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Abstract 

In this report we make an attempt to analyze where Swedish Twitter users believe the line is drawn 

between the private and public. Our goal is to find out what the factors are that determine what they 

decide to write on Twitter and what not. A survey was sent out and spread amongst Swedish Twitter 

users during one week to provide us with the data to answer our question formulation. The results do not 

draw an exact line between the private and the public but it nevertheless provides us with an idea of 

what users think is inappropriate to write about on Twitter. Through the study we found out that our 

respondents believe that it is inappropriate to write private information about others than them self. They 

also believe that racist and offensive comments are inappropiate. Our study also gives us some 

indication that Swedish Twitter users are rather open concerning sharing of private information about 

themselves.
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1. Inledning

Internets framfart, tillgänglighet och utbredning de senaste åren har bidragit till att människor har  

hittat nya sätt att kommunicera med varandra. Internet finns nu inte bara tillgängligt för datorer  

utan finns nu även för bruk i smartphones, tablets, TV:n etc. vilket ger människor möjligheten att 

mer eller mindre kunna vara uppkopplad till internet dygnet runt. I och med internets ökade 

användning har sociala nätverk online växt fram och blivit mer och mer populärt. Nya tjänster 

kommer ständigt där människor på olika sätt kan dela med sig av arbete, musik, hobbyintressen, 

bilder etc. 

 

Uttryck som social media har myntats och tjänster av denna typ som exempelvis Facebook, 

Youtube och Twitter har flera miljoner användare runt om i världen och dessa tjänster blir mer 

och mer en del av människors vardag. Den ökade användningen av dessa sociala mediatjänster 

har lett till forskning som tittar på användarna och försöker att kategorisera och identifiera vad 

som skrivs på sociala nätverkssidor. Dock så är det som skrivs på sociala nätverk understuderat 

(Humphreys & Gill & Krishnamurthy 2010 s. 2)

Många människor är inte medvetna om eller tänker inte på att dessa sociala nätverkstjänster är 

publika och reflekterar inte över vad för sorts information de delar med sig av. Det som skrivs på 

Twitter är publikt och kan läsas av vem som helst såvida användaren inte har valt att låsa sitt  

konto. Det innebär att vem som helst kan gå in och läsa inlägg som postas där. För att få tillgång 

till informationen på Twitter krävs det inte ens att man har ett konto utan den finns öppet 

tillgänglig för alla. 

Denna öppenhet har väckt ett intresse hos oss att undersöka vad svenska twitteranvändare själva 

tycker att gränsen går och vad som är accpeterat att skriva eller inte skriva. Vi vill titta på om 

privat information är något som de delar med sig av även om tjänsten är publikt och vad 

användarna har för åsikter om att skriva om dessa privata områden på tjänsten. 
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1.1 Syfte 

Twitter är en öppen plattform och en social nätverkstjänst i form Av en mikroblogg. Som 

medlem på denna tjänst kan man dela med sig av meddelanden på ett begränsat antal tecken. Vad 

väljer man som twitteranvändare att skriva och dela med sig av då? Vi intresserade oss för vad 

just svenska twitteranvändare har för åsikter kring gränsen mellan privat och publikt, vad är 

faktorerna  som avgör vad de skriver på Twitter och inte. Vi ville undersöka vad användarna 

själva anser vara för privat att skriva om och anledningarna till varför. Skriver svenska twitter 

användare precis vad som helst på twitter? Eller finns det några anledningar som gör att de 

tvekar till att skriva? Är det för att det är privat eller beror det på något annat? Med hjälp Av 

denna studie önskar vi få en bättre förståelse i ämnet. 

1.2 Frågeställning

Var anser en svensk twitteranvändare att gränsen går mellan publikt och privat på Twitter?
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1.3 Begreppsdefinition

I denna uppsats använder vi oss av begrepp som vi nedanför redogör i en ordlista.

Mikroblogg: Samlingsnamn för tjänster i liknelse med Twitter. Där användare endast kan skriva 

begränsat antal tecken per inlägg/meddelanden. Kommer från ordet blogg.

Tweet / Twittra: Med tweet menar vi ett textmeddelande som en användare har skrivit på 

Twitter. Det kan vara antingen vara skickat till alla sina följare eller så kan det vara riktat till en  

eller flera specifika användare. Twittra innebär att utföra handlingen av att skriva en tweet.

Retweet/Retweeta: Att återpublicera någon annans tweet till sina följare. Kan göras med egna 

kommentarer eller utan. Retweeta innebär att utföra handlingen retweet.

Feed: En lista eller ett flöde på Twitter där användarens egna tweets/retweets och dennes följares 

tweets/retweets samlas.
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2. Bakgrund och aktuell forskningsfront 

I det här kapitlet går vi igenom områden och tidigare forskning som är relevanta för vår studie. 

