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Abstract 

It’s not unusual for people to upload photos to the Internet nowadays. Despite the fact that 

there are benefits from doing this, there are also some risks that people should take into 

consideration before they share private photos. The aim of this survey was to investigate 

how users of different ages respond to risks related to photo sharing on Facebook. The 

participants were between the ages of 16 and 64.  

 According to the results it appears that in some cases, even if they can’t be statistically 

proven, there are patterns that indicate that younger people are more careless and that 

older people are more careful when it comes to photo sharing on the Internet. There are 

also cases where there really don't seem to be any differences between the studied 

generations. 
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Tack! 

Jag vill tacka min handledare Göran Landgren för det enorma stödet som han har gett mig 

och för alla de timmar som han har lagt ner på att hjälpa mig. 

 Den här undersökningen hade heller inte varit möjlig utan all den hjälp som jag har fått 

från alla er som har ställt upp som respondenter. Ett stort tack till er alla! 
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1. Inledning 

Idag har internet en väldigt stor betydelse för många människor, och användningsområdena 

är många. På internet har vem som helst möjlighet att synas och höras. Det är ett effektivt 

kommunikationsverktyg och väldigt mycket informati0n finns tillgängligt där. Många unga 

är uppvuxna med internet och är därför ofta även vana användare. Det finns många olika 

typer av aktiviteter som man kan ta del av på nätet, ett exempel på en sådan aktivitet är att 

ladda upp bilder så att andra kan ta del av dem. Det finns många sidor som erbjuder sina 

användare att dela med sig av sina bilder, till exempel den sociala nätverkstjänsten Facebook. 

Facebook är idag den största fotodelningssidan – där laddas det nämligen upp över en 

miljard nya bilder varje månad (Besmer & Lipford, 2010).  

 Så länge folk respekterar varandra kan man se många fördelar med sociala nätverkssidor 

då de ger människor från hela världen möjlighet att ta del av varandras liv. Tyvärr finns det 

dock många människor som inte alltid har goda avsikter och som kan missbruka material 

som inte är deras eget. Det finns även risker som innebär att man helt enkelt kan komma på 

kant med någon i ens närhet om någon fotouppladdning inte har uppskattats. I och med att 

man lägger ut personligt material om sig själv och sin omgivning så medför det alltså en del 

risker – risker som användare bör vara medvetna om innan de laddar upp sina bilder. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Det finns risker som tåls att uppmärksammas så att fler kan få en förståelse för vilka följder 

det kan få om man delar med sig av sina bilder och inte är nog försiktig. Fotodelningsrisker 

är någonting som kan vara värt att gå ut och informera om, och kanske är det så att personer 

i vissa åldrar är i större behov av att bli informerade än andra. Syftet med den här uppsatsen 

är att se om det finns några märkbara skillnader mellan användare av olika åldrar, när det 

kommer till fotodelning, för att kunna avgöra om användarna inom någon åldergrupp tycks 

vara i större behov av att informeras. 

 Utifrån detta har jag intresserat mig för att besvara följande frågeställning: 

 Vilka eventuella observerbara skillnader finns mellan hur användare i olika åldrar 

upplever och förhåller sig till risker som finns med fotodelning på Facebook? 

1.2. Avgränsning 

I den här uppsatsen kommer fokus ligga på Facebook-användare och på hur de upplever och 

förhåller sig till fotodelningsrisker i och med att Facebook idag är den största fotodelnings- 

och sociala nätverkssidan. Trots att åldergränsen på Facebook är 13 år kommer inga 

respondenter vara under 15 år av praktiska skäl. Personer som är under 15 år behöver sin 

målmans samtycke innan de kan delta i en undersökning. Åldersbegränsningen har alltså 

gjorts för att göra det mindre omständigt och för att spara tid. 
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1.3. Begreppsdefinition 

Facebook – Facebook är en social nätverkstjänst där användarna kan skapa en personlig 

profil och dela med sig av personliga intressen, kontaktinformation och annan personlig 

information. Man kan lägga till andra användare som sina vänner och kommunicera med 

dem. Man kan även ladda upp bilder, gilla olika sidor, gå med i grupper och mycket mer. 

Fotohantering på Facebook – På Facebook kan man ladda upp bilder och lägga dem i 

olika fotoalbum, skriva bildbeskrivningar och lägga till taggar i dem. När man skapar olika 

album kan man välja inställningar för vardera av dem efter huruvida med vill att de ska vara 

tillgängliga bara för en själv, sina kompisar, sina kompisars kompisar, för vissa specifika 

grupper eller individer, eller om man vill att albumet ska vara offentligt och tillgängligt för 

alla att se (Liu, Gummadi, Krishnamurthy & Mislove, 2011). Användare kan kommentera, 

dela och gilla andras bilder. 

Taggningsfunktion – Det finns olika typen av taggningsfunktioner, men när det talas om 

taggningar i den här uppsatsen menas den typen som förekommer på Facebook. På Facebook 

kan man tagga personer som finns med i en bild. I och med att man taggar någon kopplas 

personens egen profil till bilden. På det här sättet blir personen uppmärksammad om att 

han/hon finns med på en utlagd bild och bli dessutom meddelad om någon kommenterar 

den. 

1.4. Disposition 

I kapitlet Bakgrund och teori kommer olika typer av risker som finns med fotodelning 

behandlas. I samma kapitel kommer även tidigare forskning presenteras som handlar om 

vilken inverkan åldern kan ha när det kommer till hur en användare beter sig på internet. I 

Metod-kapitlet kommer en förklaring av vilka typerna av metoder som har använts. I samma 

kaptitel kommer det även tas upp en del om de litteraturval som har gjorts och om metod- 

och källkritik. I kapitlet Resultat och analys presenteras resultaten av enkätundersökningen 

tillsammans med en analys. Sedan kommer kapitlet Diskussion, där en övergripande analys 

har gjorts. I det avslutande kapitlet Slutsatser har det gjorts en sammanfattning av vad det 

har gått att komma fram till. Efter det kommer en referenslista, följd av en bilaga 

innehållande enkätfrågorna. 
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2. Bakgrund och teori 

2.1. Risker 

Att dela med sig av sina bilder på internet är idag inte en ovanlig sysselsättning för många. 

Det kan till exempel fungera som ett hjälpmedel för många som vill hålla personer som de 

känner, men som de inte har möjlighet att träffa så ofta, uppdaterade på vad som händer hos 

dem i deras liv. Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har hjälpt till att 

underlätta kommunikationen för många (Jomhari, Gonzalez & Kurniawan, 2009). Men att 

dela med sig av sitt privata material på nätet har inte enbart sina positiva sidor, utan det 

finns även en annan sida av det. I och med att man delar med sig av sina bilder och annat 

material, utsätter man nämligen sig själv (och möjligen även sin omgivning) för en del risker. 

I det här kapitlet kommer olika typer av risker som finns med fotodelning att presenteras, 

samt tidigare forskning kring vilken inverkan åldern kan ha för hur en person beter sig på 

internet. 

2.1.1. Copyright 

Det är viktigt att uppmärksamma vad det är som egentligen gäller vad beträffar äganderätten 

av de bilder och annat innehåll som man delar med sig av på Facebook. Så här står det i 

Facebooks användarvillkor, under rubriken ”Dela med dig av innehåll och uppgifter”: 
 
”För innehåll som skyddas av upphovsrätten, t.ex. foton eller videoklipp (Skyddat innehåll) ger 
du oss uttryckligen följande behörighet, i enlighet med dina sekretess- och 
applikationsinställningar: du beviljar oss en icke-exklusiv, överföringsbar, vidarelicensierbar, 
royaltyfri, global licens att använda allt Skyddat innehåll som du publicerar på eller i 
anslutning till Facebook (Innehållslicens). Den här Innehållslicensen upphör att gälla när du tar 
bort ditt Skyddade innehåll eller ditt konto, förutsatt att innehållet inte delats med andra som 
inte tagit bort det.” – Facebook (2011) 
 

 De skriver alltså att man, i samband med att man godkänner deras villkor och skapar ett 

användarkonto hos dem, godkänner man att de får använda allt det material som man delar 

med sig av. Man kan säga att man samäger allt innehåll som man delar med sig av på 

Facebook. Det är inte självklart vad Facebook kan tänkas komma att använda innehållet till, 

men ett exempel på vad de kan göra är att de kan använda innehållet i annonser. Om man 

dock inte vill att till exempel ens profilbild ska användas för någon annonsering på Facebook 

kan man gå in och ändra sina sekretessinställningar. Man kan dels redigera inställningar ”för 

annonser från tredje part-företag”, samt ”för sociala annonser”. Man måste göra de här 

inställningarna manuellt då det är förinställt på att Facebook har tillåtelse att använda ens 

information för det här syftet (MSNBC, 2009). Men det är som sagt svårt att veta vad exakt 

de kan tänkas komma att använda ens innehåll till. 

