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Abstract

Blogpics – young girls views on photography online

Young people create new forms of social interaction on the internet, and in Sweden, especially

young girls, have become very active bloggers. Girls write, publish pictures and build networks

with, mostly, other girls.  This new phenonomen has been described in Swedish media partly

as a problem, where adults are worried that the information the young girls publish about

themselves is too personal, and can be used for the wrong purposes. It has also been suggested

that the content of young girls blogs has little value, beeing mostly narcissitic, superficial and

obsessed with fashion and shopping. The purpose of this paper has been to investigate how

young girls reflect upon their photographic communication on the internet.  The idea has

been to ask the girls themselves about their own experiences, to get a more complete picture of

them as internet users, to investigate their communication strategies and solutions when it

comes to net integrity  and to talk about how they create gender and identity online.
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1. Inledning

1.1.  Bloggbilder

Ungdomar skapar nya former för social interaktion på internet och ett område där unga tjejer

märks tydligt är bloggsfären. Unga tjejer fotograferar, skriver och nätverkar med varandra i

högre utsträckning än vad unga killar gör. Enligt undersökningar som gjorts på uppdrag av

Medierådet fördubblades bloggandet år 2009 jämfört med tidigare år (Findahl, 2009).

Ungefär en tredjedel av alla unga tjejer i åldersgruppen 16-25 år har erfarenhet av att göra en

egen blogg, och två tredjedelar av tjejerna läser regelbundet andras bloggar. Bloggarna har för

det mesta ett vardagligt innehåll (Findahl, 2009). Unga tjejers bloggande beskrivs ofta i

massmedia och av många vuxna, i negativa termer, eller som ett problem (Dunkels, 2009). De

bloggande tjejerna anses vara ytliga, bara intresserade av mode, egofixerade eller alldeles för

självutlämnande i text och bild (Soxbo, 2010).  Betraktat  ur ett genusperspektiv är det tyvärr,

enligt Dunkels,  vanligt att man nedvärderar unga kvinnors kunskaper, uttryckssätt och

teknikutveckling när man uppmärksammar dem i massmedia. Genom att denna

undersökning vänder sig direkt till unga tjejer och låter dem själva beskriva hur de upplever

och reflekterar över sin bildkommunikation, får vi en annan bild av deras användande,

strategier, lösningar, lärande och identitetsskapande på internet.

1.2. Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka hur unga!tjejer förhåller sig till egna och andras!fotografier

på internet och att ta vara på deras egna erfarenheter.

1.3. Frågeställningar

Hur beskriver unga tjejer sin bildkommunikation på  internet?

På vilket sätt förhåller de sig till identitets- och genusskapande?

Vad tänker de om integritet på nätet?
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2. Bakgrund

2.1. Kommunikation

Internet är en förhållandevis ny arena för kommunikation, unik såtillvida att budskap från

professionella avsändare och amatörer möts och blandas på ett ganska ostrukturerat och

oöverskådligt sätt.  Som arena för kommunikation kan internet, enligt forskaren Elza Dunkels

(2009), ses som en demokratisk möjlighet, där grupper i samhället som tidigare haft svårt att

komma till tals, nu kan uttrycka sig. En av dessa grupper är ungdomar, en annan grupp är

kvinnor. Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte, ett samhälle präglat av globalisering,

datorisering och nya identiteter, något som forskaren Simon Lindgren (2009) tar upp när han

beskriver hur fildelningskulturen vuxit fram hos unga människor.  Internet handlar idag, mer

än någonsin, om kommunikation.

F R Å N  I N F O R MA TI O N  TI LL  KOMMU N I KA TI ON

De senaste åren har internet genomgått en social utveckling, information från centrala platser

har enligt Dunkels (2009) mer och mer kommit att ersättas med kommunikation, där

användarna själva skapar mycket av innehållet.  När det gäller unga tjejer visar en svensk

undersökning från 2008 att aktiviteter inom communities och bloggande är mest populärt i

åldersgruppen 15-25 år (Findahl & Zimic, 2008). I Sverige är 70 % av alla ungdomar mellan

15-17 år medlemmar i någon community (Findahl & Zimic, 2008). Internet skiljer sig från

alla  tidigare massmedier som tidningar, radio och tv, främst genom att den symboliska

makten hos de traditionella sändarna har försvagats, vilket bland annat Manuel Castells

(2000) har beskrivit i sina texter om nätverkssamhället. Peer-to-peer tekniken, där användare

kopplar upp sig direkt med varandra, gör det möjligt att utbyta filmer, musik och spel – det

vill säga konsumera kultur  – utan att betala för det (Lindgren, 2009). De tydligt hierarkiska

strukturerna för kommunikation, med en aktiv sändare och många passiva mottagare, har

ersatts av fragmentarisering, irrationalitet och oförutsägbarhet, skriver Lindgren, något som

även präglar tankemönstren hos den unga generationen internetanvändare och fildelare, och

påverkar till exempel deras syn på upphovsrätt på nätet. När informationen inte längre

kommer från en central sändare, utan ersätts med en ständigt pågående, oförutsägbar

kommunikation mellan millioner olika användare uppstår helt nya kommunikationsmönster

och strukturer.
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I N T ER N ET I  SKOL A N .

Gränsen mellan internetanvändandet på skoltid och fritidsanvändandet flyter lätt ihop.

Lärande på internet inom ämnena fotografisk bild och media tillhör numer det vardagliga

arbetet på gymnasieskolan, även om internetanvändandet i den svenska skolan, enligt

Medierådets undersökningar, inte är särskilt utbrett i allmänhet (Findahl, 2009). I flera

kommuner i Sverige får elever som börjar gymnasiet tillgång till en bärbar dator som de sedan

använder både i skolarbetet och på fritiden. Många elever sitter uppkopplade under

lektionstid på olika communities, samtidigt som de hämtar bildmaterial för övningsuppgifter,

i till exempel medieproduktion, på nätet. Som mediepedagog har jag enligt kursplanen för

mediekommunikation ansvar för att hjälpa eleverna att utveckla ett kritiskt granskande

förhållningssätt till medierna och en förmåga att kunna se hur medierna påverkar människors

uppfattningar, samhället och den demokratiska processen (Skolverket, 2000). Som bild- och

fotolärare skall jag hjälpa eleverna att utveckla ett självreflekterande förhållningssätt till deras

skapande verksamhet, och öva upp förmågan att analysera egna och andras bilder (Skolverket,

2000). Eftersom internet på kort tid har kommit att bli en stor del av elevernas verklighet, är

det viktigt för mig som pedagog att ta vara på mina elevers kunskaper och intresse för bild på

nätet, och ta del av den nya digitala kultur som de är delaktiga i att skapa.

BI L DSPR Å K

Att lära sig läsa idag innebär inte bara att lära sig avkoda språkliga tecken. Inom

gymnasieskolan har man börjat prata om det vidgade textbegreppet, vilket innebär att man ser

det talade och skrivna språket som ett bland många system av tecken som används för

kommunikation (Johnsson, 2006). Behovet av kunskap om teckensystem, och hur dessa kan

avkodas finns i dagens informations- och kommunikationssamhälle, där produktionen av

bilder och budskap ständigt ökar och där marknadsföringen, enligt den kanadensiska

journalisten Naomi Klein (2000) blir allt mer sofistikerad och svårtolkad. Semiotik eller läran

om tecken och teckensystem var något som intresserade den ryske pedagogen Vygostskij.

Redan på 1930-talet formulerade han sina teorier om semiotik (Vygotskij i Marner, 2005).

Vygotskij tänkte sig att ett tecken är ett ting som står för, eller representerar ett annat ting.

Tecken kan vara språkliga, de kan utgöras av matematiska system, eller vara bildliga till sin
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form, som exempelvis konst eller kartsystem. Tecknet hjälper oss att förflytta vårt medvetande

mellan verklighet och abstraktion, något som även kallas mediering (Säljö, 2005). En

intressant tanke som Vygotskij, enligt Marner, kom fram till var att det finns en sorts

ömsesidig påverkan när det gäller teckensystem. Det är visserligen så att vi människor skapar

teckensystemen, men samtidigt förändras våra kognitiva och mentala processer, på ett

omedvetet plan,  när vi använder nya teckensystem (Marner, 2005). Via TV och internet

matas vi med en strid ström bilder och röliga bilder dygnet runt. Bildkonsumtionen är

antagligen förhållandevis oreflekterad på ungdomarnas fritid. I skolan däremot, har vi

möjlighet att betrakta och diskutera bilder, med hjälp av olika analysmetoder eller

teoribildningar, till exempel den feministiska medieanalys medier och masskultur som Linda

Fagerström och Maria Nilson (2008) presenterar. Vi kan som pedagoger tillsammans med

eleverna analysera och prata om bildernas avsändare och deras mångfasetterade innehåll.

Skolan kan ge eleverna en möjlighet att orientera sig i semiotiken och tillhandahålla en

verktygslåda för att kritiskt granska de olika budskap eller berättelser som finns lagrade i

bilder, filmer, spel och nya medier.

UN G DOMSKU LTUR  S OM V A R UMÄ R KE

Ungdomskulturen fick en central plats inom marknadsföringsindustrin strax innan

millennieskiftet, då gatumode och ungdomstrender, enligt Klein (2000) blev åtråvärda varor.

Ungdomars klädstilar, identiteter,  musiksmak och subkulturer bevakades, skriver Klein av

innespanare, kopierades av förändringsagenter och användes för att bygga upp en ny sorts

reklam i form av varumärkesidentiteter som representerade hela livsstilar. Klein beskriver hur

förlusten av det fria utrymmet  sker inuti individen, som en slags andlig kolonialisering av det

mentala rummet, där utrymmet ständigt krymper i och med att marknadsföringen tillåts ta

mer plats i det offentliga rummet. Reklamindustrin har enligt Klein, förfinat sina strategier så

att gränserna mellan reklam, innehåll, och kultur har börjat upplösas. Det som började som

kultursponsring har kommit att ersättas av en reklamkultur, som enligt Klein i princip

försöker erövra samma status som den traditionella kulturen. På internet är dessa gränser

särskilt otydliga, det är nästan omöjligt att skilja mellan vad som är annonser och vad som är

innehåll på de olika siterna. Dessutom använder sig reklambyråerna av ungdomarnas egna

uttryck och av deras kultur, på ett sätt som gör det nästan omöjligt att skilja mellan vad som är
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amatörproducerade filmer, bilder, bloggar och vad som är marknadsföring. Ett bra exempel på

detta är när en svensk reklambyrå år 2009 för en kunds räkning skapade en blogg, där en

dekadent ung överklasstjej skrev om sitt liv.  Bloggen Black ascot fick hundratals unga läsare,

som inte fick veta att det hela var en fejkad blogg som var del av en reklamkampanj för Malmö

Opera förrän efter mer än en månad. Idag betraktas ungdomskultur, enligt Klein,  nästan som

som ett slags naturtillgång att ösa ur, ett varumärkestoff,  som har ett stort kommersiellt värde

för marknadsföringsindustrin.

