
AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

Till föräldrar som har Instagram… 

En kvalitativ jämförelsestudie om föräldrars resonemang i den 
mediala värld som vi lever i.  

Sanna Värnström & Sara Wimalm

VT 2018 

C-uppsats, Examensarbete på grundnivå, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Medie- och kommunikationsvetenskap C (61-90) 30 hp 

Handledare: Karin Lövgren 
Examinator: Per Vesterlund 



 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

 

I denna uppsats har vi valt att fördjupa oss i hur föräldrar resonerar kring användningen 

av Instagram när det kommer till publicering av deras barn. Det vi vill lyfta fram med vår 

studie är de problem som kan finnas, där barn/bebisar inte kan föra sin egen talan.  

 

Vi har valt att använda oss av en jämförelseanalys där vi vill få en bättre förståelse i hur 

våra respondenter resonerar utifrån vår enkätundersökning som är en central del av vår 

uppsats. För att få en inblick i hur medierna påverkar dagens samhälle har vi använt Mark 

Deuze tankar kring osynliga medier och ett av Nanna Gillbergs resonemang om det 

uppmärksamhetssamhälle som vi lever i idag. Vi har även tagit upp digitalisering och 

globalisering som i sin tur är en viktig del av utvecklingen av vårt samhälle. På så sätt 

kunna förankra respondenternas svar med våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Vår frågeställning handlar om: hur föräldrar resonerar kring publicering eller inte 

publicering av bilder på sina barn på Instagram. Vi undersöker även huruvida föräldrarna 

har haft en dialog kring frågan om publicering av bilder på sina barn.  

 

Resultatet som vi fick av vår undersökning är att föräldrar värnar om sina barns integritet 

på sociala medier. Det vi även kunde visa var att föräldrarna resonerar ungefär lika i de 

olika ställningstagandena som de har tagit i frågan om att publicera bilder eller inte på 

deras barn på Instagram. Även att majoriteten av våra respondenter har haft en dialog om 

ämnet. 

 

 

Nyckelord: Barn, Instagram, Integritet, Föräldrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

This paper is about how parents view usage of instagram when it comes to publishing 

pictures of their children. We want to emphazise problems that revolves around the fact 

that children can't raise their own voice on the matter. 

 

We have chosen to do an analysis where we compare how our respondants reasons based 

on a survey that is also an integral part of this paper. In order to get a better idea of how 

medias affect todays society, we have used Mark Deuze’s work about invisible medias 

and Nanna Gillberg’s writings about todays attention driven society. We also discuss 

digitalization and globalization which are important aspects of how the society develops. 

With this information, we will draw conclusions as to our respondants usage of Instagram 

and the publishing images of their kids. 

 

Our research question is how parents reasons about publishing pictures of their kids on 

Instagram or not. We also research if the parents has had a dialogue regarding publishing 

pictures of their kids on instagram or not. 

 

The result we got from our research is that parents care for their childerns integrity on 

social media. We could also show that parents share the same views about publishing 

pictures of ther children on Instagram. The majority of respondants in our study have had 

a dialogue about this subject. 
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Förord 
 

 

Vi vill först och främst passa på att tacka vår handledare Karin Lövgren, för all hjälp 

och hejarop på vägen. Vi vill även passa på att tacka våra vänner och familj som har fått 

stå ut med oss under dessa tio intensiva veckor. 

 

Slutligen vill vi tacka våra respondenter som tog sig tid att besvara vår 

enkätundersökning, utan er hade inte vi kunnat genomföra vår uppsats. Tack! 

 

 

Gävle, 24:e maj 2018 

Sara & Sanna
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1. Inledning 
 

Instagram är idag en av världens största sociala medie-plattformar som används dagligen 

av människor världen över. Varje dag publiceras det runt 95 miljoner bilder i forumet.1 

Instagram lanserades i oktober 2010, drygt en månad senare hade de över en miljon 

användare.2 Succén fortsatte, i boken Instagram Power skriven av Jason Miles (2014) 

skriver: 

 

Instagram is the breakout social network of the iPhone revolution. In less than two 

years, it has grown into a full-fledged social network that boasts more than 100 million 

users. In august 2012, Instagram passed Twitter in terms of daily active users on mobile 

devices.3 

 

Användningen av Instagram ökar fortfarande. I september 2017 hade Instagram över 800 

miljoner användare.4  

 

Medialisering, globalisering och digitaliseringens värld präglar samhällets vardag, eller 

som Nanna Gillberg (2014) kallar det för uppmärksamhetssamhället5. Tack vare nya 

medier och teknologier, som bland annat Internet har gett oss nya förutsättningar att 

interagera med andra personer i samhället. Livet som sker online har under de senaste 

åren ökat. En av de saker som står i centrum är publicering av bilder på livets händelser. 

Linjen mellan online och offline som var så tydlig för några år sedan börjar sakta men 

säkert försvinna.6 

 

Det amerikanska företaget Shortstack hjälper företag att marknadsföra sig på sociala 

medier, som Facebook och Instagram. I februari 2018 uppdaterade de sin lista på de mest 

använda hashtaggen på Instagram, där bilder på barn låg på deras topp hundra-lista.7 

 

                                                 
1 Salman Aslam. Instagram by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts, 2018 
2 ibid 2018 
3 Jason Miles. Instagram power: build your brand and reach more customers with the power of pictures, 

McGraw-Hill Education, New York, 2014, s. 3 
4 Anita Balakrishnan. & Julia Boorstin. Instagram says it now has 800 million users, up 100 million since 

April, 2017 
5 Gillberg, Nanna, Uppmärksamhetssamhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014  
6 Åsa Secher. Ungas integritet på nätet: råd till dig som är vuxen, Version 6, IIS, [Stockholm], 2016 
7 Shortstack 20161201 - 158 Most Popular Hashtags for Instagram, Marketing and More [Updated] 
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För att få en djupare förståelse för hur föräldrar resonerar kring publicering och inte 

publicering av bilder på sina barn på Instagram. Har vi valt att göra en kvalitativ 

undersökning med hjälp av en enkätundersökning, som önskas besvaras av både mammor 

och pappor. 

 

2. Syfte & Problemformulering 
 

Från att ha levt i ett massmedielandskap där tv, radio och tidningar var i ständigt fokus, 

har vi idag övergått till en medialiserad värld med fokus på det som sker digitalt. Man ska 

numera hålla sig aktiv och uppdaterad med vad som sker online. 

 

Asa Briggs och Peter Burke (2009) skriver i boken A social history of the media: from 

Gutenberg to the Internet att vi redan i sluten av 1820-talet8 började vi fotografera det 

som hände i livet, bilderna visades sedan upp för familj och vänner. I dagens samhälle 

gör vi precis samma sak, fotograferar våra liv. Med likande syfte väljer vi att publicera 

bilder på sociala medier där vänner och familj kan ta del av bilderna. Men är det endast 

familj och vänner som kan se bilderna som publiceras? 

 

Vi har valt att göra en undersökning om hur föräldrar resonerar kring publicering och inte 

publicering av bilder på sina barn på Instagram. Precis som vi vuxna, har barn en egen 

integritet, är det något som föräldrar tänker på innan de väljer att publicera bilder på sina 

barn på Instagram? Värnar föräldrarna lika mycket om barnens integritet som sin egen 

integritet? Alexander Schulman, en känd svensk medieprofil i rollerna som skribent, 

författare och podcastare, skrev ett avslutande blogginlägg 2010 när hans dotter Charlie 

var ett år gammal:  

 

Det är dags att respektera denna personlighet, att respektera hennes integritet. Det är en 

sak att blogga om sin bebis, den typen av bloggande handlar ju framför allt om hur jag 

som pappa tacklar föräldraskapet. Men vi har nu kommit till en punkt där bebisen snart 

är en flicka och jag tycker att hon ska få bli det ifred.9 

 

                                                 
8 Asa Briggs, & Peter Burke. A social history of the media: from Gutenberg to the Internet, 3rd ed., Polity 

Press, Cambridge, 2009, s. 161 
9 Svenska.yle.fi – Alex Schulman slutar blogga 
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Vi tog med Schulmans avslutande inlägg för han är en offentlig person, som har publicerat 

bilder på sin dotter från hennes födsel tills hon var ett år. Här har vi ett exempel på hur en 

förälder kan resonera kring publicering av bilder på sitt barn. Schulman anser att de bilder 

som han har valt publicerat reflekterar över hans faderskap, inte att hans dotters integritet 

har visats för allmänhetens ögon.  

 

I vår studie har vi valt att fördjupa oss i hur föräldrar använder sig av Instagram. Vi vill 

få en bättre inblick om hur föräldrar resonerar kring publicering och inte publicering av 

bilder på sina barn på Instagram. Det vi vill lyfta fram med vår studie är de problem som 

kan finnas, där barn/bebisar inte kan föra sin egen talan. Är det något som föräldrarna 

funderar på innan de väljer att publicera bilder på sina barn? Hur mycket vill man 

egentligen dela med av sig själv till andra personer. 

 

Det vi tror med vår undersökning är att vi kommer se hur föräldrar resonerar olika, vi tror 

också att det kan vara en skillnad mellan olika generationer och hur de använder sig av 

Instagram. Sociala medier är idag en sådan naturlig del av vår vardag, allt finns 

tillgängligt bara ett knapptryck bort. Men har föräldrar verkligen haft en dialog med sin 

partner kring publicering av bilder på sina barn? 

 

2.1 Frågeställning 
 

Hur resonerar föräldrar kring publicering och inte publicering av bilder på sina barn på 

Instagram? 

