut på webbplatserna och vilka bilder samt vilken reklam finns där?

− Vilka budskap kan man tolka ur webbplatsernas bilder?  

− Vilka funktioner har dessa webbplatser för att konstruera och uttrycka ungdomars 

identiteter?

1.3 Forskningsöversikt

Nedan följer beskrivningar av tidigare forskning som berör detta forskningsfält. 

 Elza Dunkels har i sin bok Vad gör unga på nätet? (2012) forskat om hur ungdomar förhåller sig 

till nätet och hur detta förändrar deras självbilder samt vilka risker och fördelar som finns med 

ungas nätanvändning. (Dunkels 2012, 19). Dunkels skriver att allt fler ungdomar lägger upp bilder 

på internet i syfte att få bekräftelse och uppmärksamhet. Hon konstaterar att ungdomar och 

människor i allmänhet vill visa upp och spegla sig i varandra, och att det därför är viktigt för många 

ungdomar att ladda upp bilder på sig själva eller genom egna bilder och bilder i allmänhet visa upp 

vem man är och uttrycka sig själv online (ibid, 51). 

I Unga och Nätverkskulturer – mellan moralpanik och nätromantik (Lindgren m fl, 2007) deltar ett 
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flertal författare och ämnar i sina olika kapitel att öka förståelsen för hur ungdomar använder och 

påverkas av nätet. Fokus för hela antologin ligger på hur unga använder nätet som källa för 

socialisation och identitetsskapande. Författarna skriver bland annat om hur hur vuxna ser på 

ungdomars internetanvändning och kommer fram till att konflikter kan uppstå angående hur vuxna 

respektive ungdomar ser på internet och dess användningsområden (Lindgren 2007, 7). En annan 

författare forskar om hur unga kvinnor konstruerar sin självbild och ser på sin egen kropp genom att 

blogga och uttrycka sig på internet (Palmgren 2007, 81). 

Eriksson och Göthlund diskuterar i sin bok Möten med bilder – tolkning och analys av visuella  

uttryck (2012) bildens verkan och påverkan. De frågar sig om mediekulturens bilder är orsaken till 

att ungdomar och människor i allmänhet beter sig, tänker och uttrycker sig så som de gör. De 

kommer fram till att bilder absolut påverkan oss, men att varje människa möter bilder utifrån sina 

egna förutsättningar (Eriksson & Göthlund 2012, 199). De berättar att det är svårt att fastslå en bilds 

generella påverkan, men de kan konstatera att bilder påverkar och att påverkan ofta är stark (ibid, 

200). 

1.4 Teoretiska utgångspunkter

Nedan kommer teoretiska utgångspunkter läggas fram och presenteras. Dessa teorier används i 

analysen av bildmaterialet från webbplatserna, och belyser syftet och frågeställningarna. 

Lindgren skriver i sin bok Ungdomskulturer (2009) om populärkultur, vilket ungdomars bildvärld i 

stor utsträckning kan definieras som (Lindgren 2009, 17). Populärkultur innefattar kultur som är 

populär hos och konsumeras i vardagen av den stora massan och definieras utifrån dess form, 

estetiska värde, kvantitet samt sociologiska och politiska form. (ibid). Begreppet populärkultur 

används här för att kunna definiera de bilder och webbplatser som faller inom ramarna för 

populärkultur. Lindgren presenterar även i sitt kapitel i Unga och Nätverkskulturer uttrycket 

moralpanik. Enligt Lindgrens forskning uppstår moralpanik lätt när en äldre person som inte är 

införstådd med nyare media möter ungdomar som på olika sätt använder dessa nyare medier, såsom 

internet, speciellt när det handlar om att ungdomar ger ut information om sig själva. (Lindgren 

2007, 12).

Dunkels forskning är relevant för att kunna belysa syftet och frågeställningarna samt analysera 

empirin. Dunkels nämner i Vad gör unga på nätet flickan Frida, som lagt upp lättklädda bilder på 

sig själv på webbplatser där andra medlemmar kan betygsätta bilderna och bilderna dessutom kan 
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nedladdas och spridas av andra människor (Dunkels 2012, 34). Dunkels teori till Fridas beteende är 

att unga till stor del lägger ut bilder på sig själva oavsett riskerna på grund av den 

identitetsutveckling som ungdomar genomgår. Ju större skapandet och förändringen av identitet är 

för stunden, desto viktigare blir det att visa sig och bekräfta sig själv online (ibid, 51). Ungdomarna 

och människor i allmänhet är beroende av att spegla sig i varandra för att få bekräftelse, och därför 

blir det så viktigt för många ungdomar att ladda upp bilder på sig själva eller besöka hemsidor där 

andra människor visar upp sig och gestaltar sig själva visuellt. Ett problemet med detta, menar 

Dunkels, är att uppladdningen och spridningen av bilder av ungdomar på internet kan leda till 

kränkning och nätmobbning (ibid). 

Eriksson och Göthlunds bok Möten med bilder innehåller flera viktiga teorier och teoretiska 

begrepp. Författarna skriver att den ursprunliga avsändaren av en bild aldrig kan vara säker på att 

bildens budskap kommer vara identiskt vid början och vid slutet av kommunikationskedjan 

(Eriksson & Göthlund 2012, 199). Bilder tolkas och uppfattas även olika från person till person 

beroende på bland annat kulturella, individuella och subjektiva erfarenheter (ibid). Författarna tar 

upp begreppet representation, vilket innebär att vi genom de bilder/det övriga media vi använder 

oss av konstruerar kultur. (ibid, 19).  Eriksson och Göthlund skriver även om reflexivitet, som 

innebär att vi refererar till oss själva genom att hänvisa till något som står utanför oss själva (ibid, 

196). Detta begrepp kan bidra till att förstå bilders betydelse och dess funktion vid konstruktion av 

identiteter.  Författarna berättar vidare att bilder inte representerar sig själva oberoende av 

sammanhang, eftersom bilden hjälper människan att göra världens föreställningsbar. Istället 

kommer bilden att re-representera världen på något sätt (ibid, 19). 

För att ytterligare förstå internets funktion används teorier från Per-Olof Ågrens bok 69 teser om 

internet (2011). Boken bidrar med korta och tänkvärda teorier om internets användningsområden 

och påverkan av människan.  Ågren skriver att den kanske största förändringen på internet de 

senaste åren är den exponentiella tillväxten av bilder – såväl statistiska som rörliga. Både privata 

hemsidor och företag väljer mer och mer att göra en övergång från text till bild (Ågren 2011, 43). 

Bildens generella syfte är att göra världen föreställningsbar, men bilden representerar inte världen, 

utan re-representerar världen; bilden sätter sig i världens ställe och människan blir en funktion av de 

bilder människan producerat. Om inte människan kan se förbi detta kommer människan tolka 

världen som identisk med bilderna. (ibid).

1.5 Populärkulturella termer och begrepp
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Här förklaras några populärkulturella begrepp för att underlätta vidare läsning. 