2.2. Identitet och genus

Unga tjejer och killar arbetar med sitt identitetsskapande både på fritiden och i skolan.

Utveckling av  identiteten hos ungdomar är tätt sammankopplad med föreställningar om vad

som är manligt och vad som är kvinnligt. Bland de värden som skolan enligt läroplanen skall

gestalta och förmedla återfinns jämställdhet mellan kvinnor och män (Lpf 94).

Ungdomsforskning baserades fram till mitten på 1970-talet, enligt forskaren Fanny

Ambjörnsson (2009) mest på undersökningar av unga män. Resultaten presenterades ändå

generellt som ungdomsforskning, och förväntades representera alla ungdomar, oavsett kön.

Sedan 1980-talet har dock ett nytt forskningsområde börjat växa fram, där forskare kartlägger

flickor, tjejer och unga kvinnors erfarenheter inom skilda områden (Ambjörnsson, 2009).

Forskningen som baserar sig på unga kvinnors erfarenheter har bidragit till att skapa ny

kunskap om identitetsskapande i  relation till kön och genus.

G EN US

Begreppet genus införlivades, enligt genusforskaren Yvonne Hirdman (2007) i det svenska

språket för att beteckna kulturella föreställningar om skillnader mellan könen. Tanken var,

enligt Hirdman att hitta ett begrepp som fungerade för att uttrycka föränderligheten hos

identiteten och göra det enklare att tala om manligt och kvinnligt utan att behöva härleda det

till biologiska skillnader. Begreppet genus användes då, skriver Hirdman, för att skilja

biologiskt kön från social och kulturell konstruktion av kön. En av de grundläggande

tankarna bakom genus och konstruktionen av genus är enligt den amerikanska

genusforskaren Judith Butler (1990) att identiteten är förhandlingsbar och att den formas och

uppstår genom vardagliga handlingar som ständigt upprepas.
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A TT  G ÖR A  G EN US

Genusperformativitet eller som vi brukar säga på svenska, att göra genus, innebär att genus är

någonting som blir till genom vissa handlingar, som omedvetet ritualiseras (Butler, 1990). De

kvinnliga eller manliga grundegenskaper som vi förmodar vara våra inre och som vi kallar

naturliga visar sig, enligt Butler, vara något som vi själva konstruerar genom talakter,

kroppshandlingar och gester. Vi skapar dem genom att förvänta oss att de skall finnas där,

menar Butler och berättar hon hämtade nyckeln till sin förståelse av genusperformativitet i

den österrikiske författaren Franz Kafkas novell Inför lagen. Den som sitter utanför lagens

port och väntar på lagen, tillskriver också, tänker sig Butler, just genom denna handling, lagen

dess betydelse. Det är när vi förväntar oss ett auktoritativt uppenbarande av mening, som vi

erkänner och installerar makten, och genom denna förväntan frambesvärjer vi lagen. Butler

tänkte sig  att vi är fångna i en liknande förväntan när det gäller genus, där föreställningen om

genus som ett inre väsen som kan uppenbaras, också förverkligar denna fantasi. Genom att det

är vi själva som gör genus, blir det därmed också, enligt Butler, möjligt för oss att göra på ett

annat sätt, att göra motstånd och att förändra.

N OR MA TI V  F EMI N I N I TET

Olika sätt att vara kvinnlig på värderas olika i vårt samhälle. Det finns osynliga regler och

normer som styr vad vi betraktar som kvinnligt eller inte.  Normer är beroende av

sammanhang och man kan enligt Ambjörnsson (2004) se hur vissa normsystem har högre

status än andra, hur vissa föreställningar om feminitet är priviligierade i förhållande till andra.

Normen för begreppet kvinna, det vill säga den normativa feminiteten, utgår från den vita

medelklasskvinnan. När Ambjörnsson undersökte unga tjejers identitetsskapande, kunde hon

konstatera att det fanns vissa kriterier som var viktigare än andra, hon hittade några kodord

som gällde för den normativa feminiteten. För att betraktas som feminin bör du, enligt

Ambjörnssons undersökningar, visa måttfullhet, ha kontroll,  inlevelseförmåga,  vara försiktig,

empatisk och omhändertagande. Ett sätt att se på genus i relation till feminitet är, enligt

Ambjörnsson, att se det som en ständigt pågående förhandlig om tolkningsföreträdet, där

vissa positioner anses vara mer normala än andra. Teorier om hur normalisering fungerar ger

kunskap om hur vissa identiteter konstrueras som normala och andra som avvikande. Normer
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existerar bara i förhållande till något annat – det andra, det avvikande eller det onormala

(Butler, 1990). Relationen mellan norm och avvikelse är enligt Butler hierarkiskt ordnad, där

det normala alltid värderas högre än det avvikande. Normer är instabila, de bildas,

upprätthålls och förhandlas av individer inom en viss kultur (Butler, 1990; Ambjörnsson,

2004). För att förstå den normativa feminiteten utgår flera genusforskare, till exempel Butler

och Ambjörnsson från den franske filosofen Michaels Foucault idéer om makt, motstånd och

normalitet. Enligt Foucault (1977) behöver makten inte längre övervaka individen,

anpassningen sker med hjälp av uppmaningar att om vi följer normerna blir vi lyckligare

människor, vilket leder till självdisciplinering och självövervakning. Men där det finns makt

föds det, enligt Foucault, också motstånd, och den normativa feminiteten kan utmanas och

ifrågasätts varje dag, genom motståndshandlingar.

A TT  STR Ä V A  EF TE R  DET N OR MA L A

Ungdomar som presenterar sig på nätet strävar efter att framstå som så normala som möjligt,

något som kan verka motsägelsefullt, då just internet tidigare av många forskare, till exempel

Donna Haraway (1991)  beskrivits som en möjligheternas plats när det gällde att skapa helt

nya identiteter, oberoende av kroppen i den fysiska verkligheten.  När internetforskaren

Malin Sveningsson Elm  (2009) intervjuade unga tjejer om deras krypin på lunarstorm, visade

det sig att de flesta användarna strävade efter att uppnå normalitet snarare än efter att

ifrågasätta genusnormer. Möjligheterna att redigera bilden av användarens liv in i minsta

detalj, som webpubliceringen gav, utnyttjades för att tillrättalägga allt, skriver Sveningson

Elm. Det verkar som om tjejerna som Sveningsson Elm observerade försökte framstå som så

normala som möjligt, i relation till den rådande kvinnliga normen. Sveningsson Elm kunde se

ett mönster där vissa vissa normerande kriterier återkom, hos de unga tjejer hon pratade med,

och dessa stämde väl överens med den etablerade genusnormen för begreppet kvinna. Att vara

kvinna är enligt denna norm, att vara västerländsk, medelklass, heterosexuell och måttfull

(Sveningsson Elm, 2009). Inom ramen för normen fanns vissa försök till förhandlingar eller

uttryck för ett visst motstånd, där Sveningsson Elm noterade att några av tjejerna ibland

presenterade sig som utmanande genom att inta andra poser och klädstilar än de

normgivande, oftast i skydd av en gemensam normbrytande subkultur.
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HY P ER -G EN DER I N G

Hyper-gendering är enligt mediaforskaren Anja Hirdman (2006) ett begrepp som beskriver

en strävan efter att vara en superkvinnlig  kvinna, alternativt en machomanlig man. När

forskningen om nätkulturer fortfarande var relativt ny, strax innan milennieskiftet, såg många

feministiska forskare, vilket jag tidigare nämnt, internet som en möjligheternas plats, ett

utrymme för genusöverskridande aktiviteter. På internet skulle vi få möjlighet att  umgås med

varandra, fria från fördomar och kunna utforska våra identiteter oberoende av genus, utseende

eller socioekonomisk bakgrund ( Haraway 1991; Sveningsson Elm, 2009). Enligt Hirdman

(2006) är internet idag långt ifrån den genusneutrala zon, där användarna surfar omkring

utan fördefinierad kropp och i skydd av anonymiteten antar vilka  identiteter som helst.

Hirdmann pratar om hyper-gendering  och om hur unga tjejer eller killar som presenterar sig

på nätet idag strävar efter att framstå som så kvinnliga, alternativt manliga som möjligt, där

den kvinnliga rollen ofta innefattar att tjejerna intar en soft-porn position för att få plats och

uppmärksamhet på mediescenen. Forskningen de senaste åren visar, enligt Sveningsson

(2007) alltså att mycket av presentation och kommunikation på internet följer traditionella

genusmönster.

2.3. Integritet

OÖN SKA D P UBLI K

Internet har lett till en ökad insyn, mellan grupper som förut inte kom i kontakt med

varandra (Anja Hirdman, 2006). Ungdomsmiljöer som förut var  insynsskyddade från vuxna,

kan på nätet få en stor och oönskad publik, påpekar Hirdman, och ungdomar tänker inte

alltid på vilka som kanske smygtittar när de tror att de bara umgås med varandra.

Flickrummet, skolgården eller caféet där ungdomar tidigare träffades för att prata ostört, där

de utbytte drömmar och hemligheter, finns numera på internet i form av olika communities

(Sveningsson Elm, 2009). De flesta unga ser ingen skillnad på det fysiska och det virtuella

rummet, menar Dunkels (2009) och refererar till den amerikanske forskaren Marc Prenskys

idéer om nätets infödda. Det verkar som om ungdomar uppfattar det virtuella rummet som en

naturlig förlängning av samhället, som både påminner om och skiljer sig från den verkliga

världen. Ungdomar umgås, enligt Dunkels, mest med de människor de redan känner, i mer
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eller mindre slutna kompisprogram eller nätgemenskaper.  Dagens applikationer innehåller

stora möjligheter att välja vilka som skall få ta del av den information som användarna lägger

upp (Dunkels, 2009). Men unga människor lever också i ett sexualiserad medievärld och

enligt Anja Hirdman (2007) är det är lätt att de, utan att reflektera över vad de gör, bara

återskapar de mediala bilder som de matas med.  Vi skulle kunna välja att betrakta internet

som ett socialt rum, som tar ner väggar och barriärer mellan olika grupper, menar Hirdman.

Hur vi uppträder i olika rum beror på vilka personer som är där. Ungdomar har tidigare haft

skyddade miljöer där de umgåtts utan insyn från vuxna, men internet är, menar Hirdman, ett

socialt rum som vem som helst har tillgång till.

DEN  MA N LI G A  BLI CKEN

Eftersom huvudpersonerna i de flesta filmiska berättelser är och har varit män, vilket den

amerikanska filmforskaren Laura Mulvey gjorde oss medvetna om, har kvinnor har tvingats

byta perspektiv och titta på bilderna genom en manlig blick, samtidigt som de fortfarande

förblivit kvinnor. Mulvey (1982) introducerade diskussionen om den dominerande manliga

blicken, och lyfte fram det faktum att kvinnor som betraktare av bilder och film redan som

små har fått lära sig inta ett dubbelt perspektiv, för att kunna uppleva bildkulturen.  Vi kan

använda oss av olika blickar, eller perspektiv, då vi betraktar en berättelse eller en företeelse.