 Om man läser den sista meningen i det ovanstående citatet kan man dessutom se att det 

står att, även om man tar bort sitt innehåll, så upphör inte Innehållslicensen att gälla om man 

har delat med sig av innehållet till andra som inte har tagit bort det. Risken finns alltså att 

ens bilder, och annat innehåll, kan ha spridits på ett sådant sätt att man som ursprunglig 

ägare inte längre har någon kontroll över var de kan hamna och vad det kan komma att 
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användas till i framtiden. Det går heller inte att med någon säkerhet veta vem som egentligen 

kommer äga Facebook om några år och vilka avsikter de kan tänkas ha. Det går inte att säga 

vad som eventuellt kommer att hända med all den information och allt det innehåll som 

Facebook har lyckats samla på sig under alla år (SVT, 2011-10). För det är så att, bara för att 

någonting som man delat med sig av för länge sedan verkar vara helt bort, så är det inte så 

det fungerar. Även om en användare tar bort innehåll från sin profil, eller till och med tar 

bort en hel profil, är det möjligt att personligt innehåll fortfarande kommer finnas kvar i 

speciella arkiv under en lång tid (Mannan & van Oorschot, 2008). Även Dunkels (2009) tar 

upp det här problemet. Hon förklarar att risken finns att bilder som läggs ut på nätet med 

stor sannolikhet kommer att ligga kvar där för all framtid i och med att till exempel Internet 

Archive arkiverar webbsidor och publicerar dem i sitt internetbibliotek. 

2.1.2. Privatlivs- och sociala risker 

Så länge en person har tillgång till en bild så kan personen spara och manipulera bilden, samt 

använda den för sina egna syften, även om den urspringliga ägaren har gett sitt samtycke. En 

sak som kan hända är att någon manipulerar en bild genom att klippa ut ett huvud från en 

bild och placera det på en kropp i en annan. Detta är ett exempel som togs upp Nyheterna. I 

samma nyhetsinslag togs det även upp att man bör ha i åtanke vilka fotspår man lämnar efter 

sig på nätet eftersom att det mesta som man gör där oftast går att plocka fram igen (TV4, 

2011).  

 Quenqua (2009) säger i The New York Times att det finns de som är oroliga för att bilder i 

sig kan ge ut för mycket information, även om det inte finns någon skriven information kring 

dem. Artikeln handlar om att lägga ut bilder på sina barn, och de som är oroliga menar att 

pedofiler lär kunna känna igen miljöer i bilder där deras barn är med och därmed lägga ihop 

två och två och lista ut var de kan hitta dem.  Men enligt experter på onlinesäkerhet visar 

forskning på att det i princip inte finns någon risk för att pedofiler ska komma och hämta 

barn för att de har hittat bilder av dem på nätet. De menar att allt prat om att det är ett 

vanligt förekommande brott bara är så kallad ”teknik-panik”. Men liksom med vilka bilder 

som helst kan de användas till helt andra syften än vad uppladdaren kanske hade tänkt sig. I 

The New York Times står det även om en kvinna som hade lagt ut bilder på sina barn på 

Flickr, och utan att hon till en början visste om det så användes bilder på hennes 4-åriga 

dotter på en brasiliansk sida för att skapa en falsk profil där de gav henne ett falskt namn och 

skrev att hon ville skaffa vänner och dejta män (Quenqua, 2009). Även om risken inte är 

särskilt stor att någon kommer till skada fysiskt kan man alltså i vilket fall som helst bli 

kränkt om man inte är nog försiktig med vad man delar med sig av på nätet.  

 Dunkels (2009) skriver om en 15-årig tjej som tog bilder på sig själv då hon var väldigt 

lättklädd och sedan publicerat dem på nätet. Hon förklarar att det då är väldigt lätt för andra 

personer att spara bilderna och publicera dem någon annanstans utan att tjejen i fråga kan 

göra någonting åt det. Det är möjligt att någon kan ta bilder de hittar på nätet och till 

exempel använda dem för antingen egna eller kommersiella pornografiska syften (Dunkels, 

2009). Det förekommer även att unga tjejer blir sexuellt trakasserade av okända män genom 

obehagliga kommentarer angående deras bilder (Dunkels, Frånberg & Hällgren, 2011). 
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Svedmark & Nyberg (2009) har dessutom kunnat observera att tillgången på utmanande 

bilder är mycket god. 

 En annan risk som finns med fotodelning på nätet är att man både kan skämma ut sig 

själv och andra genom att dela ”fel” typer av bilder. I en undersökning som Wang et al. (2011) 

gjorde berättade bl.a. en av deltagarna att han hade lagt ut en bild på sig själv där han rökte 

marijuana på en fest, vilket ledde till att familjemedlemmar och andra personer som inte var 

tänkta ett se bilden kom över den. Han ångrade det i efterhand då han fick veta att det hade 

fått folk i hans närhet att skämmas (Wang et al., 2011).  

 En annan deltagare, från samma undersökning, berättade att han en gång laddade upp 

bilder från en fest som senare fick en annan kille i trubbel. Den andra killen hade nämligen 

lovat någon att han inte skulle dricka den kvällen. Men oturligt nog för honom fanns då 

bildbevis som avslöjade hans lögn. Ännu en deltagare berättade att han hade taggat en 

underårig kompis på en bild som visade hur han drack alkohol, och det slutade med att 

föräldrarna kom över bilden. Det framgick även något exempel då någon hade laddat upp 

någon osmickrande bild på någon av sina kompisar, som i sin tur inte hade blivit särskilt glad 

i efterhand (Wang et al., 2011). Det gäller alltså att handla med försiktighet för allas skull. 

Även om man själv inte lägger ut bilder sig så hindrar det inte andra från att göra det. Om 

man har blivit taggad i en bild kan man visserligen ta bort taggen, men bilden ligger då 

fortfarande kvar på uppladdarens profil (Besmer & Lipford, 2010). 

 Besmer & Lipford (2010) skriver även att många användare får svårt att hålla isär sina 

olika sociala kretsar då de bara har en profil att röra sig på. Det blir till exempel inte alltid en 

så bra kombination att blanda sitt privatliv med sitt arbetsliv. ”Fel” typer av foton kan ställa 

till det, och speciellt jobbigt kan det bli om bilderna är taggade så att de sprids ut över flera 

profiler så att ännu fler kan se dem. Eftersom att det idag är så pass lätt att få tag i bilder på 

olika individer via sidor som Facebook händer det bland annat att tjänsten används av 

arbetsgivare som på ett enkelt sätt kan ha bättre koll på hur vissa individer beter sig (Besmer 

& Lipford, 2010). Riskerna finns alltså att man kan bli nekad ett jobb eller bli av med ett jobb 

som man redan har om man har ”fel” typ av material utlagt om sig på nätet. I 

undersökningen gjord av Wang et al. (2011) framgick det vid några tillfällen exempel på fall 

då folk har blivit av med sina jobb på grund av olämpliga bilder. Ett av fallen handlade om att 

en av deltagarna hade lagt ut en bild på sig själv där han rökte vattenpipa. På grund av detta 

hamnade han i kläm med sin arbetsgivare som gav honom sparken. Chefen förklarade för 

honom att de inte ville ha någon sådan ”image” inom företaget (Wang et al., 2011). Ett annat 

exempel på en liknande händelse, och som dessutom blev ganska uppmärksammat, var då en 

svensk rektor blev av med sin rektorstjänst på grund av att han bland annat hade lagt ut, vad 

många ansåg som, ”olämpliga” bilder på sig själv på Facebook. Det ansågs som en dålig 

kombination då han båda var öppen med att han var rektor samtidigt som han höll på med 

helt andra saker på sin fritid (TV4, 2011). Så visst kan det få oönskade konsekvenser om ens 

olika sociala kretsar krockar på olämpliga sätt på ett sådant ställe som på Facebook. 

 Ett intressant resultat som framgick av en undersökning gjord av Besmer & Lipford (2010) 

var att deras deltagare visade sig var betydligt mer oroliga för att personer i deras närhet 

skulle komma över olämpliga bilder på dem än att någon främling skulle se dem. De var 
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oroliga att familjemedlemar, kompisar, arbetsgivare eller organisationer som de var 

engagerade i skulle komma över dem. Deras oro med taggade foton visade sig alltså sällan 

handla om att de var oroliga för sin säkerhets skull, utan mer för vilken identitet de tog på sig 

och vilka intryck de gjorde på de inom deras sociala kretsar (Besmer & Lipford, 2010). 