Vi går igenom begrepp som sociala nätverk, sociala medier och förklarar hur tjänsten Twitter 

fungerar. Detta gör vi för att det ska bli lättare att förstå ämnesområdet och studiens syfte. För att  

få en djupare förståelse om tjänsten Twitter så har vi även tittat på tidigare forskning där olika 

forskare försöker ge oss en djupare förståelse om varför folk använder sig av sociala medier av 

denna typ och vad för typ av information som användare delar med sig av på tjänsten. Detta gör 

vi för att vi vill ta reda på hur och vad man skriver på sociala medier och hur detta visar sig på 

tjänsten. Vi granskar senare studier som berör integritet i i sociala medier för att förstå hur det 

påverkar människor och hur medvetna människor är med hur publika dessa tjänster är. Vi vill 

även se om detta i sådana fall påverkar människorna i vad de skriver och delar med sig av på 

dessa tjänster och framför allt på tjänsten Twitter.

2.1 Sociala nätverk

Ett socialt nätverk är en individs sociala relationer och det kan ha olika storlek och 

ihopsättningar i olika grupper i befolkningen. Detta är ett begrepp som funnit sedan 1950-talet 

och att ha goda sociala relationer samt stöd betraktas vara en grundläggande faktor bland 

människors behov. (Nationalencyklopedin 1995, s. 33)

 “Att vara integrerad i ett socialt nätverk förser individen med erfarenheter, återkopplingar och 

sociala roller.” (Nationalencyklopedin 1995, s. 33)

Konceptet av datorstödda sociala nätverk har funnits sedan 1960-talet och har efter internets 

framfart expanderat stort online med viral spridning och genom ekonomiska intressenen. Även 

om dessa online tjänster kan se olika ut idag så delar dem oftast några grundegenskaper. Vilka 
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exempelvis kan vara att man har en profil som andra kan ta del av med syfta att presentera sig 

själv. Att kontakta andra personer, att själv bli kontaktad av någon eller att dela någon form av 

intresse med andra personer (Gross & Acquisti, 2005). Genom dessa profiler så kan folk hitta 

och interagera med varandra genom sökning på olika kriterier.

Dessa sociala nätverk online har oftast syftet att få människor att på något sätt kommunicera med 

varandra. de Moore (2010) skriver att sociala medier är det yngsta formen av 

kommunikationsteknik och att de håller på att bli en hörnsten i vårt samhälle. Han menar att  

vikten vid dessa tjänster ligger i dialog och samtal. Tvåvägsdiskussioner mellan individer som 

för dem samman genom att upptäcka och dela information.

Att bli medlem på sociala nätverk är ofta gratis och tjänsterna finns ofta online på en webbsida. 

Många nya sociala nätverk, så som till exempel Facebook eller Twitter, erbjuder även 

applikationer till olika typer av smartphones att ladda ner för att kunna interagera med tjänsten  

på flera olika sätt. Även om medlemskapat är gratis så kräver en del av dessa tjänster att man ska 

vara medlem för att kunna ta del av innehållet som finns på tjänsten(erna).

2.3 Sociala medier

Forskare vekar inte vara helt ense om vad som innefattar uttrycket social media och vad som 

skiljer detta från liknande koncept som web 2.0 och användargenererat innehåll. Men i och med 

lanseringen av sociala nätverk sidor som Myspace (grundat 2003) och Facebook (grundat 2004) 

så myntades uttrycket social media så som vi känner till det idag (Kaplan & Haenlein 2010, 

s.60). Kaplan & Haenlein (2010, s. 61) menar att social media är något som bygger på konceptet 

av web 2.0 och som tillåter uppbyggnad och utbyte av användargenerat innehåll. Sociala medier 

är ett medie för social interaktion, vilket är mer än bara social kommunikation. 

Sociala medier finns i flera olika former som till exempel magasin, forum, webbloggar, sociala 

bloggar, mikrobloggar, wikis, fotosidor och videosidor. Vidare identifierar Kaplan & Haenlein 
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(2010, s. 62) sex huvudkategorier som innefattas i begreppet social media. Dessa är bloggar, 

samverkande projekt (t.ex. wikipedia), sociala nätverkssidor (t.ex. Facebook), 

innehållsuppbyggda-communties (t.ex. Youtube), virtuella spelvärldar (t.ex. World of Warcraft) 

och virtuella socialavärldar (t.ex. Second Life). Kietzman. et al (2011) beskriver i sin rapport om 

sju olika block som fungerar som ett ramverk för att identfiera vilka funktioner som finns på 

olika sociala medier tjänster. Dessa sju är identitet, konversation, delning, närvaro, relationer,  

rykte och grupper. På  exempelvis tjänsten Youtube så är huvudblocken delning, konversationer, 

grupper och rykte. 