Det finns flera sätt att betrakta handlingen och resultatet av att unga tjejer lägger ut sina

självporträtt på nätet. Dunkels  (2009) beskriver hur en ung användare fotograferar sig själv

och sina kompisar i vackra underkläder, bilder som de sedan lägger upp på internet. Ur

ungdomarnas perspektiv är det en oskyldig handling, skriver Dunkels, något ungdomarna

upplever att alla gör, men ur ett medialt perspektiv oroar sig de vuxna över att tjejerna skall

utnyttjas som sexuella objekt, eller att bilderna aldrig kommer att försvinna från nätet, även

om tjejerna senare skulle ångra sig. Det handlar också om med vems blick vi väljer att betrakta

denna handling. Om vi väljer att betrakta handlingen genom ungdomarnas ögon, förväntar vi

oss att våra kompisar, eller andra unga människor som vi vill komma i kontakt med, skall gilla

de bilder vi har lagt upp, bilder som inspirerats av hur våra gemensamma idoler brukar

framställas. Med en annan blick, den manlige vuxne, sexuellt inriktade affärsmannen, kan vi se

handlingen som en möjlighet att utnyttja dessa ungdomars bilder i vinstsyfte. Det är viktigt,
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menar Dunkels, att tänka på med vilken blick vi betraktar ungdomars agerande, så att vi inte

tillskriver deras handlingar ett syfte som de själva aldrig haft.

N Ä T R ELA TI ON ER

Det finns några avgörande skillnader i hur vi förhåller oss till varandra på internet i jämförelse

med hur vi beter oss mot varandra i den fysiska verkligheten, något som Dunkels

sammanfattar, med hänvisning till den amerikanske psykologen John Suler (2005). Vi blir

mindre hämmade, eller begränsade av att umgås via textbaserad kommunikation, menar

Dunkels.  Eftersom det är vår egen röst som talar till oss när vi läser den andres meddelanden,

sker en sorts sammanblandning av den andres tankar med våra egna, vilket enligt Dunkels gör

oss mindre kritiska till budskapet. Vi blir också mindre blyga och försiktiga eftersom vi

upplever oss vara ganska anonyma på nätet, då vi inte ser varandras ansikten, minspel och

fysiska reaktioner, menar Dunkels. I det verkliga livet reagerar vi ofta instinktivt på varandras

kroppsspråk, vilket innebär att vi ögonblickligen anpassar oss till våra medmänniskors

reaktioner. När vi kommunicerar på internet finns, enligt Dunkels inte denna spontana

sociala kontroll (Suler, 2005; Dunkels, 2009). Ny teknik används inte bara, den formar också

de som använder dem, vårt sätt att tänka förändras av de medierande redskap som vi dagligen

använder (Säljö, 2005).  Det är inte enkelt att förstå de nya  socialiseringsprocesser som

nätrelationer ger upphov till, eller att förutse hur dessa i sin tur kommer att påverka våra

relationer och sociala strukturer i framtiden, i den fysiska verkligheten.
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3. Metod

3.1. Forskarens roll

Forskaren befinner sig alltid mitt i och är medskapare av det som analyseras, menar Donna

Haraway. Vetenskapen är enligt Haraway (1991) en historieberättande praxis, där forskaren

är involverad, delaktig medansvarig och subjektiv. Forskaren ger inte någon objektiv bild av

världen utanför, utan skapar en historia, där hon eller han ingår. Att inom vetenskapen tro på

ett ansiktslöst forskarsubjekt utan kontext, som kan stå ovan det som analyseras och

producera objektiv kunskap om världen, kallar Haraway gudstricket.  Att forskaren skulle vara

objektiv är enligt Haraway en konstruerad illusion, och hon argumenterar för en situerad

kunskapssyn. I begreppet situerad kunskap ingår att forskaren medvetet reflekterar över sin

situering och ser sitt forskningsresultat i ljuset av sin egen placering i tid, rum, kropp och i

relation till historiska maktförhållanden (Haraway, 1991; Lycke, 2009).

Min bakgrund är att jag har arbetat som fri konstnär sedan mitten på 1990-talet, då jag tog

examen från Konsthögskolan i Umeå. Jag började använda digital teknik i samband med foto-

och filmproduktion på nittiotalet och har arbetat på ett forskningsinstitut för nya media i

början av 2000-talet. Parallellt med att jag skrivit mitt examensarbete i pedagogiskt arbete vid

Institutionen för interaktiva medier och lärande vid Umeå Universitet har jag arbetat som

pedagog och på så sätt haft möjlighet, eller inte kunnat undvika, att observera hur mina elever

förhållit sig till bilder på nätet. Under samma period har jag även initierat och genomfört en

fotoworkshop för gymnasieungdomar med temat normativitet och självporträtt, vilket

resulterade i en utställning på en konsthall. Att samtala med ungdomar om deras

bildanvändande och kommunikativa strategier på nätet gör att vi spontant reflekterar över

saker som vi förut inte har tänkt på. På så sätt har själva forskningssamtalet eller intervjun en

pedagogisk funktion i sig,  både för de inblandade ungdomarna och för forskaren.

Tillsammans skapar vi ny kunskap.

3.2. Urval och etik

Det underlag som ligger till grund för denna undersökning är dels enkäter med elever från sju

olika klasser, dels intervjuer med åtta kvinnliga elever på en gymnasieskola i en medelstor stad

i Sverige. Inför varje enkätundersökning och intervju informerades respondenterna om
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forskningssammanhanget, undersökningens syfte och om vilka som skulle komma att ta del av

den. I de fall då enkätundersökningen lämnades över till en lärare för att dela ut i klassen,

instruerades läraren om hur denne skulle upplysa klassen om forskningsprojektets

sammanhang, syfte och etik och bifogade även skriftliga anvisningar.  Jag berättade också för

mina informanter att det inom forskning alltid är helt frivilligt att delta och att alla som väljer

att bidra, när som helst kan avbryta sin medverkan, utan att detta får några konsekvenser. En

av mina informanter frågade mig när intervjun skulle börja om hon måste svara på alla frågor,

jag svarade då att hon alltid har rätt att tiga, inte bara i forskningssammanhang.

Informanterna garanterades anonymitet och upplystes om att resultatet av denna rapport inte

kommer att användas för kommersiell verksamhet.  De forskningsetiska principerna har följts

enligt Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996).

3.3. Enkät och intervju

Denna undersökning har genomförts med hjälp av enkäter och intervjuer. Först

konstruerades en enkät med hjälp av Svendner & Johansson (1998).  Efter att ha fått in svar

från tre klasser, kompletterade jag enkäten med ytterligare några frågor. Enkäten delades ut till

alla eleverna i klasserna, både tjejer och killar, för att inte eleverna skulle uppleva sig ojämlikt

behandlade. Sju olika klasser svarade på min modifierade enkätundersökning, och av dessa

valde jag att sammanställa resultatet från de 68 kvinnliga elever som svarat på enkäten.

Intervjuerna förbereddes genom att jag först bokade tid hos lärarna för att få möjlighet att

presentera mitt forskningsarbete på klassens informationstimme. Efter presentationen bokade

jag tid med de elever som ville bli intervjuade. Minst en vecka innan själva intervjutillfället fick

respondenterna ta del av ett förslag på frågor via mail. Intervjuerna föregicks av information

till de deltagande eleverna, enligt de forskningsetiska principerna för humaniora och

samhällsvetenskap. Det förekom det att respondenter dök upp till intervjun tillsammans med

några extra kompisar, eftersom de tänkte sig att dessa hade något viktigt att tillföra samtalet.

Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum i skolans bibliotek, som bokades särskilt för ändamålet.

Intervjumaterialet spelades in digitalt med minidisc och ljudet överfördes sedan till cd-skivor.

Ljudinspelningarna med intervjumaterialet finns bevarade i ett skyddat arkiv, liksom de

ifyllda enkäterna.
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3.4. Metoddiskussion

Forskningsmetoder är inte neutrala redskap, utan alltid präglade av vissa föreställningar och

förväntningar om hur verkligheten är konsturerad. Dessa förväntningar påverkar hela

forskningsprocessen och får även konsekvenser för analys och tolkning av resultat. Många

tvärvetenskapliga forskningsprojekt har enligt Sveningsson Elm (2003) inletts med internet

som forskningsfält, och det verkar som om internet som hybridmedium inspirerat forskare till

ett mångdimensionellt förhållningssätt i tillämpandet av forskningsmetoder,  eller

hybridmetoder. Även inom den traditionella samhällsvetenskapliga forskningen är det idag

vanligt att triangulera, det vill säga att kombinera flera olika metoder för att belysa skilda sidor

av problemområdet. Att använda flera insamlingsmetoder kan göra resultatet säkrare, då

materialet belyses ur olika synvinklar (Johansson & Svedner, 1998).  Fördelen med kvalitativa

intervjuer är deras öppenhet, och frånvaron av regler vilket kan göra det lättare att upptäcka

helt nya mönster hos det undersökta. Den metod man väljer skall i första hand utgå från vilka

frågeställningar man har, det får aldrig bli så att forskningen anpassas efter valet av metod

(Kvale, 1997). När det gäller internetforskning förekommer både intervjuer via mail och

intervjuer i det fysiska rummet. Dessa två metoder har olika fördelar. Ibland kan det vara

lättare för respondenterna som svarar via mail att vara helt ärliga, eftersom de upplever

anonymiteten starkare än vid ett fysiskt möte (Sveningsson, 2003). Fördelen med att intervjua

i det verkliga livet är att det kan uppstå diskussioner som leder vidare till nya oförutsedda

områden som visar sig vara viktiga för forskningsfrågan. Min erfarenhet är att enskilda

intervjuer och gruppintervjuer har olika fördelar. På ett sätt var det enkelt att intervjua två till

fyra personer som kände varandra, eftersom de hade lätt för att börja diskutera frågorna

sinsemellan. Intervjuarens roll blev då att styra samtalet i önskad riktning. Flera av de

genomförda intervjuerna i denna undersökning fick formen av en diskussion, dels på grund av

den öppna frågeställning som jag presenterat för informanterna, dels på grund av att de tagit

med sig kompisar, vilket medverkade till att samtalsklimatet blev kreativt. En enskild har

enligt min erfarenhet fördelen att intervjun kan bli mer koncentrerad, och ge respondenten

mer tid att svara, fundera på och fördjupa sig i frågorna. Inom ramen för denna undersökning

har jag endast  samlat in material med hjälp av enkät och genom kvalitativa intervjuer, några

observationer av informanternas bildkommunikation på internet har inte förekommit. Jag
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har medvetet avstått från det, då mitt syfte har varit att beskriva hur mina forskningsobjekt

själva  uppfattar sin och andras bildkommunikation på internet, inte att redovisa min

tolkning av deras faktiska användande. Valet av metoder visade sig fungera väl för att uppnå

syftet med denna undersökning.