2.1.3. Ekonomiska risker 

Att ladda upp olämpliga bilder på sig själv så att man riskerar att förlora sitt jobb kan 

visserligen även ses som en ekonomisk risk. En annan typ av handling som kan få 

ekonomiska konsekvenser är om man lägger ut information om prylar som man äger. 10 juni 

2011 kunde man i ett nyhetsinslag från Rapport se statistik från Trygg-Hansas som visade på 

att över 4,2 miljoner svenskar använder sig av Facebook och att 48 % av de mellan 18-34 år 

skriver om sina nyinköpta statusprylar i sociala medier. Det framgick att man genom det här 

beteendet ökar risken för att bli bestulen då eventuella tjuvar får tips via sidor som Facebook 

om var det lämpligtvis kan vara värt att göra inbrott. De berättade i nyhetsinslaget att stölder, 

både inom och utanför bostäder, har kunnat härledas till brottslingar som fått tips via sociala 

medier. De rekommenderade därför att man bör vara noga med att göra de korrekta 

inställningarna för att vara säker på att inte onödigt många får tillgång till det material som 

man delar med sig av (SVT, 2011-06). Visserligen pratade de om att folk skriver om sina 

nyinköpta prylar. Men om det är så att kriminella personer kan få tips om var och från vem 

de ska stjäla från genom att folk skriver om det är det inte mer än logiskt att även bilder som 

läggs ut kan användas för den här typen syfte. 

2.2. Åldersskillnader 

Hjärnforskning visar på att frontalloben (eller pannloben) har en viktig betydelse när det 

kommer till att göra bra beslut och kontrollera sina impulser. Genom scanningar som har 

gjorts av hjärnan har man kunnat konstatera att frontalloben inte är fullt utvecklad förens 

man är i 25-årsåldern, och frontallobens kopplingar till andra delar av hjärnan fortsätter att 

förbättras till dess att man är åtminstone i den åldern. De delarna av hjärnan som eggar 

tonåringar känslomässigt och som får dem till att lägga märke till grupptryck är mest troligt 

redan färdigutvecklade när man är omkring 15-16 år. Men de delarna i hjärnan som är 

relaterade till långsiktigt tänkande, planeringsförmågan, samt förmågan att stå emot 

grupptrycket och kontrollera impulser (delar som till största dels sitter i frontalloben) är 

fortfarande i utvecklingsstadiet, och förblir alltså i det stadiet fram tills dess att man är i 25-

årsåldern (MSNBC, 2007). Kanske är det så att det här kan spela en betydelse även när det 

kommer till fotodelning på nätet?  

 Vad beträffar yngre användare skriver Svedmark & Nyberg (2009) att deras relativt 

oproblematiska och naturliga inställning till teknik har fått till följd att de har blivit vana vid 

att röra sig i digitala miljöer. De skriver även att det finns forskning som visar på att det har 

uppstått en typ av kulturkrock som innebär att det finns en distans kunskapsmässigt mellan 

de som är infödda i ett utvecklat internetsamhälle och de som har varit med om dess 

framväxt (Svedmark & Nyberg, 2009). 

 Angående äldre personer så skriver Lehtinen, Näsänen & Sarvas, (2009) om hur de har 

testat sociala medier på personer i åldrarna 58-66. Deltagarna tilltalades inte av tanken på att 
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ladda upp bilder på sig själv på nätet av två anledningar. En av anledningarna var att de 

ansåg att om de lägger ut bilder av sig själva på nätet så visar de för mycket. Resultat från den 

här undersökningen verkar tyda på att det inte är helt socialt acceptabelt att äldre personer 

går ut och presentera sig själva internationellt på det här sättet. En av deltagarna menade att 

om hon skulle se att någon i sin egen ålder hålla på och ladda upp bilder på sig själv så skulle 

hon tänka att den personen var lite fånig och dum. Den andra anledningen till att deltagna 

sade sig inte vilja ladda upp bilder var att de helt enkelt inte ansåg att det inte var säkert att 

göra det (Lehtinen, Näsänen & Sarvas, 2009). 

 Även Maaß (2011) har skrivit om äldre personer i internet-sammanhang. Enligt henne har 

Gatto & Tak (2008) skrivit att bekymmer för det privata medför att många av de äldre vuxna 

undviker internetaktiviteter som kan innebära risk för identitetsstöld (Gatto & Tak, 2008, 

refererat i Maaß, 2011). I en analys gjord av Burst Media (2009) visade det sig att folk från 

alla möjliga åldergrupper oroar sig när det kommer till det privata på internet, men att oron 

ökar med åldern. Siffrorna visade på att 67,3 % av de mellan 18-24 år var oroliga för detta, 

medan 85,7 % av de som har 55 år och äldre var det (Burst Media, 2009, refererat i Maaß, 

2011). Äldre personer är dessutom särskilt sårbara för attacker av det privata, och internet 

vidgar deras sårbarhet. Chakraborty et al. (2009) har skrivit att det lär finnas två anledningar 

till att äldre är mer sårbara. Den ena anledningen är att äldre personer har vuxit upp i en 

ärligare värld och tendenserar därför till att ha lättare för att lita på folk. Den andra orsaken 

till det är att äldre användare ofta inte är lika kunniga när det kommer till internetbedrägeri 

då de vanligtvis inte spenderar lika mycket tid på internet som unga användare gör 

(Chakraborty et al., 2009, refererat i Maaß, 2011). 
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3. Metod 

3.1. Metodval 

För den här undersökningen har jag velat studera en större grupp människor i hopp om att se 

eventuella samband och skillnader mellan olika åldergrupper. I och med att jag främst ville 

ha fram statistiskt påvisbara resultat på hur folk av olika åldrar förhåller sig till risker som 

finns med fotodelning valde jag att använda mig av en kvantitativ undersökningsmetod. Med 

kvantitativa metoder undersöker man mängder, man undersöker det numeriska förhållandet 

mellan olika mätbara egenskaper (Hartman, 2004). 

3.2. Enkätundersökning 

För att få fram den statistik som jag var intresserad av valde jag att göra en enkät-

undersökning. De allra flesta frågorna var av den typen som innebär att respondenterna hade 

ett visst antal svarsalternativ att välja mellan, men det fanns även en del öppna frågor där de 

fick möjlighet att utveckla sina svar själva med egna ord.  

 Deltagarna valdes ut genom ett så kallat kvoturval. Med det menas att jag först delade upp 

populationen i olika skikt och gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval inom varje skikt 

(Hartman, 2004). Jag såg till att jag frågade personen av olika åldrar (dock inte de under 15 

år) och hade som krav att de skulle ha ett Facebook-konto. 

 Jag valde att dela ut enkäten fysiskt i pappersform eftersom att jag kände att jag skulle ha 

bättre möjligheter att få in fler svar på det sättet än om jag skulle ha delat ut den i digital 

form. Jag förstod att jag inte skulle kunna jobba vidare med uppsatsen förens jag hade fått in 

enkätsvaren, och av den anledningen såg jag inte någon vits med att bara sitta ner och 

hoppas på att folk skulle ta initiativet att svara på en digital enkät. Ett annat alternativ hade 

kunnat vara att ringa runt till folk och ställt enkätfrågorna på så sätt (Hartman, 2004). Men 

jag kände att stickprovet hade blivit alltför uppstyrt då, att urvalet inte hade blivit lika 

slumpmässigt om jag hade kunnat ta reda på deltagarnas exakta födelsedatum. Jag valde 

alltså att gå ut till folk på egen hand och be dem svara på en pappersenkät som skulle ta några 

minuter att fylla i. Efter det att en enkät hade blivit utdelad och ifylld lämnades den åter 

omgående. Enkätsvaren är främst insamlade från gymnasie- och universitetsstuderande, 

samt från personal på Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Urvalet har alltså 

inte skett helt slumpmässigt. Av praktiska skäl valde jag att dela ut enkäterna främst i 

universitets-miljö för att det dels finns folk av väldigt många olika åldrar där, och dels för att 

många som vistas där är medvetna om vad en kandidatuppsats är för någonting. Jag valde 

även att gå ut till gymnasieelever för att få tag i några något yngre deltagare. 

3.3. Statistisk analys 

χ² (chi-två) är en statistisk metod som kan vara lämplig att använda då man har ett stickprov 

på åtminstone 30 observerade fall. Ett χ²-test är till för att avgöra om skillnaderna mellan 

olika grupper är signifikanta eller inte (Henriksson, 1997). 
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 För den här undersökningen har jag använt mig av den här typen av metod. Signifikans-

nivån som har användas har varit på 5 %, vilket innebär att jag har velat få fram värden som 

är mindre än 0,05 eftersom att det i de fallen innebär att det med åtminstone 95 % säkerhet 

går att säga att det finns signifikanta skillnader mellan de olika kategorierna som jämförs. I 

det här fall, mellan de olika ålderskategorierna. Men de gånger som ett värde visar sig vara 

högre än 0,05 innebär det att det inte finns några signifikanta skillnader, och att det därmed 

kan vara av en ren slump att resultaten ser ut som de gör. För att göra den här typen av test 

har jag använt mig av Microsoft Excel 2010. 