Social media har även möjliggjort för företag att nå ut till kunder på ett nytt sätt och de kan på ett  

relativt billigt sätt nå ut med reklam till stort antal personer. Kaplan & Haenlein (2010, s. 67)  

skriver till exempel om Dell som har ökat sina intäkter på över 1 miljon dollar genom att kunder 

har uppmärksammat deras realisationer genom Twitter. Även svenska företag som SJ AB 

använder sig dagligen av Twitter1. Där kan de informera, ha direktkontakt och svara på frågor 

som deras kunder har. Även stora och kända artister använder sig av sociala medier för att 

marknadsföra sig och ha en kontakt med sina fans. Denna här typen av kontakt har myntat ett 

nytt uttryck som kallas för social business vilket menar på att social media har blivit mer än ett 

marknadförings område. Det har möjliggjort för anställda på företag att ha en mer öppen relation 

med omvärlden. Men med detta följer även risker vilket kan skada ett företags eller en artists  

rykte. Ett exempel som blev känt nyligen var när Ashton Kutcher2 skrev missriktad kritik på 

Twitter om en amerikansk fotbolltränare som blivit uppsagd från sin tjänst. Han fick massvis 

med negativa kommenterar och var senare tvungen att ta bort sin tweet och be om ursäkt. 

Denna öppenhet som finns på sociala medier kan vara ett problem även för privatpersoner. 

Kaplan & Haenlein (2010. s 67) skriver att vi genom våra mobiltelefoner och dessa sociala 

medier tjänster nu detaljerat kan följa våra vänner halvvägs över hela världen.  

1 https  ://  twitter  .  com  /#!/  SJ  _  AB  
2 http  ://  aplusk  .  posterous  .  com  /  twitter  -  management  
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2.4 Twitter

Twitter är den engelska definitionen av kvitter och är en så kallad mikroblogg som ligger på 

webbadressen http://www.twitter.com. Den första prototypen för Twitter släpptes år 2006 i USA 

och deras högkvarter ligger i San Fransisco. Grundaren till Twitter heter Jack Dorsey. 

Informationen på Twitter byggs upp av så kalllade tweets vilka är korta meddelanden på 140 

tecken som man delar med sig av. Dessa tweets kommer upp på användarnas profil och hamnar i 

en så kallad feed, vilket är ett flöde med information. Det går även att ta del av andra användares 

tweets genom att följa dem, då prenumererar man på dennes tweets och deras tweets kommer då 

också upp samma feed. 

Twitter skriver att deras tjänst är ett real-tids informations nätverk som ger dig den senaste 

informationen av det som du tycker är intressant. Tanken är man som användare ska följa de 

publika strömmar som man tycker är intressant och tilltalande 3. 

Att bli medlem på twitter är gratis men man behöver inte vara medlem för att ta del av 

informationen som skrivs där. Dock så behöver man ett användarkonto om man vill skapa sina 

egna flöden och för att följa andra användare. Twitter kan användas både via Twitters webbsida 

eller via en applikation på datorn eller i mobiltelefonen. 

Tweets kan innehålla endast tecken, bilder eller länkar exempelvis videos eller olika webbsidor.  

Eller så är det en kombination av dessa olika typer. För att skriva till en annan användare måste 

man skriva ett snabel-a (@) följt av användarnamnet man använder sig av. 

När användarna skriver en tweet så kan de också använda sig av en så kallad hashtag. En hashtag 

startas med tecknet # och sen följt av ett ord till exempel #politik. Det kan vara det ämne som ens 

tweet behandlar. Det finns även trends vilket är precis vad det låter som, olika trender det vill  

säga ämnen, namn, olika hashtags eller exempelvis nyheter som är populära för tillfället. Dessa 

cirkulerar bland användares tweets och listas upp beroende på sin popularitet. Man kan även 

3 https  ://  twitter  .  com  /  about  

10

https://twitter.com/about
https://twitter.com/about
https://twitter.com/about
https://twitter.com/about
https://twitter.com/about
https://twitter.com/about
https://twitter.com/about


vidarebefordra eller återpublicera någon annans tweet, förutsatt att de inte har låst konto, detta  

kallas att retweeta. Det finns även en funktion ifall man vill skicka privata meddelanden till en 

annan användare, detta heter Direct Message och kallas i folkmun att skicka DM. Dessa 

meddelanden går endast att skicka till en användare som följer dig. 

Tweetsen som skrivs av användare är publika och kan ses av alla människor. Men det går att 

ställa in så att det som skrivs är privat. För att en annan användare ska kunna läsa tweets från en 

användare som har ett låst konto så måste den skicka en förfråga att den får följa person med låst 

konto. Den förfrågade personen måste då acceptera att denna får följa ens tweets innan dessa 

kommer upp på den andres feed. 

Det går att göra sökningar på hashtags, trender eller andra ord på Twitter. Om man gör en 

sökning på en hashtag eller ett ord så visas alla tweets som innehåller detta ord i ens feed, även 

från användare som man inte följer. Det finns även en funktion kallad Location som innebär att 

den som twittrar kan välja ifall man vill visa sina GPS-koordinater, plats eller stad man twittrar  

ifrån. Detta för att visa sin position för sina följare. I vissa twitterprogram kommer även en liten 

karta upp som visar positionen man befinner sig på. 

Halva svenska befolkningen besöker eller använder sig idag av sociala medier (Findahl, 2011). 