3.5. Analysmetod

 När det gäller val av analysmetod har jag försökt sätta mig in i och utgå från samtida

feministisk och postmodern forskning. Här följer en kort beskrivning som baserar sig på

genusforskaren Nina Lykke (2009) som har sammafattat den aktuella metodologin inom

fältet.

F EM I N I STI SK A N A LY SMET OD

Metodpluralism är enligt Lykke, något som  kännetecknar genusforskningen,  på grund av

dess många olika riktningar och dess tvärvetenskaplighet. Inom den feministiska empirismen

har frågan om att kunna eliminera könsbias varit viktig, vilket inneburit att forskningen inte

längre utgått från män för att sedan presenteras som giltig för alla människor. Här har det

ställts högre krav på forskningsdesign för att öka validitet och relevans, menar Lykke. Att

synliggöra kvinnor har också handlat om att definiera alternativa forskningfrågor för att få en

bättre generell vetenskap. Ståndpunktsfeminismen har, enligt Lykke, tagit sin utgångspunkt i

kvinnors intressen och analyserat samhälleliga situationer ur ett könsmaktperspektiv. Den

postmoderna feministiska metodologin kan ses som både antiepistemoligisk och

antimetodologisk, menar Lykke, vilket har öppnat nya möjligheter för en experimenterande

hållning till metodologiska frågor och metodval. Inom forskningsområdet feministisk

empirism (Harding, 1986) har flera forskare arbetat med att synliggöra kvinnor, deras

erfarenheter och livsvillkor. Den feministiska empirismen innehåller också, menar Lykke

(2009) en vetenskapskritik som söker avslöja de sätt på vilka mannen inom den traditionella

historiska vetenskapen, upphöjs till mänsklig norm. Att sätta likhetstecken mellan man och

människa skapar fördomar om kön och blandar på ett ovetenskapligt sätt blandas ihop med

objektiv kunskapspraxsis, menar Lykke. Den feministiska analysmetoden kom att utvecklats

vidare i och med det postmoderna tänkandet.
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POS TMODER N  F EMI N I STI S K A N A L Y SMETO D

Allting är föränderligt, sanningen består av flera berättelser, och människan visar sig ha många

samexisterande identiteter, när vi använder oss av den postmoderna feministiska

analysmetoden. Narrativ analys innebär enligt Lykke (2009) att vi istället för att leta efter

stora metaberättelser, som tar vissa antaganden om samhällsordningen för givna, analyserar

små, specifikt lokaliserade och kontextualiserade historier. Både forskningssubjekt och

forskningsobjekt sätts in i sitt sammanhang, de ses som delar, beroende av varandra i en

gemensam verklighet. Gränsen mellan forskaren och det som studeras förstås som ett fiktivt

och tillfälligt fenomen (Haraway 1991; Lykke 2009). Det postmoderna forskarsubjektet

frågar efter skillnaden och i stället för att konstruera nya kategorier, frågar forskaren enligt

Lykke (2009) efter vad som är gemensamt. Diffraktionsbegreppet används för att belysa

transformationsprocesser, förändring och dynamik, där nya mönster hela tiden tillåts

framträda i det som analyseras, menar Lykke. Makt betraktas som något föränderligt, som

uppstår på en viss plats, vid en viss tid och hela tiden förskjuts, en normerande process som

ständigt föder nytt motstånd (Foucault 1977; Lykke 2009). Givna könskategorier

problematiseras, enligt Butler (1990) inom postmodern feministisk forskning, liksom

begreppet erfarenhet. Subjektet ses inte längre som bärare av autentiska erfarenheter, utan

analyseras diskursivt och narrativt, alltid i relation till sin omgivning. Språk och språkliga

handlingar ses som bärare av normer och en dekonstruktion av språket blir därmed enligt

Butler,  nödvändig för att vi skall kunna förändras. Butler kallar sina undersökningar

genealogiska, vilket innebär att hon tittar på vilka intressen och maktstrukturer som döljer sig

bakom, och som skapar de begrepp som vi upplever som självklart givna och naturliga.
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4. Resultat enkät

Underlag: 68 kvinnliga respondenter, alla elever på gymnasieskolan i Sverige.

4.1. Bildkommunikation

Tjejers bildkommunikation och innehållsskapande på nätet i form  av bloggar och på

communities, har ökat de senaste åren. I enkätundersökningen som jag gjorde visade det sig

att halva undersökningsgruppen fotograferade varje vecka, samt att de redigerade sina bilder

och att de flesta även la upp sina bilder på nätet någon gång i veckan.

4. Lägger du ut dina fotografier på internet?

Aldrig 
4% Varje dag 

7%

Varje vecka 
36%

Någon gång per år 
22%

Någon gång i månaden 
31%

Varje dag 5

Varje vecka 26

Någon gång i månaden 22

Någon gång per år 16

Aldrig 3

Väldigt få av informanterna, bara 4 procent svarade att de aldrig lägger upp bilder på nätet.

Resultaten stämmer väl överens med den snabba ökning av unga kvinnliga bloggare som

Medierådet sett i sina mätningar (Findahl & Zimic, 2008).

Kompisar var enligt enkätundersökningen  det vanligaste fotografiska motivet, följt av

självporträtt samt bilder på djur och natur. Valet av motiv verkar stämma med Dunkels

(2009) teori om att de flesta ungdomar ser internet som en naturlig förlängning av sin vardag,

där de intresserar sig för ungefär samma saker och umgås med samma människor som i det

verkliga livet. Vanliga sajter där informanterna la upp sina bilder var facebook, bilddagboken

och olika bloggar.
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5. Vilka motiv brukar du fotografera  för dina webbilder?

0 10 20 30 40 50 60

1

Kompisar 50

Familjen 25

Festbilder 32

Djur, natur 35

Arkitektur, miljö 27

Konstnärliga bilder 33

Självporträtt 35

Annat: 8 

Enligt enkäten så funderade de flesta ibland på vad deras bilder berättar om dem själva och

ungefär en fjärdedel av tjejerna uppgav att de alltid tänker på det. Det finns en högre

självmedvetenhet hos kvinnor än hos män och kvinnor tänker mer på hur de uppfattas av

andra människor (Ambjörnsson, 2004). Normen för kvinnlighet innefattar, enligt

Ambjörnsson, bland annat att ha kontroll, och att framstå som måttfull och försiktig.  Att

leva upp till dessa ideal kräver en hel del planering, eftertanke och självreflektion.

På enkätfrågan För vem lägger du ut dina bilder? har de flesta svarat vänner och bekanta, och

ungefär en tredjedel av de tillfrågade har svarat alla som vill se dem. Enligt enkäten

kommenterar de respondenterna andras bilder någon gång i veckan till någon gång i månaden,

och de får själva kommentarer av sina vänner i nästan samma utsträckning. I första hand

verkar bildkommunikationen på internet vara en förlängning av dessa ungdomars vardagsliv,

vilket stämmer väl överens med det som Dunkels kommit fram till när hon intervjuade

ungdomar om deras internetanvändande, där kommunikationen från det verkliga livet i stort

sett fortsatte på nätet.

4.2. Identitetsskapande

Den främsta anledningen till att tjejerna lade upp bilder på nätet var, enligt

enkätundersökningens fasta alternativ, att de ville berätta vilka de är och umgås med sina
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vänner. På den här frågan var det väldigt många respondenter som hade valt att skriva in egna

kommentarer om varför just de lade upp bilder på nätet. Några hade kommenterat med att de

vill dela med sig av sin konst respektive visa sina bilder någonstans, eller för att andra vill se

bilderna. Andra kommentarer var att de ville få bekräftelse, få inspiration, eller för att det var

nödvändigt för deras bloggar. Flera av respondenterna hade skrivit att det var för att det är kul

och roligt att lägga upp bilder. Enligt Medierådets mätningar är tjejer mer inriktade på

kommunikation och innehållsproduktion på nätet, än killar (Findahl & Zimic, 2008).

18. Varför lägger du ut dina bilder på nätet?

0 5 10 15 20 25 30

1

Bara för min egen skull 25

Berätta vem jag är 28

Lära känna nya människor 10

För att lära mig mer om foto 13

Umgås med mina vänner 23

Annat: 11 

Den kvinnliga identiteten verkar skapas på nätet i relation till andra användare, genom att

texter och bilder, där uttryck för stil och smak hela tiden kommenteras, reflekteras och

godkänns av, i första hand, andra tjejer. Det homosociala speglandet av jaget, behovet av att

jämföras, bedömas och uppskattas av andra tjejer är enligt Ambjörnsson (2004) ett typiskt

inslag i unga kvinnors identitetsskapande.

På enkätfrågan  Vad vill du att andra skall tänka om dig när de ser dina bilder? har de flesta

svarat personlig, följt av konstnärligt begåvad, vilket har ansetts vara viktigare än att vara snygg.

Även här visar tjejerna prov på medelklassnormativ kvinnlig måttfullhet, genom att inte

värdera det egna utseendet så högt, i stället är det personligheten och konstnärligheten som

anses vara viktigast.   Många har kommenterat med egna svarsalternativ, som cool tjej, duktig,
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kul tjej, skön hårdrockare, sexig eller inspirerande. Flera av informanterna uttrycker ett visst

motstånd genom att svara att de inte bryr sig om vad andra tycker, eller att andra får tycka vad

dom vill.

Ungdomskulturen präglas av mångfald och pluralism, och ungdomar är idag är enligt Klein

(2000) medvetna om det potentiella marknadsvärdet av ungdomskulturen. Att inte bry sig,

eller att vara annorlunda genom att tillhöra en subkultur, är ett sätt att ändå ingå i en

gemenskap, och undvika utanförskap, samtidigt som det kan betraktas som en sorts

motståndshandling (Sveningsson, 2009).

17. Vad vill du att andra skall tänka om dig när de ser dina bilder?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1

Smart 20

Snygg 23

Personlig 36

Tekniskt skicklig fotograf 15

Konstnärligt begåvad 31

Annat: 18 

På enkätfrågan huruvida det går att avgöra enbart genom att se på ett fotografi, om det är en

tjej eller en kille som har tagit bilden, är det något fler som anser att de inte kan avgöra det när

de ser på andras bilder. När det gäller deras egna bilder så anser ungefär hälften att andra inte

kan avgöra deras genus.

4.3. Privat och offentligt

De flesta i min undersökningsgrupp, två tredjedelar av respondenterna, svarade att de tittar på

andra privatpersoners bilder på internet varje dag. De uppgav att de då besökte då många olika

sajter och bloggar. Drygt en tredjedel av de tillfrågade i enkäten sade att de upplever att andra
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lägger upp bilder som är för privata någon gång per månad. Något färre svarade att de

upplever att andra lägger upp för privata bilder någon gång i veckan.  En stor del av

informanterna ansåg alltså att andra människor ofta lägger upp bilder som är för privata.