En term som används frekvent i studien är IRL, det vill säga en förkortning för In Real Life. Denna 

numera vanliga förkortning används här som en benämning för det som sker utanför internet. Term 

används eftersom det som sker på internet också är verklighet och är  för många lika verkligt och en 

lika stor del av livet som det som sker utanför internet. 

Termen meme  är ett begrepp som används för att beskriva en viss typ av bilder på internet. Memes 

beskrivs grundläggande som följande:

 An idea, belief or belief system, or pattern of behavior that spreads throughout a culture either 

vertically by cultural inheritance (as by parents to children) or horizontally by cultural acquisition 

(as by peers, information media, and entertainment media) (Urban Dictiornary 2003). 

Ett meme är alltså en idé av något slag som sprids genom en kultur. På internet är ett meme ofta en 

bild med ett speciellt tema eller motiv och dessa bilder syns ofta på flera olika webbplatser. Dessa 

memes består av en särskild bild och en text som följer ett särskilt tema. Dessa teman behöver inte 

ha en logisk förklaring. Det finns till exempel en bild på en muräna som alltid ackompanjeras av en 

ordvits, eller en bild på en pingvin med blå bakgrund där den som laddat upp bilden skrivit om 

någonting pinsamt, och en bild på samma pingvin med röd bakgrund där det står om en positiv 

bedrift. Det finns en bild på en gräsand som ackompanjeras av goda och uppfostrande råd. Dessa är 

bara några exempel på en stor mängd memes. På de flesta webbplatser där memes laddas upp och 

visas får man inga förklaringar till varför en viss typ av text tillsammans med en viss bild bildar ett 

meme. För att förklara detta finns webbplatser som till exempel Know Your Meme. Ursprunget till 

ett meme är okänt för de flesta men betydelsen av ett meme är ofta allmänt känt och 

populärkulturellt aktuellt så att både ungdomar och vuxna som genom internet kommit i kontakt 

med memes förstår innebörden av ett meme bara genom att se bilden. Någon ytterligare text behövs 

alltså inte alltid för att förstå innebörden av memet. Men utanför ett konkret sammanhang blir 

memet innehållslöst, eftersom man genom att till exempel se pingvinen med blå bakgrund förstå att 

någonting pinsamt har hänt, men man vet inte vad. Det är därför bilderna behöver ackompanjeras av 

text eller på något annat sätt synas i ett sammanhang där det finns en konkret historia inblandad, för 

att inte förlora sin mening. För bildexempel, se bilagor. Vilka memes som är populära ändras ofta 

och nya memes tillkommer hela tiden. Ett meme kan alltid bli omodernt precis som musik och 

kläder kan bli omodernt. 

Idag talar man även om uttrycket trolling som generellt förekommer i stor utsträckning på internet, 

oftast på webbplatser där medlemmarna kan diskutera och interagera med varandra. Trolling 
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kommer från det engelska ordet trolling som betyder dragrodd. Ett internettroll kastar in 

missledande, intetsägande eller provocerande kommentarer i diskussionstrådar och försöker på detta 

vis dra bort diskussionen från det egentliga ämnet, och göra folk upprörda (Ågren 2011, 41). Troll 

vill i regel inte att andra ska veta att de trollar, eftersom effekten blir större om andra personer tror 

att trollet menar allvar.

För att till fullo förstå vilka typer av webbplatser som granskas förklaras här vad de olika typerna av 

webbplatser som förekommer i denna studie innebär. Bloggar är skapade och skrivs av en eller flera 

personer. Bloggen kan innehålla text och bilder och fokuserar oftast på någons liv, eller kanske ett 

speciellt tema som mode eller träning. Det är vanligt att andra kan kommenderar på de inlägg som 

bloggägaren skriver. Social community-sidor är sidor som fokuserar på social interaktion och där 

vänner-systemet, det vill säga att man kan bli vän med andra medlemmar och ta det av vad de 

skriver, är centralt. Sidor av den här typen brukar tillåta att medlemmarna har en egen profil där de 

kan skriva och ladda upp bilder. Underhållningssidor har ofta ett tema och fokuserar på att genom 

text och/eller bild vara underhållande. Social interakton är inte lika viktigt. Bildsidor kan liknas vid 

underhållningssidor men lägger ofta mer fokus på rent estetiskt tilltalande bilder. För exempel på 

hemsidor, se enkäten i metod: tillvägagångssätt nedan. 

1.6 Metod

1.6.1 Tillvägagångssätt

För att göra ett urval av webbplatser från vilka empiri ska hämtas gjordes en enkätundersökning för 

att välja ut en informant. Informantens personliga inloggningsuppgifter till hemsidorna är 

naturligtvis privata, då fokus inte ligger på att tolka och analysera informanten personliga profiler 

på webbplatserna. Det som granskas är alltså webbplatserna layout, reklam samt bildgrupper, 

bildsidor och profiler som är offentliga. En jämförande analys av likheter och skillnader mellan 

webbplatserna görs också. För att få en större insyn i  vilka webbplatser ungdomar besöker väljs 

informanten ut från en större grupp.  Valet att samla empiri från en informant istället för en större 

fokusgrupp beror på att urvalet av webbplatser annars kan bli för spretigt. Att välja ut en informant 

från ett större urval minskar antalet webbplatser som analyseras samtidigt som enkätsvaren ger en 

intressant inblick i ungdomars internetkonsumtion. Informanten valdes ut genom en 

enkätundersökning där ett antal ungdomar fick svara på frågor om sina internetvanor. Utformningen 

av enkäten har stöd från boken Introduktion till forskningsteknik (Judith Bell, 2011), med 

information om hur man utformar enkätundersökningar (Bell 2011, 138). Öppna frågor används i 
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första hand, eftersom man vid kvalitativa undersökningar i största möjliga mån ska undvika ja och 

nej-svar och vill istället få mer utformade och konkreta svar. Till den fråga som har svarsalternativ 

gavs också möjlighet för konkretisering. När en informant valts ut är metoden att i ljuset av teorin 

tolka och analysera bilder från de webbplatser som nämns i dennes enkätsvar för att sedan kunna 

besvara syfte och frågeställningar. 

Valet blev att utforma enkätundersökningen som en dagbok. En klass på en högstadieskola i en 

mindre stad i södra Sverige fick besvara frågorna i enkäten. Eleverna fick uppge sin ålder och sitt 

kön men var i övrigt helt anonyma. Utifrån denna undersökning kunde sedan en informant väljas 

vars internetdagbok studien baseras på. Denna informant blir alltså en representant för enbart sin 

egen internetkonsumtion veckan enkäten besvarades och inte ungdomars i allmänhet, vilket 

fungerar eftersom fokus ligger på studien och analysen av bilder på olika webbplatser och 

webbplatsernas funktion för konstruktion av identitet och inte hur informanten konstruerar sina 

specifika identiteter genom webbplatserna. I enkäten finns dock även frågor som handlade om hur 

ungdomarna själva upplevt att de påverkats av bilder de sett på webbplatser de besökt. Detta beror 

på att informantens åsikter angående detta är intressant vid analys och tolkning av empirin och kan 

bidra till att förklara webbplatsernas funktioner. Nedan följer de frågor som eleverna fick besvara 

till ”internetdagboken”: 

1: Skriv ner de hemsidor du hittills besökt på din fritid under denna vecka. Du ska alltså inte skriva 
ner hemsidor som du enbart besökt i pluggsyfte. 