Användandet av sociala medier ökar mer och mer, speciellt den mest populära tjänsten 

Facebook. I USA är användandet av Twitter lite större än i Sverige i dagsläget och åldern på 

användarna blir lägre och lägre. Findahl skriver att 33% av twitteranvändarna är mellan 16-25 år 

och 24% är mellan 26-35 år gamla. Han skriver även att det är 7% av den svenska befolkningen 

som använder sig av tjänsten Twitter vilket är färre procentantal än i USA. 
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2.5 Användning och innehåll på sociala medier

Twitter som är en mikroblogg har blivit en ny populär plattform att kommunicera med, både via 

datorn och handhållna enheter såsom mobiltelefon, surfplatta och så vidare. Enligt en artikel i  

The Telegraph4 så skrev twitteranvändarna 50 miljoner tweets per dag i februari 2010. Enligt 

Twitters blogg5 så skrev Twitteranvändarna 65 miljoner tweets per dag i juni samma år och enligt 

samma blogg6 så skriver användarna i snitt 140 miljoner tweets per dag år 2011, vilket visar på 

en markant ökning och popularitet av tjänsten. I en studie som Bishop (2007) har utfört så 

identifierar han vilka olika typer av användare det finns på online communties och hur de 

interagerar på sidan. Det finns fem olika typer av användare enligt Bishop som beroende på 

aktivitet delas in i olika kategorier. På ena sidan finns lurkers som knappt inte deltar alls utan 

bara observerar och på andra sidan finns det elders som deltar aktivt dagligen och ger support till 

andra användare. 

Naaman, Boase & Lai (2010) skriver att semi-publika plattformar som exempelvis Twitter eller 

Facebook representerar en ett nytt sätt att kommunicera. I de här tjänsterna postar användarna 

korta status meddelanden eller länkar till till exempel artiklar, foton eller videos. De kallar dessa  

flöden för social awareness streams (SAS). Författarna kategoriserar upp innehållet av 

meddelanden postade i dessa SAS och undersöker även hur meddelandets innehåll varierar från 

användarnas karaktär, personliga nätverk och användarmönster.  De delar upp användarna, 

baserat på vad de skriver, i två grupper: Informers (20% av användarna) och Meformer (80% av 

användarna). Informers postar huvudsakligen inlägg som handlar om information och Meformers 

postar mest om saker som rör dem själva.

Vidare undersöker Java, Finfin, Song och Tseng (2007) de topologiska och geografiska 

egenskaperna i samband med Twitter. I studien analyserar de och försöker förstå användarnas 

4 http  ://  www  .  telegraph  .  co  .  uk  /  technology  /  twitter  /7297541/  Twitter  -  users  -  send  -50-  million  -  tweets  -  
per  -  day  .  html  
5 http  ://  blog  .  twitter  .  com  /2010/06/  big  -  goals  -  big  -  game  -  big  -  records  .  html  
6 http  ://  blog  .  twitter  .  com  /2011/03/  numbers  .  html  
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skäl till varför och hur de använder sig av tjänsten Twitter. Författarna menar på att personer 

använder sig av detta medie för att dela med sig av sina vardagliga händelser samt att söka efter 

information och nyheter. Författarna menar att de huvudsakliga anledningar till varför individer 

använder sig av Twitter är vardagligt prat om exempelvis vad man gör, konversationer mellan 

användarna, dela med sig av information via URL:er, för att rapportera nyheter, ens vänner eller 

om man söker nån form av information. Ronsson & Zhao (2009, s. 245) har i sin studie 

identifierat fem syften varför människor twittrar: för att hålla kontakten med kollegor och 

vänner, för att öka synligheten av intressanta saker för ens sociala nätverk, samla information för 

arbete eller intressen, för att hitta hjälp eller åsikter/synpunkter och för att släppa ut emotionell  

stress. I en artikel skriven av Dumais & Leibling & Ramage (2010) har de med hjälp av ett 

verktyg som heter Labeled LDA kartlaggt innehållet i det som skrivs på Twitter och grupperar 

sedan upp innehållet i fyra olika kategorier.  Den första kategorin är ämnen som handlar om till  

exempel hobby och intresse, den andra är stil, det vill säga humor och sätt att skriva på, den 

tredje är status då man till exempel berättar vart man är eller vart man gör och den fjärde är  

social vilket till exempel är en konversation där man planerar något med vänner.  

Det finns olika teorier om varför personer twittrar. Liu, Cheung och Lee (2010) har kommit fram 

till åtta anledningar som motiverar användarna till att fortsätta med sitt twittrande. Dessa är egen  

dokumentation, delning av information, social interaktion, underhållning, tidsfördriv, personliga 

uttryck, medelmåttig lockelse och bekvämlighet. De menar att om en användare är nöjd och får  

den tillfredsställelse som de kräver från tjänsten så kommer de fortsätta att använda sig av den. 

