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1. Inledning
Sättet som vi använder fotografier på har utvecklats genom åren och sedan de första fotografierna

uppstod har det hänt mycket. Det har inte bara blivit mycket lättare att kopiera och massproducera

motiv utan också billigare. Detta har medfört att privatpersoner kan fotografera och kopiera sina

bilder enklare och med mindre begränsningar.  

Även möjligheten att  publicera bilder har förändrats. Privata fotografier gick inte att sprida på

samma sätt som det går idag, utan går nu att hitta utan någon som helst ansträngning på nätet.

Bloggar och bilddagböcker har skapats där man lägger ut sina bilder utan att kanske tänka på att

hela världen faktiskt kan se och ta del av dem. Det är viktigt att användare av internet är medvetna

om hur de personliga bilderna sprids och  arkiveras i de digitala bilddatabaserna.    

Jag  kommer  i  denna  uppsats  att  diskutera  digitala  fotoalbum  med  utgångspunkt  från

Bilddagboken.se.  Detta är dock det enda digitala fotoalbum som jag kommer att diskutera i min

uppsats, men jag är medveten om att det finns andra typer av digitala fotoalbum som skiljer sig en

hel del från Bilddagboken.se. Anledningen till att jag valde just denna sajt som utgångspunk är för

att den i första hand är baserad på fotografier och bilder. Bilddagboken.se är också en av de största

i sverige just nu. 

Bilddagboken.se går  att  använda  på  olika  sätt  beroende  på  medlemens  syfte  och  mål  med

publiceringen. Åldern på hemsidans besökare varierar, men uppskattningsvis ligger medelåldern

på 14- 20 år. Det är en låg ålder och det är tydligt att ungdomarna inte är medvetna om riskerna de

tar  då de  lägger ut  sina  bilder.  Det  är  inte  ovanligt  att  de  visar  upp sig både  halvnakna och

alkoholpåverkade, och de lägger inte bara ut bilder på sig själva utan också på sina vänner och

bekanta.  

Jag har valt att göra min uppsats hypermedial eftersom jag anser att det blir mer spännande att läsa

en uppsats på detta vis. Mitt mål var att forma den som en traditionell uppsats, till skillnad från att

länkar och rubriker är klickbara. På så vis kan man välja vilka delar och i vilken ordning man vill

läsa uppsatsen. 

 

Sidan 3 av 26



Det digitala fotoalbumet

1.1 Syfte och Frågeställning

Syftet med denna uppsats är att försöka reda ut hur framförallt ungdomar använder det digitala

fotoalbumet idag samt  ta reda på hur människor förhåller sig till det. Jag kommer också reflektera

kring vad som kommer att hända med de elektroniska arkiven som byggs upp på nätet. Syftet kan

ställas upp i en huvudfrågeställning:

• Hur använder yngre privatpersoner det digitala fotoalbumet?

1.2 Teori och metod

För att komma fram till hur användare av bilddagboken förhåller sig till  publicering av privata

bilder har jag intervjuat ett antal personer som är medlemmar på sajten Bilddagboken.se. Det har

jag gjort för att både få reda på hur de förhåller sig till sina egna publicerade bilder samt för att ta

reda på vilket sätt de använder det digitala fotoalbumet. 

Min studie utgår ifrån det digitala fotoalbumet Bilddagboken.se, och relevant litteratur för en kort

historisk kontextualisering har jag Arni Sverrissons text Artefakterna och deras avbilder eftersom

han där tar upp bland annat vilken typ av fotografier som finns i gamla fotoalbum.

Då jag skriver om sajten Bilddagboken.se har jag valt att leta efter olika artiklar som är skrivna om

sajten samt även läsa om vad Bilddagboken.se själva anser om sitt digitala fotoalbum. Detta för att

få en så bred syn på Bilddagboken.se som möjligt. Avslutningsvis tar jag upp ämnet elektroniska

arkiv och risker som finns med denna typ av arkiv. 

Mitt färdiga arbete har jag valt att lägga upp som en hemsida.
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2.Bakgrund
För att få en klar uppfattning om vad som skiljer det analoga fotoalbumet från det digitala har jag

valt att först ta reda på hur privatpersoner använde det analoga fotoalbumet förr för att sedan gå in

på vad som händer med fotografier då de blir massproducerade och publicerade på nätet. Jag har

också valt att beskriva hur sajten Bilddagboken.se fungerar och används för att sedan gå in på vad

det finns för risker med hemsidor som denna. 

Detta kapitel gör inte anspråk på att vara en fullständig historisk översikt, utan endast en grund för

att ge läsaren en bättre förståelse av bakgrunden till min undersökning. 