 

Finns det någon dialog mellan föräldrar angående publicering av bilder på sina barn på 

Instagram? 
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3. Bakgrund  
 

3.1 Vägen till dagens sociala medier  
 

Digitalisering påbörjades egentligen när datorn började användas som ett verktyg, både 

arbetsmässigt och privat. Böcker började publiceras elektroniskt, likaså när det kommer 

till bilder. Digitaliseringen slog igenom på riktigt när Internet introducerades på 1990-

talet. Malin Sveningsson (2002) skriver om utvecklingen som har skett de senaste åren, 

det har ”blivit allt mer vanligt att möta och kommunicera med människor över Internet.”10 

 

 

Under 1960-talet påbörjades utvecklingen av det så kallade Advanced Research Project 

Agency Net - ARPAnet. Redan 1971 tog det amerikanska försvarsdepartementet beslut 

om att allmänheten skulle få tillgång till ARPAnet. Sju år senare konstruerades Internet 

Protocol fram, det programmet skulle ta hand om trafiken som skedde mellan de olika 

datanäten.11 

 

Efter den här händelsen började Internet expanderas 1986 hade 400 nät blivit 

uppkopplade till Internet, vid det här tillfället var det mest de lokala universitetsnäten som 

var anslutna.12  

 

Det har hänt mycket med Internet, tre viktiga saker som skedde i början av 90-talet gjorde 

att Internet blev enklare att använda. Man kunde ladda ner programmet World Wide Web 

(WWW) gratis. Systemet Mosaic skapades och senare kom webbläsaren Explorer som 

Microsoft utvecklat. Efter den utvecklingen fick allmänheten tillgång till gratis 

webbläsare. Den sista viktiga delen är att nätet öppnades upp för handelsverksamhet.13  

 

I början användes mobiltelefonen för att ringa eller meddela om något har inträffat. I 

slutet av 1990-talet började det bli allt mer vanligt att använda sig av mobiltelefonen, och 

funktionen textmeddelande som går ut på att skicka textmeddelande mellan varandra. 14 

 

                                                 
10 Peter Dahlgren. (red.), Internet, medier och kommunikation, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 89 
11 Lennart Weibull, Ingela Wadbring & Jonas Ohlsson. Det svenska medielandskapet: traditionella och 

sociala medier i samspel och konkurrens, Första upplagan, Stockholm, 2018, s. 71 
12 ibid 2018, s. 72 
13 ibid 2018, s. 73–74 
14 ibid 2018, s. 76 
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För att kunna använda Internet var man tvungen att ha tillgång till en dator. Det 

modifierades efter sekelskiftet då smartphones introducerades till samhället.15 Under 

2003 ökade GSM-nätet och 3G introducerades och den tekniken gjorde att man kunde 

använda smartphones för att surfa på Internet. Man fick möjligheten att skicka större data 

med hjälp av mobiltelefonen. Sedan 2010 använder sig de flesta av Internet.16 

 

Vid samma sekelskifte påbörjades uppbyggnaden av sociala medier sakta men säkert, de 

var inte lika globala som de är i dagens medielandskap. Sverige var ett av de länder som 

började tidigt med att använda sociala medier. Redan 1996 utvecklades det första forumet 

som började användas i Sverige som hette Lunarstorm, det liknande Facebook genom att 

de använde sig av reklam som gjorde att det blev gratis för användarna att använda 

forumet.  

 

När Facebook började etablera sig bland befolkningen gick forumet ut på att man skrev 

till varandra. 2010 kom Instagram som har fokus på bilder och små videoklipp. I Sverige 

fanns redan något liknande vid namn Bilddagboken som även det forumet byggde på att 

man publicerade bilder. Användningen av Instagram blev allt mer vanlig vilket 

resulterade i att Bilddagboken började tappa användare.17   

 

Mobiltelefonen är i dagens samhälle en viktig grundpelare för att kunna använda sig av 

sociala medier, med den kan man vara uppkopplade mot sociala medier närsomhelst. Det 

spelar ingen roll vilken tid på dygnet eller vart man är i världen.18 

 

3.2 Instagram 
 

“Instagram is the first social media site born mobile. While most social networks have a 

mobile app that allows users to access their accounts effectively. Instagram was 

conceived and created exclusively for that purpose.”19 

 

                                                 
15 ibid 2018, s. 76 
16 ibid 2018, s. 77 
17 ibid 2018, s. 80–81 
18Annakarin Nyberg & Mikael Wiberg. Sociala medier och härskartekniker, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2014, s. 40 
19 Jason Miles. Instagram power: build your brand and reach more customers with the power of pictures, 

McGraw-Hill Education, New York, 2014, s. xx  
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I boken Instagram Power Build your brand and reach more customers with the power of 

pictures skriven av Jason Miles. Miles syfte med boken är att lära företag att 

marknadsföra sig på Instagram. Han nämner i boken hur man kan lära sig att använda 

Instagram på ett grundläggande sätt. Miles riktar sig till företagare men vi anser att en del 

han skriver om även kan vara till andra Instagramanvändare. 

 

När man ska använda Instagram och publicera en bild, kan man välja mellan att ta ett 

fotografi eller att publicera ett kort videoklipp. Antingen tar man ett fotografi med sin 

mobiltelefon i realtid eller så kan man bläddra i sitt galleri för att finna det fotografi som 

man vill publicera. När man valt en eller flera bilder kan man välja att lägga till en effekt 

på bilden. Genom att redigera den valda bilden kan man välja att ha den i svartvitt, en 

annan kulör eller att använda sig av olika filter. Man kan även välja att beskära bilden.  

Miles nämner i boken att på Instagrams hemsida finns det statistik som visar att hälften 

av Instagrams användare väljer att inte lägga någon typ av filter på sina bilder innan 

publicering.20 Ha i åtanke att han skrev boken för fyra år sedan, statistiken kan ha 

förändrats under årens gång. 

 

När man publicerar en bild kan man använda sig av en Hashtag, som ser ut så här: # efter 

skriver man ett ord eller flera ord utan mellanslag. Man skriver det man vill säga med 

bilden eller klippet. Med hjälp av hashtaggen kategoriseras bilderna. Ett exempel är 

#bebis, trycker man på hashtaggen får man upp alla bilder som har publicerats under 

hashtaggen. Alla som använder sig av Instagram kan tillämpa hashtag på sina bilder.21 

 

När man är klar med att redigera bilden kan man skriva en beskrivning om själva bilden 

i textform eller här kan man använda sig av en hashtag om man vill det. I detta skede har 

man nu en vacker bild med en beskrivning man valt skriva själv och då kommer man till 

det sista steget, att ladda upp bilden. Genom att ladda upp bilden delas den automatiskt 

på dina följares flöden.22 När man scrollar igenom sitt flöde, det vill säga andras bilder 

som de lagt upp. Kan man välja att gilla bilderna, lämna en kommentar och man kan även 

välja att dela bilderna vidare på sociala medier till exempel på Facebook.23 För att inte 

glömma kan man via inställningar bestämma om de vill ha en öppen eller privat profil, 

                                                 
20 ibid 2014, s. 7 
21 ibid 2014, s. 7 
22 ibid 2014, s. 8 
23 ibid 2014, s. 8s 
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vilket innebär med privatprofil måste du godkänna vilka det är som kan följa dig. Med 

öppenprofil kan vem som helst ta del av dina fotografier och videoklipp som har 

publicerats.  

 

3.3 Förhållningssätt och regler på sociala medier  
 

2016 tog Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 24 ett beslut om nya 

lagförslaget om att skydda fysiska personers personuppgifter. Den nya 

dataskyddsförordningen kommer ersätta dagens PuL (personuppgiftslagen). Den nya 

lagen kommer gälla från och med den 25:e maj 2018. En av sakerna de tar upp är att barn 

över 13 år ska få godkänna hur sociala medier hanterar deras personuppgifter utan 

målsmans godkännande.  

 

 

Dataskyddsförordningen GDPR medför en åldersgräns för att skapa konton på sociala 

medier, och för att dessa företag ska kunna samla in personuppgifter. Barn under 16 år i 

Sverige (13 i vissa EU-nationer) måste från och med 25 maj be sina föräldrar om tillåtelse 

för att skapa konton på sociala medier.25 Detta påminner om artikel fem från 

Barnkonventionen ”barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn.”26 

 

En av de saker som Statens medieråd skriver om på sin hemsida handlar om hur sociala 

medier har förändrat vårt sätt att hålla olika relationer vid liv. Sociala medier är 

uppbyggda av att användarna själva producerar fram material som publiceras på deras 

konton. Det är via sociala medier som vi presenterar en bild av oss själva och skapar olika 

upplevelser med andra användare, det gäller att vara medveten om vad skillnaden är 

mellan online och offline. Genom att använda sig av sociala medier kan man skapa 

vänskapsband världen över, speciellt när det gäller människor i ung ålder då man vill 

stärka och undersöka sin egen identitet. I denna process så kan man använda sig av 

internet för att kunna utforska och prova nya tankar och idéer.27 Samma sak anser vi 

                                                 
24 Datainspektionen, 2016, L 119/1 
25 ibid 2016, L 119/37 artikel 8 
26 UNICEF, Barnkonventionen, artikel 5 
27 Statens medieråd, Social Online, 2017 
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författare att man inte enbart behöver vara ung för att kunna använda sig av sociala medier 

för att prova nya möjligheter. 

 

I dagens mediala samhälle är det inte enbart de traditionella medierna som, radio och tv, 

som förmedlar nyheter och information till allmänheten. Idag kan man använda sig av 

sociala medier som ett sätt att få sin röst hörd och kunna dela sina och andras åsikter om 

olika ämnen. Eftersom att sociala medier idag är lätttillgängliga för allmänheten, är det 

viktigt att förhålla sig källkritisk mot det som publiceras på sociala medier. Det är många 

som publicerar sina egna resonemang på sociala medier, vilket kan resultera i att det 

lättare kan bli missförstånd mellan olika parter.28 

 

En sak som kan ses som negativt är all den information användarna får ta del av via sociala 

medier. Den ständiga känslan som man kan känna genom att man ska vara uppkopplad 

och tillgänglig kan resultera i att man inte orkar ta in all information som medier delar 

med sig av. Man kan tappa orken när det kommer till att prioritera den viktiga information 

som man ska ta till sig. Det finns också positiva aspekter med sociala medier, bland annat 

kan man hålla kontakt med familj, vänner och bekanta.29 

 

Det gäller att med all den information som man får ta del av via sociala medier att man 

kan förhålla sig till den och vara källkritiska till det man publicerar och delar med sig av. 

Weibull, Wadbring och Ohlson (2018) nämner integritet och säkerhet. De poängterar att 

vid varje tillfälle som man väljer att skapa ett konto, delar man med sig av sina uppgifter. 

Det spelar ingen roll om det är på en Webb-sida eller om det är på sociala medier. När 

man skapar dessa konton så godkänner man användarvillkoren, som dock få personer 

läser. En del personer har ingen koll på hur mycket data som de egentligen delar med sig 

av. Det som är motsägelsefullt med detta är att människor inte tycker om att företag lagrar 

information om vad som sker online. Men att vara offline är inget val, man får helt enkelt 

bara finna sig i att man lämnar data efter sig när man är online. 30 

 

                                                 
28 ibid, 2017 
29 Statens medieråd, Sociala Medier, 2017 
30 Lennart Weibull, Ingela Wadbring & Jonas Ohlsson. Det svenska medielandskapet: traditionella och 

sociala medier i samspel och konkurrens, Första upplagan, Stockholm, 2018, s. 191 



 

9 

 

En av de saker som Sveriges Konsumenter nämner på deras hemsida31 är precis det som 

Weibull, Wadbring och Ohlson (2018) nämner, att man inte riktigt har koll på vad för 

information som lagras och vad det är man väljer att dela med sig av via sociala medier.  