Detta är indelat i fyra olika kategorier som representerar tillfredsställelsen; innehåll, social,  

process och teknologisk tillfredställelse. Bishop (2007) menar på ett liknande sätt att användare 

deltar på online communties för att ge uttyck för någon form av lust.
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2.6 Integritet i sociala medier

Integer7 är det latinska ordet som integritet härstammar ifrån, med betydelsen hel eller komplett.  

Detta är ett ord som även kan ha många olika innebörder beroende på sammanhanget, 

exempelvis integritet som egenskap, rättighet, egen integritet, nationell integritet eller personlig  

integritet. Vi har valt att fokusera på den personliga integriteten, men då detta är ett begrepp som 

används i olika rättsliga sammanhang oftast så är det ändå inte definierat i den svenska lagen. 

Det råder en oenighet om vad som egentligen menas med begreppet personlig integritet och det 

leder till att det är svårt att få en allmänt accepterad definition av begreppet. Det finns stater som 

inte respekterar den personliga integriteten, sådana stater kallas för totalitära och är motsatsen till  

humanistisk stat. Enligt en årlig undersökning utförd av människorättsorganisationen Privacy 

International8 så var Sverige näst sämst i Europa år 2010 på att behandla invånarnas personliga 

rättigheter. 

Vi läste vidare i Sveriges rapport9 på Privacy International och hittade att Svenska Riksdagen i 

juni 2010 har röstat fram en ny proposition; En reformerad grundlag och vi citerar: “Vidare 

föreslås ändringar som syftar till att stärka och tydliggöra enskildas skydd mot intrång i fri- och 

rättigheterna från det allmännas sida, bl.a. mot betydande integritetsintrång som innebär 

övervakning eller kartläggning.”10. Detta tyder på framgång inom de lagar som Sverige idag 

lever efter.

Uppsatsen som Wely och Wanderlei (2010) har skrivit behandlar ett väl debatterat ämne; sociala 

mediers framfart och dess påverkan på den personliga integriteten. De skriver “I en humanistisk 

stat respekteras varje medborgares rätt att kontrollera vem som ska ta del av dennes privata 

uppgifter. Detta kallas för personlig integritet” (Wely & Wanderlei, 2010, s.4). Författarna vill i  

denna studie undersöka vilken inställning människor har till personlig integritet på internet. De 

7 http  ://  www  .  ne  .  se  /  lang  /  integritet  /212289  
8 https  ://  www  .  privacyinternational  .  org  /  ephr  
9 https  ://  www  .  privacyinternational  .  org  /  node  /6932#_  ftn  10  
10 http  ://  www  .  riksdagen  .  se  /  webbnav  /?  nid  =3322&  rm  =2009/10&  bet  =  KU  19  
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har undersökt gymnasieelevers inställning till denna fråga när det kommer till det sociala 

nätverket Facebook. I studien kommer författarna fram till att ungdomarna förlitar sig till ganska 

stor del på att sekretessinställningarna ska säkra deras privata information samtidigt som vissa är 

helt omedvetna om de faror som finns i och med att de är medlemmar i sociala medier. De är inte  

heller helt medvetna om att det som publiceras på Facebook därefter också ägs av Facebook.

Liknande har Barnes (2006) gjort en studie i USA på unga människor och hon undersöker vad de 

skriver eller delar med sig av för privat information på social nätverk och hon menar på att detta 

har eller kan ha konsekvenser. Författaren skriver att vuxna ofta är mer medvetna om intrång på 

privatlivet medans ungdomar villigt ger ut personlig information. Detta beror på att ungdomar 

inte är medvetna om det offentliga med Internet. Barnes skriver också att sociala nätverk online 

skapar nya former av socialt beteende som suddar ut gränsen mellan online och verkliga livet 

(offline). I en undersökning som hon gjorde på studenter och deras medvetenhet om det privata 

på Facebook menar hon på att vissa studenter kanske är medvetna om att Facebook inte är en 

privat plats men att många agerar som att det vore det.

Johansson (2011) har skrivit en kandidatuppsats kring facebookanvändares medvetenhet kring 

deras egna integritet och säkerhet på sociala medier i detta fall Facebook. Han vill visa attityden 

som användarna har till användningen av Facebook och vilka risker som tillkommer när man är 

medlem på denna typ av social nätverkstjänst. Studien visar att användarna känner sig säkra när 

de delar med sig av information och det kan ha att göra med att de upplever att informationen 

som de delar sker mellan dem själva och personer som de redan känner. Då detta är ett av två 

användningsmotiv han tar upp i studien, det vill säga att de är medlemmar i sociala nätverk för 

att interagera med sitt redan existerande nätverk av sociala kontakter, så kan även problem 

uppstå i deras egna säkerhet om de inte förstår de sociala reglerna som finns i nätverket. Hans 

resultat från studien visar att användarna gärna läser andras statusuppdateringar och intar 

information om vad andra gör, men avstår mer från att dela med sig av vad man själv gör.