2.1 Hur använde vi privata fotografier förr och hur används de idag?

Av dem jag intervjuade på  Bilddagboken.se var det  nästan ingen som svarade att  de använde

kameran innan den digitala tekniken kom eftersom medelåldern på användarna är ganska låg, men

bland de som är lite äldre har jag bland annat fått svar som till exempel följande:

”Jag tog mycket kort men inte en bråkdel av vad som tas med digitalkamera. Med digitalkamera

har  jag  framkallat  en  hel  del  då  jag  vill  ha  fotoalbum.  Numera  framkallar  jag  så  kallade

fotoböcker med bilder och texter.” 

Ovanstående citat kommer från en kvinna med användarnamnet Tiagirl som är 34 år gammal. Hon

har byggt upp ett  enormt stort  arkiv på  Bilddagboken.se med bilder som mestadels innehåller

motiv från hennes vardag. Det kan vara allt ifrån bilder på blommor till olika situationer med sina

barn och husdjur. Att fotografera och arkivera fotografier på det här sättet  är ett tämligen nytt

fenomen som kom i samband med den digitala tekniken och möjligheten att publicera sina bilder

på nätet. 

Arni Sverrisson skriver i sin text Artefakterna och deras avbilder att privata fotoalbum från 1800-

talet hade andra syften än att visa vardagsbestyren. Han förklarar att de flesta har sett sina mor-

eller farföräldrar uppklädda och uppställda, men bilder av samma personer i köket, på åkern eller i
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fabriken beskriver han att man får leta efter länge. Han skriver också att hemteknologi som till

exempel dammsugaren sällan förekommer i familjealbummet. Sverrisson förklarar att detta beror

på  att  familjealbummet  egentligen  inte  är  vardagsbilder  utan  istället  är  inriktade  på  att  visa

sällsynta  och  avgörande  eller  positiva  situationer.1 Detta  har  förmodligen  att  göra  med  den

begränsade tekniken som fanns på den tiden. Det fanns till exempel inte samma möjlighet att ta

rörliga motiv eftersom tekniken inte hann med på samma sätt som den gör idag och dessutom var

ganska otymplig att flytta runt och bära med sig överallt. Annat blir det idag då kameran är både

lätthanterlig och relativt billig. I och med detta är kameran ständigt närvarande i vardagen genom

både mobilen och den vanliga digitalkameran.      

2.2.1 Digitala medier och massproduktion- kommunikation

På sajten  bilddagboken.se kan man ladda upp sina bilder så att  alla interaktiva användare har

möjlighet att se dem. Här kan man få sina fotografier bedömda och kommenterade av människor

från hela världen. Detta gör att fotografierna knyter an sociala sammanhang.  I boken  Bild och

samhälle,  visuell  analys  som  vetenskaplig  metod  argumenterar  Tomas  Gerholm  för  att

kommunikationen inte bör vara linjär utan vara omsluten av ett uttryckssätt bestående av gester

och hållning. I boken kan man läsa att  kommunikation alltid sker en viss tid, bestämd genom

klocka, kalender, sedvänjor, personliga anledningar och subjektiva uppfattningar. I samma bok

ställs  också  frågan om Gerholm nu menar  att  all  kommunikation  är  beroende  av  situationen

eftersom  det  han  beskriver  är  direkt  kommunikation  som  alltså  är  kommunikation  mellan

människor som är samtidigt närvarande i samma rum, men då kan man ställa sig frågan vad som

händer  med  dessa  ”givna”  villkor  då  kommunikationen  medieras.2 Man  kan  tycka  att

Bilddagboken.se borde  vara  ganska  oberoende av  tid  och  rum eftersom både  bilder  och  citat

ständigt ligger kvar. Samtidigt är det ju en virtuell miljö där människor ”träffas i samma rum.”

När vi meddelar oss med hjälp av bilder är alltså vår tolkning väldigt beroende av vår attityd och

den situation vi befinner oss i. När vi lägger upp bilder på sajter som till exempel bilddagboken.se

gör vi det för en potentiellt stor publik och detta har blivit möjligt tack vare den digitala tekniken.

Det är en väldigt stor skillnad mellan att bara visa upp fotografierna från sitt fotoalbum till att göra

dem tillgängliga för hela världen. Det blir inte bara skillnad för den som lägger ut bilderna utan

1 Patrik Aspers, Paul Fuehrer, Arni Sverrisson. Bild och samhälle, visuell analys som
vetenskaplig metod. (Författarna och studentlitteratur 2004.) Sidan 229

2 Ibid, s 45 
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detta gäller även ur betraktarens synvinkel då man kan komma in i en okänd människas liv.

En stor skillnad mellan det analoga fotoalbumet och det digitala fotoalbumet är att det är betydligt

lättare  att  nå  ut  till  en  större  publik  än  vad det  var  innan internet  blev  användbart.  Nu  kan

fotograferna spridas till en mycket bred publik samtidigt som de dessutom kan kommunicera med

varandra.  