2: Vilka typer av hemsidor besöker du oftast? Sätt ett eller flera kryss.

•Bloggar

•Forum (Diskussionsforum, rollspelsforum)

•Social community-sidor (t ex Facebook) 

•Underhållningssidor (t ex 9gag, Existenz, Youtube)

•Nyhetssidor

•Bildsidor (t ex Dayviews, DeviantArt, Tumblr)

•Annat

När du satt kryss, ge exempel på några hemsidor som du tycker är bra exempel på ditt val. 

3: Är du själv medlem på något forum/hemsida eller har du en blogg? Berätta kort om detta! 

4: De allra flesta hemsidor innehåller bilder. Hur upplever du de bilder du sett på de hemsidor du 
besökt under veckan? Minns du något du tyckte var särskilt bra eller dåligt? Något som gjorde dig 
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extra glad, arg, fundersam eller liknande? Berätta!

För att eleverna inte skulle bli stressade och skulle få lite betänketid fick de ta med sig enkäten hem 

över helgen på fredagen och fick lämna tillbaka den i början av kommande vecka. 

1.6.2 Etiska överväganden 

Vid etiska överväganden för studien används  några olika texter för att få en korrekt bild av vilka 

etiska regler som gäller när man ska göra en studie där andra människor medverkar. Litteraturen är 

först och främst Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  

(Vetenskapsrådet, 2002), Introduktion till forskningsmetodik (Judith Bell, 2011) och 

Samhällsvetenskapliga metoder (Alan Bryman, 2013). Det  viktigaste vid enkätundersökningen är 

informationskravet, det vill säga att de som fyller i enkäten förstår i vilket syfte de medverkar, vet 

vem jag som utför studien är och vilken slags forskning jag bedriver. De ska även veta om att 

medverkan är frivillig (Vetenskapsrådet 2002, 7). Det är också viktig att tala om för eleverna att 

deras enkätssvar inte kommer att användas till något annat än just denna forskning och att en 

informant kommer att väljas, men att allas medverkan är viktig och intressant för studien. Eftersom 

informanten fyllt 15 år och dessutom är anonym behövs i detta fall inte någon tillåtelse från dennes 

målsman (Svenska Marknadsundersökningsföretag 2013) Alla elever som deltog hade dock 

möjlighet att visa enkäten för sina föräldrar eftersom de tilläts ta med enkäten hem under en helg. 

1.6.3 Analysmodeller

En enkätundersökning vid vilken samtliga elever i klassen deltog utfördes för att sedan göra ett 

urval och välja ut en  informant vars enkätsvar används till den kvalitativa studien. I analysen av 

bilderna, reklamen och layouten används en semiotisk, kvalitativ metod. Eriksson och Göthlund 

beskriver den semiotiska bildanalysen som ett sätt att tolka bilders kommunikation och mening 

(Eriksson & Göthlund 2012, 41). Den semiotiska bildanalysen bygger på att vi som individer har 

möjlighet att tyda bilder, texter och visuella uttryck som budskap eller bärare av mening och att 

artefakten är något man kommunicerar via (ibid, 42). En kortfattad kvalitativ sammanställning av 

samtliga enkätsvar gjordes också för att få en helhetsbild av elevernas internetkonsumtion.
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1.6.4 Källor och källkritik

Informantens enkätsvar och bilderna på de olika webbplatserna utgör empirin, det vill säga 

primärkällorna. Som tidigare nämnt utgör informanten ett fall i och med att denne besvarar frågorna 

i ”internetdagboken” och är grunden för urvalet av webbplatser till min fallstudie. Empirin som 

inhämtas från webbplatser blir tillförlitlig då webbplatsernas bildutbud tolkas utifrån hur de för 

tillfället ser ut, oberoende av andra faktorer. Den valda teorin, sekundärkällorna, är tagna från 

tryckta böcker med mestadels välkända författare för att källorna ska vara  tillförlitliga. Eftersom 

studien baseras enbart på webbplatser och bilder online behövs tillförlitliga teorier att förhålla sig 

till. När man arbetar att med att tolka bilder online blir det extra viktigt att källorna utifrån vilka 

teoretiska utgångspunkter inhämtas är tillförlitliga, eftersom otryckta källor, det vill säga 

informationssidor från internet, kan innehålla felaktig information eller plötsligt ändras. 

1.7 Uppsatsen disposition

I resultatdelen redovisas först svaren från samtliga enkäter kvalitativt. Därefter beskrivs 

informanten och vad denne svarat på de olika frågorna. Sedan följer huvuddelen av 

undersökningen, där de webbplatser informanten besökt under veckan granskas och beskrivs. I 

nästa del, analys och tolkning av resultat, analyseras resultatet och frågeställningarna i ljuset av de 

valda teorierna. Efter analysen följer en kort sammanfattning av analysen och tolkningen av 

resultatet. Nästa del är diskussionsdelen, där arbetet kommenteras och det valda ämnesområdet 

diskuteras i ett vidare perspektiv med utrymme för fortsatt forskning. Sist kommer bilagor, med 

bildexempel från de webbplatser som granskats. 

2 Resultat

2.1. Sammanfattning av enkätundersökningens resultat

Sammanlagt deltog 16 elever i undersökningen, 9 var flickor och 7 pojkar. Vid studie av resultatet 

av enkätundersökningen framgick det att det fanns skillnader i vilka hemsidor flickor och pojkar 

besökte. De flesta ungdomar besökte i absolut största utsträckning hemsidor som antingen är social 

community-sidor eller bildsidor med fokus på underhållning och inspiration. Bland pojkar var 

hemsidor med fokus på bilder och memes populära, samt bilder som fokuserar kring onlinespel. 

Flickor besökte fler sidor med fokus på mode och naturbilder.  Fler än hälften av tjejerna uppgav att 

de besökt hemsidan We Heart It, medan inga killar hade besökt sidan. Mer än hälften av killarna 

hade besökt forum för onlinespelet League of Legends, men det hade inga tjejer. Vissa hemsidor 
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besöktes flitigt av både flickor och pojkar. Det var väldigt få elever som hade besökt en blogg under 

veckan och endast en elev hade en egen blogg. Fler tjejer uppgav att de besökt hemsidor såsom 

Dayviews och Tumblr, medan 9gag var populärt bland både tjejer och killar. Nästan alla var 

medlemmar på någon sida där de själva postar bilder. 