Majoriteten av studiens respondenter svarar även att de aldrig har läst användarvillkoren för 

Facebook även fast de oftast inte är nöjda med standardinställningarna för sekretessen. Slutligen 
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kommer Johansson fram till att användarna visar att de inte känner sig tvungna att hålla tillbaka 

med privat information de delar, då de anser att deras liv online på Facebook reflekterar deras 

riktiga liv de lever. Därav känner majoriteten att de inte att de behöver ändra eller undanhålla  

privat information om sig själva. Vidare har Samuelsson (2011) gjort en studie där han tittar på 

hur svenska Twitteranvändares interaktion på Twitter ser ut. Han kan inte se några generella 

mönster om vad svenskar på Twitter skriver om men han kan se några mönster om vad 

användarna inte skriver om. Användarna skriver inte om personliga saker på Twitter då de inte 

tycker det är lämpligt där. En av de intervjuade personerna i hans studie säger att han inte skriver 

om privata saker för att han inte tycker det är nödvändigt att dela med sig av. Enligt denne så 

måste det finnas en gräns om vilken typ av information du delar eller inte delar med dig av.

Det finns flera studier om forskning kring sociala medier men som Humphreys & Gill & 

Krishnamurthy (2010, s. 2) skriver så är forskningen kring det som skrivs på sociala medier 

understuderat. Med bakgrund i de här tidigare studierna som vi har tittat på har det väckt ett 

intresse hos oss att undersöka var svenska användare själva tycker gränsen går mellan publikt 

och privat på tjänsten Twitter. Vi väljer svenska användare då det är dels här i Sverige som 

studien kommer att utföras och dels för att det finns relativt lite studier om just svenskar och 

deras användning och interaktion på sociala medier. Vi vill undersöka och se om det finns något 

mönster i vad användarna väljer att skriva om eller att inte skriva om. Som en av de intervjuade i  

Samuelssons (2011, s. 32) studie tyckte att det måste finnas någon gräns av vad man delar med 

sig av eller inte. Genom den här studien så vill vi undersöka och se om vi kan skaffa någon 

förståelse för vart den här gränsen går hos svenska twitteranvändare. Då vi inte har sett någon 

tidigare forskning i denna fråga hoppas vi kunna bidra till nya kunskaper och insikter i hur 

svenskars användning på Twitter ser ut. Vår studie kommer att undersöka mer ur etisk synvinkel 

om integritet än ur en säkerhetssynvinkel.
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3. Metod

3.1 Val av metod

Beroende på vad man har för frågeställning i sin studie så leder det till olika val mellan 

datainsamlingsmetoder. Bell (2006, s. 115) skriver “När man har bestämt sig för ämne, slipat på 

formuleringar och specificerat frågeställningarna kan man börja tänka på hur man ska bära sig åt 

för att få tag på den information man behöver”. För att bestämma vad man vill undersöka kan 

man ta hjälp av tre punkter i form Av en checklista vi skapat; 1. Vad är vårt slutgiltiga mål och 

syfte med enkäten. 2. Vad vet vi om ämnet vi ska undersöka och vilka fakta finns det kring detta 

3. Vem är det vi vill undersöka. När vi med hjälp Av detta bestämt vad vi ville undersöka i vår 

studie så bestämde vi oss först att göra en kvantitativ enkät undersökning som skulle spridas 

genom svenska twitteranvändare. 

Vi kommer inte alls använda oss av observationsteknik då vi anser att den metoden inte passar 

vår undersökning. Då vi vill få en bred syn och människors attityder till hur användare på Twitter 

ser på sitt twittrande så väljer vi att använda oss av metoden enkät. När vi påbörjade vår studie 

siktade vi på att få in så pass många svar på vår enkät att vi sedan skulle kunna filtrera ut några 

enstaka personer för att kunna intervjua för att få en djupare insikt på hur en svensk 

twitteranvändare ser på gränsen mellan det publika och privata. Tanken med intervjuerna var att  

de skulle fungera som en komplettering till vår enkät där vi har förhoppningar om att få djupare 

kunskaper i vissa frågor som vi har eller som eventuellt skulle kunna dyka upp under tiden för 

den här studien. Inga intervjuer har dock pågrund av tidsbrist utförts. 
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3.2 Datainsamling

För datainsamlingen till vår enkät så valde vi att göra en webbenkät vilket kändes naturligt då det  

var det enklaste sättet att få tag på respondenter. Det mest lämpliga verktyget för oss fann vi vara 

Google Docs variant av formulär. Det är en form vi arbetat med tidigare och är vana vid att 

använda och det är även gratis att använda sig av. Det har även sina fördelar då man kan 

sammanställa svaren i både Exceldokument samt få upp diagram och tabeller direkt i verktyget.  

Det är också enkelt i formuläret att göra filtreringsfrågor vilket vi använde oss mycket av då vi 

till exempel i början av enkäten kunde filtrera bort alla som inte har ett twitterkonto. 