2.1.2 Olika typer av digitala fotoalbum

Det  finns  flera  olika  typer  av  digitala  fotoalbum.  Vissa  är  offentliga  och  bygger  på  att  man

kommunicerar med andra människor medan en del bygger på att man endast lagrar sina fotografier

för själva dokumentationenens skull.  Ett  exempel  på ett  digitalt  offentligt  fotoalbum är sajten

Bilddagboken.se som jag också har valt att beskriva lite mer djupgående i mitt kapitel 2.4 Vad är

Bilddagboken.se och hur använder man sajten?  Detta album har jag också utgått ifrån i så stor

utsträckning som möjligt i min uppsats. 

Ett exempel på ett mer dokumenterade och arkiverande fotoalbum är Googles Picasa där man får

möjlighet att söka bland sina bilder, dela med sig av dem till släkt och vänner samt organisera sina

fotografier. Här blir det mer som ett analogt fotoalbum än vad Bilddagboken.se är. Denna typ av

album är dock inget jag kommer att gå in på i min uppsats. 

2.3 Vad är bilddagboken.se och hur använder man siten? 

Bilddagboken.se3 är ett bra exempel på hur ett digitalt fotoalbum kan se ut. Här får man möjlighet

att dokumentera sitt liv i bilder dag för dag och samtidigt visa upp dem för andra. Så här skriver

bilddagboken själva om sin sajt: 

Bilddagboken är ett socialt verktyg som låter dig dokumentera dina dagar i bild  

och spara ögonblicken för dig själv och visa dem för andra. Välkommen till 

verkligheten, alla har något intressant att berätta.4

3 Http://www.bilddagboken.se   (11 april 2008)

4 Ibid
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Detta är något som stämmer om man utgår ifrån Marshall McLuhans bok Media (Understanding

Media)  där han skriver att  ”Fotografiet har den egenheten att det isolerar enstaka ögonblick i

tiden.”5 På bilddagbokens hemsida är ovanstående citat något vi verkligen kan ta del av eftersom

sajten framförallt bygger på fotografier. 

Bilddagboken.se är uppbygd som en kalender där man har möjlighet att välja vilken dag man vill

lägga in de olika bilderna på för att  på så  sätt  få en väldigt klar  överblick om vilket  datum

bilderna härstammar ifrån. Sajten är nästan helt och hållet inriktad på bilder, men kräver dock att

man  skriver  en  skriftlig  kommentar  till  varje  bild.  Det  finns  även  andra  möjligheter  på

Bilddagbokens hemsida än att bara lägga ut och kommentera bilder. Det finns till exempel forum,

chatt  och  möjlighet  till  att  skriva  privata  meddelanden.  Detta  gör  att  bilderna  blir  väldigt

interaktiva.  

På Bilddagboken.se kan man bevaka och kommentera varandras bilder och på så sätt få en väldigt

stark  känsla  av  närvaro.  Det  blir  väldigt  levande  och  interaktivt  samt  ett  effektivt  sätt  att

kommunicera med bilder och text.

Bilddagboken har vuxit  och användandet  har  ökat  bland många svenska ungdomar och den  7

februari 2008 publicerade  SVD reklam och media en artikel av Martin Jönsson där han skriver

följande: 

I fjol fick Lunarstorm också se sig passerat av lillasyster Bilddagboken, som CLS köpte in förra

våren: den hade ett årssnitt  på 887 000 unika besökare och är i dagsläget den enda som kan

utmana Facebook, Myspace och Youtube om positionen som svenskarna största communitysajt.

Exakt  vem som är  störst  vet  vi  inte,  eftersom det  saknas tillförlitliga  siffror om de utländska

sajterna.6

Från början var bilddagboken tänkt som ett privat projekt för att kunna visa bilder för vänner och

släckt,  samt  fotoalbumens  traditionella  minnnesbevarande  funktion,  men  allt  eftersom

5 Marshall McLuhan, MEDIA originalets titel: Understanding Media, (Pocky/Bokförlaget
Tranan, 2001) Sidan 216. 

6 http://blogg.svd.se/reklamochmedier?id=5993   (19 april 2008)
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förfrågningar kom från folk som ville ha en egen bilddagbok bestämde sig grundarna för att skapa

den bilddagbok som finns idag. Bilddagboken togs i bruk i början av maj 2004 och har nu enligt

Wikipedia mellan 10 000 och 70 000 inloggade medlemmar åt gången.7 

2.4 Elektroniska arkiv samt risker

Numera är det billigt för en privatperson att tanka ner och lagra användarprofiler. Informationen

som du lägger ut kan alltså struktureras och kopplas samman med andra sociala nätverkssidor och

offentliga databaser till enorma personregister. Det utvecklas också just nu teknik som gör det

möjligt att utifrån en bild söka fram samma person på andra bilder. Detta bidrar i sin tur till att

bilder kan kopplas till andra nätverk eller jättelika bilddatabaser online.8 

Att det finns risker med att lägga ut sitt privata liv på internet vet nog egentligen de flesta om.