3.4. Metodkritik 

En nackdel med kvantitativa metoder är att mycket av det som deltagarna egentligen kan ha 

att säga blir osagt eftersom att det är så pass begränsat. Man får inte mer information än vad 

man frågar efter. I en enkätundersökning blir dessutom många frågor omöjliga att ställa 

(Henriksson, 1997). I mitt fall har det även hänt att jag ibland i efterhand har känt att jag 

vore ha formulerat en fråga på ett annat sätt för att göra den tydligare och mer specifik, vilket 

hade kunnat bidra till att deltagarna kanske hade svarat annorlunda. 

 I vissa fall, på grund av snedfördelade data, har det inte varit lämpligt att utföra något χ²-

test. Men när man råkar du för snedfördelade data kan man i vissa fall slå samman olika 

kategorier (Henriksson, 1997). Jag har vid några tillfällen gjort detta. Men i vissa fall kändes 

det inte lämpligt på grund av att de olika svarsalternativen skiljde sig så pass mycket från 

varandra. 

3.5. Litteraturval och källkritik 

För att bygga upp bakgrunds- och teoridelen har jag gjort litteraturstudier då jag har letat 

fakta om olika risker som finns med fotodelning på nätet och om vilken betydelse åldern kan 

ha när det kommer till internet-användning. Det förekommer även några nya källor i 

Diskussion-kapitlet i och med att vissa resultaten inte blev som jag hade förväntat mig. 

 När jag har letat fakta har jag i första hand försökt få tag i vetenskapliga artiklar och 

tryckta publikationer. Men förutom att jag har hämtat fakta från vetenskapliga och tryckta 

publikationer har det även förekommit att jag har hämtat information från olika 

massmedieföretags webbsidor, nämligen från SVT, TV4, MSNBC och The New York Times. 

Samtliga av dessa har i uppgift att endast sända och publicera sanningsenliga nyheter och 

information. Jag anser därför att samtliga av dessa källor är trovärdiga. 
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4. Resultat och analys 

Jag har från enkätundersökningen sammanlagt fått in 149 enkätsvar. 41 stycken av 

deltagarna var i åldrarna 16-24 år (19 män och 22 kvinnor), 41 av dem var mellan 25-34 år 

(24 män och 17 kvinnor), 31 av dem var mellan 35-44 år (17 män och 14 kvinnor), och 36 av 

dem var i åldrarna 45-64 år (14 män och 22 kvinnor). Av dessa 149 deltagare hade 11 stycken 

inte laddat upp någon bild på Facebook överhuvudtaget. Tre av dessa var mellan åldrarna 16-

24, två stycken av dem tillhörde åldersgruppen 25-34, en av dem tillhörde åldergruppen 35-

44, och fem av dessa tillhörde åldergruppen 45-64. Dessa 11 personer blev ombedda att 

hoppa över sex av enkätfrågorna (se Bilaga 1). 

 Anledningen till att den yngsta åldergruppen sträcker sig upp till 24 år är med tanke på 

den hjärnforskning som tyder på att hjärnan är fullutvecklad vid 25 års ålder. Och varför 

åldrarna sträcker sig just till 64 år beror endast på att de äldsta deltagarna som svarade på 

enkäten var så gamla. 

4.1. Copyright-medvetenhet 

En av enkätfrågorna var om huruvida deltagarna är medvetna om att Facebook har rätt att 

använda det innehåll som deras användare lägger ut. Resultaten av frågan kan ses i Diagram 

1a, och det man kan se är att de allra flesta sade sig vara medvetna om det. Men det var även 

några stycken från varje åldergrupp som inte var medvetna om det. Sammanlagt handlar det 

om 20 deltagare (13 %) av de totala 149 stycken. Det är inte några större skillnader mellan de 

olika åldergrupperna i det här fallet. 

 I en följdfråga fick deltagarna fylla i vad de tycker om den här delen av Facebooks 

användarvillkor. I Diagram 1b kan man se resultaten, som visar att de flesta har svarat att de 

inte tycker att det är bra. Men det är även en del som har svarat att de inte bryr sig, samt en 

person har sagt sig vara positivt inställd till det. På grund av snedfördelade data blir ett χ²-

test endast lämpligt att utföra om man slår samman två kategorier. Om man slår samman 

svarsalternativen ”bra” och ”bryr mig inte” får man fram ett resultat som visar på att 

skillnaderna inte är nog signifikanta för att man ska kunna säga att det finns några skillnader 

mellan de olika ålderskategorierna (0,061 > 0,05). 

Diagram 1b. ”Vad tycker du om det?” Diagram 1a. ”Är du medveten om att Facebook 

har rätt att använda det innehåll som du delar 

med dig av?” 
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4.2. Typer av bilder 

På frågan om vilka typer av bilder deltagarna brukar ladda upp hade de möjlighet att ange så 

många typer av bilder som de kände för. Genom att kolla igenom svaren går det att 

konstatera att de i åldrarna 16-24 ofta har svarat att de laddar upp bilder på allt möjligt      

(29 %), festbilder (24 %), bilder på sig själva och sina kompisar (21 %) och resebilder (18 %). 

När man tittar på vad de i åldrarna 25-34 har svarat kan man se att många har skrivit att de 

brukar ladda upp resebilder (26 %), bilder från vardagen (23 %), naturbilder (18 %) och 

bilder på sina husdjur (13 %). De i åldrarna 35-44 har mest skrivit att de laddar upp bilder 

från vardagen (40 %), resebilderbilder (27 %) och naturbilder (23 %). De i åldrarna 45-64 

skriver mest att de laddar upp bilder från vardagen (48 %), resebilder (23 %) och naturbilder 

(19 %).  

 Om man kolla på svaren i sin helhet verkar det som att yngre har en förmåga att ladda upp 

mer personliga bilder än vad äldre gör. Lite succesivt verkar det som att ju högre upp i 

åldrarna man kommer desto ovanligare blir det att ladda upp personliga bilder. I en 

följdfråga fick de skriva om vilka typer av bilder som de eventuellt inte vill dela med sig av. 

Om man tittar på hur många procent från varje åldersgrupp som inte tycks vilja ladda upp 

bilder på personer kan man se att det är omkring 13 % av de i åldrarna 16-24, 21 % av de i 

åldrarna 25-34, 37 % av de i åldrarna 35-44, och 52 % av de i åldrarna 45-64. Men många 

uppger att det finns gränser för vad de laddar upp, även om de laddar upp bilder på personer. 

Många säger sig till exempel inte ladda upp bilder som är för personliga, nakenbilder, 

festbilder m.m. 

4.3. Sekretess 

I Diagram 2 kan man se resultaten som framkom av frågan ”Vilka tillåter du att se dina 

bilder?”. Deltagarna hade här möjlighet att fylla i mer än ett alternativ då det är möjligt att 

variera sekretessinställningarna mellan de olika fotoalbumen. Det man kan se är att de allra 

flesta säger sig använda sig av inställningen som innebär att man endast låter sina vänner se 

bilderna. Ett så kallat χ²-test är inte lämpligt att göra i det här fallet på grund av 

snedfördelade data. 

 

Diagram 2. ”Vilka tillåter du att kan se dina bilder?” 



12 

 

4.4. Eftertänksamhet 

Diagram 3 visar resultaten för frågan om huruvida deltagarna anser att de tänker noga efter 

innan de laddar upp bilder på Facebook. Det man kan se är att de är väldigt få som menar att 

de aldrig tänker efter innan de laddar upp bilder. En annan sak som man kan se är att det 

verkar finnas ett mönster som visar på att det är flest från de två äldsta åldersgruppen som 

anser sig alltid noga tänka efter innan de delar med sig av sina bilder, och att det är minst 

antal deltagare från den yngsta åldersgruppen som gör det. Det följer ett mönster som kan 

liknas vid en trappa – från äldst till yngst.  

 För att kunna göra ett χ²-test på dessa observationer krävs det att man slår samman två 

kategorier. Om man slår samman svarsalternativen ”nej” och ”ibland” så får man fram ett 

resultat som innebär att det inte finns tillräckligt med bevis för att man ska kunna säga att 

det finns några signifikanta skillnader mellan de olika ålderskategorierna (0,149 > 0,05). 

 Diagram 4 visar de resultat som framgick av frågan om huruvida deltagarna anser att de är 

mer försiktiga när det kommer till att ladda upp bilder på andra människor än när det bara är 

de själva med i bilden. Det man kan se är att de allra flesta anser sig vara mer försiktiga när 

det är andra personer med i en bild.  Men det finns även några stycken (speciellt 16-24-

åringar) som bara anser sig vara mer försiktiga ibland. Det är även några respondenter som 

Diagram 3. ”Tänker du noga efter innan du laddar 

upp nya bilder på Facebook?” 

Diagram 4. ”Är du mer försiktig när det kommer till 

att ladda upp bilder på andra än bara på dig själv?” 
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har svarat ”nej”, alltså att de inte är mer försiktiga då det kommer till att ladda upp bilder på 

andra än bara på sig själva. Av de som har svarat ”ja” kan man se att det är flesta från den 

äldsta åldergruppen som har svarat det, och minst antal av de yngsta deltagarna som har valt 

att fylla i det svarsalternativet. Ett slags ”trappmönster” kan ses. Det är dock inte lämpligt att 

göra något χ²-test i det här fallet på grund snedfördelade data. 