Då det är viktigt att enkätfrågorna ska ha ett sådant språk så att respondenterna förstår vad vi 

menar så var vi noga med att undvika mångtydiga ord som kan ha olika innebörder för olika 

människor (Bell 2006, s. 138). Man ska även vara uppmärksam på att vissa ord är värdeladdade 

och kan vara ledande för respondenten. För att vara säkra på att vi inte hade några sådana ord så 

gick vi igenom dem flera gånger med vår handledare. Vi valde även ut tre testpersoner som fick 

testa enkäten och ge respons på frågorna och kritik till oss innan vi skickade ut den till 

allmänheten. I och med detta arbete så gjorde vi om vissa frågor i flera omgångar så att de blev 

formulerade på ett så bra sätt som möjligt. 

Vi spred enkäten till vår egna population genom de olika medierna Facebook och Twitter. I första 

hand Twitter då vi hade avgränsat oss att bara ta in svar från personer som har ett twitterkonto. 

När vi spred vår enkät genom Twitter så använde vi oss av hashtagen #svpt i vår tweet. #svpt står 

för “svenskar på twitter” och är en relativt känd hashtag bland svenska twitteranvändare. Alla 

tweets som har denna hashtag listas automatisk på sidan http  ://  svpt  .  nu  /  . Denna hashtags används 

ofta av svenska twitteranvändre som vill nå ut till personer som vanligtvis inte läser deras tweets,  

alltså till personer som inte följer dem. Vi använde oss även en gång av hashtagen #svpol vilket 

också är en  hashtag som används av många svenska twitter användare. #svpol används främst 

när man skriver någon tweet som är relaterad till svensk politik. Det är en hashtag som används 
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när användare vill visa sin synpunkt eller starta en diskussion på twitter. Denna hashtag har också 

en anslutande webbsida http  ://  svpol  .  se  . 

Men denna sida skiljer sig lite från föregående då denna inte listar alla tweets som har hashtagen 

#svpol utan sidan är mer uppbyggd som en samlingsplats där det postas nyheter och inlägg. Det 

fanns en viss risk med att använda sig av #svpol hashtagen då det skulle kunna generera svar från 

användare som bara skriver om politik. Vi använde oss av dessa hashtags för att även få in svar 

från folk som inte följer oss och som är svårare att nå genom vår egna population. Vi bad även 

våra följare att retweeta våran tweet så att denna skulle spridas till deras följare och att deras  

följare retweetar den så att den sprids till deras följare och så vidare. Enkäten postades även på 

forumen Flashback och Swedroid, vi valde att placera trådarna om enkäten på de delar av 

forumen som vi tyckte var passande för den här typen av ämne. Vi hoppades att detta skulle 

generera en stor spridning bland respondenterna och att det även skulle generera ett 

tillfredsställande antal svarande. 

I och med valet av webbenkät så hade vi en förhoppning om att vi på ett effektivt sätt kunna nå 

ut till många människor på ett tidseffektivt sätt. Att enkäten var en webbenkät gjorde så att datan 

automatiskt sparades digitalt från respondenterna vilket då gjorde att vi också sparade tid på att  

inte behöva föra in datan manuellt i olika datorprogram för senare analys. Vilket skulle vara 

nödvändigt om vi hade gjort till exempel en pappersenkät. 

Då vi är noga med att respondenterna av enkäten ska få behålla sin anonymitet, fast det låg i vårt  

intresse att kunna få intervjua en respondent, löste vi det på följande vis. I slutet av enkäten så får 

man frivilligt fylla i sin e-mailadress med syfte att vi ska kunna kontakta dem för att utföra en 

intervju kring det vi undersöker med Twitter. Då vi inte kan kontrollera vart i landet våra enkät 

respondenter är bosatta skrev vi även att de som kan tänkas ställa upp på att bli intervjuade bör 

vara bosatta i Stockholm för att kunna utföra den. 

Vår webbenkät låg ute online i drygt en vecka och under den här veckan så spred vi den genom 

tidigare nämnda medier. 134 stycken svarade på enkäten vilket är lite mindre än vad vi hade 
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hoppats på men ändå tillräckligt med svar för att vi ska kunna använda data och få information 

från den. Innan vi gjorde enkäten så hade vi en förhoppning att vi skulle kunna nå ut till 

slumpmässiga twitteranvändare genom till exempel ett verktyg som väljer ut slumpmässiga 

användare på Twitter. Men då detta inte visade sig vara möjligt så fick vi sprida enkäten genom 

vår egna population och försöka nå slumpmässiga användare på ovan beskriva sätt. Det kan ha 

påverkat till varför det blev färre svar än vad vi hade hoppats på från början.

3.3 Resultat 

Vår undersökande enkät (se bilaga 1) kring Twitter gav oss 134 svar totalt. Av dessa hade 115 ett 

konto på Twitter och resterande 19 hade det inte, grundat på detta så tänkte vi bearbeta resultaten 

utifrån de 115 respondenter som har ett Twitterkonto. Utifrån dessa 115 har vi raderat 3 svar som 

vi anser är oseriösa, eller inte användbara. Vi väljer att ta bort dessa svar på grund av att detta 

inte kommer hjälpa vår studie. En av respondenterna skriver att den exempelvis har twittrat  

999999999999999999 gånger. Den här respondenten verkar tyvärr inte seriös och vi väljer att 

bortse från dennes svar. 