Men  trots  detta  viker  allt  fler  ungdomar  ut  sina  liv  på  nätet.  Experten  Göran  Gräslund  på

Datainspektionen  förklarar  i  Expressen  den  23  februari  2008,  i  en  artikel  skriven  av  Jessica

Isaksson, att det kan få förödande konsekvenser för barnens framtid. Han menar att det som kan

vara  oskyldigt  i  ett  sammanhang  kan  ses  på  ett  annat  sätt  av  en  framtida  arbetsgivare  och

anledningen till att ungdomarna fortsätter att lägga ut sig är för att de tycker att det är så viktigt att

kommunicera och synas på internet.9 

På  Bilddagboken.se  ges ungdomarna möjlighet  att  både  kommunicera och synas på  nätet  och

Göran Gräslund förklarar att det är den nya internetkulturen som triggar ungdomarna att berätta

om sina liv. För att stoppa detta vill han att så många som möjligt ska hjälpa till. I Expressen den

23 februari 2008 skriven av Jessica Isaksson avslutar han med att säga att det är de vuxna som

måste öppna ögonen eftersom det är andra tider nu.10 

7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilddagboken   (11 april 2008)

8 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/sociala-natverk-pa-webben/hur-kan-andra-  
kartlagga-mig-1/ (3 maj 2008)

9http://www.expressen.se/nyheter/1.1059401/experten-ungdomar-blundar-for-risker-pa-natet  , (23

februari 2008)

10http://www.expressen.se/nyheter/1.1059401/experten-ungdomar-blundar-for-risker-pa-natet  ,

(23 februari 2008)
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Också  på Rädda Barnenens  hemsida  berättar  Per-Erik Åström att  det  är  viktigt  att  prata  med

ungdomarna. Han förklarar att det är betydelsefullt att diskutera hur verkligheten ser ut jämfört

med nätvärlden, vilka värderingar som gäller och vad som är rimligt att göra på nätet och inte.11 

Dock verkar inte riskbeteendet bero på bristande kunskaper om man utgår ifrån Magazin Direkts

artikel  Ungdomar  kränks  ofta  på  internet.12 Där  kan  man  läsa  att  grundinställningen  till  den

personliga integriteten istället verkar vara problemet. I ovanstående artikel finns det ett väldigt bra

exempel på en händelse som inträffade då en journalist intervjuade några personer och en av de

intervjuade,  en ung man,  var mycket bestämd med att  de inte fick skriva ut hans efternamn i

tidningen. Han förklarade att det fick räcka med förnamnet eftersom det var en integritetsfråga.

Kort därefter gick journalisten in på MySpace och sökte fram mannens namn. Han hittade då inte

bara efternamnet utan också mängder av privat information som fanns till allmänt beskådande.13 

På något konstigt vis så verkar det vara som Magazin Direkt skriver, att detta fenomen har med

tryggheten på en sajt  att  göra. Man rör sig bland vänner och bekanta och det  blir  nästan som

hemma. Datainspektionen har gjort en undersökning angående just detta och kommit fram till att

samtidigt  som  ungdomarna  viker  ut  sig  på  nätet  försöker  de  dölja  vad  de  gör  på  nätet.

Undersökningen visar att 66% vill att surfandet ska vara helt anonymt, men bara 15% undviker

vissa  webbsidor  för  att  andra  inte  ska  kunna  se  vilka  intressen  man  har.  Som  resultat  av

undersökningen påstår Datainspektionen att ungdomar bryr sig, men de ser annorlunda på saker än

vuxna.  De vill  skydda sin  personliga sfär  mot  lärare,  föräldrar  och  syskon,  men  de uppfattar

sajterna  som  sina  ”vänner”.  Detta  förklarar  Magazin  Direkts artikel,  kan  bero  på  att  dagens

ungdomar är uppvuxna med internet.14 

Den  största  risken  på  nätet  är  olika  former  av  trakasserier  och  många  av  ungdomarna  i

Datainspektionenes undersökning har redan erfarenheter som borde göra dem mer försiktiga.15 På

11http://www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/Utnyttjande/UngaleverfarligarepaInternetandetror.htm   (28
april 2008).
12 Magazin Direkt #1 2008, Ungdomar kränks ofta på internet. Sidan 2
13 Ibid, s 2
14 Ibid, s 4
15 Ibid, s 3
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NWT.se kan man läsa en artikel (Unga lever farligare på Internet än de tror) av Ellen Andersson

den 6 februari 2008 där Katarina Pluto förklarar att en bild på internet har större spridningskraft än

att sätta upp en lapp på Konsum, vilket man förmodligen inte tänker på när man sitter hemma vid

datorn. Flera sajter uppmanar också unga att publicera bilder och detta förklarar Katarina Pluto att

är en arena för pedofiler.16 I Magazin Direkt kan man läsa att hela 86% har lagt ut bilder på sig

själva, men det finns ett stort motstånd till att andra lägger ut bilder, på samma personer utan att

fråga om lov.  Trots  det  har 30% varit  med om detta.  Kanske beror  det  på att  man själv  kan

kontrollerar publiceringen.   