4.5. Andras åsikter och tankar 

Diagram 5 visar resultaten av frågan om huruvida deltagarna bryr sig om vad personer som 

de känner tycker om bilderna som de laddar upp (om personer som de känner t.ex. kan tycka 

att bilderna är pinsamma). Det man kan se är att åtminstone de allra flesta bryr sig om vad 

folk i deras närhet tycker och tänker och att det är väldigt få som rent av inte bryr sig. De som 

oftast har svarat att de bryr sig om vad andra tycker är de i åldrarna 45-64. Någonting annat 

som man kan se är att det även finns några respondenter (speciellt i åldrarna 16-44) som har 

svarat ”ibland” på den här frågan. Det är i det här fallet inte lämpligt att göra något χ²-test på 

grund av snedfördelade data. 

4.6. Ångrade bilder 

I Diagram 6 kan man se resultaten som kom fram av frågan om huruvida respondenterna har 

fått ångra att de har delat med dig av någon bild på Facebook någon gång. Det man kan se är 

Diagram 5. ”Bryr du dig om vad personer som du 

känner tycker om bilderna som du laddar upp?” 

Diagram 6. ”Har du ångrat att du har delat med 

dig av någon bild på Facebook någon gång?” 
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att det är några stycken som har fyllt i att de har varit med om att de har fått ångra någon bild 

någon gång. Det var bara en person från den äldsta åldergruppen som fyllde i detta 

svarsalternativ, men han ger ingen förklaring på vad det var för typ av bild eller om det fick 

några konsekvenser. Vad beträffar de övriga åldergrupperna var det ingen skillnad på vilka 

typer av bilder de skrev att de har fått ångra. De återkommande svaren var att det hade rört 

sig om festbilder (59 %) och osmickrande bilder på kompisar (41 %). Men det framgick aldrig 

att dessa bilder skulle ha fått några konekvenser. Personerna har helt enkelt bara fått 

upptäckt sina misstag själva eller blivit ombedda att ta bort dem. I vilket fall som helst är det 

mycket färre som har varit med om att de har fått ångra någon bild än vad det är folk som har 

fått slippa att hamna i den situationen. Det är i det här fallet inte lämpligt att utföra något χ²-

test på grund av snedfördelade data. 

4.7. Barnbilder 

I Diagram 7 kan man se resultaten av frågan om huruvida deltagarna brukar, eller skulle 

kunna tänka sig att, ladda upp bilder på barn som är under 13 år – med andra ord sådana 

som inte är gamla nog för att ha kunnat skaffa sig egna Facebook-konton och därmed inte 

kan hålla koll på vilka eventuella bilder av dem som hamnar där. Resultaten visar på att de 

flesta under 45 år brukar, eller skulle kunna tänka sig att göra det. Det var alltså endast inom 

den äldsta åldersgruppen som majoriteten svara att de inte skulle komma på tanken at göra 

det. 56 % av de i åldrarna 45-64 svarade ”nej” på den här frågan. Ett ”trappmönster” kan ses. 

Sammanlagt kan 80 % av de i åldrarna 16-24 tänka sig att göra det, 71 % av de i åldrarna 25-

34, 65 % av de i åldrarna 35-44, och 44 % av de i åldrarna 45-64. Men det var ganska många 

(omkring hälften från vardera åldersgruppen) av de som svarade ”ja” som skrev i 

kommentarsfältet att det dock finns avgörande faktorer som avgör om de laddar upp en bild 

på ett barn eller inte. De återkommande faktorerna som togs upp som har betydelse är att de 

känner barnet, att de frågar barnet eller dess målsman innan om det är okej, samt att bilden 

är tagen i ett lämpligt sammanhang.  

 Om man gör ett χ²-test får man fram ett resultat som säger att det inte lär vara någon 

slump att resultaten ser ut som de gör (0,009 < 0,05). Skillnaderna här är nog signifikanta 

för att man med säkerhet ska kunna säga att det finns skillnader mellan de olika 

ålderskategorierna. 

Diagram 7. ”Brukar du, eller du skulle du kunna tänka 

dig att, ladda upp bilder på barn som är under 13 år?” 
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4.8. Utmanande bilder 

I Diagram 8 kan men se hur deltagarna svarade på frågan om huruvida de brukar, eller skulle 

kunna tänka sig att, ladda upp utmanande bilder på sig själva. Det är överlägset flest som har 

svarat ”nej” på den här frågan. Ett väldigt flackt ”trappmönster” kan ses, men det är inte 

några markanta skillnader mellan de olika ålderskategorierna överhuvudtaget. Respondenten 

från den äldsta åldergruppen som fyllde i ”ja” skrev i kommentarsfältet att han skulle kunna 

tänka sig att göra det i syftet att roa sina vänner. Några enstaka deltagare kommenterade 

även i kommentrasfältet att det var något otydligt vad som menas med utmanande bilder. 

4.9. Andras bilder 

Diagram 9 visar resultaten som framkom av frågan om huruvida respondenterna känner sig 

oroliga för att någon annan ska ladda upp olämpliga eller osmickrande bilder på dem. Det 

man kan se är att det är ganska jämt i staplarna mellan de olika åldergrupperna. Man kan 

även se att de allra flesta respondenterna inte säger sig visa någon oro för att någon annan 

ska ladda upp olämpliga eller osmickrande bilder på dem. På grund av snedfördelade data är 

det inte lämpligt att utföra något χ²-test.  

 

Diagram 8. ”Brukar du, eller skulle du kunna tänka 

dig att, ladda upp utmanande bilder på dig själv?” 

Diagram 9. ”Är du orolig för att någon annan ska 

ladda upp olämpliga eller osmickrande bilder på dig?” 
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4.10. Arbetsgivare 

I Diagram 10 kan man se resultaten som framkom av frågan om hur oroliga deltagarna är för 

att deras eventuella arbetsgivare ska komma över olämpliga bilder på dem. Av de som säger 

sig vara orolig för deras arbetsgivare ska komma över olämpliga bilder på dem kan man se att 

de flest är från åldergruppen 16-24 (28 %). Det är inte lämpligt att göra något χ²-test utifrån 

resultaten på grund av snedfördelade data – det är för få som har svarat ”ja”. En lösning hade 

kunnat vara att slå samman två svarsalternativ, men i och med att de olika svarsalternativen 

skiljer sig så pass mycket från varandra så kommer inte det hända i det här fallet. 

4.11. Taggningar 

Diagram 11 visar resultaten av frågan om huruvida deltagarna brukar ta bort taggar som 

deras vänner lägga till i bilder föreställande dem. Det man kan se är att det verkar vara 

väldigt få som alltid brukar ha för vana att ta bort taggar, och att det är ytters få från den 

äldsta åldergruppen som brukar ta bort taggar överhuvudtaget (de allra flesta har antingen 

svarat ”nej” eller ”ingen åsikt”). Det är ganska många i åldrarna 45-64 som inte har någon 

åsikt i frågan (31 %). Ett χ²-test är inte lämpligt att göra i det här fallet på grund av 

snedfördelade data. För att det skulle bli lämpligt att göra ett χ²-test skulle man behöva slå 

Diagram 11. ”Om någon av dina vänner taggar dig i 

en bild, brukar du då ta bort taggen?” 

Diagram 10. ”Om du har en arbetsgivare, är du orolig för 

att han/hon ska komma över olämpliga bilder på dig?” 
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Tabell 1. ”På en skala från 1 till 5, där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt mycket”, hur mycket 

oroar du dig för att folk som du inte känner kan…”  

samman olika svarsalternativ. Men i och med att de olika svaren skiljer sig så pass mycket 

från varandra kommer inte det hända i det här fallet. 

 De som svarade att de ibland, eller alltid, brukar ta bort taggar fick i en följdfråga 

möjlighet att förklara varför de brukar välja att ta bort dem.  I de tre yngsta åldersgrupperna 

var de återkommande orsakerna till att de brukar ta bort taggar att de antingen inte är nöjda 

med hur de ser ut på bilden i fråga, eller att de anser att bilden som de har blivit taggade i på 

något sätt är opassande. Vad beträffar de i åldrarna 45-64 så var det bara två stycken som 

brukar ta bort taggar (en svarade ”ja” och en svarade ”ibland”), och dessa två menade båda 

att de tar bort taggar eftersom de själva vill ha kontroll och bestämma över vad som ska 

finnas om dem på nätet. 

4.12. Främlingars åtkomstmöjligheter 

I Tabell 1 kan man se respondenternas genomsnittliga svar inom varje åldergrupp på 

frågorna om hur oroliga de är för att folk som de inte känner ska se, spara och använda 

andras bilder på dem – bilder som de alltså inte själva har valt att ladda upp och som de inte 

har möjlighet att ta bort eller välja sekretessinställningar för. I de resterande frågor som 

kommer presenteras i det här kapitlet har deltagarna fått ange sina svar på en skala från 1 till 

5. 