2.1.2 Informantens enkätsvar

Som informant valdes en 15-årig tjej. Hennes enkät var mycket väl ifylld och hon hade svarat 

utförligt på alla frågor. Hon besökte många olika webbplatser som fokuserar på delning och 

uppladdning av bilder, och dessa faktorer ledde till att denna tjej blev vald som informant. Nedan 

följer hennes svar på samtliga frågor. För frågorna så som de såg ut i enkäten, se sida 6. 

Informanten besökte under veckan följande webbplaster: 

-tumblr.com

- facebook.com

- weheartit.com,

-instagram.com

- dayviews.com

-9gag.com. 

Samtliga av dessa hemsidor är antingen social community-sidor, bildsidor eller underhållningssidor 

med fokus på bilder, till skillnad från underhållningssidor med fokus enbart på skriven text. 

Webbplatserna analyseras i turordning efter vilken kategori de tillhör. 

-Informanten uppgav även att hon besökt endast social community-sidor, underhållningssidor och 

bildsidor. Inga bloggar eller nyhetssidor nämndes. 

-Informanten nämnde att hon tidigare haft en blogg som hon använt under ett och ett halvt år men 

som nu var mestadels inaktiv. Hon är en aktiv medlem på de webbplatser hon besökt under veckan. 

- Informanten nämner att hon brukar leta efter bilder på kändisar hon tycker om på de webbplatser 

hon ofta besöker. När hon hittar bilder hon gillar känner hon sig glad och inspirerad. Hon tror att 

många som postar bilder på internet gör det för att göra andra avundsjuka, till exempel om man 

lägger upp en bild på sig själv, som dessutom kan vara manipulerad, eller bilder på platser och 
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naturen som gör att man önskar att man själv vore där. Hon har även varit med om att det dykt upp 

bilder på nakna människor på hemsidan 9gag.com eller obehagliga saker som videos och bilder som 

visar djurplågeri, även om budskapet var att djurplågeri är dåligt. Detta upplevde hon som väldigt 

obehagligt att se och tyckte att det var jobbigt att bilderna kom upp utan att hon var beredd på det.  

Efter denna sammanställning av informantens enkätsvar följer nu analysen av de sidor informanten 

besökte under veckan då internetdagboken skrevs. Genom analysen är syftet att hitta och uppvisa 

empiri som i uppsatsens analysdel kan hjälpa till att besvara frågeställningarna. 

För att se bildexempel från samtliga hemsidor, se bilagor. 

2.2 Beskrivning och analys av social community-sidor

2.2.1 Facebook

Facebook är idag en av de absolut största social community-webbplatser med medlemmar över hela 

världen. När man loggar in på webbplatsen möts man av en ganska sparsam layout. Färgerna är 

mörkblått och vitt och det finns endast en bild med små figurer på en världskarta och pilar emellan 

dessa figurer som visar att man kan hålla kontakten med bekanta från hela världen med hjälp av 

Facebook. På förstasidan kan man antingen logga in till sitt Facebook-konto eller skapa ett konto. 

När man skapar ett konto måste man uppge vissa personuppgifter samt sitt kön. Enligt ett pop-up 

fönster på Facebooks startsida måste varje person som vill bli medlem uppge kön för att personen 

ska få ”den bästa Facebook-upplevelsen” (Facebook 2013). Facebook innehåller en skillnad i vilka 

bilder som visas för olika personer. När man är inloggad kan man se sitt nyhetsflöde i sidans mitt, 

det vill säga vad ens vänner har skrivit och laddat upp för bilder. Till höger om hemsidan finns 

vanliga nyheter från olika företag. Dessa nyheter ändras beroende på vilket kön man uppgivit att 

man har. En artikel från Sveriges Radio berättar om en tjej som bytte kön från kvinna till man på sitt 

Facebook-konto och istället för reklam om bantning och skönhetsprodukter fick hon reklam om 

bearnaisesås och verktyg (Sveriges Radio 2013). Det är alltså tydligt att Facebook kommunicerar 

olika budskap till killar och tjejer genom den reklam hemsidan innehåller. I sitt nyhetsflöde kan man 

utöver uppdateringar från sina vänner få ytterligare tips på produkter som hemsidan 

rekommenderar, och även dessa ändras beroende på kön. I övrigt har Facebook en sparsam layout i 

blått och vitt och de flesta bilder på sidan är bilder som är delade eller uppladdade av ens vänner. 

Eftersom man måste vara inloggad på Facebook för att se vilka bilder hemsidan innehåller och de 

bilder som visas är uppladdade eller delade av de vänner man själv valt att ha, är det svårt att visa 
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bildexempel från Facebook. Dock har alla medlemmar på Facebook samma möjligheter att dela och 

ladda upp bilder via sina profiler. Man kan dela vilka länkar som helst, och om länken innehåller en 

eller flera bilder kommer bilden att synas i ens eget och ens vänners nyhetsflöde. När man laddar 

upp bilder kan man lägga dem i olika album som också dyker upp i nyhetsflödet och som även finns 

tillgängliga via ens profil. Man kan ”tagga” foton, det vill säga uppge vilka som finns med på 

bilden. En person kan välja att ta bort sin egen tagg trots att hen inte själv laddade upp bilden. Man 

kan även anmäla bilder som man anser vara olämpliga. Man kan välja vilka som ska få se de bilder 

man laddar upp eller delar. Man kan alltså förstå att Facebooks visuella gestaltning innehåller en 

relativt intetsägande layout, könsbunden reklam och en central funktion är möjligheten för 

medlemmar att länka vilka bilder som helst och ladda upp bilder, även utan godkännande från de 

som finns med på bilden.

2.3 Beskrivning och analys av bildsidor

2.3.1 Instagram

Instagram är ursprungligen en applikation (app) till iphone-telefoner där man snabbt och enkelt kan 

ladda upp bilder från sin mobiltelefon till webbplatsen. (Edbom 2012). Instagram har precis som 

Facebook en sparsam layout och de bilder man hittar på sidan är enbart bilder uppladdade av de 

man väljer att ha på sin vännerlista. Instagram är alltså en samlingsplats på internet för de bilder 

man tagit med sin mobilkamera. Det är populärt att lägga olika filter på sin bild som finns 

tillgängliga i mobilen för att till exempel få bilden att se mer retro, alltså gammaldags, ut. När man 

blir medlem på Instagram tillägnas man en portfolio där ens bilder dyker upp i en lista som man 

sedan kan klicka på så att bilden visas i ett eget fönster. Andra medlemmar kan sedan ”gilla” 

bilderna genom att klicka på ett hjärta bredvid bilden eller skriva en kommentar. Att gilla en bild 

fyller ingen vidare funktion mer än att personen som laddat upp bilden kan se hur många och vilka 

som har gillat bilden. Man kan  utifrån detta tolka det som att ”gilla-funktionen” fungerar som 

någon form av bekräftelse på att den uppladdade bilden är bra och värd att tycka om. Instagram 

innehåller alltså i princip inga ”egna” bilder, dvs bilder som är framställda och uppladdade av 

hemsidans administratörer, någon reklam och kommunicerar inga egna bilder. Administratörerna 

har dock en offentlig blogg som också innehåller bilder uppladdade av medlemmarna. Det som gör 

Instagram populärt är inte sidans egen layout och bilder utan funktionen som ger möjlighet för 

medlemmar att enkelt ladda upp bilder och sedan lika enkelt sprida dem vidare till Facebook, sina 

egna bloggar eller andra sidor (ibid). Man kan även ”tagga” sin bilder, det vill säga ge dem olika 
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sökord som gör att bilderna blir lättare att hitta för andra medlemmar.