Enligt Dunkels (2009) är det av olika anledningar svårare att upprätthålla umgängesgränser på

nätet än i det verkliga livet, många av de små omärkliga reaktioner som vi i den fysiska

verkligheten instinktivt får, via andra människors kroppsspråk, går förlorade, vilket innebär

att vi riskerar att handla på ett friare, mindre hämmat sätt, än i det verkliga livet, när vi

kommunicerar på internet.

9. Upplever du ibland att andra lägger upp bilder som är för privata?

Någon gång i månaden 
36%

Varje vecka 
18%

Någon gång per år 
28%

Aldrig 
12%

Varje dag 
6%

Varje dag 4

Varje vecka 12

Någon gång i månaden 25

Någon gång per år 19

Aldrig 8 

Enligt enkäten får respondenterna kommentarer från okända personer i snitt någon gång i

månaden till någon gång per år. De flesta av de tjejer som svarat på enkäten uppger att de

aldrig känner sig besvärade av bildkommentarer och en fjärdedel uppger att de känner sig

besvärade någon gång i månaden.  Enligt Dunkels (2009) är det i de flesta kompisprogram

ganska enkelt för ungdomar att begränsa sin kommunikation till att gälla bara de vänner som

de vill umgås med på nätet, detta gäller även facebook, som de senaste åren stadigt ökat

popularitet bland unga användare. Beroende på applikationens öppenhet eller tekniska

begränsningar kan användarna välja vilka andra användare de blockera från att komma åt

bilder, eller tillåta kommentar från. Det kan vara svårt att undvika att få enstaka kommentarer

från helt nya användare på till exempel apberget, som fungerar som en öppen chat, dessa

oönskade gäster kan dock blockeras efter den första kommentaren. På bilddagboken finns
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alternativet att bara tillåta andra användare av bilddagboken att få tillgång till den egna sidan

sida, vilket egentligen inte heller innebär något skydd mot kommentarer från nya användare,

eftersom vem som helst kan ansluta sig.

På enkätfrågan Tänker du på vem som skall titta på dina bilder? är svaren relativt utspridda.

Det många informanter som har skrivit egna kommentarer, i anslutning till de fasta

svarsalternativen. En tredjedel av tjejerna har svarat att de aldrig tänker på vem som skall titta

på deras bilder, och några av dem har  kommenterat sitt svar på följande sätt:

”Man är ju medveten om att vem som helst kan se bilderna men det är inget man bryr sig så

mycket om.”

”Men jag är väl medveten om vilka det skulle kunna vara & vart de kan hamna men det är

en risk man får ta.”

14. Tänker du på vem som skall titta på dina bilder på nätet?

Aldrig 
31%

Någon gång per år 
15%

Någon gång i månaden 
27%

Varje vecka 
12%

Varje dag 
12%

Eget alternativ: ”Ibland” 
3%

Varje dag 8
Varje vecka 8

Någon gång i månaden 18

Någon gång per år 10

Aldrig 21

Eget alternativ: ”Ibland” 2
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5. Resultat intervju

Intervjuerna gav en fördjupad bild åt frågeställningarna bakom enkätundersökningen, och

respondenterna uppvisade en stor variation när det gällde strategier för kommunikation,

identitetsskapande och integritet på nätet. De intervjuade tjejerna använde sig av flera olika

sätt att lägga ut bilder på nätet. Några hade egna bloggar och använde bilddagboken, andra

kommunicerade via apberget och nästan alla hade facebook. En av respondenterna berättade

att hon inte alls lägger upp privata bilder på öppna forum, längre. Olika sajter verkar fylla olika

funktioner beroende på vilken sorts kommunikation användaren är ute efter. Vissa av mina

respondenter föredrog  öppna forum och hade särskilda skäl för detta, som till exempel att de

uppskattade just  öppenheten, eller för att de visste att det användarna nästan bara var

ungdomar i deras egen ålder. En av informanterna uppgav att apberget  kändes som en säkrare

sajt för att den var producerad i Sverige. Några av tjejerna som blev intervjuade trivdes bättre

med att använda mer sluta forum, som facebook och angav andra skäl för detta, som att det är

lättare att ha kontroll över vem som kan få tillgång till din kommunikation och till dina

bilder. En av respondenterna uttryckte dock en viss oro över att hon skulle överlåta

rättigheterna till sina bilder om hon valde att publicera den på facebook.

Informant: Jag fick en you tube video där dom har sagt, facebook tar alla dina

rättigheter bla bla bla.

(CD nr 3: 00:30)

Hon kunde inte riktigt förklara hur det gick till men hon hade fått information av någon

bekant att facebook fick rättigheterna till dina bilder när du la upp dem där. I en

informationsfolder om ungas integritet på nätet, som riktar sig till föräldrar, finns just

facebook omnämnt i samband med copyright-frågan.  I foldern finns ett citat publicerat,

hämtat från Dagens Nyheter 25/10 2007, där vi kan läsa att vi skriver över rättigheterna till

våra bilder och till uppgifterna om oss själva, till det amerikanska företaget, när vi godkänner

kontraktet i samband med att vi registrerar oss på facebook. Huruvida dessa uppgifter i DN

stämmer eller inte lämnas okommenterat av de båda artikelförfattarna Lindqvist &

Thorslund, som nöjer sig med att hänvisa till att detta skapade debatt, och att ingen riktigt vet
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vad som gäller för den information som vi lämnar ut om oss själva på internet  (Lindqvist &

Thorslund, 2008).

5.1. Att googla bilder

Om det behövs en bild som illustrerar det du skriver om i bloggen så googlar du helt enkelt

fram bilden och lägger in den på din blogg, berättar mina respondenter.

Informant: I bloggar är det ofta mycket googlebilder istället, om det man pratar om.

Om man tycker att det är kul att åka cykel så tar man inte en bild av sig

själv och  cykeln, utan man googlar  cykel.

(CD nr 1: 24:16)

För mina informanter rör det sig om att använda bilderna på deras privata bloggsidor, för att

illustrera ett kåseri om cykling eller för att bygga upp en inspirationsmapp.

Informant: Jag  har en blogg som är inspiration och då är det mest bilder, foton och

sånt, som jag tycker är fina, som jag ser på andra bloggar, och vill

komma ihåg , så istället för att spara dem på en mapp i datorn, så lägger

jag upp dem på en egen blogg  så alla kan se hur fina dom är.

(CD nr 2: 03:38)

Informant: Och på Bilddagboken brukar jag inte heller lägga ut bilder på mig själv,

brukar jag bara som söka på Google, och lägga ut bilder som jag tycker

typ, passar för dagen.

(CD nr 3: 01:25)

Jag fick uppfattningen att mina informanter inte riktigt tänkte på hur internet fungerar,  att

det faktiskt rör sig om ett stort nätverk, där innehållet kommer från tusentals olika privata

användare. I stället föreställer jag mig att de ser på google som ett slags stort allmänt bildarkiv.

De visste att det egentligen inte var tillåtet att plocka bilder där, men eftersom google

uppfattas som ett slags allmänning,  så var det inte så farligt att bryta mot reglerna. Alla andra

gör ju också det, menade mina informanter.
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Informant: Därför att man vet ju aldrig vem det är som högerklickar på ens bild och

sparar den, så det är ju litet läskigt egentligen, men själv så brukar jag, jag

brukar inte använda andras bilder, till annat. Fast, alltså Google är ju ett

väldigt lätt ställe att ta bilder ifrån,  och liksom, från den hemsidan har

jag ju tagit bilder till arbeten och sånt,  och eftersom att det är en

söksida så vet man väl inte riktigt om bilden har copyright eller inte,

egentligen. Dom har väl det i grunden, fast det är så många som har

använt bilden att det blir som en, allmän bild.

(CD nr 3: 1:00:30)

Flera av mina informanter beskrev google som en slags öppen hemsida, där bilder har

använts och återanvänts, så många gånger att ingen längre vet varifrån de kommer.

Därför tänkte sig  mina informanter att det var okej att fortsätta kopiera och använda

sig av bilderna.  Lindgren (2009) menar att i brist på välordnade och tydliga strukturer

för samhällsmoral, försvagas individernas rättsuppfattning och lagens auktoritet, vilket

kanske är vad som sker i den fragmentiserade och irrationella miljön som internet utgör.

Den samhälleliga moralen ersätts i de virtuella gemenskaperna av en tillfällig,

individuell moraluppfattning, vilket enligt Lindgren kan vara en av orsakerna att

fildelning förekommer i stor utsträckning, trots att det egentligen är olagligt.

5.2. Alla tjejer är olika

Det finns ingen normal tjej, alla är olika, blev svaret på min fråga om hur en normal tjej

framställde sig själv på nätet. Att fråga efter skillnader, i stället för att skapa nya kategorier, är

en av metoderna inom den postmoderna feministiska forskningen. En av mina intervjufrågor

handlade om tjejernas uppfattning om vad som är normalt, och trots att jag egentligen bröt

mot den posmoderna feministiska metoden, valde jag ändå att försöka få tjejerna att

generalisera en normal tjej, medveten om att detta antagligen skulle väcka motstånd, vilket det

också gjorde. Frågan möttes av en stor tvekan hos alla respondenter, de ville verkligen inte gå

med på att på ett så kategoriskt sätt prata om normala tjejer.

Informant: En vanlig tjej, det tycker jag är så himla svårt att definiera, för att, det

finns ju så pass många personligheter. Det finns ju inte nån vanlig. För

då blir det ofta stereotyp och det är inte den som är vanlig.

(CD nr 3: 07:05)
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Till en viss del kan oviljan att generalisera fram den normala tjejen ses som ett uttryck för en

allmän motvilja bland elever i skolan att peka ut strukturella skillnader mellan killar och tjejer,

eftersom de strukturella skillnaderna enligt Ambjörnsson (2004) skulle innebära en

begränsning av den individuella friheten.  Tjejerna ville inte gå med på att bli generaliserade

som tjejer, de gjorde motstånd genom att prata om att alla tjejer är olika, individuella i sina

uttryck och sätt att använda internet.

Informant: Men det är ju inte, det finns inte nån normal eller vanlig.

(CD nr 1: 19:06)

I beskrivning av en klassrumsobservation som Ambjörnsson (2009) gjort finns samma

ifrågasättande av klassificeringar och samexisterande sanningar om genus. De kvinnliga

eleverna som Ambjörnsson observerade ville inte peka ut några generella skillnader mellan

killar och tjejer. Enligt Ambjörnsson finns en tendens bland unga att inte vilja se strukturella

skillnader eftersom det skulle innebära att man inte längre kan se sig själv som fri och

obegränsad. I en serie intervjuer med lärarstudenter konstaterade forskaren Maria Hedlin

(2006), samma könsblinda oförmåga att se genusrelaterade strukturella skillnader. Här finns

två parallella och antagligen samexisterande förklaringsmodeller. Unga kvinnor försöker göra

motstånd både genom att ifrågasätta och genom att blunda för genusordningen. Jag fick

pressa mina informanter ytterligare, för att de skulle börja generalisera, och presentera olika

grupper av bildanvändare på nätet. En kategori som dök upp var modebloggare, en annan

fjortisar. Men att beskriva den normala tjejen väckte ett stort motstånd, hos mina

respondenter.