Det finns en ständig dialog om det som sker online om hur integriteten kan påverkas av 

de tjänster som finns tillgängliga. Den information som man delar med sig av idag kan få 

allvarliga påföljder. Sveriges Konsumenter nämner ett fall där konsumenter har fått lånet 

avslaget på grund av den information som finns lagrat på sociala medier. Den personliga 

integriteten är något man bör beskydda när det handlar om det liv som man lever online 

via sociala medier.32 Vi kan inte hitta när artikeln publicerades eller uppdaterades på 

hemsidan. Det vi kan se är att de uppdaterar hemsidan med nya artiklar, det vill säga att 

hemsida är aktiv. Vi anser att det vi har nämnt är relevant för vår studie och för dagens 

samhälle.  

  

                                                 
31 Sveriges konsumenter 
32 Sveriges Konsumenter, Integritet på nätet, 
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4. Metod 
 

4.1 Val av metod 
 

Det första vi gjorde var att välja tillvägagångssätt som var lämpad för det empiriska 

materialet vi vill samla in, för att sedan kunna göra en fullständig analys av det insamlade 

materialet. Vi kommer utgå från Inger Lindstedts (2017) bok Forskningens hantverk där 

hon förklarar hur det empiriska materialet kan samlas in med hjälp av olika 

forskningsdesigner.33 Valet blev att göra en jämförelsestudie där det empiriska materialet 

har samlats in med hjälp av en enkätundersökning.  

 

Valet av enkätundersökning är grundat på vår målgrupp, föräldrar som använder sig av 

Instagram. På grund av att föräldrar har ont om tid kan det bli svårt att få ihop en 

fullständig fokusgrupp, vilket var en av våra första idéer. Med en enkätundersökning kan 

de sätta sig ned och besvara frågorna när de känner att de har tid. En fördel som Göran 

Ejlertsson (2005) skriver om när det kommer till enkätundersökningar “respondenterna 

kan i lugn och ro överväga svarsalternativen i enkäten. Det finns gott om tid och möjlighet 

att kontrollera faktauppgifter.”34 I den utformade enkätundersökningen har vi använt oss 

av både öppna och slutna frågor. De frågor som vi har valt att ha slutna är ja eller nej 

frågor. Anledningen till att vi använder oss av slutna frågor är för vi anser att dessa är 

relevanta för att få vetskap om vilka det är som har besvarat enkäten.35 De frågorna som 

vi har valt att ha som öppna är för att respondenterna ska kunna definiera och besvara de 

frågorna utifrån sina egna åsikter och reflektioner. Genom att tillämpa detta 

tillvägagångssätt vill vi få en djupare förståelse i hur föräldrarna resonerar olika om 

publicering och inte publicering av bilder på sina barn på Instagram.  

 

4.2 Urval och avgränsningar 
 

Valet av Instagram föll oss naturligt då vi båda författare använder oss av Instagram 

dagligen och tar del av vilka bilder som syns i våra flöden. Avgränsningen som vi nämnt 

tidigare, föräldrar som använder sig av Instagram. För att få en inblick i hur dagens 

                                                 
33 Inger Lindstedt. Forskningens hantverk, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017. s. 91 
34 Göran Ejlertsson. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, 2. [omarb.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2005, s. 11 
35 Helge Østbye. Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, s. 142 
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föräldrar resonerar kring publicering och inte publicering av bilder på sina barn på 

Instagram. Vi valde föräldrar som målgrupp då vi anser att deras åsikter om publicering 

och inte publicering av bilder på sina barn är intressant och viktiga aspekter i dagens 

samhälle. Idag är sociala medier så sammanflätade med våra liv, det är inte bara sig själv 

man framställer i sociala medier, det är även sina barn som utsätts för sociala medier i 

tidig ålder.  

 

Vår undersökning kommer inte kunna fastställa alla föräldrars synpunkter på publicering 

och inte publicering av bilder på sina barn på Instagram, utan vi har tagit del av några 

respondenters resonemang inom vårt forskningsområde.  

 

Efter att ha läst kurslitteratur om ämnet enkätundersökningar, scrollat genom sociala 

medier kom vi fram till hur vi vill forma vår undersökning. Vi har lagt stor vikt i 

utformningen av enkätundersökningen efter att ha läst både Enkäten i praktiken: en 

handbok i enkätmetodik 36 och Forskningens hantverk37. Ejlertsson (2005) skriver “att 

konstruera en bra enkät tar betydligt längre tid än de flesta nog föreställer sig.”38 Lindstedt 

(2017) nämner också tiden i sin bok, hur viktigt det är att planera tiden väl, speciellt när 

det kommer till den form vi har valt – enkätundersökning.39 Syftet med undersökningen 

är inte enbart att få fram statistik, utan för att få en klarare uppfattning om hur föräldrar 

resonerar kring publicering och inte publicering av bilder på sina barn på Instagram. 

 

4.3 Arbetsprocess för att hitta respondenter 
 

Vi har valt att publicera en förfrågan om att delta på Facebook via våra egna flöden. I 

bilaga 1.1, hittar ni det första inlägget som publicerades på Facebook den 26/3–2018. Vi 

har även lagt ut en förfrågan på en grupp som är inriktad mot föräldrar som är 

föräldralediga, Föräldralediga 2017 i Gävle och Sandviken.  På så sätt hoppas vi på att 

få större spridning på vår förfrågan om att delta i enkätundersökningen, men även för att 

kunna få varierande svar från våra respondenter. Om vi endast skulle ha använt oss av en 

vänskapskrets, kan svaren bli någorlunda lika, då de kan umgås och kan ha liknande 

                                                 
36 Göran Ejlertsson. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, 2. [omarb.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2005  
37 Inger Lindstedt. Forskningens hantverk, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017 
38 Göran Ejlertsson. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, 2. [omarb.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2005, s. 13 
39 Inger Lindstedt. Forskningens hantverk, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 80–81 
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värderingar. En nackdel som kan finnas med att använda Facebook är att vi inte kan 

fastställa om det är en riktig person bakom kontot, där personen bakom inte alls passar in 

i vår målgrupp. Något vi har i åtanke när vi går igenom vårt empiriska material.  

 

 

Det visade sig att det var ett väldigt stort intresse av att delta i vår enkätundersökning.  

Efter bara tjugofyra timmar hade vi fått 67 respondenter som var intresserade av att delta. 

Den 28/3–2018, två dagar senare, uppdaterade vi Facebook-inlägget (se bilaga 1.2) där vi 

valde att sätta stopp för fler deltagande. På grund av det stora intresset av att delta i vår 

enkätundersökning valde vi att sätta stopp för fler deltagare, för att på så sätt kunna göra 

en rättvis analys av respondenternas svar.  

 

En av anledningarna till att intresset för att delta i vår enkätundersökning blev så stort kan 

vara att ämnet är aktuellt och relevant i dagens mediala samhälle. Vi tror också det kan 

bero på att vänner vill ställa upp och hjälpa till att besvara vår enkät. Men det kan också 

bero på intresset av sociala medier och hur man använder dessa forum.   

 

En påminnelse skickades ut 15/4–2018 (se bilaga 1.3). Magnus Hagevi och Dion Viscovi 

(2016) skriver i boken Enkäter: att formulera frågor och svar om vikten av att skicka ut 

en påminnelse, dock ska den inte skickas ut för tätt inpå. Om den skulle skickas för tätt 

inpå kan det upplevas som stressande, och kvaliteten på svaren kan försämras.40 

Påminnelsen publicerades i det befintliga inlägget på Facebook, samt skickades ut som 

privat meddelande till de respondenter som inte hade skickat ett meddelande tillbaka till 

oss, där de skriver att de har besvarat enkäten.  

 

4.4 Bortfall 
 

Enkätundersökningen skickades ut till totalt 67 respondenter. Till vissa av respondenterna 

skickade vi ut enkätundersökningen via Facebook’s tjänst Messenger, ett fåtal skickades 

privat via mail. Efter att enkäten stängdes ned, tog vi del av resultatet som visade att vi 

har ett bortfall på tolv personer. Det var totalt 55 personer som valde att besvara enkäten.  

 

                                                 
40 Hagevi, Magnus & Viscovi, Dino, Enkäter: att formulera frågor och svar, 1 uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2016, s. 178 
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Enkätundersökningen var tillgänglig för respondenterna under en tvåveckorsperiod, där 

dem själva kunde välja tid och plats för att i lugn och ro besvara vår enkät. Vi valde att 

ha många respondenter i enkätundersökning utifall vi skulle få flera bortfall.  

 

Vi fick ett bortfall på 12 personer, detta anser vi författare vara väldigt intressant då vi 

skickade ut en förfrågan om att delta, och 67 personer tog ett aktivt val att visa sitt intresse. 

Men vi fick ändå ett bortfall på 12 personer. Detta kan bero på olika saker, en stor 

problematik som föräldrar kan vara att de har fullt upp med att få ihop livspusslet, det kan 

vara en av anledningarna till att de glömde bort eller inte hann med att besvara 

enkätundersökningen.  En annan anledning till bortfallet som vi fick kan vara att de 

eventuella respondenterna inte läste vad enkätundersökningen handlade om. Vissa kanske 

inte har barn eller använder sig av Instagram.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet publicerade 2017 en uppdaterad version av God forskningsed 41. I den 

nya versionen nämner de: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet, vilket vi har 

tagit del av. Vetenskapsrådet har även publicerat en manual från 2002 för forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, där de skriver om fyra 

individskrav, som även Lindstedts (2017) nämner i sin bok.42 Vi har valt att använda oss 

av Vetenskapsrådet från 2002 och Lindstedt kapitel om forskningsetik. Dessa fyra etiska 

principer är något som vi och haft i åtanke under hela undersökningen.  

Informationskravet innebär att vi informerade våra respondenter om vad vår 

undersökning kommer handla om och vad syftet är. Vi poängterade i inlägget och i 

enkätundersökningen att det är frivilligt att delta, se bilaga 1.4. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att välja om de vill delta eller 

inte. Som vi har nämnt ovan, valde vi att skicka ut en förfrågan via Facebook där 

respondenterna fick gör ett aktivt val om sitt deltagande.  För att delta i vår undersökning 

måste respondenten vara över 18 år gammal. Denna gräns har vi valt då personer som är 

över 18 år är myndiga och inte behöver ha samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. 