2.3.2 Dayviews

Denna populära webbplats är svensk och hette från början Bilddagboken, men fick namnet 

Dayviews för att framstå som vuxnare och mer internationell (Dayviews 2011). Webbplatsens syfte 

är just att varje medlem har sitt eget konto med en tillhörande kalender, i vilken man kan ladda upp 

bilder när man vill och istället för i album och kategorier ligger bilder på olika dagar. På detta sätt 

kan användaren och andra medlemmar  bläddra i kalendern och ta del av användaren gjort i sitt liv 

eller tänkt på den senaste tiden. Det finns dock möjlighet att lägga upp sina bilder i mappar och 

grupper så att alla, även de som inte finns på ens vännerlista, ska kunna ta del av vad man fotat, 

tecknat och så vidare.  Webbplatsens slogan är ”dokumentera varje dag och minns varje ögonblick” 

(Dayviews 2013). Denna text står på en stor banner som ändrar bild då och då. (ibid). Bannern 

omges av reklambilder i stort format. Samma reklam syns för både tjejer och killar, eftersom 

reklamen syns även innan man har loggat in och fortsätter, baserat på att jag själv loggat in på sidan, 

att vara densamma även efter inloggning. Om man bläddrar vidare ner på startsidan ser man 

exempelbilder från olika medlemmar. Samtliga bilder ser ut att vara tagna med en högupplöst 

kamera och är i mycket bra kvalitet. Många av bilderna har tillhörande text och de flesta motiven 

föreställer naturen, mat eller rent estetiskt tilltalande konstbilder. På Dayviews får man ladda upp 

hur många bilder man vill och från vilka källor man vill eftersom bilden bara måste vara sparad i en 

dator eller en mobil för att kunna laddas upp. Om man loggar in på hemsidan ser man att de flesta 

medlemmar lägger upp bilder i Instagram-stil eller bilder som är tagna från internet. Istället för att 

använda Dayviews som en sida där de vill visa upp sina bästa foton och konstbilder använder 

många sidan mer som en blogg, som en dagbok helt enkelt, vilket faktiskt är det webbplatsen själva 

utger vara sitt huvudsyfte. Man kan alltså även dra slutsatsen att de exempelbilder som ligger på 

Dayviews förstasidan är utvalda för att vara estetiskt tilltalande och ge webbplatsen en intressant 

och professionell visuell gestaltning. Det är svårt att dra en slutsats om vilken åldersgrupp som i 

majoritet besöker webbplatsen, men genom att besöka ett stort antal slumpvis valda offentliga 

Dayviews-konton syns det att de absolut flesta konton tillhör en person, oftast tjej, i högstadie eller 

gymnasieåldern (Dayviews 2013). Några få bilder föreställde personer i tonåren i underkläder eller 

som på annat sätt var lättklädda, oftast tagna framför spegeln. Funktionen att posta bilder i en 

kalender gör det enkelt för medlemmarna att tydliga visa vilken slags identitet de vill uttrycka och 

hur deras identiteter förändras från dag till dag. 
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2.3.3 We Heart It

We Heart It är liksom Dayviews och Instagram en samlingsplats för bilder men lägger ingen fokus 

på att man ska kunna kommentera varandras bilder eller skriva egna kommentarer till de bilder man 

laddar upp. Sidans layout är i vitt och en ljusrosa ton som kan tolkas som vänlig och inbjudande. 

Webbplatsens syfte är i huvudsak att inspirera och skänka en känsla av välbefinnande till hemsidans 

besökare (We Heart It 2013). Liksom på Instagram kan man göra ett eget konto på webbplatsen och 

sedan ladda upp och tagga bilder med olika ord som är kopplade till bildens motiv, som gör att 

andra medlemmar kan söka på ordet och därigenom hitta bilder inom ett speciellt tema. Populära 

taggar var under de dagar webbplatsen studerades ord som beach, sunset, ice cream, jacket, body,  

wedding och sky, men dessa ord ändras med jämna mellanrum (ibid). Man kan söka på bilder även 

om man inte är medlem på sidan, men inte spara dem i sin portfolio, som man får om man blir 

medlem, eller dela bilderna till andra webbplatser. Bilderna föreställer många olika saker men ett 

distinkt tema kan uppfattas: bilderna är estetiskt tilltalande att titta på, ljuset i bilderna är ofta 

redigerade/det finns någon typ av filter över bilden och bilderna kommunicerar klart och tydligt ett 

budskap till åskådaren. Många av bilderna innehåller även text och vissa bilder består bara av text. 

De allra flesta budskap är vänliga och upplyftande, såsom att man ska leva livet, vikten av kärlek 

eller att man ska älska sig själv som man är. Budskapen kan även vara kaxiga och uppfostrande och 

bilder talar gärna mot varandra. En bild kan säga att alla kroppar är vackra, nästa bild kan säga att 

ingen gillar pinnsmala kroppar, nästa bild säger att ingen mat smakar så gott som det känns att vara 

vältränad (ibid). Inga bilder med direkt destruktiva budskap fanns. 

2.4 Beskrivning och analys av underhållningssidor

2.4.1 9gag

Administratörerna för 9gag presenterar sig själva som världens största webbplats för roliga bilder, 

utan mängder av reklam som tar fokus från de roliga bilderna. Deras budskap är att sprida glädje på 

ett elegant sätt. Syftet med sidan är att medlemmarna ska kunna dela och göra en portfolio av bilder 

de gillar och tycker är roliga (9gag 2013). 9gag är som de själva nämner en väldigt stor sida, som 

både unga och vuxna besöker ofta (ibid). Man kan besöka 9gag även om man inte är medlem, och 

välja vilken kategori man vill titta i: alla bilder, söta bilder, nördiga bilder, bilder som rör sig eller 
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barnförbjudna bilder (ibid). För att kunna posta bilder, spara bilder i sin portfolio och se 

barnförbjudna bilder krävs medlemskap. 9gags medlemmar postar nya bilder hela tiden så 

bildflödet ändras ständigt, vilket är en del av poängen med sidan (ibid). 9gag innehåller extremt 

många olika slags bilder. De absolut flesta är ämnade att vara roliga, medan vissa har som syfte att 

göra åskådaren rörd, upprörd eller eftertänksam. Hur allvarligt budskapet i bilderna är varierar alltså 

enormt mycket mellan bilderna, och eftersom bilderna dyker upp en efter en medan man scrollar ner 

på hemsidan utsätts man för otroligt många olika uttryck, budskap och åsikter genom ett besök på 

webbplatsen. Det är väldigt många bilder som tillhör kategorin memes, och många memes 

innehåller historier om olika saker som inträffat medlemmarna själva, I stil med ”this happened to 

me today” följt av en speciell meme-bild med tillhörande text om vad det är som har hänt (ibid).  I 