16 http://www.nwt.se/ArticlePages/200802/05/20080205171143_170/20080205171143_170.dbp.a  
sp (5 maj 2008)
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3. Egen undersökning
För  att  ta  reda  på  vad  användare  av  Bilddagboken.se  anser  om sajten  samt  hur  vi  använder

fotografier på idag har jag intervjuat olika människor genom att skicka ut ett frågeformulär till ett

antal medlemmar. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur och varför medlemmarna

använder  digitala  fotoalbum.  Jag  har  endast  valt  att  ställa  mina  frågor  till  medlemmar  på

Bilddagboken.se,  eftersom jag anser att  de flesta digitala fotoalbum är snarlika och alltså  inte

skulle skilja individernas svar åt från de olika digitala fotoalbumen. 

3.1 Intervjuer med användare av sajten Bilddagboken.se

För att kunna ställa frågor till okända användare på Bilddagboken.se valde jag att använda mig av

funktionen slumpa bild. På så sätt kom jag till en obekant användares konto där jag sedan kunde

skicka ett privat mail med mina frågor. I och med att jag valde att göra på detta sätt har jag också

lyckats ställa mina frågor till  personer utöver min egen umgängetskrets och alltså lyckts få ett

bredare underlag från användare av sajten. 

De frågor som jag valde att ställa till mina respondenter anser jag att ger en bild av hur användare

av Bilddagboken.se förhåller sig till publiceringen av sina bilder. Det tolv frågor som jag valt att

ställa är följande:

• Ålder

• Kön

• Varför lägger du ut bilder på bilddagboken?

• Hur ofta lägger du ut bilder?

• Hur ofta tar du del av andras bilder?

• Hur ofta brukar du gå tillbaka i tiden i andras och ditt egna album?

• Hur använde du dina bilder innan den digitala tekniken och sajter som bilddagboken kom?

• Vad får du ut av att lägga ut dina bilder?

• Har du tänkt på vad som kommer att hända med dina bilder i framtiden då de ligger på nätet?

• Vilka vill du att ska se dina bilder?

• Vad för typ av bilder lägger du ut?
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• Vilka olika sajter använder du till dina bilder? Tex andra

än bilddagboken.se?   

Ovanstående frågor är exakt de frågor som jag skickade till mina respondenter. Det fanns alltså

inga alternativ att välja mellan, utan respondenterna fick möjlighet att skriva precis vad de kände.

Anledningen till att jag valde att göra på detta vis är för att jag inte ville styra svaren utifrån mina

alternativ. 
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4.RESULTAT
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultaten av min enkät genom att gå igenom de frågor som

jag ställt till mina respondenter.   

4.1 Förklaring av mitt resultat

Jag kommer att redovisa resultatet både i löpande text samt genom att visa stapeldiagram för att så

tydligt som möjligt beskriva resultatet av min undersökning. Anledningen till att jag valde just

stapeldiagram till frågorna är för att jag anser att det tydligast visar spridningen mellan de olika

svaren. 

4.2 Redovisning av resultatet

Mitt mål var från början att få in cirka tio svar eftersom jag ansåg att det skulle ge en tillräckligt

bra grund för  att  få en förståelse för  hur ungdomar  resonerar  då  de  använder  sig  av digitala

fotoalbum. Istället var det 34 personer som svarade på min enkät, vilket gav ett mycket bredare

och bättre resultat. Jag anser därför att jag över förväntan uppnådde  mitt mål med enkäten.

4.2.1 Ålder

Medelåldern bland mina respondenter var 18 år och majoriteten var alltså mellan 16 och 19 år. 
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4.2.2 kön

Bland mina respondenter var det 28 kvinnor och sex män. Jag hade inte som mål att få en jämn

fördelning mellan  de  båda  könen,  utan  skickade  endast  ut  min  enkät  slumpmässigt  till  olika

människor  som jag fann på  Bilddagboken.se.  Detta resultat  skulle  kunna ha  att  göra med att

kvinnor har större intresse av att ha sina bilder på internet i form av ett fotoalbum eller blogg.