Anledning till detta är för att det kan finnas minderåriga som har fått barn i tidig ålder, 

därför har vi valt att personerna som deltar ska vara över 18 år.  

                                                 
41 Vetenskapsrådet 2017, s.40–41  
42 Inger Lindstedt. Forskningens hantverk, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 51–55 
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Konfidentialitetskravet innebär att all information som vi samlar in från våra respondenter 

kommer att behandlas med respekt och hänsyn. Det är bara vi författare som kommer ta 

del av det empiriska materialet, således ingen obehörig kommer kunna ta del av de 

enskilda svaren.  

 

Nyttjandekravet innebär att det resultat som vi samlar in endast kommer användas i vår 

studie.43 

 

Som nämnts tidigare är våra respondenter helt anonyma i vår uppsats. När vi gick ut med 

en förfrågan om att delta via Facebook, fick de som var intresserade skriva en kommentar 

i det publicerade inlägget, eller skicka ett privat meddelande till någon av oss. De som 

valde att skriva en kommentar i kommentarsfältet gjorde ett aktivt val att synas med sitt 

namn offentligt. Respondenterna är helt anonyma i vår uppsats oavsett hur de har 

kontaktat oss. Inlägget på Facebook har raderats när uppsatsen är klar. 

 

 

 

 

  

                                                 
43 Vetenskapsrådet 2002 s. 9–14 
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5. Tidigare forskning 
 

Med det ämne som vi har valt att forska i finns det en mängd tidigare forskning om just 

sociala medier och om barn. Men inget som är inriktad mot just Instagram och publicering 

och inte publicering av bilder på barn. Därför har vi valt två olika publikationer som vi 

anser är aktuella med det ämne som vi har valt att fördjupa oss i. Publikationerna berör 

olika delar som vi tar upp i vår uppsats. Vi har använt oss av Johanna Sjöbergs (2013) 

doktorsavhandling I marknadens öga, där en av delarna i avhandlingen handlar om hur 

besluten om barnen behandlas av vuxna aktörer. Hon tar även upp hur barn framställs 

inom konsumtion. Vi valde Sjöbergs avhandling för att hon tar upp barnens talan, att de 

ska få vara delaktiga i de beslut som angår dem. Men samtidigt är de för unga för att 

kunna ta egna beslut, och behöver därför ha en vuxen person som skyddar deras integritet, 

tills de är mogna nog att ta egna beslut.  

 

Artikeln The construction of self in social medias, such as Facebook skriven av Anne 

Inga Hilsen och Tove Helvik (2012). Denna artikel anser vi är relevant för de har en 

diskussion om hur personer i olika åldrar hanterar sociala medier. De nämner hur sociala 

medier har förändrat vår syn och utmanat människor, hur man kommunicerar med 

varandra med hjälp av forumet Facebook. De har även en diskussion om det är någon 

skillnad mellan de som har växt upp med sociala medier, och hur dem som blev 

introducerade med sociala medier i vuxen ålder.  

 

5.1 Johanna Sjöberg - I marknadens öga: Barn och visuell 

konsumtion 
 

Johanna Sjöberg publicerade sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet 2013, som 

handlar om konsumtion och reklam i relation till barn i dagens Sverige. Sjöbergs ingång 

i avhandlingen är hur viktiga barn är för samhället som konsumenter och deltagare. En 

sak Sjöberg poängterar är att deras talan ska komma fram, och att de ska ha något att säga 

till om när det handlar om beslut som angår dem. Hon poängterar även att barn utesluts 

från beslut som angår dem. Men barnen behöver ändå en skyddande hand tills de är 

mogna nog att ta dessa beslut själva. 
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Således skapas det en spänning mellan de två olika aspekterna som Sjöberg nämner.44 

Hennes avsikt med avhandlingen är att gå djupare in på hur barn framställs och behandlas 

som konsumenter utifrån olika perspektiv som framkommer i hennes avhandling.45 

Sjöberg nämner begreppet konsumtion, som inte bara är pengar och varor. Utan det är en 

lång process av bland annat olika produkter och tjänster som konsumenten betraktar innan 

och efter köp. Sjöberg påpekar att bara vara i en butik, eller att bläddra i ett annonsblad 

är i sig att konsumera, det spelar ingen roll om man väljer att inhandla varan.  Idag är 

konsumtion, bilder och medier så sammanflätade, vilket således innebär att rollen som 

konsument och aktör får samma sorts innebörd.46 

 

Sjöberg påpekar att flera studier visar att det svenska reklamsystemet, som är inriktat mot 

barn, är kategoriserat efter ålder och kön som på så sätt fortfarande genomsyrar 

könsrollerna som både barn och föräldrar kan identifiera sig med.47 Reklamen som 

produceras är mer inriktad mot det kvinnliga könet, där aktörerna uppmanar mammor till 

mer konsumtion,48 och därför hamnar pappor i en underkategori när det kommer till 

konsumtion. I motsägelse till att pappor i dagens samhälle vill vara mer involverade i 

deras barns liv, och borde vara viktiga aktörer för konsumtion. Idag uppmuntras det till 

ett jämställt föräldraskap som kan synas i olika reklamkampanjer.49 

 

Avhandlingens frågeställning är “Hur framställs och görs barn som konsumenter och 

kategori när de blir inkluderade och synliggjorda?”50 Tillvägagångssätt som Sjöberg har 

använt sig av är visuell metodologisk diskursanalys som innebär att kritiskt granska både 

bilder och texter för att få en uppfattning om hur reklam påverkar konsumenterna till 

konsumtion.51 

 

Genom denna avhandling har Sjöberg granskat och ifrågasatt reklam, lagar och regelverk 

där barnen berörs av konsumtion.52 Genom dessa aspekter vill man kunna inbringa ny 

                                                 
44 Sjöberg, Johanna. I marknadens öga [Elektronisk resurs] : barn och visuell konsumtion, 1. uppl., 

Linköpings universitet, Institutionen för Tema, Tema barn, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 

2013, Linköping, 2013, s. 7 
45 ibid 2013, s. 12 
46 ibid 2013, s. 9 
47 ibid 2013, s. 22 
48 ibid 2013, s. 239 
49 ibid 2013, s. 22–23 
50 ibid 2013, s. 45 
51 ibid 2013, s. 60 
52 ibid 2013, s. 303 
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vetenskap om hur barn framställs, bemöts och tilltalas visuellt av vuxna aktörer. Tack 

vare Sjöbergs avhandling har det öppnats upp för nya frågeställningar och vidare 

forskning kring just ämnet barn och visuell kommunikation.53 

 

5.2 Anne Inga Hilsen & Tove Helvik – The construction of self in 

social medias, such as Facebook 
 

Artikeln är skriven av Anne Inga Hilsen och Tove Helvik och publicerades första gången 

2012. Artikeln handlar om hur sociala medier har både förändrat vår syn och utmanat oss 

människor om hur man kommunicerar med varandra. De tar upp ett exempel att genom 

Facebook har man fått nya möjligheter om hur man kan presentera sig själv och hur man 

hanterar det.54 Finns det någon skillnad mellan dem som har växt upp med sociala medier, 

och med dem som inte har gjort det? 55 

 

Hilsen och Helvik har valt att använda sig av en diskussionsgrupp med två inriktningar - 

två olika generationer. Den ena generationen är under 25 och har nästan växt upp med 

sociala medier och den andra blev introducerade till sociala medier som vuxna. Detta för 

att få en diskussion för att få se om det finns någon skillnad på hur dessa använder sig av 

sociala medier med inriktning på Facebook. Tillvägagångssättet för att få tag på 

informanter har de använts sig av snöbollsmetoden. De tog kontakt med en person som 

var 40plussare, som i sin tur förmedlade informationen vidare. Samma metod användes 

för att hitta informanter som var under 25 år.56 

 

Redan när de fick kontakt med de första informanterna kunde de se en skillnad i hur de 

tog kontakt med andra. Den yngre generationen använde Facebook för att kontakta sina 

bekanta, medan den äldre generationen använde sig av personlig kontakt, eller via ett 

telefonsamtal.57 

 

Den största skillnaden mellan de två olika generationerna är hur de använder sig av 

Facebook på olika sätt. Den äldre generationen är artigare i sitt sätt att integrera med andra 

                                                 
53 ibid 2013, s. 311 
54 Anne Inga Hilsen & Tove Helvik. The construction of self in social medias, such as Facebook, 2012,  

s. 1  
55 ibid 2012, s. 1 
56 ibid 2012, s. 1 
57 ibid 2012, s. 6 
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personer på Facebook, de har svårare att tacka nej till vänförfrågningar för att de inte vill 

såra den andra personen. Medan den yngre generationen tycker det är lättare att bara 

trycka nej på en vänförfrågan, de lägger inte ned så stor vikt i det hela.58 En av de äldre 

kvinnorna anser att Facebook är ett forum där man kan dela med sig av sina 

vardagshändelser. Hon är mån om vilka personer hon väljer att ha som vänner på 

Facebook och som får ta del av hennes liv, då hon publicerar bilder på sin familj.59 

 

Under diskussionen kommer informanterna in på tillgänglighet. Finns det någon gräns 

över hur tillgänglig man ska vara? Med det samtalsämnet kom de två generationerna in 

på att de äldre har en mer high-tech telefon för att komma åt sin mail och se Facebook-

uppdateringar, medan den yngre använde sig mer av en dator än en high-tech telefon. När 

den yngre generationen åker på semester, tar de semester från sociala medier också. De 

har inga problem att vara offline några dagar, medan den äldre generationen har mer 

problem med att vara offline en längre tid. De vill gärna ha mer koll på sina sociala 

medier, det längsta de har varit offline är några timmar, max någon dag.60  

 

Hilsen och Helvik avslutar artikeln med att poängtera att artikeln inte talar för alla som 

använder sig av Facebook av denna generation. Utan artikeln är baserad på den 

diskussionen och information som de fick av sina sex informanter.  Informanterna som 

var i olika åldrar har delat med sig av sina tankar och funderingar kring hur vi presenterar 

oss själva på sociala medier, med inriktning på Facebook, jämfört med hur vi presenterar 

oss i det verkliga livet.61  

 

Vi författare blev fundersamma över att den äldre generationen var så aktiva användare 

av sociala medier, och att de var så pass uppkopplade som de var. Inte minst om man 

jämför med den yngre generationen som använder sig av en dator, istället för en high-

tech telefon. Enligt vår erfarenhet är det tvärt om. Det kan bero på att de informanterna 

som tillhör den äldre generationen arbetar med datateknik. Diskussionen kan ha blivit 

annorlunda om de hade haft informanter som inte använder sig av datorer på samma sätt.  