 

 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-64 år 

…se andras bilder på dig? 2,23 2,03 1,94 2 

…spara andras bilder på dig? 2,32 2,55 2,26 2,17 

…använda andras bilder på dig? 2,77 2,79 2,35 2,2 

Om man kollar i vardera kolumnen för att se hur de olika åldergrupperna har svarat var 

för sig kan man se att de gradvis visar mer oro för att det nästkommande ska hända – att de 

är lite mer oroliga för att någon ska spara en bild på dem än att de bara kan se en, och att de 

är något mer oroliga för att någon ska använda en bild som de är med i än att de ska spara 

den. Men det är inga hiskliga skillnader vare sig ålderkategorier emellan eller frågor emellan. 

Om man kollar i hela tabellen kan man se att det lägsta värdet är 1,94 och att det högsta är 

2,79. Med tanke på att deltagarna hade en skala ända upp till 5 att röra sig på och att inget 

genomsnitt har passerat 3-gränsen verkar det allt som allt som att ingen åldersgrupp visar 

särskilt mycket oro för att någon av dessa tre företeelser ska hända. 
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4.13. Bostäder och dyrbara ägodelar 

Diagram 12 visar de genomsnittliga svaren av frågan om hur säkert eller osäkert 

respondenterna i de olika åldergrupperna, i genomsnitt, anser att det är att ladda upp bilder 

från en bostad och på dyrbara ägodelar. Man kan i diagramet se ett mönster som kan liknas 

vid en trappa – de äldre ser det mer som en risk än vad de yngre gör. Men alla 

åldergrupperna håller sig åtminstone under 3-gränsen, vilket innebär att de håller sig till den 

hälften av skalan som innebär att de menar att det känns mer osäkert än säkert. De mer 

exakta genomsnittsvärdena är 2,93 för de i åldrarna 16-24, 2,5 för de i åldrarna 25-34, 2,2 för 

de i åldrarna 35-44, och 1,8 för de i åldrarna 45-64. 

4.14. Säkerhet och försiktighet 

Diagram 13 visar hur säkert eller osäkert respondenterna av de olika åldergrupperna, i 

genomsnitt, tycker att det känns med fotodelning på Facebook. Man kan se ett mönster som 

kan liknas vid en trappa – ett mönster som tyder på att de yngre tycker att det känns mer 

säkert än vad de äldre gör. De mer exakta siffrorna är 3 för de mellan 16-24 år, 2,84 för de 

mellan 25-34 år, 2,5 för de mellan 35-44 år, och 2,17 för de mellan 45-64 år. 

Diagram 12. ”Hur säkert tycker du att det skulle 

kännas att lägga ut bilder från din bostad eller på 

dina dyrbara ägodelar på Facebook?” 

Diagram 13. ”Hur säkert tycker du att det i allmänhet 

känns med fotodelning på Facebook?” 
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 I Diagram 14 kan man se de genomsnittliga svaren av frågan om hur försiktiga eller 

oförsiktiga respondenterna av de olika åldergrupperna, i genomsnitt, anser sig vara när det 

kommer till fotodelning på Facebook. Ett ”trappmönster” kan ses som tyder på att de äldre 

anser sig själva som mer försiktiga än vad de yngre gör. De mer exakta genomsnittssiffrorna i 

det här fallet är 3,23 för de yngsta, 3,48 för de näst-yngsta, 3,68 för den näst-äldsta, och 4,09 

för de äldsta. 

 

 

Diagram 14. ”Hur försiktig anser du att du är när det 

kommer till fotodelning på Facebook?” 



20 

 

5. Diskussion 

Det är inte många signifikanta skillnader som har visat sig finnas mellan de olika 

ålderkategorierna i den här undersökningen. I vissa fall, då det har gått att utföra χ²-test, har 

resultaten visat så att det inte finns nog med bevis för att man med någon säkerhet ska kunna 

säga att det finns några skillnader. I vissa andra fall har det inte ens varit lämpligt att testa 

resultaten på grund av snedfördelade data. Men det finns resultat som i vilket fall som helst 

verkar kunna tyda på att det kan finnas vissa skillnader i hur folk av olika åldrar upplever och 

förhåller sig till fotodelningsrisker. Det är bara det att det inte kan bevisas i just den här 

uppsatsen. I vissa fall är det även väldigt jämt mellan de olika åldersgrupperna på ett sådant 

sätt att det faktiskt inte verkar finnas några skillnader mellan dem. 

5.1. ”Trappmönster” 

Även om det inte kan bevisas så tyder en del resultat på att unga är mer oförsiktiga och att 

äldre är mer försiktiga när det kommer till fotodelning på Facebook. Man kan i några 

diagram och resultat från öppna frågor se mönster som kan liknas vid trappor. Dessa 

trappmönster verkar tyda på att respondenterna, tillhörande olika åldergrupper, uppfattar 

och förhåller sig till risker på olika nivåer. I dessa fall trappas det succesivt upp/ner från de 

yngsta till de äldsta. Ett exempel på ett sådant trappmönster kan ses i Diagram 14 på 

föregående sida. 

5.1.1. Barnbilder 

Ett trappmönster kan ses i diagrammet som visar resultaten över huruvida respondenterna 

brukar eller skulle kunna tänka sig att ladda upp bilder på barn som är under 13 år (Diagram 

7). Det man kan se är alltså en trapp som stegar sig från yngst till äldst och som tyder på att 

de yngre är mer villiga att ladda upp bilder på barn än vad de äldre är. Även ett χ²-test visar i 

det här fallet på att det inte lär vara någon slump att det ser ut som det gör. Skillnaderna 

mellan de olika kategorierna är nog signifikanta. 

5.1.2. Försiktighet och bilder på andra 

I både diagrammet över om respondenterna anser sig noga tänka efter innan de laddar upp 

nya bilder (Diagram 3) och i diagrammet som visar resultaten över om de är mer försiktiga 

när det kommer till bilder på andra (Diagram 4) kan man se liknande trappmönstren. Även 

om det inte kan bevisas i den här undersökningen så verkar det åtminstone kunna finnas 

antydningar om att det kan ligga någonting i det – att de äldre är mer försiktiga än de yngre. 

Skillnaderna mellan de två äldsta åldersgrupperna är dock knappt märkbara. 

 Resultaten över om deltagarna är mer försiktiga när det kommer till bilder på andra än 

bara på sig själva tycks dock vara något missvisande då det saknas ett svarsalternativ i 

enkäten. Det finns nämligen några stycken som svarade ”nej” på den här frågan, men som då 

även svarade ”ja” på den föregående. Det innebär alltså att de säger att de alltid är försiktiga 

när de laddar upp bilder på Facebook och att de inte är mer försiktiga när det kommer till 

bilder på andra. Det vore alltså ha funnits ett ”är alltid lika försiktig”-alternativ. Fyra av de 
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sju 16-24-åringar som svarade ”nej” på den här frågan hade svarat ”ja” på den föregående, 

fem av de elva 25-34-åringarna som svarade ”nej” på den här frågan hade också svarat på det 

här sättet, och så hade även en av de två 35-44-åringarna gjort, samt två av de tre 45-64-

åringarna. Omkring hälften av ”nej”-svaren tycks alltså vara missvisande.   

5.1.3. Typer av bilder och sekretessinställningar 

Det verkar även finnas ett slags trappmönster i vilka typer av bilder deltagarana av de olika 

åldergrupperna lägger ut och inte lägger ut. Det går inte att läsa av i något diagram, men det 

blir succesivt allt färre som laddar upp bilder på personer ju högre upp i åldergrupperna man 

kommer. Detta är även någonting som verkar kunna vara den bakomliggande orsaken till att 

de flesta som har svarat att de gör sina bilder offentliga är i åldrarna 45-64. Hela 29 % från 

denna åldersgrupp svarade att de använder sig av denna inställning, vilket motsvarar nio 

personer. Sju av dessa nio personer sade sig inte ladda upp privata bilder och undviker helt 

att ha personer med i dem. 

5.1.4. Ångrade bilder 

Det är något vanligare att yngre användare har varit med om att de har fått ångra någon bild 

någon gång än vad det är att äldre användare har det. Man kan se något av ett trappmönster 

även här. Det går dock inte att helt säkert säga om åldersindelningen stämmer helt och håller 

i det här fallet. Några av de som har fått ångra någon bild är nämligen i 25-27-årsåldern och 

har varit medlemmar på Facebook nog länge för att företeelsen då de fick ångra bilden ska ha 

kunna inträffat under den tiden då de egentligen skulle ha räknats in i åldersgruppen 16-24. 