Detta kan man också utläsa i uppsatsen Fotoalbum, dåtid eller framtid? skriven av Gabriella Pesic

och Elisa Pelizzon.17 De valde att titta på hur kvinnors vanor var då de handskades med analoga

fotografier för att se om kvinnor över lag är mer intresserade av att ha sina bilder i fotoalbum.

Resultatet av deras undersökning visade att 76% av kvinnorna sparade sina analoga fotografier i

fotoalbum, medan endast 33% av männen satte in sina analoga fotografier i fotoalbum.18 Kanske

kan detta ha en koppling till att kvinnor gärna sätter in sina fotografier i album, vare sig det är

analogt eller digitalt.  

4.2.3 Varför lägger du ut bilder på bilddagboken?

Vid denna fråga svarade majoriteten att de la ut sina bilder på Bilddagboken.se för att dela med sig

17 Fotoalbum, dåtid eller framtid? En studie av digital fotografering av  Gabriella Pesic och Elisa
Pelizzon, våren 2007. Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, teknik och
design. (Sidan 38) 

18 Fotoalbum, dåtid eller framtid? En studie av digital fotografering av  Gabriella Pesic och Elisa
Pelizzon, våren 2007. Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, teknik och
design.(Sidan 37)
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av sitt liv. Tidsfördriv samt dokumentation låg också högt upp bland anledningen att lägga upp

sina bilder på nätet.

I en artikel i Expressen skriven av Jessica Isaksson kan man läsa att ungdomarna tycker att det är

viktigt att synas och kommunicera på nätet.19 Detta bekräftas också av mina svar i enkäten att

ungdomarna håller med om. De vill dela med sig av sina liv och synas genom att lägga ut bilder på

sig själva och sin vardag. 

4.2.4 Hur ofta lägger du ut bilder?

De personer som jag intervjuat är väldigt aktiva användare av att använda det digitala fotoalbumet 

och som man kan utläsa av diagrammet lägger de flesta ut bilder varje dag eller i alla fall så gott

som varje dag. 

4.2.5 Hur ofta tar du del av andras bilder?

Intresset av att se andras bilder verkar vara mycket stort och enligt diagrammet ovan kan man se

att de flesta av respondenterna tittar på andra medlemmars bilder varje dag eller så fort någon vän

har uppdaterat sin dagbok. De är alltås inte bara intresserade av att lägga ut sina egna bilder utan

också engagerade i att följa andra människors liv. Förmodligen är också detta andledningen till

varför de blir motiverade till att själva lägga ut bilder. Som jag tidigare skrivit i mitt kapitel 4.2.3

förklarar respondenterna att de gärna delar med sig av sitt liv. 

19http://www.expressen.se/nyheter/1.1059401/experten-ungdomar-blundar-for-risker-pa-natet   (22

april 2008).
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4.2.6 Hur ofta brukar du gå tillbaka i tiden i andras och ditt egna album?

Att gå tillbaka i tiden i andras fotoalbum samt sitt eget verkar inte vara särskilt aktuellt. En del av

de som svarade beskrev att de ibland gick tillbaka i tiden i sitt  eget album för att minnas och

återuppleva händelser precis som i ett analogt album. De som däremot svarade att de gick tillbaka

och tittade i andras fotoalbum förklarade att det berodde på att de ville se vad vännerna varit med

om under tiden som de inte varit ”vänner” på Bilddagboken.se. De ville hålla sig uppdaterade utan

att missa början av de digitala fotoalbumen.  
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4.2.7 Hur använde du dina bilder innan den digitala tekniken och sajter som bilddagboken

kom?

Tyvärr är medelåldern inte mer än 18 år i min undersökning, vilket bidrar till att de flesta faktiskt

inte använde fotografier innan den digitala tekniken kom. Sättet som de övriga respondenterna 

använde sina fotografier på var att sätta in bilderna i fotoalbum samt bara framkalla bilderna och

spara dem i någon låda eller fotoficka. Det kostade mycket både att fotografera och att kopiera de

analoga bilderna och detta var förmodligen en bidragande faktor till att många av respondenterna

svarade att de varken fotograferade eller kopierade lika mycket kort då kamerorna var analoga.  
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4.2.8 Vad får du ut av att lägga ut dina bilder?

Enligt svaren på frågan i mitt kapitel 4.2.3 Varför lägger du ut bilder på Bilddagboken.se skulle

man kunna tänka sig att svaren skulle kunna vara ganska liknande även i denna fråga, nämligen att

användare  av  Bilddagboken.se  känner  att  de  får  minnen  bevarade  med  hjälp  av  det  digitala

fotoalbumet, men enligt diagrammet ovan kan man tydligt se att  medlemmarna svarade att de

främst får kontakt och kritik till största delen genom att lägga ut sina fotografier på nätet. Detta är

kanske egentligen inget överraskande svar då sajten till stor del bygger på den enkla möjligheten

att  kommentera  andra  medlemmars  bilder,  samt  möjligheten  att  verkligen komma in  i  någon

annans liv genom bilder. Förmodligen är också detta något som de flesta tycker att är mycket

intressant och spännande då de får uppmärksamhet och möjlighet att synas. Det bidrar till att synas

och ge bekräftelse.    
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4.2.9 Har du tänkt på vad som kommer att hända med dina bilder i framtiden då de ligger

på nätet?