 

 

 

                                                 
58 ibid 2012, s. 3 
59 ibid 2012, s. 2 
60 ibid 2012, s. 4–5 
61 ibid 2012, s. 7 
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6. Teoretiska utgångspunkter 
 

6.1 Globalisering  
 

Globalisering kan ses som en sammanlänkning av människor och platser. Genom 

teknologins framfart har det hjälpt människor att öka sin rörlighet, hämta intryck och 

möjligheten att sammanstråla med andra människor som har liknande intresse.62  

 

André Jonsson (2004) skriver i boken Globalisering kommunikation och modernitet att 

en “synonym till globalitet kan vi tala om ett globalt förhållande mellan människor, 

skeenden och platser. Globala förhållanden är varken beroende eller begränsade av det 

lokala sammanhanget. Det saknar förankring i specifika platser.”63 

 

Zygmnunt Bauman (2000) citerar Goethes Faust i boken Globalisering: “O, ögonblick, 

du är underbar, vara för evigt!”64 Numera är varje ögonblick förevigat genom bilder som 

tas med mobiltelefonen och som sedan publiceras på sociala medier. Bauman skriver i 

sin bok: “Vare sig vi vill det eller ej befinner vi oss alla, frivilligt eller ofrivilligt, i 

rörelse.”65 Anthony Giddens (2010) påpekar samma sak. Han skrev: “Globaliseringen 

håller på att förändra vårt sätt att leva, och det på ett mycket grundläggande vis.”66 Det 

båda forskarna menar är att globaliseringen påverkar oss alla, på många olika sätt och vis, 

det är genom globalisering och digitalisering som vi idag har medialisering.  

 

Internet och sociala medier som Instagram kan ses som ett globalt forum. Kan användas 

över hela världen av olika människor som har gjort ett aktivt val att skapa konton på dessa 

forum. Eftersom Instagram är så pass globalt blir det en sammanlänkning mellan platser 

och människor där man träffas. Precis som Jonsson förklarar globaliseringen, som en 

sammanflätning av människor på olika platser i olika delar av världen.  

 

 

 

                                                 
62 André Jansson. Globalisering: kommunikation och modernitet, Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 12 
63 ibid 2004, s. 12 
64 Zygmunt Bauman. Globalisering, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 81 
65 ibid 2000, s. 6 
66 Anthony Giddens. En skenande värld: hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv, 2. uppl., 

SNS förlag, Stockholm, 2010, s. 21 
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6.2 Digitalisering 
 

Efter att iPhone-fenomenet (Apple) lanserades 2007, började användningen av 

smartphones öka drastiskt. Det är inte förens tre år senare som ”alla har Internet i 

fickan.”67 Användningen av Internet har gjort det enklare för samhället att följa händelser 

som sker världen över, numera finns allt bara ett knapptryck bort.68 “Trenden idag är att 

smarta mobiler och surfplattor gör Internet tillgängligt överallt.”69 Jonas Ohlsson och 

Ulrika Facht (2017) skriver i boken Kampen om reklamen: “Den smarta telefonen utgör 

idag den centrala utgångspunkten för allt fler människors Internetanvändning.”70 Att dela 

med sig av sitt vardagsliv via sociala medier, såsom Facebook och Instagram har blivit 

allt mer vanligt. Genom att använda din smartphone kan du med ett enkelt knapptryck ta 

en bild, för att sedan dela bilden med dina vänner och familj.71 

 

Digitaliseringen medför inte bara positiva utgångspunkter. De sociala normer som finns 

i samhället rubbas, eller till viss del förstörs. Vi utvecklar en annan sorts 

kommunikationsform där vi skriver förkortningar istället för hela ord, likaså när det 

kommer till användningen av smileys/emoji som används allt mer flitigt.72 Tack vare 

Internet har det blivit enklare att sprida material, på gott och ont. “Lika lätt som det är att 

fotografera sig själv med mobilen och lägga ut bilden, lika lätt är det för någon annan att 

spara bilden på sin egen dator för att publicera den någon annanstans, utanför ens 

kontroll.”73 skriver, Elza Dunkels (2018). Hon nämner även “Så sannolikheten är stor att 

de bilder vi lägger ut idag finns kvar för evigt.”74 

 

För att dra en parallell angående hur digitaliseringen har ändrat samhällets synsätt om 

bilder. Pelle Snickars (2014) skriver i boken Digitalism : när allting är internet: 

 

                                                 
67 Lennart Weibull, Ingela Wadbring & Jonas Ohlsson. Det svenska medielandskapet: traditionella och 

sociala medier i samspel och konkurrens, Första upplagan, Stockholm, 2018, s. 77 
68 ibid 2018, s. 16 
69 Pelle Snickars. Digitalism: när allting är internet, 1. uppl., Volante, Stockholm, 2014, s. 241 
70 Jonas Ohlsson & Ulrika Facht. Kampen om reklamen, Göteborg, 2017, s. 23 
71 Pelle Snickars. Digitalism: när allting är internet, 1. uppl., Volante, Stockholm, 2014, s. 192 
72 Mathias Cöster & Alf Westelius. Digitalisering, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2016, s. 36 
73 Elza Dunkels. Vad gör unga på nätet?, 3., [uppdaterade] uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2018, s. 

49 
74 ibid 2018, s. 49 
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För att sätta i perspektiv beräknande Google Image Search att då den tjänsten lanserade 

år 2001 så fanns det ungefär 250 miljoner bilder på hela webben. Fyra år senare 

indexerade Google en miljard bilder - en summa som nu alltså uppnås på två dagar.75 

En annan effekt av digitaliseringen är den mängd information som finns tillgänglig på 

Internet. Om man skulle samla in den mängd datatrafik som fanns på Internet 2016, skulle 

innehållet motsvara cirka 250 miljarder DVD-skivor.76  

Det är idag omöjligt att tänka sig ett samhälle utan medier. Medier är viktiga för 

samhällets olika kommunikationsstrukturer, men också ett viktigt verktyg när det 

kommer till förmedling av informationens interaktion med andra personer och 

underhållning.77 Tack vare digitalisering och globaliseringens framfart har utvecklingen 

gått snabbare idag än någonsin tidigare.78 

 

6.3 Uppmärksamhetssamhället 
 

Vad är egentligen uppmärksamhetssamhället för något? Vad innebär det? Nanna Gillberg 

(2014) förklarar i sin bok vad begreppet uppmärksamhetssamhället innebär:  

 

Ett ekonomiskt, socialt och kulturellt system som vuxit fram i takt med en mer 

långtgående medialisering, digitalisering och individualisering av samhället. Som 

namnet antyder kretsar detta system kring uppmärksamhet - bristen på uppmärksamhet, 

konkurrensen om uppmärksamhet och produktionen av uppmärksamhet.79 

 

Vi alla människor har ett behov av att bli uppmärksammade, eller bli sedda. Dagens 

uppmärksamhetssamhälle grundar sig i teknologins framsteg. En av sakerna som Gillberg 

påpekar är när Internet introducerades på 1990-talet, vad Internet medförde och bidrog 

till grunden av dagens behov av att synas och bekräftas offentlig.80 Gillberg nämner vilka 

målgrupper som har störst behov av bekräftelse via sociala medier, det är tonårstjejer, 

                                                 
75 Pelle Snickars. Digitalism: när allting är internet, 1. uppl., Volante, Stockholm, 2014, s. 89 
76 Mathias Cöster & Alf Westelius. Digitalisering, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2016, s. 84 
77 Lennart Weibull, Ingela Wadbring & Jonas Ohlsson. Det svenska medielandskapet: traditionella och 

sociala medier i samspel och konkurrens, Första upplagan, Stockholm, 2018, s. 15 
78 ibid 2018, s. 21 
79 Nanna Gillberg. Uppmärksamhetssamhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 10 
80 ibid 2014, s. 12 
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föräldralediga och frånskilda 60plussare.81 Eftersom vår inriktning är föräldrar har vi valt 

att endast tolka varför föräldralediga uppdaterar deras status. En av anledningarna kan 

vara till att de vill dela med sig av sina tips och trix till andra föräldrar som befinner i sig 

samma sorts vardag. En annan tolkning kan vara de vill verifiera sitt barns existens. För 

att poängtera, detta är endast en tolkning från vår sida. 

 

Istället för att träffa personen i fråga, väljer man att göra en gilla-markering, eller skriva 

en kommentar på en bild eller ett inlägg har ersatt att mötas i det verkliga livet menar 

Gillberg.82 Den utveckling som sker tack vare medialisering, där den medierade 

interaktionen är viktigare än den interaktion som sker i det verkliga livet.83 Människan 

idag anpassar sitt liv efter mediepublicering, där det handlar om att dokumentera och 

sprida sin existens via olika medier.84 Gillberg menar “att uppdatera sin status handlar 

lika mycket om att befästa sin status som om att säkerställa och verifiera sin existens.” 85 

 

6.4 Mark Deuze – Media Life 
 

2011 publicerade Mark Deuze (2011) en artikel kallad Media Life som publicerades i 

tidningen Media Culture & Socitey. Artikeln handlar om mediernas prägling av det 

moderna samhället. Medier, människor och samhället är idag så sammanflätade att 

medierna tillslut känns som osynliga. 