5.3. Modebloggare

Det verkar som om tjejer läser mest andra tjejers bloggar och tittar på andra tjejers bilder. När

jag bad mina informanter att försöka generalisera hur en normal tjej använde bilder på nätet

var modebloggare en återkommande referens.  Modebloggarna nämndes alltid vid namn, som

till exempel Kissi eller Foki, och de intervjuade tjejerna ansträngde sig för att försöka beskriva

dessa olika bloggares personligheter för mig. Modebloggare är, enligt mina informanter, unga

tjejer som kan tjäna pengar på sina bloggar, eftersom så många människor följer deras bloggar.
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Tjejerna jag intervjuade uttryckte respekt för vissa av bloggarna, som till exempel Foki, en

gymnasietjej med god smak,  som bloggar om design.  Andra modebloggare beskrevs med ett

visst förakt, för att de var ytliga, självupptagna, medvetet provocerande och korkade som till

exempel Kissi, som enligt en av mina informanter skriver om sina bröstförstoringar, och vars

blogg de tjejer jag intervjuade egentligen inte läser. Här skulle vi kunna dra paralleller till  de

normativt feminina ideal som Ambjörnsson (2004) hittade, måttfullhet, kontroll, empati och

försiktighet, som vissa modebloggare verkar ge uttryck för, medan andra på ett utmanande

sätt verkar provocera, vilket resulterar i olika slags positiv respektive negativ uppmärksamhet

hos deras läsare. Tjejerna som jag intervjuat berättade att de regelbundet kommenterar andras

bilder och andras bloggar, inte bara sina närmast vänner, de  kommenterar även bilder som de

gillar, som främmande människor lagt upp. Vissa av mina respondenter beskrev hur de tänker

strategiskt när det gäller kommenterandet. På bilddagboken, till exempel, behöver de inte

lägga ned tid på att skriva kommentarer. Alla på sajten kan ändå se att vilka andra användare

som har besökt deras sida, om de har valt att visa sin sida endast för andra användare av

bilddagboken. De kända modebloggarnas inlägg valde mina respondenter att lämna

okommenterade, när jag frågade varför, svarade de att det inte var någon idé, eftersom chansen

var så liten att dessa kändisar skulle återgälda kommentaren. En av de intervjuade berättade

att hon ofta kommenterar andras bloggar med det medvetna syftet, att få fler kommentarer på

sina egna bloggar. Hennes mål var att bli känd, som hon själv sa, litet skämtsamt och samtidigt

på allvar.

Informant: Jag kommenterar ofta bloggar, för att folk skall kolla på min blogg (…)

allt går ut på att jag skall bli känd (…) På bloggar så vill jag ju, det de går

ut på är ju att jag skall få kommentarer, inte att jag skall g e

kommentarer, och då så kollar jag på nåns blogg, kommenterar där. För

att dom skall se att jag har varit där och läst så skriver jag : ”Fin blogg,

punkt, bra inlägg” och så läser jag nåt ord, så där, ”Kent är bra” och så

skriver jag ”Å – visst är Kent bra” i det inlägget och på Bilddagboken

behöver jag ju inte kommentera, för där syns det ju redan att jag har

kollat på bilden.

(CD nr 2: 24:10)
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 Under intervjun beskrev min informant på ett humoristiskt sätt hur hon gick till väga när

hon kommenterade, att hon litet snabbt letade på något i bloggtexten eller bilden som hon

kunde kommentera, fastän hon egentligen kanske inte hade några direkta åsikter detta. Det

verkade handla mer om en strategi för kommunikation, där kommenterandet av andras bilder

blev en metod som syftade till att expandera det egna nätverket. Ungdomar idag vet att deras

kultur har ett värde, skriver Klein (2000) och de vet att marknadsföringsindustrin är på jakt

efter deras subkulturer, idéer, klädstilar och indiebloggar. I den ständiga jakten på något nytt,

något genuint, hippt eller coolt, menar Klein att ungdomskulturen bevakas, varje blogg

noteras, varje nyskapande indiefilm på youtube kan bli förlaga till nästa stora

marknadsföringskampanj, och ungdomar idag känner till sitt värde.

Tjejer läser mest andra tjejers bloggar, och mina respondenter uttryckte detta fenomen litet i

förbifarten, som om de egentligen inte reflekterat särskilt mycket över varför det förhöll sig så,

bara att tjejer i allmänhet har lättare att intressera sig för andra tjejers bilder och berättande.

Informant: Det kanske är för att jag är tjej som jag blir mera inriktad på tjejbloggar.

(CD nr 2: 04:30)

Informant: Tjejer har som lättare att ta sig åt andra tjejers bilder, och liksom tillvaro

och sånt, än att ta åt sig en killes tillvaro.

(CD nr 3: 53:55)

Det är framför allt i tjejgruppen som genus görs, en slags kollektiv praktik som ger utrymme

för att testa vad det kvinnliga innebär, menar Ambjörnsson (2004). Här testar tjejerna nya

sminkningar, ger varandra råd om frisyrer och diskuterar kläder, alla dessa handlingar

bekräftar den homosociala gemenskapen, som är en del av isärhållandets praktik, där manligt

och kvinnligt separeras och på så sätt även ges möjlighet att skapas (Ambjörnsson, 2004).

Informant: Nu är det ju så att jag inte kollar på så många killars bilder, om jag har

varit och kollat på någon killes bilddagbok så har det mest varit

festbilder, så jag vet inte.

(CD nr 2: 11:52)
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Den samhälleliga genusnormen förutsätter en tydlig homosociala uppdelning i manligt och

kvinnligt, vilket enligt Ambjörnsson (2004) utgör förutsättningen för den heterosexuella

matrisen, som samhällsnorm.

5.4. Fjortisar

Fjortisar verkar vara användare som inte lever upp till normen för kvinnlighet, eftersom de,

om jag tolkar mina informanter rätt, är oförsiktiga, måttlösa, och självupptagna. Tjejerna som

jag intervjuade beskrev hur deras användande av internet och av bilder på nätet utvecklats och

de berättade om hur de har ändrat sin syn på nätet, genom flera års användarerfarenhet. De

beskrev hur de började använda nätet som nyblivna tonåringar och kunde med ett leende se

tillbaka på sitt tidiga internetanvändande. Från början trodde jag att fjortisar var ungefär

samma sak som nya, unga användare på nätet, men det visade sig vara en förhastad slutsats.

Fjortisar var något mina informanter pratade om på ett litet skämtsamt och ganska

nedlåtande sätt,  som en representation för ett icke önskvärt sätt att vara eller agera på nätet.

Informant I: Vanlig, det är ju svårt att säga, det finns ju som grupper, alltså, ja, typ

dom.

Informant II: Dom, typ fjortisar.

Informant I: Fjortisar är ju en.

Informant II: Ganska stor grupp.

Informant I: Dom har ju i princip likadana bilder allihop, det är typ samma vinkel

på bilderna. Så är dom ofta ganska redigerade.

 (CD nr 1: 16:52)

Eftersom alla mina informanter berättade för mig om fjortisar, försökte jag få veta mer om

kategorin, om vilka de var, hur de betedde sig på nätet och vilka bilder de lade upp.

Informant: Och sen så syns det ju, till exempel dom som har ett album, med 32

bilder på sig själv.  Dom tycker ju väldigt bra om sig själva, det är ju ofta

typ fjortisar.

Informant: Eller så tycker dom väldigt dåligt om sig själva, och vill att andra skall

tycka om dom.

 (CD nr 1: 17:42)



S O L  M O R É N 33

Titta-på-mig  bloggar verkade vara vanligt förekommande hos fjortisar, enligt mina

informanter, där bloggandet bara gick ut på att personen som skapat den ville få

uppmärksamhet och bekräftelse till varje pris.

Informant: Men om man säger då, fjortisar, dom, alltså dom är mer

utseendefixerade känns det som.

(CD 3: 43:20)

Att göra genus är inte enkelt, det tar tid att lära sig att göra rätt, och det handlar enligt

Ambjörnsson (2004) om att veta när, hur och på vilken plats olika genusgörande handlingar

passar in. Att visa allt för  många bilder av sig själv, eller att sminka sig för mycket i skolan kan

uppfattas som opassande av de andra tjejerna (Ambjörnsson, 2004). Oftast består

fjortisbilderna av självporträtt, eller som en del ungdomar kallar det, egobilder, och läsaren får

enligt mina informanter följa huvudpersonens dagliga aktivteter, som när fjortisen väljer

dagens outfit, handlar kläder eller äter ute.

Informant: Det brukar ju ofta va mobil-fjortisar, som man säger, dom som sitter

eller står och tar kort på sig själva i spegeln med mobilen, det ser man

väldigt ofta, det tror jag många bland dom där är. Dom brukar oftast ta

kort på ”min outfit” ta bilder på kläderna dom har på sig, med mobilen,

typ.

 (CD nr 3: 6:02)

Informant: Ja, på Apberget är det väldigt lätt att  få dåligt rykte. Men det är ju

mycket så här fjortisar som bara, gör poser och sånt där, då får dom, då

blir dom kända som, då blir dom kända genom det namnet dom har på

Apberget, åh, där är bla bla bla – fjortisen, typ.

(CD nr 3: 23:40 min)

Att visa blygsamhet är en viktig del av kvinnligheten, och Sveningsson Elm (2009) beskriver

hur unga tjejer väljer att publicera både snygga och fula bilder på sig själva, när de presenterar

sig på nätet. De fula bilderna är humoristiska eller roliga, tjejerna är fortfarande sminkade och

enligt Sveningsson Elm inte särskilt fula alls. Bilderna, menar Sveningsson Elm, fungerar som

en motvikt till de snygga, eftersom en alltför perfekt kvinna kan verka hotfull och därmed
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frånstötande både på män och på andra kvinnor. Fjortisar är inte alltid fjorton år, men mina

informanter var ganska överens om att när de börjar gymnasiet har de flesta vuxit ifrån de

egenskaper som fjortisen representerar.

Sol: Är fjortisar alltid fjorton år, eller är dom äldre också?

Informant: Dom kan vara äldre, med det, liksom, man växer väl i åldrarna, men,

alltså, det är som en kultur som håller sig fast. Även om man är äldre.

(…) Man har börjat redigera bilder så pass mycket att det känns som att

det inte är en själv längre, på bilderna, kan det bli.

Sol: Är det för att dom skall se bättre ut eller är det någon slags

experimentlusta?

Informant: Alltså, jag tror det har med dagens skönhetsideal att göra. Att allt skall

va så himla perfekt, eller hur man nu skall säga.