övrigt märks en väldigt sparsam layout på sidan, och det finns bara en enda reklambild högst upp 

till höger på sidan som i allra största majoritet gör reklam för datortillbehör. De flesta saker som 

reklambilden visar kan också tolkas vara typiskt ”manliga”, då reklambilderna även gör reklam för 

skateboards genom en bild på en kille, men ingen skateboard, samt rakhyvlar och borrmaskiner. 

Under reklambilden finns särskilt utvalda uppladdningar från 9gag som på något sätt är aktuella. De 

kan till exempel innehålla världsnyheter eller populärkulturistiskt aktuella nyhetsinlägg. Min 

informant nämnde i sin enkät att hon sett bilder av nakna människor på 9gag som hon egentligen 

inte velat se. Detta kan ha inträffat av många olika orsaker, men eftersom man aktivt måste välja om 

man vill se bilder som är ”not safe for work”, alltså barnförbjudna, måste man vara inloggad, 

uppgett att man är över 18 år och klickat på bilden. Det kan till exempel ha varit så att ett äldre 

syskon varit inloggad på datorn eller att den som laddat upp bilden inte angivit att bilden var 

barnförbjuden. 

2.4.2 Tumblr

På Tumblr får varje användare gör en eller flera egna bloggar. På dessa bloggar kan man ladda upp 

bilder, skriva text eller dela länkar och videos. Det man laddar upp hamnar sidan på ens egen 

personliga sida, som utgör ens blogg och som har sin egen adress, men också i ”nyhetsflödet” som 

varje medlem har. Man kan följa andra personers bloggar, och det de laddar upp på sin blogg syns 

sedan i ens nyhetsflöde. Man kan även tagga bilder och sedan söka efter bilder och text som 

innehåller speciella taggar och på så sätt hitta bloggar att följa eller bara bilder. Man kan gilla bilder 

och texter genom att trycka på ett hjärta bredvid bilden, men man kan inte spara bilderna i någon 

portfolio. Däremot kan man re-blogga bilder och text, det vill säga att man skickar över 

uppdateringen till sin egen blogg. På bilden står sedan vilken ursprungskällan är, det vill säga vem 
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som laddade upp bilden först, och andra kan re-blogga bilden vidare. Detta leder till att Tumblr's 

bildflöde förändras väldigt snabbt, och eftersom det inte finns någon portfolio att spara bilder i 

försvinner bilderna snabbt långt bak i ens blogg eller blir utslagna av nyare bilder med samma 

taggar och kan bli svåra att hitta igen. Tumblr's nyhetsflöde har även den en väldigt sparsam layout i 

enbart blått och vitt. Själva bloggarna har dock ett otroligt stort utbud och variation i design och 

layout. Det finns massvis av olika layouter man kan välja emellan när man skapar sin blogg, men 

man får också tillgång till layoutens programkod så att man kan gå in och helt bestämma själv hur 

ens hemsida ser ut och fungerar. Vissa personer bloggar om allt mellan himmel och jord, men vid 

granskning av olika bloggar märks det att de allra flesta bloggar om ett speciellt tema. Många 

bloggar om mode, vissa bloggar om sitt eget liv och vissa postar bara bilder på  till exempel söta 

djur (Tumblr 2013). Det finns också många som bara postar sin egen konst i sin blogg. Det finns 

också väldigt många så kallade ”ask-blogs”. I dessa bloggar kan man skicka in frågor och frågorna 

riktar sig sedan till bloggägaren eller kanske någon av bloggägarens egna karaktärer som 

bloggägaren tecknar. Huvudsyftet med ask-blogs verkar vara att utbyta information bloggare 

emellan. Vissa frågor är av privat karaktär och det finns ett stort utbud av nakenbilder och liknande 

på Tumblr. Dock finns det ingen åldersgräns för sådana här typer av bloggar, utan ansvaret att 

undvika dessa bloggar ligger hos den enskilda användaren. 

3 Analys och tolkning av resultatet 

Det första som analyseras och tolkas i ljuset av studiens teoretiska utgångspunkter är skillnaderna 

och likheterna på de webbplatser som nu har beskrivits. Samtliga webbplatser har en sparsam 

layout, nästan helt utan bilder och med få färger. Samtliga hemsidor är blå och vita eller svarta och 

vita, förutom We Heart It som har en vit och ljusrosa layout. Alla sidor förutom Facebook fokuserar 

mycket på bilder, vilket Facebook i viss mån också gör, men största fokus ligger på skrivna 

statusuppdateringar. 9gag, Instagram och Tumblr erbjuder egen uppladdning av bilder och ger 

möjlighet att samla bilder i en personlig portfolio, medan Tumblr även erbjuder att designa sin egen 

profil/blogg till skillnad från övriga sidor där layouten på medlemmarnas profiler ser likadana ut till 

skillnad från vilka bilder som de sparat i sina portfolios. Utifrån studierna av webbplatsernas bilder 

framkommer det att dessa webbplatsers bilder ofta kretsar kring olika teman och olika motiv, som 

ofta kolliderar med varandra genom att tala olika budskap, samt rent estetiskt tilltalande bilder på 

till exempel naturen. Bilderna kan förefalla vara allt från vackra,  inspirerande och lockande till 

kaxiga och uppfostrande, eller som min informant nämnde; bilder kan vara inspirerade men också 

vara uppladdade för att göra andra avundsjuka (informantens kommentar, 13-12-2). Både memes 
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och estetiska bilder kan kommunicera starka budskap, och de allra flesta bilder faller inom ramen 

för populärkultur (Lindgren 2012, 17). Eriksson och Göthlund skriver att ungdomar ofta är reflexiva 

i sina möten med bilder (Eriksson & Göthlund 2012, 196). Det är mycket intressant att dra en 

parallell mellan reflexiviteten och vilka bilder ungdomarna väljer att spara i sina portfolios på t ex 

We Heart It och Instagram, eller re-blogga på tumblr, eftersom funktionen av dessa bilder kan vara 

att genom att delas och visas på ungdomarnas profiler uttrycka och konstruera en identitet (ibid). 