 I en öppen följdfråga fick deltagarna, som svarat att de har fått ångra någon bild, 

möjlighet att berätta vad det var för typ av bild(er). De typer av bilder som de sade sig ha 

ångrat var fyllebilder och osmickrande bilder på kompisar. Detta påminner om det som 

Wang et al. (2011) kom fram till - att det ofta är bilder som är relaterade till alkohol som 

användare senare får ångra. De tog även upp något exempel på någon som hade lagt ut någon 

bild på någon kompis som i efterhand inte hade blivit särskilt glada (Wang et al., 2011). Men i 

vilket fall som helst har de flesta deltagarna i den här undersökningen inte behövt ångra 

några bilder. 

5.1.5. Övriga trappmönster 

Man kan även se den här typen av trappmönster i diagrammet som visar genomsnitts-

resultaten över hur säkert deltagarna ansåg att det är att ladda upp bilder från en bostad eller 

på dyrbara ägodelar (Diagram 12), i diagrammet över hur säkert de anser att det i allmänhet 

känns med fotodelning på Facebook (Diagram 13), samt i diagrammet över hur försiktiga de 

anser sig vara när det kommer till fotodelning på Facebook (Diagram 14). I samtliga av dessa 

fall har dock inga χ²-test kunnat utföras. Men även om resultaten inte går att testa kan det i 

vilket fall som helst ligga någonting i dem. Det ser i varje fall ut som att det kan göra det. 

5.1.6. Sammanfattning av trappmönster 

Vare sig det är så att de trappmönstren som har presenterats har kunnat testas eller inte så 

verkar de alla, i vilket fall som helst, åtminstone tyda på att det kan finnas skillnader mellan 

de olika åldersgrupperna. Alla dessa resultat som har presenterats i det här kapitlet hittills 

tycks i någon mån tyda på att äldre personer är mer försiktiga än vad de yngre är. I kapitel 2 
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redovisades tidigare forskning som tyder på att yngre ofta är mer vana internet-användare 

och inte lika försiktiga med vad de gör. Det har även presenterats forskning som visar på att 

äldre personer, till skillnad från yngre, ofta är mer försikta med att dela med sig av personligt 

material och uppgifter (Svedmark & Nyberg 2009, Lehtinen, Näsänen & Sarvas 2009, Maaß 

2011). 

5.2. Generella trender 

Under den här rubriken kommer de resultat där det inte just finns några skillnader i hur 

respondenterna från de olika ålderskategorierna har svarat tas upp. Många gånger har det 

stått väldig lika mellan de olika ålderskategorierna då de flesta har svarat likadant. 

5.2.1. Diverse generella trender 

Vad gäller användarvillkoren så verkar det i alla fall som att de allra flesta är medvetna om 

den copyright som gäller. Det verkar alltså som att de flesta inte laddar upp bilder i tro om att 

de helt och hållet äger rätten till sina bilder då de ligger ute på Facebook. 

 De flesta respondenterna är inte oroliga för att någon annan ska ladda upp olämpliga eller 

osmickrande bilder på dem. Man hade kanske kunnat tro att det här skulle kunna bero på att 

det inte finns några sådana bilder på dem, men de har haft möjlighet att fylla i ett alternativ 

som säger att det inte finns några sådana bilder på dem. Men det är inte särskilt många som 

har valt att kryssa för det svarsalternativet. Att de i allmänhet inte verkar vara särskilt oroliga 

för att någon ska ladda upp sådana bilder på dem kan bero på att de litar på de som har 

tillgång till sådana bilder på dem? I Diagram 11 kan man se att det är ganska många (i alla fall 

i åldrarna 16-34) som ibland brukar ta bort taggar, om de av någon anledning anser det 

nödvändigt. De allra vanligaste anledningarna till att de brukar välja att ta bort taggar är om 

det handlar om bilder som de inte är nöjda med för att de tycker att de ser konstiga ut eller 

för att det är någon olämplig bild som de inte vill ska kopplas till deras egen profil. Kanske är 

det så att de inte anser att det är särskilt farligt om någon laddar upp dåliga bilder på dem, så 

länge som de bara kan förhindra dem från att kopplas till deras egna profiler? Och om man 

absolut inte är nöjd med någon bild som ligger ute på Facebook så lär det heller inte vara 

alltför svårt att be personen som har laddat upp bilden att ta ner den igen. 

 I genomsnitt är inte heller deltagarna i någon åldersgrupp särskilt oroliga för att någon 

som de inte känner ska kunna se, spara eller använda någon annans bilder på dem. Kanske är 

det så att de inte verkar vara särskilt oroliga för att främlingar ska se, spara eller använda 

andras bilder på dem just för att de inte känner dem. Som det har sagts i kapitel 2 så visade 

en undersökning, gjord av Besmer & Lipford (2010), på att deltagarna var betydligt mer 

oroliga för att personer som de känner skulle komma över olämpliga bilder på dem än att 

någon främling skulle göra det. Kanske kan det ligga någonting i det – att de kan känna att de 

har förväntningar att leva upp till då personer som de känner kan se bilderna, men att vad 

utomstående tycker och tänker inte har någon betydelse. I Diagram 5 kan man se att de allra 

flesta faktiskt säger sig bryr sig om vad personer i deras närhet tycker och tänker. 

 Däremot verkar de flesta inte vara oroliga för att deras arbetsgivare ska komma över 

olämpliga bilder på dem. Resultaten går att se i Diagram 10. Respondenterna hade även här 

möjlighet att fylla i att det inte finns några sådana bilder på dem, men det var ganska få som 
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valde att fylla i det svarsalternativet. Någonting som man förövrigt kan ha i åtanke, vad gäller 

resultaten på den här frågan, är att det endast var 25 stycken av de 41 deltagarna i åldrarna 

16-24 som hade arbetsgivare. I de övriga åldergrupperna hade samtliga det. 

5.2.2. Vänner 

Utifrån Diagram 2 kan man tyda att de allra flesta säger sig begränsa sig så att de bara delar 

med sig av sina bilder till sina vänner. I och med att det är så pass många som har svarat att 

de endast låter sina vänner se deras bilder hade det kunnat vara intressant att veta hur noga 

deltagarna från respektive åldergrupp är när de väljer ut sina vänner. Enligt Tong (2008) är 

det inte ovanligt att Facebook-användare har med personer som de knappt känner i sina 

vänlistor. En orsak till detta kan vara att det kan ses som socialt olämpligt att ignorera en 

vänförfrågan från någon som man är bekant med (Tong, 2008).  

 Pfeil, Arjan & Zaphiris (2009) har gjort en undersökning där de har kollat upp hur 

användare av olika åldrar skiljer sig från varandra på MySpace. De kom fram till att 

tonåringar brukar ha fler vänner än vad äldre användare brukar ha. Denna observation, 

menar de, visar på att tonåringar verkar ha flera svaga och starka vänskapsband med 

jämnåriga till skillnad från äldre användare som istället verkar ha en tendens att ha färre 

vänskapsrelationer. De menar att mängden av vänner som tonåringarna skaffar sig på 

MySpace indikerar att det är rätt så viktigt för dem att ha många vänner. Men eftersom att 

det inte går att ha så många starka relationer har tonåringarna mest troligt både personer 

som de känner väl och som de inte känner så väl med i sina vänslistor. Det till motsats låga 

antalet vänner som äldre användarna har kan tänkas bero på att äldre personer inte känner 

lika många på MySpace som tonåringar ofta gör. Det kan även vara så att äldre har en 

tendens att vara mer försiktiga och selektiva när de väljer ut sina vänner på MySpace och 

därmed bara lägger till sådana personer som de känner väl (Pfeil et al., 2009). 

 Å andra sidan är det kanske inte ens helt säkert att de respondenter som har fyllt i att de 

bara tillåter sina vänner att se deras bilder har rätt sekretessinställningar ifyllda. I och med 

en mätning har man nämligen kunnat observera att hela 63 % av gångerna matchar inte de 

faktiska sekretessinställningarna de inställningar som Facebook-användarna förväntar sig. 

Och av dessa 63 % delar 51 % sina bilder med samtliga övriga användare. Deras bilder är 

alltså offentliga utan att de vet om det (Liu et al., 2011).  

 Det går inte att veta om respondenterna omedvetet inte har svarat sanningsenligt eller 

inte. Det som går att säga att de flesta respondenterna i den här undersökningen i alla fall har 

för avsikt att endast dela med sig av sina bilder till sina vänner. 

5.2.3. Utmanande bilder 

I princip alla respondenter fyllde i att de inte brukar, och heller inte skulle kunna tänka sig 

att ladda upp utmanande bilder på sig själva. Men det kan nog vara så att de gör det, bara att 

de inte är medvetna om det. Svedmark & Nyberg (2009) ger exempel på några typer av bilder 

som man ofta inte ser som utmanande, men som i själva verket kan räknas som det. De 

skriver att det till exempel kan handla om bilder från en strand där någon har på sig 

badkläder. Det kan även tänkas handla om en bild på någon i gymnastikdräkt eller någon 

som har en urringad tröja på sig. Inom sina rätta kontexter behöver dessa typer av bilder inte 

uppfattas som något sexuella, men om bilden används för andra syften kan det räknas som 
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sexuell exponering. De skriver att de bedömer denna typ av omedveten sexuell exponering 

som väldigt vanlig (Svedmark & Nyberg, 2009).  