 (CD 3: 43:56)

Att vara fjortis, enligt mina informanters beskrivningar, är att vara på ett visst sätt, tanklös,

med ett omåttligt begär efter bekräftelse, självutlämnande och inte särskilt blygsam. Det hela

handlar om att behärska en balansakt i genusgörande, menar Ambjörnsson (2004), där

kroppen visserligen skall konstrueras för att visas upp, men trovärdigheten som naturligt

kvinnlig  samtidigt är viktig att värna om. Fjortisar verkade inte riktigt ha lärt sig hur de skall

göra feminint genus på rätt sätt.

5.5. Bildvinklar

Flera av mina respondenter angav bildvinkeln som en avgörande skillnad, när det gäller tjejer

och killars självporträtt. Killar var nästan alltid fotograferade något underifrån medan tjejer

har fotograferats uppifrån.

Informant I: Jag tänkte på tjejerna som tar uppifrån.

Informant II: Jaa

Informant I: Då blir ansiktet mycket mindre, ser dom mindre tjocka ut,

Informant II: Och så ser dom väl snällare och sötare ut också, som man ska vara när

man är tjej.

(CD 2: 07:30)
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Är bildvinkeln ett medvetet val, undrade jag, och frågade mina informanter om de trodde att

tjejerna tänkte på vad kameravinkeln symboliserade i form av makt, eller undergivenhet. Men

tjejerna jag intervjuade, svarade att de inte trodde att valet av perspektiv var ett särskilt

medvetet val, snarare var det mest för att de tjejer som porträtterats ville se söta ut, inte för att

de egentligen har hade någon tanke med det. Tjejer fotograferar sig själva uppifrån mest för

att alla andra tjejer också gör det, menade mina informanter.

Informant I: Nej, jag tror inte man tänker på det, utan det är väl mer att, nu ser jag

söt ut, nu ser jag bra ut…

Informant II: Jaa

Informant II: …jag tror man bara vill, man ser andra som har gjort så, man tänker å

– vad söt hon var i den där vinkeln, då vill man ju vara likadan.

(CD 2: 08:00)

När konstnären och fotografen Cindy Sherman framställde sina filmiska självporträtt

använde hon en kamera som fotograferade henne uppifrån, för att förstärka känslan av

kvinnan som offer (Rosenblum, 1994). En mycket enkel, traditionell berättarteknik inom

filmen, som talar om vem som är överlägsen respektive underlägsen.

Informant: Det kanske är nånting som vi tjejer tänker på, därför att man ser oftast

snyggare ut uppifrån, än vad man gör nerifrån.

(CD 3: 55:48)

Några av mina respondenter berättade att emokillar och bögar utgjorde ett undantag för

regeln om kameravinkeln, det var inte ovanligt att de tog kort på sig själva med kameran

placerad uppifrån, om de vill vara litet svåra eller söta.

Informant: Det beror på, inte emokillar eller bögar, dom tar kort uppifrån om dom

vill vara litet söta och litet svåra. Men annars så blir det att dom tar kort

underifrån, för att se litet mer, kanske litet mer i maktposition kan man

tänka sig.

(CD 2: 07:20)
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De tjejer som jag diskuterade bildvinkeln med, trodde inte att det var ett medvetet val att

tjejer väljer att ta kort uppifrån, utan att det bara var något de har sett andra göra och som de

upprepade.

5.6. Tjejbilder

En annan sak som verkade skilja tjejer och killars självporträtt åt, som en av mina informanter

lagt märke till, var att killar ofta var aktiva på sina fotografier, de lade upp bilder på sig själva

som var tagna i förbifarten, under någon aktivitet, som till exempel sport.

Informant: Jag har tänkt på att, i alla fall där jag har sett, killars bilder, som jag har

kollat på, det är mest när dom gör nånting, alltså typ, ifall dom sportar

eller nånting, mitt i ett hopp, eller nånting.

(CD 1: 37:50)

I media och i reklambilder framställs, enligt Fagerström & Nilsson (2008) de flesta män på ett

liknande sätt, vertikalt upprättstående och aktiva i arbete eller sport.  Kvinnor presenteras ofta

horisontellt, passivt liggande eller halvsittande, utan att göra något annat än att visa upp sig

inför kameran.

Informant: Alltså killar, det känns som om dom har mer sportigare bilder, mer fart

och så.

(CD  3: 57:10)

Enligt flera av de tjejer som jag  intervjuat, var killar är mer målinriktade när de fotograferar,

medan tjejer planlöst bara tog massvis med bilder på sina vardagliga aktiviteter.

Informant: Alltså, det känns som att tjejer  mer, det känns som att vi fotar hela

tiden, men att killar fotar litet mer sparsamt, men dom vet vad dom villl

ha för bilder, ungefär.

(CD  3: 53:08)

Informant: Ja, alltså jag tror att tjejer fotar mer, men mer så här onödiga saker, typ,

det här åt jag idag, tar kort på det, det här gjorde jag idag med den här

personen, det här sminket har jag köpt, dom här kläderna har jag köpt,

jag tror killar är så här mer, alltså  det är inte så vanligt att killar tar kort
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på sånt, så när dom väl tar kort, brukar det va ganska så här estetiskt, det

här är en Snöhög (skrattar).

(CD  2: 05:18)

Mina informanter var en aning ambivalenta  i sin uppfattning om tekniken betydelse,  de

beskrev att det är inte så lätt, eller inte alls går, att se tekniska skillnader på tjejers och killars

bilder. Samtidigt hade de svårt att föreställa sig hur killar skulle kunna inressera sig för tjejers

bilder, eftersom tjejers bilder var för vardagliga och oseriösa. Att killars intresse för fotografi

beskrivs som mer målinriktat, tekniskt och seriöst i relation till tjejers banala bildintresse

stämmer väl överens med hur vi ser på män och kvinnor i allmänhet, enligt den rådande

genusordningen (Hedlin, 2006; Yvonne Hirdman, 2007). Möjligtvis om en tjej var väldigt

tekniskt skicklig som fotograf, skulle hennes bilder kunna vara intressanta för killar, tänkte sig

en av mina informanter.

Informant: Om det är nån som är jätteduktig på att fotografera som är tjej,  då tror

jag att det är lättare för en kille att, liksom, börja kolla på dens bilder

oftare och så, än om det är en tjej som bara fotar vardagligt. Det tror jag

är färre killar som följer.

(CD  3: 54:10)

Enligt Anja Hirdman (2006) framställer sig unga tjejer som lägger upp självporträtt på nätet

ofta som kroppar, lagom lättklädda och litet sexiga,  medan unga killar framställer sig som

ansikten,  personliga, fundersamma eller med ett uttalat ointresse för kameran. Flera av mina

respondenter var dock angelägna om att berätta för mig, att det inte bara var tjejer som tog

lättklädda bilder på sig själva, utan att killar också gjorde det.

Sol: Finns det någon skillnad i hur killar och tjejer gör självportätt, tror du,

hur dom framställer sej?

Informant: Hmm, neej, ifall man tänker på den typiska killen, killen som verkligen

vill visa sig så, brukar dom ju oftast ta kort på sig själv(…) utan kläder på

överkroppen, och spänna magmusklerna, och så tjejerna brukar ju oftast

ha jätteurringat, hej titta på mej, så att det är ju ganska lika där.

(CD nr 3: 08:14 min)
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Det verkade vara viktigt för mina informanter att peka ut de likheter som fanns i hur tjejer

och killar agerar, och ofta använde de sig av undantag  som exempel när de ville tala om för

mig att det visst fanns killar som bloggade om mat,  eller tog lättklädda självporträtt.  Flera av

av tjejerna som jag intervjuade berättade till exempel att de brukade få bilder från killar som

fotograferat sig själva med bar överkropp.

Sol: Och är det killar som också presenterar såna bilder?

Informant I: Ja, finns ju jättemånga som står typ utan tröja och bara, hej-och-hå, här

är jag .

Sol: Det är inte bara tjejer, alltså?

Informant II: Nej, nej.

Informant I: Neej. Finns jättemycket killar som gör det. Dom skickar runt dom

jättemycket.

Informant II: Fast det är mest över MSN, så där, vill du ha en bild på mig. (…)

Informant I: Fast jag tycker det är väldigt märkligt att man bara skickar en bild på

sig själv typ, men typ en kille tar av sig i bar överkropp och skickar till

någon (skratt)

Informant II: När det inte har ens nånting så här med ämnet att göra, tycker jag att

det är jättekonstigt…

Informant I: Helt random.

(CD nr 1: 47:16 min)

Som jag tidigare nämnt finns det en motvilja hos de flesta människor, till att se strukturella

skillnader, eftersom det skulle begränsa den föreställda friheten (Ambjörnsson, 2004; Hedlin,

2006).

Särskilt ungdomar vill gärna se sig som självständiga, jämställda, fria individer med obegränsat

handlingsutrymme. En av mina informanter påpekade dock att det var skillnad på hur killar

och tjejers lättklädda bilder uppfattades, och sa att tjejer borde vara försiktigare med vilka

bilder de lade upp, eftersom tjejer är mer utsatta.

Informant: Eftersom att jag tycker om att titta på killar, så att säga, så gör det inte

lika stor grej för mig ifall en kille är halvt avklädd, men ifall en tjej, det

blir litet, hon borde ta på sig kläder, för att man vet ju att killar brukar
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ju vara väldigt, jag vet inte. Men det känns som att vi tjejer är litet för

utsatta, så att vi borde tänka mer på vad vi ger ut för signaler.

(CD nr 3: 18:16min)

Det verkar finnas ett osynligt kontrakt för hur tjejer får framställa sig själva i bild på nätet, inte

för iögonfallande, inte för tydligt performativt (Anja Hirdman, 2006; Sveningsson Elm,

2009),  annars riskerar de att få negativa kommenterer från, framför allt, andra tjejer.

5.7. Allt är ju normalt nu

Var går gränserna för normala bilder på nätet, undrade jag, och de intervjuade tjejerna svarade

snabbt, att nuförtiden är ju allt normalt.

Informant I: Nu är ju typ allting normalt.

Informant II: Precis. Vad jag tänkte. Nu är det ju liksom.

Informant I: Det finns ju dom som tar så här jättemycket bilder på sig själva i bikini.

Informant II: Men det beror ju på sättet, hur hon tar dom också.

Informant I: Men alltså, om dom är typ så här hemma framför spegeln. Och så är

spegeln där, det är ju inte, inte bara titta nu är jag på stranden och vad

härligt det är ute…

Informant II: Mmm.

Informant I: …utan det är ju titta på mej hur jag ser ut. Men det är ju normalt, vadå,

alla gör ju det.

Informant II: Men vissa försöker ju maskera det också bara, kolla jag har köpt en ny

bikini, fast dom egentligen bara vill visa upp sig själva

Informant I: Jaa.