 

Livet i dagens transparenta samhälle handlar om att hänga med i det samhälle som vi 

lever i. Det spelar ingen roll om du befinner dig hemma, eller på din arbetsplats eller har 

någon annan sysselsättning, så lever vi i ett samhälle som är under konstant förändring.86  

 

Det har gjorts forskning i flera olika länder, bland annat USA, Nederländerna och Finland 

där resultatet har visat att vi lägger ner mer och mer tid på medier. Det börjar bli mer 

självklart att medier inte bara är en teknisk plattform där vi väljer vilken information vi 

                                                 
81 ibid 2014, s. 10 
82 ibid 2014, s. 10  
83 ibid 2014, s. 11 
84 ibid 2014, s. 11 
85 Nanna Gillberg. Uppmärksamhetssamhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 10 
86 Mark Deuze. Media Life, Indiana University, Publicerad i Media Culture & Society 2011, s. 137 
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vill ta del utav. Medier präglar vår vardag, oavsett om vi vill det eller inte. Vi måste förlika 

oss med den information som vi tar del av via medier.87 

I artikeln nämner Deuze att man borde ändra sin syn på medieforskning, att inte se 

människan som ett hjälplöst offer för den mediala världen. En tolkning av det han menar 

är att vi måste bli mer källkritiska över den information som vi får ta del av dagligen.88  

 

Deuze nämner Manuel Castell och Denis McQuail’s teori; “media are everywhere, and 

therefore nowhere”89 de ser medier som en kroppsdel, därav deras koppling att medier är 

med oss över allt. Den stund som medierna blir osynliga ändras vår identitet, och den 

kunskap om verkligheten som förändras i takt med medialiseringen.90 “Our life is lived 

in, rather than with, media – we are living a media life.”91  

 

Deuze har använt sig av filmen Truman Show som metafor i sin artikel där Jim Carrey 

har huvudrollen som karaktären Truman Burbank. Filmen handlar om att han inte har 

någon aning om att han lever i en realityshow som har flera miljoner tittare. En bit in i 

filmen inser Truman Burbank att hans enda utväg är att ta reda på vilka personer som är 

skådespelare, och vilka som är verkliga personer. Genom denna metafor måste man även 

ha i åtanke filmens slut, där Truman Burbank lyckas fly från realityshowen, det kan vara 

det enda orealistiska som sker i filmen. Med dagens medier som är så pass närvarande 

i samhället, är det omöjligt att fly denna medierade värld.92 

 

“Media are where our passion materializes in the prose of our life narrative.” 93 I Deuze 

slutdiskussion argumenterar han för att man kan ändra tänket kring mediaforskning, att 

man kan dra nytta av det verkliga livet, använda sig av kulturella och det språkliga i 

samhället. Vi ska inte betrakta medierna som enskilda verktyg, utan idag är vi en del av 

medierna.94 

 

 

 

                                                 
87 ibid 2011, s. 137 
88 ibid 2011, s. 138 
89 ibid 2011, s. 139 
90 ibid 2011, s. 140 
91 ibid 2011, s. 138 
92 ibid 2011, s. 140 
93 ibid 2011, s. 145 
94 ibid 2011, s. 143 
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7. Sammanställning av enkätsvaren 
 

7.1 Reflektioner 
 

Som vi har nämnt har vi valt att genomföra en jämförelseanalys på hur föräldrar resonerar 

kring publicering eller att inte publicera bilder på sina barn på Instagram. Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ enkätundersökning där majoriteten av frågorna är öppna, där 

respondenterna själva har fått svara på frågorna med sina egna ord. Studien har 

genomförts för att få en bättre förståelse om hur föräldrar resonerar kring publicering av 

bilder på sina barn på sociala medier med avgränsning mot Instagram. För att komma till 

frågeformuläret för enkätundersökningen, se bilaga 1.5. 

 

Vi författare har valt att ta bort föräldrarnas ålder och istället ersatt åldern med en bokstav 

från alfabetet. Där vi börjar med bokstaven A för både mammor och pappor. För att inte 

könet på barnet ska kunna identifieras kommer vi skriva hen, istället för han eller hon. 

Om det är någon av respondenterna som har nämnt ett namn kommer det att tas bort och 

ersatts med hen istället. Vi har valt att anonymisera våra respondenter för 

anonymitetsskäl, för att ingen ska kunna ta reda på vem som har svarat på vår 

enkätundersökning. 

 

I följande avsnitt har vi författare har valt att dela med oss av några citat som våra 

respondenter har skrivit för att du som läsare ska få en klarare bild om hur våra 

respondenter resonerar.  

 

7.2 Respondenter och deras användning 
 

Vi började vår enkätundersökning med vad respondenterna har för roll, mamma eller 

pappa samt deras ålder. Dessa frågor ställde vi för att vi skulle kunna sammanställa hur 

många mammor respektive pappor som deltog i undersökningen, men även intressant att 

se om mammor och pappor resonerar olika kring publicering av bilder på sina barn. I det 

empiriska materialet som vi fick in, var det 49 mammor och 6 pappor som valde att dela 

med sig av sina resonemang. De som valde att delta i vår enkätundersökning är 

majoriteten kvinnor, endast 6 män valde att delta. Det är något som Statens medieråd har 

nämnt i deras senaste undersökning från 2017. De skriver där att det är mer 
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förekommande att kvinnor tar sig tid och besvarar undersökningar än vad män gör.95 

Precis som medierådet skriver, är det svårt att få manliga respondenter att besvara en 

enkätundersökning. En tolkning från vår sida är om man har småbarn hemma och pappan 

arbetar, kanske pappan känner att han inte har tid och vill prioriterar att umgås med 

familjen istället. Medan mamma kan tar sig tid att besvara en enkätundersökning medan 

barnet tar en tupplur. En annan anledning kan vara att mammorna i vår undersökning 

ansåg att ämnet var mer intressant och relevant än vad papporna gjorde.  

 

Åldrarna på våra respondenter varierade, den yngsta som deltog var 23 år gammal, medan 

den äldsta var 55 år gammal. Majoriteten av våra respondenter var i 28-årsåldern. Genom 

ålder och resultat såg vi ingen skillnad när det kommer till publicering av bilder på barn 

på Instagram. Till skillnad mot vad Hilsen & Helvik nämner i sin artikel The construction 

of self in social medias, such as Facebook. De kom fram till att det var stor skillnad, när 

det kommer till användning och tillgänglighet bland de två generationerna som de 

använder sig av. Den äldre generationen känner att de vill vara mer tillgängliga, medan 

den yngre generationen känner att de inte behöver vara online hela tiden. Som vi nämnde 

tidigare om deras äldre generation arbetar med IT, vi vet dock inte vad våra respondenter 

har för sorts yrke. I vår undersökning såg vi ingen skillnad på användningen av Instagram. 

Kan det bero på att Instagram är så populärt idag? Att alla vill hålla sig uppdaterade med 

vad deras bekanta håller på med, eller är det helt enkelt en så stor del av allmänhetens 

vardag, att de flesta måste ha ett konto för att hålla sig uppdaterad om vad som händer.  

 

Genom att se hur användningen av Instagram ser ut bland våra respondenter, har vi valt 

att dela upp våra respondenter i två grupper. De som har en öppen profil och de som har 

privat profil på Instagram. Detta är för att vi ska kunna få en bättre överblick på hur 

respondenterna resonerar kring sitt egna användande och deras ställningstagande till 

publicering av bilder på sina barn på Instagram. Där kan vi se att 42 respondenter har en 

privat profil, medan 13 respondenter väljer att ha en öppen profil. Det vi kan se är att 

majoriteten av våra respondenter väljer att ha en privat profil, då de kan ha bättre koll på 

vilka som kan ta del av deras uppdateringar. En av anledningarna kan vara att man själv 

som användare vill bestämma vilka som kan ta del av uppdateringarna som görs. En 

anledning till de som väljer att ha en öppen profil, kan vara att de vill ha fler följare, kan 

                                                 
95 Statens medieråd, 2017 s. 7 
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vara ambassadörer till olika företag, eller helt enkelt inte bryr sig om vilka det är som kan 

ta del av deras uppdateringar, på grund av att de vill dela sina liv med andra användare. 

 

Utav de 13 respondenter som väljer att ha en öppen profil, är det tre respondenter som har 

tagit ställning till att inte publicera bilder på sina barn på Instagram. Av dessa tre 

respondenter kan vi se att det endast är en av dem som använder Instagram dagligen, de 

andra två respondenterna använder Instagram sporadiskt eller använder Instagram någon 

gång i veckan. Resterande tio respondenter med öppen profil använder Instagram 

dagligen. Här kan vi se hur de som väljer att inte publicera bilder på sina barn inte är lika 

aktiva användare av Instagram. En anledning till att de har en öppen profil, kan vara för 

det bara är deras integritet som visas för andra användare. Eller är det helt enkelt att de 

knappt använder sig av Instagram, så de inte har fördjupat sig i de olika inställningar som 

finns.  

 

Bland de 42 respondenter som väljer att ha en privat profil är det 11 respondenter som 

väljer att inte publicera bilder på sina barn på Instagram. De som har tagit ställning till att 

inte publicera bilder på sina barn, har en väldigt varierad användning av Instagram. En av 

respondenterna använder sig av Instagram sporadiskt, medan resterande använder sig av 

Instagram dagligen eller någon gång i veckan. Bland de som väljer att publicera bilder på 

sina barn på Instagram, är det väldigt varierande användning, 17 respondenter använder 

sig av Instagram dagligen, sju respondenter använder sig av Instagram någon gång i 

veckan, fyra respondenter använder sig av Instagram någon gång om dagen, och tre 

respondenter använder sig av Instagram sporadiskt. Mellan våra respondenter kan man se 

att användningen är varierande, majoriteten av våra respondenter är väldigt aktiva 

användare av Instagram.  

 

Det vi kan se från helheten från respondenternas svar är att de använder sig av Instagram 

flera gånger om dagen. Det spelar ingen roll om de har en öppen eller privat profil, 

användningen är densamma oavsett om de väljer att publicera bilder eller inte. Tack vare 

digitaliseringen och globalisering kan vi använda oss av forumet Instagram. Från 

Internets uppkomst från att enbart vara uppkopplade mot datorer, tills där vi är idag, att 

vi är uppkopplade med en mobiltelefon. Precis som Ohlsson och Facht (2017) nämner är 

smartphone är den största förutsättningen till att människor använder sig av Internet i en 
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allt större utsträckning. Samhället som vi lever i tillsammans idag är uppbyggda på 

medier. De har en stor roll i samhället med kommunikation, interaktion och 

underhållning. Precis det som man får ta del av via Instagram. Tack vare utvecklingen 

som påbörjades under 1990-talet och som sedan har pågått under de senaste trettio åren 

är vi idag mer integrerade med människor både lokalt och globalt. En anledning till detta 

kan vara att sociala medier som Instagram, gör att vi kan uppdatera och hålla kontakten 

med bekanta och familj.  

 

Genom diagrammet här nedan kan vi se att majoriteten av våra respondenter väljer att 

publicera bilder på sina barn på Instagram, någon gång i månaden. Därefter kommer de 

som väljer att inte publicera några bilder på sina barn på Instagram. Vi har valt att skapa 

ett diagram för att får en överblick om hur ofta våra respondenter väljer att publicera 

bilder, och inte bilder på sina barn på Instagram. 

 

 

 

Motiveringen till att de 41 respondenterna väljer att publicera bilder på sina barn på 

Instagram är generellt att de vill dela med sig av den glädje som barnen ger. Genom att 

dela bilderna via Instagram kan de dela med sig av familjens vardag och barnens 

utveckling till vänner och familj oavsett om de bor nära eller långt borta. De respondenter 

som väljer att publicera bilder har besvarat enkätfrågan ungefär lika.  