 Att det var otydligt vad som menades med utmanande bilder framkom även några gånger 

under den tiden som enkäterna delades ut. Det hände nämligen vid något tillfälle att någon 

som höll på att fylla i enkäten frågade vad som menas med utmanande bilder, om till exempel 

bilder då man har på sig badkläder räknas. Det kom även in skriftliga kommentarer från 

några deltagare om att det var något otydligt vad som menas med en utmanande bild. Det är 

alltså möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut om frågan hade varit formulerad på ett 

annat sätt. 

 Å andra sidan var det inte särskilt många som i en föregående fråga svarade att de har 

varit med om att de har fått ångra någon bild. Och av de som hade svarat att de har varit med 

om det så var det ingen av de som skrev i följdfrågan att det har rört sig om utmanande 

bilder. Om det finns deltagarna som har, eller brukar, ladda upp utmanade bilder på sig 

själva så verkar det alltså inte vara sådana bilder som de brukar få ångra. 
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6. Slutsatser 

Tidigare forskning har visat på att det finns skillnader mellan hur unga och äldre uppför sig 

på internet – att äldre användare tycks ha en tendens att vara mer försiktiga är vad yngre 

användarna ofta är. Det finns resultat från den här undersökningen som tyder på att det kan 

ligga någoting i det även när det kommer till fotodelning på Facebook. Dock har stickprovet 

för den här undersökningen inte varit nog omfattande för att det ska gå att statistiskt 

säkerställa det. Men det finns både mönster och trender i resultaten som verkar peka åt 

samma håll som den tidigare forskningen. Så det verkar kunna ligga någonting i det. Dock är 

den enda fråga som ett statistiskt test har kunnat göras på, och som har visat på signifikanta 

skillnader mellan de olika ålderskategorierna, var på frågan om huruvida respondenterna 

brukar, eller skulle kunna tänka sig att, ladda upp bilder på barn som är under 13 år. 

 Den åldergrupp som verkar vara i störst behov av att informeras om risker som finns med 

fotodelning är de yngre. Resultaten tycks tyda på det i alla fall. Men med tanke på att de flesta 

är pålästa om vad som gäller i frågan om copyright och att de flesta har för avsikt att bara visa 

sina bilder för sina vänner kan man nog på sätt och vis säga att de flesta från samtliga 

åldersgrupper försöker vara försiktiga till viss grad. Men om deras faktiska sekretess-

inställningar stämmer överens med vad de förväntar sig kan vara en annan sak. Om de 

tänker att det bara är deras vänner som ser bilderna och att det därför är begränsat kan det 

nog ligga en viss trygghet i det. 

 Det kan dock vara så att det finns deltagare som omedvetet inte har svarar sanningsenligt. 

De allra flesta har nämligen fyllt i att de bara visar sina bilder för sina vänner, men det finns 

forskning som visar på att det inte är ovanligt att man har fel sekretessinställningar och visar 

sina bilder för fler än vad man egentligen har tänkt sig (Liu et al., 2011). De allra flesta av 

respondenterna har även svarat att de inte brukar, och heller inte skulle komma på tanken 

att, ladda upp utmanande bilder på sig själva. Men enligt Svedmark & Nyberg (2009) är det 

inte ovanligt att folk laddar upp olämpliga bilder på sig själva omedvetet. Om vissa bilder 

hamnar i fel kontext kan de tyckas få en helt annan betydelse. Om det ligger någonting i 

dessa två typer av företeelser så skulle det kunna vara bra att informera fler om det. 

6.1. Vidare forskning 

I och med att det i princip inte har gått att bevisa någonting utifrån den här undersökningens 

empiriska data hade det kunnat vara en idé att göra en liknande undersökning, fast större. 

Man hade då kunnat ta hjälp av fler deltagare och delat in dem i flera ålderskategorier. Det 

hade kunnat vara intressant att även gå ännu djupare in på hur personer resonerar. Man 

hade till exempel kunna försöka ta reda på vad folk egentligen ser som oskyldiga bilder och 

hur de väljer ut sina vänner. Man skulle även kunna ta undersökningen ett steg längre genom 

att även undersöka om det finns några signifikanta skillnader mellan hur användare av olika 

kön upplever och förhåller sig till fotodelningsrisker. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär 
 
Ålder:______ 
 
Kön 

 Kvinna  Man 
 
1. Hur länge har du varit medlem på Facebook? 

 Mindre än ett år  1-2 år  3-5 år  Mer än 5 år 
 
2. Har du laddat upp någon/några bild(er) på Facebook? 

 Ja  Nej (vänligen hoppa till fråga 9) 
 
3. a) Vilka typer av bilder laddar du upp på Facebook (t.ex. bilder från din vardag, allt 

möjligt, husdjur osv.)? _____________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________ 

b) Finns det någon typ av bilder som du medvetet inte delar med dig av? Om det finns 
det, vilken/vilka typ(er) av bilder gäller det? ___________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 
 
4. Vilka tillåter du att kan se dina bilder? Vänligen fyll i de alternativ som stämmer in. 

 Bara jag  Vänner  Vänners vänner  Specifika personer 

 Alla  Vet inte  Bryr mig inte 
 
5. Tänker du noga efter innan du laddar upp nya bilder på Facebook? 

 Ja  Nej  Ibland 
 
6. Är du mer försiktig när det kommer till att ladda upp bilder på andra än bara på dig 
själv? 

 Ja  Nej  Ibland  Ingen åsikt 
 
7. Bryr du dig om vad personer som du känner tycker om bilderna som du laddar upp 
(om de t.ex. tycker att de är pinsamma)? 

 Ja  Nej  Ibland  Ingen åsikt 
 
8. a) Har du ångrat att du har delat med dig av någon bild på Facebook någon gång? 

     Ja  Nej 

    b) Om du svarade ja, vad var det för typ av bild(er)? Och vad fick det för eventuella 
konsekvenser? 
_________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 
 
9. Brukar du, eller skulle du kunna tänka dig att, ladda upp bilder på barn som är under 
    13 år? 

     Ja  Nej 

    Kommentarer: ____________________________________________________________ 
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10. Brukar du, eller skulle du kunna tänka dig att, ladda upp utmanande bilder på dig  
     själv? 

      Ja  Nej 

     Kommentarer: ____________________________________________________________ 
 
11. Är du orolig för att någon annan ska ladda upp olämpliga eller osmickrande bilder på 
dig på Facebook? 

 Ja  Nej  Det finns inga sådana bilder på mig 
 
12. Om du har en arbetsgivare (om inte, vänligen gå vidare till nästa fråga), är du orolig 
för att han/hon ska komma över olämpliga bilder på dig? 

 Ja  Nej  Det finns inga sådana bilder på mig 
 
13. a) Om någon av dina vänner taggar dig i en bild, brukar du då ta bort taggen? 

      Ja  Nej  Ibland  Ingen åsikt 

     b) Om du brukar ta bort taggar, varför gör du det? ______________________________ 
 
14. a) Är du medveten om att Facebook har rätt att använda det innehåll (bl.a. bilder) som 
     du delar med dig av? 

 Ja  Nej 

b) Vad tycker du om det? 

 Inte bra  Bra  Bryr mig inte 
 
15. Vänligen ringa in dina svar på skalorna nedan. På en skala från 1 till 5, där 1 är ”inte 
alls” och 5 är ”väldigt mycket”, hur mycket oroar du dig för att folk som du inte känner 
kan…  

a) …se andras bilder på dig?           1-----2-----3-----4-----5 
b) …spara andras bilder på dig?           1-----2-----3-----4-----5 
c) …använda andras bilder på dig?            1-----2-----3-----4-----5 

 
16. På en skala från 1 till 5, där 1 är ”mycket osäkert” och 5 är ”mycket säkert”, hur säkert 
tycker du att det skulle kännas att lägga ut bilder från din bostad eller på dina dyrbara 
ägodelar på Facebook? 

                         1-----2-----3-----4-----5 
 
17. På en skala från 1 till 5, där 1 är ”mycket osäkert” och 5 är ”mycket säkert”, hur säkert 
tycker du att det i allmänhet känns med fotodelning på Facebook? 

                         1-----2-----3-----4-----5 
 
18. På en skala från 1 till 5, där 1 är ”inte alls” och 5 är ”mycket”, hur försiktig anser du att 
du är när det kommer till fotodelning på Facebook? 

                         1-----2-----3-----4-----5 
 
19. Övriga kommentarer: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

mycket säkert mycket osäkert 

inte försiktig alls mycket försiktig 

mycket osäkert mycket säkert 

inte orolig alls 

inte orolig alls 

inte orolig alls 

mycket orolig 

mycket orolig 

mycket orolig 