Informant II: Det betyder inte att man typ ryggar tillbaka och  bara, men vad har

hon tagit för bild…

(CD 1: 59:00)

Bilderna som mina informanter lade upp på nätet följde vissa regler, det var inte för urringat,

inte några bikinibilder framför spegeln, på stranden var bikini dock okej eftersom det var

naturligt i det i sammanhanget. Att göra kvinnligt genus innebär, som jag tidigare nämnt och

som Ambjörnssson (2004) påpekat, inte bara att veta vad som skall göras, men också att göra

det på rätt plats och vid rätt tid.
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Informant I: Vad som är onormalt, det är typ när man lägger upp bilder på sig själv,

när man visar litet för mycket hud, litet för mycket bröst eller sådär, då

reagerar man ju.

Informant II: Mmm. Fast det börjar ju bli vanligare nu också, man ser mer hud.

(CD 2: 29:50)

Fast kanske ändå inte riktigt allt är normalt på nätet, det verkade som om flera av tjejerna jag

intervjuade tyckte att det blev pinsamt om det visades för mycket hud, naket eller om någon

verkligen poserade. När samtalet gick vidare så tydliggjordes ändå en slags gräns för vad de

ansåg vara ett normalt uppträdande på internet.

Informant: Jag tycker inte det är något hemskt med festbilder. Men däremot

lättklädda bilder på sådana man känner, det stör jag mig

jättejättemycket på. Det syns verkligen när de försöker visa upp sig så

mycket de kan.

(CD nr 1: 47 min)

Informant: Alltså det är väl när det börja bli utvikande, och så, därför att det känns

som att, det, eftersom att bilder alltid ligger kvar på internet, även om

man kanske tar bort en bild, så kan det ju finnas nån annan som har

sparat den bilden, och liksom det har man ju ingen koll på.

(CD nr 3: 58:34min)

Under intervjuerna kom diskussionen även in på den röstningsfunktion som fanns i olika

varianter på många av sajterna, en funktion där användaren kunde lägga upp sina bilder i

fokus så att de blev bedömda av andra användare och kunde hamna på en topplista. Några av

mina informanter nämnde också att det fanns sajter som de undvek, därför att bilderna som

publicerades där definitivt hörde ihop med en sexualiserad vuxenvärld som de inte var

intresserade av att ta del av.

Informant: Alltså, vill man se bilder som är för privata, så går det ju att hitta liksom,

men det är inte så ofta man är inne på såna sidor. Men att det finns såna

bilder, ja, jag vill inte se typ, Roger, 45 stå i så här bdsm-utstyrsel, därför

går jag inte in på darkside och kollar folks gallerier.

(CD nr 3: 31:25min)
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Tjejerna som jag intervjuade berättade också för mig att på vissa barn- och ungdomssajter

förekommer det kontinuerligt kontaktförsök från vuxna män, vilket hade medfört att mina

informanter just denna anledning undvek att använda sig av dessa forum.

Informant I: Och typ snuttis är bara en sån där sida där, den är litet äcklig, det är

fullt med såna typ…

Informant II: Gamla gubbar.

Informant I: …väldigt många gamla gubbar, dom skriver till, jag hade snuttis i en

månad, och varje dag var det typ,  fyra eller fem nya äldre herrar

(skrattar) som hade skrivit.

(CD nr 1: 10:09min)

Anja Hirdman (2007) beskriver problemet med att vuxna får tillgång till barn och ungdomars

umgängesrum, som förut varit skyddade från vuxnas insyn, som ett deltagande av fel publiker.

5.7. Fejkanvändare.

En av tjejerna jag intervjuade berättade för mig att hon hade en kompis som hade fått sin

identitet stulen på internet. Jag blev nyfiken och frågande hur det hade gått till. Hennes

väninna hade, helt enkelt fått hela sin användare på bilddagboken avkopierad, där någon

annan utgav sig för att vara henne, svarade på meddelanden och enligt min informant till och

med skaffade henne (eller sig) en pojkvän via fejkanvändaren.

Informant: Men däremot har jag varit med om att en tjej i min klass blev helt

avkopierad på bilddagboken. Alltså dom tog hennes bilder och utgav sig

att vara tjejen i min klass, och liksom skaffade vänner genom

bilddagboken, och så här, skaffade pojkvän och allting,  och la ut

bilderna som min kompis hade, så det är ju litet läskigt att människor

kan bli så himla, stalker av sig.

(CD nr 3: 11:43min)

Internet innebär möjligheter för oss att välja att bli någon annan än de vi är i den fysiska

verkligheten, vilket många feministiska forskare, till exempel Haraway (1991), såg som något

positivt under den period då internet höll på att etableras. De tänkte sig att gamla

maktstrukturer skulle kunna brytas upp och att faktorer som genus, sexualitet, ålder och
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sociokulturellt kapital inte skulle ha lika stor betydelse när vi umgicks på nätet. När vi inte ser

våra samtalspartners som fysiska gestalter, med en kropp, innebär det också att vi går miste om

den viktiga del av kommunikationen som överförs via kroppsspråket (Suler, 2005; Dunkels

2009), vilket även mina informanter beskrev på olika sätt.

Informant I: Man får ju ett annat, en annan jag person, eller vad heter det, ett annat

jag  på internet, för att man pratar inte, utan man skriver, då får man

som ett annat språk och man, ja, rör inte på munnen utan man har ett

foto på sin mun istället. (…) sen finns det säkert folk som är ute efter att

vara på ett annat sätt, låtsas vara nånting för att dom kan bli mer kända

då.

Informant II: Som alla mina fejkanvändare, som jag har litet överallt (skratt) (…)

(CD nr 2: 17:41min)

En av mina informanter hade på ett strategiskt och ganska målinriktat sätt undersökt det här

med identiteter på internet. Under flera års tid hade hon skapat och upprätthållit falska

personligheter på olika forum. Det började redan på högstadiet, berättade hon för mig,

karaktärerna utvecklades allteftersom, fick en barndom och en levnadshistoria. Min

informant sa att hon hade haft nytta av karaktärerna i skolarbetet, till exempel när hon hade

som uppgift att skriva om en fiktiv person på svenskan.  Men mest verkade det för min

informant ha handlat om att undersöka hur vi bemöts olika beroende vilken bakgrund,

uppväxt, vilket kön eller utseende vi har.

Informant: Det är väldigt stor skillnad på hur man, alltså , även om man är

egentligen samma person, så, intressanta observeringar att, beroende på

nåns uppväxt så blir man bemött annorlunda, och sen är det väldigt

mycket hur man ser ut också.

(CD nr 2: 20:12min)

Jag frågade vad hon hade använt för bilder till sina fejkanvändare och hon berättade att det

kunde vara vilka bilder som helst, som hon fann på andra sajter. Ofta hade hon bilder av helt

olika personer, som ändå liknade varandra, och tillsammans fick representera just den eller
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den fejkanvändaren. Det viktiga var att inte använda bilder från sajter där de redan

publicerats. Min informant berättade också att hon var noga med att aldrig använda sig av

någon annans namn eller identitet.

Informant I: Jag tar ju inte den andres namn, alltså personerna jag har ju bara

dennes bilder och, det får man ju då stå ut med om man har lagt upp

bilder på internet som går att ta, för då är det ju ingen, ja i och för sig,

eller, det spelar ingen…

Informant II: Det är ju egentligen olagligt, men, men det händer ju så ofta, så…

Informan I: Exakt, man får väl vara med på det att det kan hända.

(CD nr 2: 48:34min)

Mina informanter verkade ha den slags individuella moraluppfattning, till exempel när det

gällde copyright, som enligt Lindgren (2009) ofta förekommer hos sina fildelande ungdomar

och som lätt uppstår i en irrationellt strukturerad miljö, som internet.

Informant: Men folk tror ju att dom finns på riktigt, var det inte nån som blev kär i

dig?

Informant: Ja, dom är väldigt omtyckta mina fejkanvändare. (skratt)

(CD nr 2: 18:16min)

 Skapandet av fejkanvändare blev för min informant ett kreativt sätt att undersöka  internet

som socialt forum. Även om metoden för att skaffa sig denna kunskap gränsar till det

förbjudna, så är det viktigt att tänka på det som Dunkels (2009) påpekar, att barn som

uppfostrats på ett friare och sätt, ungdomar som tillåtits vara olydiga, har större möjligheter

att genomskåda och avvisa vuxna som försöker få dem att lyda i fel sammanhang.

Informant I: Hur, alltså, hur folk kan fästa sig vid en människa, utan att ens ha

träffat människan…

Informant II: Inte ens pratat i telefon…

Informant I: Exakt(…)man lär sig mycket om hur människor tänker och funkar (…)
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Informant II: Det är väl därför man utvecklas så mycket på internet också, för att

man lär sig hur folk reagerar, och hur folk utvecklas, och hur folk beter

sig också. Så då börjar man tänka mer på det kanske, på så sätt blir man

annorlunda själv i hur man skriver och visar bilder och så.

(CD nr 2: 49:36min)

Att som ung själv undersöka olika identiteter på nätet, att publicera eget text- och

bildmaterial och kommentera andras bloggar, kan vara en erfarenhet som genererar kunskap

och ger en ökad förståelse för hur andra människor tänker, fungerar och reagerar på internet.
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6. Avslutning

Bloggbilder – unga tjejers syn på fotografier på nätet, är en undersökning som har syftat till att

ta reda på hur unga tjejer reflekterar över sin bildkommunikation på internet, hur de ser på

sitt identitets- och genusskapande och vilken syn de har på nätintegritet.  I Bloggbilder

presenteras resultatet av en enkätundersökning med 68 kvinnliga gymnasieelever, samt

intervjuer med åtta av dessa elever.  I intervjuerna har tjejerna själva fått beskriva hur de

använder sig av internet för att kommunicera med bilder samt berättat om sin syn på egna och

andras bilder på nätet när det gäller till exempel bloggande, upphovsrätt, kommunikativa

strategier, integritet och genusnormer. För att förstå på vilket sätt mina informanter förhåller

sig till identitets- och genusskapande har jag använt mig av postmodern feministisk

analysmetod när jag har sammanställt och tittat på resultatet.

Som mediepedagog är det, enligt kursplanen för mediekommunikation (Skolverket, 2000),

min uppgift att verka för att mina elever utvecklar ett kritiskt granskande förhållningssätt till

olika medier, vilket innebär att det också blir mitt ansvar att utforska, problematisera och

diskutera deras villkor på internet, eftersom det är på nätet som mina elever tillbringar en stor

del av sin medierelaterade tid.  Min pedagogiska uppgift enligt kursplanen för bild (Skolverket

2000), innefattar bland annat att förmedla olika metoder för bildanalys, så att eleverna får

verktyg för att avkoda de budskap som finns lagrade i egna och andras fotografiska bilder, i

filmer, marknadsföring, spel och nya media.  Med hjälp av en genusmedveten pedagogik när

det gäller bildanalys och mediegranskning blir det också lättare att motverka en stereotyp

upprepning av traditionella genusnormer och verka för den jämställdhet mellan kvinnor och

män, som skolan, enligt läroplanen (Lpf 94), har som uppgift att gestalta och förmedla .
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