Det är troligt att ungdomar, och människor i allmänhet, väljer att spara och re-blogga bilder som 

tillhör ett specifikt valt tema, som varierar från person till person, särskilt då olika individer tolkar 

olika bilder och teman på olika sätt (ibid, 199). Som tidigare nämnt följer bloggarna och 

medlemsprofilerna ett tema, som till exempel mode eller naturbilder. Genom att ladda upp, blogga 

om och spara en viss typ av bilder bygger ungdomarna reflexivt upp sin identitet och visar även upp 

den för andra. I enlighet med Ågrens teori blir bilderna de visar upp på sina bloggar eller sparar i 

sina portfolios inte enbart en representation av sig själva, utan också en re-reprentation av en eller 

flera identiteter (Ågren 2011, 34). Något som är intressant med re-representation av bilder och 

reflexivitet genom bilder, i synnerhet med bilder som laddas upp av ungdomar på internet, är att 

vem som helst kan ta del av bilden utan att bli införstådd med bildens egentliga eller ursprungliga 

betydelse och sammanhang, om ett sådant existerar. Precis som Eriksson och Göthlund skriver, kan 

en bilds budskap tolkas på olika sätt i början, mitten och slutet på en kommunikationskedja 

(Eriksson & Göthlund 2012, 19).

I enlighet med Dunkels teori om att unga människor är i extra stort behov av att gestalta sig själva 

och sin identitet, gärna genom bilder online, kan det uppstå en tydlig problematik eftersom personer 

exponeras offentligt och permanent genom att synas i bildsammanhang på internet. En uppladdad 

bild finns i regel alltid kvar i en webbplats databas eller kan sparas av andra medlemmar. Det är 

intressant att fundera över vad det är som gör att många ungdomar tycker att det inte enbart är 

viktigt att själva ladda upp bilder från sitt vardagliga liv, utan även skapa en bildportfolio online 

som kan ses som en funktion när de vill uttrycka och konstruera sina identiteter. Det kan bero på att 

de konsumerar sådant som gör dem emotionellt engagerade och som underhåller hjärnan, som de 

sedan väljer som material för att definiera sina egna identiteter för andra medlemmar på en 

webbplats (Dunkels 2012: 41). Man har oftast mer tid att tänka efter och känna in en statisk bild  än 

talade ord från en annan människa, och bilder som man ser hastigt, till exempel i en reklam eller på 

stan (ibid). 

I forskningsöversikten nämndes Dunkels text om Frida, som publicerade lättklädda bilder på sig 

själv online för att bekräfta sig själv och konstruera identiteter genom uppmärksamhet och den 
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feedback som följer genom att visa upp sig själv online (Dunkels 2012, 51). När sådana här 

situationer uppmärksammas finns det en risk att moralpanik uppstår. Det kan handla om att 

kamrater ser och reagerar på bilderna men också lärare och föräldrar. Å ena sidan kan moralpaniken 

förstås, det vill säga eventuell oro över att ungdomar använder internet som ett verktyg för att 

bekräfta sig själva genom olika bilder där budskapet kan vara obegripligt för vissa, till exempel 

genom memes, och skapar profiler och bloggar där de samlar olika bilder som ofta skjuter skarpt i 

sina budskap eller innehåller bilder på ungdomen själv. Å andra sidan är konstruktion av identitet 

online, med hjälp av bilder, ett sätt att upptäcka sig själv och kunna säga att ”det här är jag” till 

andra människor utan att behöva ge ut för mycket information om sig själv om man inte vill det. 

Bilderna man sparar i sin portfolio på de olika sidorna får utgöra en eller flera identiteter samtidigt 

som man, om man vill, kan vara i stort sett anonym. Bland de sidor som granskats är Facebook den 

enda sidan som kräver att man uppger sitt namn, ålder och kön för att kunna bli medlem. Facebook 

är också den sidan som bygger minst på bilder och som bygger mest på social interaktion. 

Det är också spännande hur till exempel memes har blivit ett populärkulturellt fenomen, och hur 

bilderna kan förstås och sättas i ett sammanhang av medlemmarna på till exempel 9gag utan att det 

finns en förklaring till exakt vad varje bild betyder. Eftersom bilderna kan förstås och tolkas av till 

exempel 9gags medlemmar finns det en risk, men också en möjlighet, då en grupp av ungdomar 

förs samman av ett gemensamt intresse, att personer som förstår dessa bilder och sparar dem i sina 

portfolios blir mer enade än de personer som inte förstår bilderna. Ungdomarna som deltog i 

studiens enkätundersökning besökte i stor mån webbplatser som innehåller bilder och de 

webbplatser informanten besökt hade uppladdning och spridning av bilder som syfte. Att ladda upp, 

sprida och spara bilder är alltså en mycket viktig aspekt i ungdomarnas internetanvändning och 

webbplatserna erbjuder stora möjligheter att använda bilderna för att uttrycka sig själv och sin 

identitet. Det är också tydligt att bilderna har många budskap, men förutom de reklambilder som 

visas på vissa webbplatser ansvarar inte webbplatsernas administratörer i sig för vilka bilder som 

laddas upp, så länge bilderna faller inom ramarna för vad som är accepterat och inte enligt 

webbplatsens regler. 

4 Sammanfattning 

De webbplatser som valdes ut via informanten har nu granskats för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Första frågeställningen var vilka hemsidor informanten besökt på sin fritid. 

Genom enkätundersökningen har det  framkommit att informanten under veckan som 
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internetdagboken skrevs besökt olika sidor vars huvudsyfte är att visa bilder av olika slag. Andra 

frågeställningen var hur layouten såg ut på webbplatserna och vilka bilder samt vilken reklam som 

fanns där. Samtliga webbplatser med undantag för Facebook fokuserade i stort sett helt på bilder. 

De vanligaste bilderna var memes eller estetiska bilder på naturen eller mode.  Alla hemsidor hade 

en sparsam layout förutom själva bilderna, förutom Tumblr som erbjöd möjligheten att designa sin 

egen blogg helt efter egna önskemål och därigenom uttrycka sin identitet ytterligare. 

Reklambilderna på Facebook var annorlunda för killar respektive tjejer, medan reklambilder på 

andra sidor kunde ses på förstasidan redan innan inloggning till sidan skett. Tredje frågeställningen 

var vilka budskap som går att tolka ur webbplatsernas bilder. Bildernas budskap var många och 

gärna uppfostrande eller uppmanade, både memes och övriga bilder. Då många av bilderna på de 

olika webbplatserna föreställde ungdomar och vissa av bilder var lättklädda man det konstateras att 

gestaltning av identitet via bilder online kan vara riskfyllt då andra personer kan posta bilder på vem 

som helst, även utan medgivande. Bilder som postat online kan enligt min informant vara postade 

för att göra andra människor avundsjuka.  Fjärde frågeställningen handlade om webbplatsernas 

funktion för att konstruera och uttrycka identiteter. Alla hemsidor gav stort utrymme till att genom 

att spara eller posta bilder definiera sig själv som person och på ett reflexivt sätt visa sina identiteter. 