 

Här nedan kan du läsa några citat från våra respondenter som förklarar varför de väljer 

att publicera bilder på sina barn på Instagram.  
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”Publicerar bilder ur vår vardag och vårt barn är en stor del av den. Jag är stolt över vårt 

barn och instagram är ett bra verktyg att behålla minnen i och att dela barnets utveckling 

med vänner och likasinnade föräldrar.” Mamma, A 

 

”För att jag tycker det är roligt att dela med mig av min vardag till mina vänner och 

mina barn är en stor del av den.” Mamma, B 

 

”Vill dela med mig till släktingar och vänner.” P, A 

 

“Dela glädjen” Pappa, B 

 

Får barnen aktivt vara med och påverka den bild som publiceras hur de framställs på 

Instagram via deras föräldrars konton. Det är som Johanna Sjöberg (2013) skriver om i 

sin avhandling, om hur barn framställs som konsumenter i dagens samhälle, där hon 

menar att beslut som rör barnen ska de aktivt få vara med och delta i. Hon skriver även 

att de behöver en skyddande hand tills de är redo att ta egna beslut. Detta bör man ha i 

åtanke när man väljer att publicera bilder på sina barn på Instagram. 

 

Bland de respondenter som har valt att inte publicera bilder på sina barn, resonerar att det 

inte är deras beslut att ta om deras barn ska synas på Instagram eller inte. Det är ett 

ställningstagande som barnen själva får ta när de är tillräckligt gamla. Många av de 

respondenter som inte väljer att publicera bilder på sina barn är för att de vill skydda sina 

barns integritet. Drar vi en koppling till Sveriges Konsumenter och Satens Medieråd 

(2017) som nämner att det kan finnas nackdelar med att använda sig av sociala medier. 

Det gäller att vara källkritisk mot det som man väljer att publicera och det som publiceras 

av andra personer. Genom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot sociala medier kan man 

på så sätt skydda sina barns och sin egna integritet  

 

Ett av våra syften med studien är att sociala medier är en så stor del av vår vardag, att 

problem som kan finnas bland föräldrar är huruvida de tänker på att det inte bara är deras 

integritet de väljer att visa när de väljer att publicera bilder på sina barn på Instagram. Det 

är även barnens integritet som påverkas genom att synas på sociala medier. Det vi fick 

fram från det insamlade empiriska materialet är det något de flesta föräldrarna har i åtanke 
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innan de väljer att publicera bilder, eller bland de som inte väljer att publicera bilder på 

sina barn.  

 

Här nedan kan du läsa hur de respondenter som inte väljer att publicera bilder på sina 

barn på Instagram resonerar: 

 

“Jag och pappan till barnen är överens om att barnen inte själva väljer att vara med men 

när de blir äldre så stöttar vi deras val om de vill synas på Instagram och andra sociala 

medier. Sen finns det även en del i det att man inte vet vilka händer bilderna kan 

hamna.” Mamma, C 

 

“Jag ser ingen anledning att sprida foton på dem. Jag litar inte på att ett låst konto alltid 

är låst. De får lägga ut bilder de vill själva när de är tillräckligt stora att ha ett eget 

konto. De bilder jag vill förmedla till vänner och släkt skickar jag via mms.” Mamma, D 

 

“Jag och min fru är överens om barnen inte får exponeras när dom själva inte förstår 

vad sociala medier är. Internet generellt.” P, C 

 

“Det är upp till dem själva vad som får publiceras på offentliga medier och det får de ta 

ställning till när åldern är inne.” Pappa, D 

 

Det vi kan se genom respondenternas resonemang kring att publicera eller inte publicera 

bilder på sina barn på Instagram, är att de resonerar lika i de två olika frågorna om 

publicering av bilder eller inte. Vi märker väldigt tydligt att det är samma tänk, fast de 

uttrycker sig olika.  

 

Vi vill även med vår studie undersöka närmare om föräldrar har haft en diskussion kring 

ämnet publicering av sina barn på Instagram. Bland våra respondenter är det 39 som har 

haft en diskussion, och 16 har inte haft en diskussion i frågan. De som har haft en 

diskussion kring publicering av bilder på sina barn har resonerat kring de olika sorters 

bilder de kan tänka sig att publicera, om deras konton ska vara öppen eller privat. De har 

även haft en dialog om barnens integritet och att inga nakenbilder får förekomma på deras 

Instagramkonton.  
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Här nedan kan du läsa hur två av våra respondenter resonerat kring frågan om de har haft 

en diskussion om de väljer att publicera bilder eller inte på sina barn på Instagram. 

 

“Att vi inte sätter upp bilder på barnen. Hur vi än gärna vill dela deras underbara 

existens, så är det oerhört egoistiskt att göra något dom själva inte kan bestämma över 

för några “likes” eller fina kommentarer om barnen.” Pappa, E 

 

Bland de som väljer att inte publicera bilder på sina barn, resonerar respondenterna 

ungefär lika, att dom väljer att inte publicera några bilder på sina barn. Antingen så var 

det en självklarhet, för de har samma värderingar inom familjen angående sociala medier. 

Några av respondenterna skrev endast ett nej.  

“Vi har nog aldrig tänkt på det. VI delar båda med oss av livet på våra instagramkonton 

och har nog bara tagit för givet att då visa upp vår hen.” Mamma, E 

 

Med tanke på att sociala medier går hand i hand med det liv vi lever, trodde vi att det inte 

skulle vara en självklarhet att ha en dialog kring publicering av sina barn på 

Instagram.  Precis som mamma E skriver här ovanför “Vi har nog aldrig tänkt på det. Vi 

delar båda med oss av livet på våra Instagramkonton och har nog bara tagit för givet att 

då visa upp vår hen.” Vi kan koppla till det som mamma E skriver och där kan vi dra en 

parallell till Mark Deuze (2011) artikel om det transparenta samhället där medier är en så 

stor del av dagens samhälle medierna tillslut har kommit till att bli osynliga. Deuze tar 

upp metaforen Truman Show som handlar om en man som inte vet om att han är med i 

realityshow, där skriver han att det enda som är orealistiska i filmen är att han kan rymma 

från sin verklighet, men dagens samhälle inte kan fly från dagens medierade värld. Med 

det menas att vi inte kan fly den digitaliserade värld som vi lever i som är under en 

konstant förändring. När vi valde artikeln från Deuze var det framför allt på grund av hans 

metafor till Truman Show som vi båda författare kände att det verkligen är så vi lever. Vi 

kan inte rymma från dagens medialiserde värld, vilket vår undersökning har motbevisat. 

Detta är vanligare än vad vi trodde när vi påbörjade vår studie. Även fast medierna är så 

nära inpå oss att de känns osynliga så att de känns osynliga. Vår undersökning har visat 

att föräldrar tänker på hur mycket medierna påverkar oss och samhället. Därmed haft en 

diskussion kring om de ska publicera bilder på sina barn eller inte. 
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7.3 Vilka sorters bilder anser våra respondenter är okej och inte 

okej att publicera på Instagram 
 

De bilder som majoriteten av våra respondenter anser är okej att publicera är: roliga bilder 

och vardagsbilder. De bilder som våra respondenter anser inte är okej att publicera bilder 

är: bilder på lättklädda barn, bilder som visar våld/misshandel eller djur som far illa. 

Redan på första frågan om vilka bilder som de anser är okej att publicera, började våra 

respondenter påpeka att nakna, kränkande och missvisande bilder på barn inte är okej att 

publicera på sociala medier. Kan en anledning vara att man ständigt går runt och tänker 

på vad som inte är okej att publicera eller kan det vara att man alltid värnar om sitt barns 

bästa och har en rädsla om det skulle hända något om någon annan publicerar en 

kränkande bild på deras barn på sociala medier? När en bild väl är publicerad har man 

ingen kontroll på vem som har tagit del av den. Eller om bilden delas vidare på ett annat 

forum, precis som Dunkel (2018) påpekar. 

 

Här nedan kan du läsa hur våra respondenter resonerar kring frågan om vilka sorters 

bilder som är okej att publicera och inte okej att publicera: 

 

“Bilder som visar vår vardag, glädje, lek och speciella ögonblick. Aldrig några 

nakenbilder eller som visar mitt barn från en svag eller negativ sida tex när hen är sjuk, 

arg, ledsen eller visar på trots.” Mamma, F 

 

“Bilder där integritet ej kan ta skada. Små söta rumpor är gulliga men inte att publicera 

på sociala medier.” Mamma, G 

 

“Egentagna bilder och med eventuella personers medgivande” Pappa, F 

 

Så här resonerar våra respondenter kring bilder som de anser inte är okej att publicera:  

 

“Jag tycker absolut inte att det är okej att publicera bilder/videor på barnet där det är 

ledset, arg eller i andra situationer som kan finnas en kränkningsbild gentemot barnet.” 

Mamma, H  
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“Bilder som föräldrar kanske tycker är gulliga eller roliga men som barnen själva inte 

skulle tillåta om dom hade mer att säga till om.” Pappa, G 

 

Vi frågade även respondenterna om de har någon tanke bakom de bilder som de väljer att 

publicera. Svaren vi fick från det empiriska materialet var blandade svar, några av 

respondenterna hade ingen tanke bakom de bilder som de väljer att publicera, medan vissa 

återigen skriver att de vill visa upp deras vardag, att inte publicera bilder som kan kännas 

skämmiga eller kränkande för barnet.  

 

Här nedan kan du läsa hur våra respondenter resonerar i frågan om de har någon tanke 

bakom de bilder som publiceras: 

 

“För att dela med mig av vår vardag, mitt barn är den del av vardagen. Enligt mig är 

mitt barn det finaste som finns och det är något jag delar med mig av.” Mamma, M 

 

“Lägger oftast ut bilder på vardagliga händelser för att uppdatera och roa. Vill att 

vänner och släkt ska kunna hänga med lite i utvecklingen och vad vi har för oss. Som 

första pulka-turen, när hen trivs i vattnet på babysim eller när hen bara är jättesöt i 

allmänhet.” Pappa, I 

 

“Mitt barn ska inte skämmas över bilder jag har publicerat på hen.” Mamma, N 

 

Det vi även kan se är att de som väljer att publicera bilder försöker bekräfta sin existens 

genom att dela med sig av det man gör därav vår koppling till Nanna Gillbergs (2014) 

bok Uppmärksamhetssamhället. Det vi författare blev förvånade över av slutresultaten 

var att våra respondenter tänker och resonerar likadant.  