Över hälften av alla de tillfrågade har inte tänkt på vad som kan hända med deras fotografier då de

ligger ute på nätet. Som man kan se i diagrammet nedan är det nio av 34 personer som har funderat

över riskerna, men samtidigt känner att de inte förstår vilka faror som finns med att lägga ut sina

bilder på nätet. Så här svarar till exempel en nittonårig tjej på denna fråga: 

”Nja, det är inget som jag tänkt så mycket på. Inget som jag bryr mig så mycket om heller, så

länge mina bilder inte publiceras i tidningar, att någon tar mina bilder och säger att det är

dennes egna, eller att de publiceras på porrsiter.”

Av de personer som svarat att de funderat över vilka risker som kan finnas har de också förklarat

att  det  som de är  rädda för att  ska hända med bilderna är att  de ska försvinna och att  deras

dokumentationer i och med detta alltså ska försvinna. De oroar sig inte direkt för att någon ska

använda deras fotografier till allvarliga saker som trakasserier vilket Datainspektionen förklarar att

är den främsta risken med att lägga ut sina bilder på nätet.20 

20 Magazin Direkt #1 2008, Ungdomar kränks ofta på internet. Sidan 5

Sidan 20 av 26

Nej Ja, men jag tror inte man förstår vilka risker 
som finns

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25



Det digitala fotoalbumet

Enligt Göran Gräslund på  Datainspektionen vet ungdomarna om riskerna,21 men enligt svaren

som jag fått av användarna till  Bilddagboken.se är det inte så många som svarat att de tänkt på

vilka faror som finns med att lägga ut sina fotografier. Detta håller också  Per-Erik Åström på

Rädda Barnens kriscentrum med om och på Rädda Barnens hemsida kan man också läsa att han

förklarar att ungdomarna tror att de har koll, men de ser inte riskerna och förstår inte att deras

värderingar och beteenden kan få konsekvenser.22 

En respondent som däremot har tänkt lite längre på denna fråga är en ung kvinna på 21 år som

svarar så här: 

”Ja, det som läggs ut på cyberspace försvinner ju aldrig,  vilket jag blivit  påmind om många

gånger. De bilder jag lägger upp, finner jag rätt så neutrala och jag avslöjar inte speciellt mycket

som folk kan använda emot mig i framtiden. Är nog det som många är oroliga för. Att bilderna

används till något annat än bara bilddagboken. Finns människor som inte vill figurera med i min

bilddagbok  och  det  respekterar  jag.  Det  är  ju  trots  allt  ens  privatliv  man  blottar  för  hela

världen.” 

4.2.10 Vilka vill du att ska se dina bilder?

21http://www.expressen.se/nyheter/1.1059401/experten-ungdomar-blundar-for-risker-pa-natet   (22

april 2008).

22 http://www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/Utnyttjande/UngaleverfarligarepaInternetandetror.htm   (28
april 2008).
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På frågan om vilka de vill att ska se deras bilder har majoriteten svarat att de vill att alla ska se

deras bilder. Så här svarar till exempel en 20-årig kvinna på denna fråga:

”Alla som får ut något av det, tycker om det, kanske tycker det är roande osv. Hoppas självklart

på positiva kommentarer, men också ärlig och konstruktiv kritik. Kanske något som kan väcka

diskussioner, vilket brukar vara givande.”

Här kan man alltså se att kommunikation mellan olika typer av människor är en viktig del av

Bilddagboken.se,  men det finns också de som föredrar att endast låta släckt och vänner titta på

deras bilder. (Denna inställning finns att göra på Bilddagbokens hemsida.)

4.2.11 Vad för typ av bilder lägger du ut?

De typer av bilder som respondenterna framförallt väljer att lägga ut är fotografier på deras vardag

samt familjebilder. Det finns också de som väljer att lägga ut bilder som de hittar på nätet för att

lättare beskriva sin vardag eller visa vad de tycker om. En del av användarna till Bilddagboken.se

väljer också att använda både sina egna fotografier samt andra bilder som de kommer över. Detta

går att läsa ut av den stapeln i mitten på ovanstående tabell.  
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4.2.12 Vilka olika sajter använder du till dina bilder? Tex andra än bilddagboken.se?