Att uttrycka sig genom bilder online kan också vara ett mycket bra sätt att visa vem man är och vad 

man står för. Att konstruera och visa sin identitet genom bilder online verkar vara ett vanligt och 

viktigt sätt för ungdomar att uttrycka sig och visa vilka de är. 

5 Diskussion av resultatet

Ingen av de granskade webbplatserna utger sig för att vara riktad till en speciell åldersgrupp. 

Webbplatserna är alltså inte speciellt riktade till ungdomar, utan människor i allmänhet, men 

hemsidorna är ändå en mötesplats för många ungdomar. Det är viktigt att ungdomar tränar och 

bejakar sin förmåga att vara kritiska till bilder de ser. Detta gäller inte enbart reklam, utan även 

bilder som cirkulerar på webbplatser av olika slag. Det kan troligtvis vara lätt att ta för givet att 

ungdomarna förstår och kan hantera bilder de ser online, och tvärtom kan förmodligen vissa tro att 

allt som visas på internet är osanning och skadligt. Eftersom dessa bilder innehåller extremt många 

olika budskap är det viktigt att ungdomar lär sig att kunna fundera över och tolka budskapen och 

därigenom kunna avgöra vilka uppmaningar som faktiskt är hälsosamma att följa. De bör även 

fundera över hur deras eventuella bloggar eller vilka bilder de postar/delar kan uppfattas av andra. 

Jag vet av egen erfarenhet att många människor, både ungdomar och vuxna, ofta inte tar bilder på 

internet på lika stort allvar som saker de ser IRL, och även känner att de är anonyma och ”säkra” i 
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internets värld. Detta gör att många postar bilder med åsikter som kan vara skadliga på något sätt, 

till exempel sexistiska eller rasistiska, utan att tänka på att de genom att posta eller dela bilden kan 

knyta an bilden till sig själva. Många glömmer troligtvis bort att de måste kunna ansvara för bilder 

de delar och re-bloggar, även om de inte är den ursprungliga skaparen av bilden. Det är enormt 

viktigt att förstå eventuella konsekvenser av att ladda upp bilder av sig själv på internet, till exempel 

att en bild som en gång är uppladdad på internet aldrig försvinner och kan sparas av andra och 

användas i negativa syften. Webbplatser som erbjuder uppladdning och delning av bilder kan liknas 

vid stora lekplatser, då det är användarna som ser till att bilder postas och sprids. Precis som vid en 

lekplats kan det uppstå många roliga situationer, men kränkande och obehagliga situationer kan 

likväl uppstå vilken kan få en negativ inverkan på ungdomars självbilder och 

identitetskonstruktioner. Memes och många av de bilder som kan synas på till exempel We Heart It 

och 9gag innehåller tillhörande text som förklarar bildens budskap och syfte, men många av de 

bilder som laddas upp av medlemmarna på till exempel Dayviews och Tumblr är tagna i ett 

sammanhang som vi aldrig kommer att få veta. Detta kan alltså göra att åskådarna till bilden gör en 

”egen” tolkning av bildens betydelse och sammanhang, vilket kan, speciellt om bilden är 

egenhändigt uppladdad av en ungdom, leda till obehaglig respons eller mobbning. Även ungdomar 

som inte väljer att gestalta sig visuellt online kan alltså bli utsatta för detta genom att andra lägger 

upp bilder på personen, och detta kan naturligtvis få stora följder för en ung person och hur denne 

ser på sin egen identitet. Nätmobbning skulle därför vara en fråga som vore otroligt spännande att 

jobbare vidare på. Det finns till exempel många memes som är baserade på bilder som helt vanliga 

människor en gång laddat upp och som sedan har blivit ett ”fenomen”. Det finns också människor 

som blivit uthängda och trakasserade på internet av olika anledningar, ofta för bilder som de bara 

postat på sin personliga Facebook-sida eller blogg helt utan att vilja provocera någon. Jag skulle 

vilja forska närmare i hur ungdomar själva tolkar de bilder se ser på internet, hur de uppfattar 

budskapen samt om de kan upplever skillnader på mobbning i verkligheten och online. Jag skulle 

vilja ta reda på vilka erfarenheter ungdomarna själva har av detta och få en djupare förståelse av hur 

bilder på internet uppfattas och tolkas i deras synvinkel, och hur ungdomar kan inkluderas eller 

exkluderas ur olika grupper genom att ta del av olika bilder och memes online.  Det är när 

människor laddar upp, delar och i tar del av varandras bilder på dessa webbplatser, eller lekplatser, 

som budskap kan spridas och en konstruktion av identitet kan ske. På gott och ont. 

Det finns även en några saker jag kommer att tänka på när jag arbetar vidare med detta ämne. 

Framför allt gjorde vissa aspekter att mitt arbete med bildanalyser blev begränsat. Mitt resultat blev 

till viss mån lidande av att min informant var anonym, alltså att jag inte kunde ta del av hur hennes 

specifika upplevelse av hemsidorna och dess bilder såg ut. Trots att mitt huvudsyfte var att granska 
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webbplatsernas bilder i allmänhet hade det kunnat vara intressant att se om bilderna och reklamen 

var annorlunda för en tjej i 15-årsåldern, det vill säga när hon var inloggad på webbplatserna. Jag 

tror att det kan vara fördelaktigt att istället för att enbart granska de webbplatser som informanten 

besökt också i större utsträckning än vad jag gjorde i min enkät fråga hur informanten själv 

upplevde bilderna på webbplatserna och framför allt vilka bilder som syntes på webbplatserna när 

informanten var inloggad. Jag kunde även i större utsträckning uppgett detta i mitt resultat med 

informantens egna ord. Eftersom jag nu forskade i vilka bilder som fanns på ett urval webbplatser, 

vilka budskap dessa bilder kan kommunicera samt vilken funktion sidorna kan ha vid konstruktion 

av identiteter, vore det intressant och en spännande fortsatt forskning att ta reda på hur ungdomar 

själva uppfattar dessa bilder och hur det påverkar deras liv och identitetsuppfattning, både online 

och IRL. Detta är några saker jag kommer att tänka på inför vidare forskning i framtiden! 
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7 Bilagor

7.1 Bilder

9.1 Bildexempel från hemsidorna

Notera att bilderna är ”skärmdumpar” från de  
olika webbadresserna som står i referenslistan.

1: Facebook-reklam för en medlem som angett 
kvinna som kön och är boende i Södra Sverige. 

Inhämtad 13-11-26.

2: Instagrams startsida, en neutral layout. Inhämtad 13-11-28.
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3: Bildexempel från Dayviews startsida. Inhämtad 13-12-02.

4: Bildexempel från We 
Heart It. Inhämtad 13-12-
04.
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5: Bildexempel från 9gag. Inhämtad 13-12-05.

6: Advice mallard, ett populärt meme på 9gag. Inhämtad 13-12-05.
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7: Bildexempel från Tumblr. Inhämtade 13-12-06. 
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