 

 

7.4 Resonemang kring andras publicering av bilder på 

respondenternas barn 
 

Vi ställde en fråga om hur respondenterna ställer sig till att andra personer publicerar 

bilder på deras barn utan föräldrarnas samtycke. Majoriteten av svaren var väldigt hårda 

med att det inte är okej att publicera bilder på deras barn utan deras medgivande. Ett fåtal 

av respondenterna anser att det är okej att publicera bilder utan deras medgivande.  
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För att få en uppfattning kring hur respondenterna resonerade i frågan skrev majoriteten 

såhär: 

 

“Absolut inte ok! Respektlöst” Mamma, I  

“Det är aldrig okej att andra tar kort på mitt barn å publicerar.” Mamma, J 

 

“Inte ok. Fråga först” Mamma, K 

 

“Inte okej utan vårat medgivande” Mamma, L 

 

“Nej jag tycker inte det är okej alls. Är mitt beslut att ta om jag vill ha mitt barn på 

sociala medier.” Pappa, H 

 

En av anledningar till att man vill ha koll på vilka personer som publicerar bilder på sina 

barn kan vara att man inte vet var de publiceras, i vilket syfte, och hur barnen framställs. 

Man har ingen åtkomst till de bilder som någon annan publicerar, där av denna 

försiktighet. Det känns också som att denna fråga engagerar många av respondenterna 

samt att de skulle ta illa vid sig om någon annan väljer att publicera bilder på deras barn 

utan deras samtycke. Det verkar handla om att visa varandra respekt.  

 

Det vi kan se från de utvalda citaten är att respondenterna resonerar väldigt lika beroende 

på vilket ställningstagande som de har tagit kring frågan om publicering eller inte 

publicering av bilder på sina barn på Instagram. Genom de utvalda citaten kan man få en 

bättre inblick i hur respondenterna resonerar.  

 

Det vi kan se från vår sammanställning av respondenternas svar är att de tillsammans tar 

upp olika teman som vi författare har kategoriserat. Ett tema är att man som förälder inte 

vill publicera bilder som är missvisande eller kränkande på sitt barn. Det ska inte 

publiceras något naket, som mamma G skriver “små söta rumpor är gulliga, men inte att 

publicera på sociala medier.” Bilder som publiceras ska visa den glädje barnen ger. Här 

kommer respondenterna in på ett nytt tema, glädje. Via de publicerade bilderna vill man 

förmedla glädje som barnen ger. Även få se hur barnen utvecklas och det i sig ger glädje.  
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De som inte väljer att publicera bilder på sina barn anser att det inte är deras beslut att ta. 

De tycker att barnen själva ska få ta det beslutet när de tillräckligt mogna att ta det. Detta 

kan vi också tolka som ett tema, beslut som rör sociala medier och barn, får barnen själva 

ta när de är tillräckligt mogna nog att det ansvar som sociala medier innebär.  
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8. Slutdiskussion 
 

Med vår undersökning trodde vi författare att vi skulle kunna jämföra svaren mellan 

mammor och pappor, och på så sätt kunna dra paralleller mellan deras kön och ålder. 

Tyvärr fick vi inte tillräckligt med manliga respondenter för att kunna dra dessa paralleller 

och dessutom att alla föräldrar tänker ungefär likadant när det kommer till publicering av 

bilder. Det svar som vi fick in från det empiriska materialet motbevisar det vi trodde från 

början när vi påbörjade vår undersökning. Med denna jämförelseanalys såg vi ingen 

skillnad av användandet av Instagram på respondenternas ålder. Även att de resonerar 

ungefär likadant när det kommer till publicering och inte publicering av bilder på 

respondenternas barn på Instagram. Genom vårt empiriska material såg vi även att 

majoriteten av respondenterna har haft en dialog kring publicering av bilder på deras barn 

på Instagram.  

 

Som vi har nämnt tidigare kunde vi ha använt oss av ett annat tillvägagångssätt som 

exempel en fokusgrupp då kanske vi hade fått helt andra svar från informanterna. Man 

kanske hade kunnat få fram en dialog mellan informanterna och på så sätt få igång en 

diskussion om publicering för att komma in djupare i hur föräldrarna resonerar kring 

publicering av bilder på sina barn. Eller så kanske informanter inte hade vågat framföra 

sina egna åsikter, folk kanske dömer hur de resonerar.  

 

 

8.1 Avslutande reflektioner 
 

Respondenterna som väljer att publicera bilder på Instagram gör det för att hålla vänner 

och familj uppdaterade om barnets utveckling och vardagshändelser. Respondenterna 

anser att de vill dela med sig av den glädje som barnen utstrålar. De respondenter som har 

valt att inte publicera bilder anser att barnen själva får ta det beslutet att synas på sociala 

medier när tiden är inne.  

 

Genom vår studie har vi fått tagit del av hur respondenternas dialog kring resonemang 

och beslut om huruvida barnen ska synas på Instagram eller inte. Det vi har fått fram är 

att majoriteten av respondenterna har haft en diskussion om ämnet innan de publicerar 

bilder på sina barn på Instagram. Ett av valen var att inte publicera några bilder alls på 
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sociala medier, eller ett beslut om de ska publicera bilder på sociala medier, om vad för 

sorts bilden som är okej att publicera.  

 

För att poängtera, vår undersökning kommer inte kunna fastställa alla föräldrars syn på 

publicering av bilder på sina barn på Instagram, men vi har fått tagit del av några 

respondenternas syn på det forskningsområde vi har. 

 

Vi är väldigt glada och nöjda över att våra respondenter har tagit sig tid att svara och delat 

sina åsikter med oss författare.  

 

8.2 Förslag på vidare forskning 
 

Vi hoppas att vi har med vår undersökning väckts en fråga kring frågan om att publicera 

bilder på sina barn på sociala medier. Vårt förslag är därför att fördjupa sig mer i denna 

forskningsfråga. Till exempel använda sig av en större målgrupp föräldrar, eller använda 

sig av fokusgrupper för att på så sätt få en djupare förståelse kring deras resonemang. Ett 

annat förslag för vidare forskning är att använda sig av snöbollsmetoden som går ut på att 

författaren frågar en bekant om hen vill ställa upp i en undersökning. Personen som först 

blir frågad får i sin tur tipsa om andra personer som kan tänkas vilja ställa upp i 

undersökningen.  
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1. Bilagor 
 

1.1 Bilaga 
 

Hej, 

Vi är två tjejer som just nu studerar på kommunikationsprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Nu är det dags för oss att påbörja vår c-uppsats, och vi behöver er hjälp!  

 

Vår uppsats kommer handla om hur föräldrar ser på publicering av sina barn på 

Instagram. Vi kommer använda oss av en enkätundersökning som kommer ta cirka 5-10 

minuter att besvara. Vi behöver nu er hjälp med att finna deltagare. För att delta i 

undersökningen måste du vara minst 18 år gammal. Känner du dig manad att delta? 

Eller känner du någon som skulle kunna tänka sig att delta? Skriv gärna en kommentar 

här nere i kommentarsfältet, eller skicka ett privat meddelande så kontaktar vi er  

Dela gärna inlägget bland dina vänner  

Tack på förhand! 

Sara & Sanna 

 

 

1.2 Bilaga 
 

UPDATE 20180328: Tack för visat intresse för vår enkätundersökning, vi måste här 

med sätta stopp för fler deltagare. Till er som har kontaktat oss återkommer vi efter 

påsk med mer information och med enkäten  

Glad Påsk! 

 

 

1.3 Bilaga 
 

UPDATE 20180415! Påminnelse: Hej, nu kommer det en lite påminnelse. Det är 3 

dagar kvar att besvara enkäten. Ni som redan har besvarat enkäten, tack för din 

medverkan!  

 

20180418 klockan 23:59 kommer enkäten att stängas ner. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Sara & Sanna 



 

42 

 

1.4 Bilaga 
  

Hej, vi är två tjejer som just nu studerar sista terminen inom kommunikatörsprogrammet 

vid Högskolan i Gävle. Sara och Sanna heter vi och just nu behöver vi din hjälp med att 

besvara denna enkätundersökning som vi kommer använda i vår C-uppsats.  

 

* För att delta i undersökningen måste du vara minst 18 år gammal.  

* Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt och ni är anonyma i vår 

uppsats.  

 

Studiens syfte är att undersöka närmare hur uppfattningen är kring publicering av barn 

på Instagram. Vi är intresserade av hur föräldrar som väljer att publicera bilder på sina 

barn och hur de som väljer att inte göra det resonerar. 

 

Enkäten kommer endast användas i vår uppsats som sedan kommer publiceras i 

verktyget http://diva-portal.org (det är en databas för uppsatser). Enkätsvaren utgör 

underlag för vår analys. Eventuellt kommer vi att vilja citera era svar och ni kommer att 

vara anonyma. 

 

Enkätundersökningen tar cirka 5–10 minuter att besvara. Besvara gärna frågorna så 

utförligt som möjligt, vissa av frågorna som är obligatoriska är markerade med en röd *. 

De frågor som inte är markerade med en röd * är inte obligatoriska att besvara, om det 

är någon sådan fråga du inte vill besvara är det bara att hoppa över den och gå vidare till 

nästa fråga.  

Sista svarsdagen för enkäten är den 18:e april, klockan 23:59.  

 

Vid frågor maila Sara och Sanna på: tillforaldrarmedinstagram@gmail.com 

Vid övriga frågor, kontakta vår handledare Karin Lövgren, lektor vid Högskolan i 

Gävle, på: karin.lovgren@hig.se 

 

Stort tack på förhand för ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Sara Wimalm & Sanna Värnström 
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1.5 Bilaga frågeformulär till enkätundersökningen 
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2018- 03- 28  09)20Till föräldrar som har Instagram

Sida 4  av 4ht tps://docs.google.com/forms/d/1W_OYFoedR7epZ3OIBUpvZLs3jDrImAGjqoMPCV3W- IU/print form

Tillhandahålls av

14. Berätta gärna vilka typer av bilder som du anser inte är okej att publicera? Formulera
gärna ditt svar:

 

 

 

 

 

15. Vad anser du när det kommer till att andra personer publicerar bilder på ditt/dina barn?
Utan ditt/ert samtycke. Är det okej? Eller inte okej? Berätta gärna ditt resonemang:

 

 

 

 

 

16. Har du någon tanke bakom de bilder du väljer att publicera? Beskriv gärna ett exempel
på en sådan bild:

 

 

 

 

 

17. Om du är intresserad av att ta del av
uppsatsen när den är publicerad, skriv
gärna din email-adress här nedan så
kontaktar vi dig :) Annars är det bara att
trycka på nästa.

Stort tack för att du har tagit dig tid att besvara vår enkät!

Glöm inte bort att trycka på skicka-knappen så vi får in ditt svar :) 
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