Det finns även andra hemsidor  som ger användarna möjlighet  att  lägga ut sina fotografier  för

allmänt eller egen beskådning. De vanligaste sajterna för detta verkar enligt min undersökning

vara Facebook.com, Lunarstorm.se och photostock.com. Enligt tabellen ovan kan man dock se att

det är ganska jämt mellan de som endast använder Bilddagboken.se samt de som använder sig av

andra sajter. Det är också ganska många av de tillfrågade som parallellt  med  Bilddagboken.se

väljer att lägga ut sina bilder på bloggsajter. Kanske vill de vara säkra på att bilderna sparas på

flera ställen än bara ett. 
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5. Sammanfattning 
Denna C-uppsats har utgått från tidigare forskning om fotografier i olika situationer, jag har sedan

gått vidare och undersökt vad användare till bilddagboken anser om det digitala fotoalbumet. Jag

har även undersökt vad som kan komma att hända med de elektroniska arkiv som vi lämnar efter

oss.  Denna undersökning har  analyserats  med hjälp  av undersökningar  som gjorts  av tidigare

forskare samt slutsatser av min undersökning.

Genom  tolkning  och  analysering  av  relevant  litteratur  har  jag  kommit  fram  till  att  privata

fotoalbum hade ett helt annat syfte på 1800-talet än idag. Nu dokumenterar man sin vardag på ett

helt  annat sätt  än vad man gjorde för.  Detta beror bland annat  på att  kameratekniken är både

billigare och mycket mer lätthanterlig. Min studie har visat att en annan stor skillnad mellan det

analoga  fotoalbumet  och  det  digitala  är  att  man  i  det  digitala  bygger  upp  en  mycket  mer

utmanande bild av sig själv än vad man gör i det analoga. Det verkar som att man lägger ut en hel

del bilder bara för att få uppmärksamhet och kommentarer av både vänner och utomstående. Det

triggar folk att visa upp bilder som annars kanske inte skulle platsa i ett analogt fotoalbum eller

visas  upp  för  okända  människor.  Det  digitala  fotoalbumet  är  också  väldigt  lättillgängligt  för

många  fler  än  vad  de  analoga  fotoalbumet  är,  vilket  användarna  verkar  medvetna  om,  men

samtidigt inte riktigt bryr sig om. Genom tolkning och analysering av olika typer av källor har jag

kommit  fram till  att  ungdomarna tycker att  det är värt att  lägga ut sig på nätet  för att  få den

uppmärksamhet som annars kan vara svår att få. Det har blivit en offentlig scen där man tävlar och

dras med av varandra på grund av internet.  

Enligt  min  undersökning  är  den  största  anledningen  till  att  man  lägger  ut  fotografier  på

Bilddagboken.se att man får möjligheten att kommunicera med olika typer av människor samt dela

med sig av sitt liv till andra människor. Ett stort antal av mina repondenter svarade också att de

använde Bilddagboken.se för att det var ett bra tidsfördriv, men också för att dokumentera sina liv.

Majoriteten i min undersökning använder sig inte av analoga kameror och har  Bilddagboken.se

som sitt enda fotoalbum. Därav är det också många som oroar sig för vad som kommer att hända

med deras bilder om sajten som de lagrar dem på skulle läggas ner. Däremot hade inte ens hälften

av mina respondenter  tänkt  på riskerna med att  lägga ut  sig själva och sina vänner  på  nätet.

Ungdomarna ser  inte  farorna  och  förstår  inte  att  deras  värderingar  och  beteenden  kan  få

konsekvenser. 
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6. Förslag på vidare forskning
Man skulle  kunna  gå  in  mycket  djupare  än  vad  jag gjorde  i  denna  uppsats  om hur  analoga

fotoalbum användes förr. Det pågår just nu forskning inom detta och Anna Dahlgren som jobbar

på Nordiska museet är konstvetare samt filosofidoktor  i  konstvetenskap och är en av de som

fördjupat sig i  detta ämne. Hon tar bland annat reda på vad de analoga fotoalbumen hade för

funktion, vilka olika former av analoga fotoalbum som finns samt på vilket sätt de användes. 

Jag valde att inte gå in på tekniken i min uppsats, men jag tror att det skulle kunna ge en väldigt

bra förståelse till varför fotografierna används som de gör idag, och även ge en bättre förståelse till

varför fotografiet användes på ett sådant begränsat sätt som de gjorde förr då tekniken var ny. 

Man  skulle  också  kunna  göra  en  bredare  jämförelse  mellan  det  olika  typerna  av  digitala

fotoalbum. Det pågår just nu forskning inom detta ämne där till exempel Karin Wagner lägger ut

mobilbilder och bjuder in allmänheten i sitt liv. Unga förstår inte riskerna med att lägga ut sig på

nätet,  och detta är ett  mycket  stort  problem som jag anser att  det  verkligen borde ägnas mer

forskning till.  
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