En annan respondent har på något sett missat att svara på en sida i vår enkät. Alla frågor utan de 

frivilliga frågor i slutet var respondenterna tvugna att svara på så något måste gått fel när denne 

svarade på enkäten, vad exakt som har hänt är inget vi kan se såhär i efterhand. Vi kan då 

exempelvis inte veta hur många tweets respondenten har gjort eller hur aktiv den är på tjänsten så 

vi valde att ta bort dennes svar från enkäten och får räkna det som bortfall. En tredje respondents 

svar som vi också tagit bort verkar mest vara upprörd över vår enkätundersökning och varje gång 

tillfälle fanns att skriva egna kommentarer i enkäten så har denne påpekat just det och har inte 

givit några svar som är relevanta för undersökningen. Så resultaten vi redovisar är baserat på 112 

svar. Detta var ett medvetet val då vi endast ville ha svar från respondenter som har ett konto och 

från respondenter som har gett tillförlitliga svar.
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För att ta reda på vår åldern på våra respondenter för undersökningen räknade vi ut medelåldern 

på våra respondenter och kom fram till att den avrundat uppåt blev 26 år. Medelålders uträkning 

är baserad på det antal respondenter vi presenterar och analyserar, det vill säga 112 stycken.

Av dessa 112 som har ett konto på Twitter så var 52% kvinnor och 48% män (figA). 

Majoriteten av respondenterna blev medlemmar på tjänsten år 2009 (38%) och år 2010 (31%). 

Drygt 78% av respondenterna svarar att de använder sig av Twitter flera gånger per dag och av 

de som svarat så har den som skrivit mest på Twitter twittrat 36840 gånger. Majoriteten (49%) av 

respondenterna svarar att de twittrar flera gånger per dag och två stycken av respondenterna 

svarar att de aldrig har skrivit en tweet överhuvudtaget. 65% av respondenterna identifierar sig 

mest med den karaktär på Twitter som läser mer än vad de skriver. På frågan hur många följare 

har du så har den som har mest följare svarat 2602 följare och tre stycken av respondenterna 

svarar att de inte har några följare alls. 

 FigA: Av våra 112 respondenter var 52% kvinnor  och 48% män.
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78% av våra respondenter använder sig av Twitter flera gånger per dag, de främsta anledningarna 

till att de använder twitter är underhållning, att skriva statusuppdateringar om sig själva,  

tidsfördriv, konversera med vänner och för att läsa nyheter. 

43%  av alla respondenter svarar att de twittrar mest om deras tankar, det nästa populäraste 

området som respondenterna twittrar om är vardagliga händelser(fig B).

I fig B. så frågar vi respondenterna vad de twittrar mest om.
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 På frågan om vilka områden respondenten sett någon andra twittra om så finns det inget område 

som är tomt. De områden som respondenterna sett mest av är tankar, vardagliga händelser, 

nyheter, musik och politiska åsikter. De områden som respondenterna sett minst av är olaglig 

verksamhet, rasistiska åsistker/kommentarer, bruk av droger och din lokalisering/position(fig C).

fig C.  Om respondenterna sett någon annan twittra om dessa områden
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När vi frågar huruvida det de skriver på Twitter är sant eller inte svarar 72% att det de skriver 

alltid är sant. 65% anser att det mest opassande att twittra om är rasistiska kommentarer eller  

åsikter och tätt följt med 57% av respondenternas svar tycker de att kränkande kommentarer är 

opassande (fig D).

I fig D så frågar vi vad respondenterna tycker är opassande att skriva om på Twitter 
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Lite mer än hälften (58%) har någongång tagit bort en tweet de skrivit och de två främsta 

anledningarna till varför de tog bort den var för att de antingen stavade fel eller för att tweeten 

kunde misstolkas (fig E).

fig E: Anledning varför respondeterna tagit bort en tweet 

71% säger att de tvekat till att posta en tweet och 29% säger att det aldrig tvekat. Av de som 

svarar att de aldrig tvekat har majoriteten (17 stycken) inte reflekterat över anledningen varför.  

De som däremot tvekat svarar att de främsta anledningarna till att de tvekat är för att tweeten kan 

misstolkas eller för att den är för personlig/privat(se fig F). 
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I fig F. så frågar vi respondenterna varför de tvekat till att posta en tweet.

56% svarar också att de nångång tvekat till att posta en tweet, men postat den ändå. De främsta 

anledningarna till detta var att de ville få utlopp för sina känslor eller anser att det var viktigt att  

visa sin ståndpunkt. De som tvekat och svarade att de inte postat sin tweet ansåg att den var för 

privat (fig G). 
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I fig G. frågar vi respondenter om anledningen till varför de inte postade en tweet som de tvekade att posta

Nästan var tredje person (29%) i vår undersökning har inte tvekat till att posta en tweet. 

Majoriteten av dessa svarade att de inte har reflekterat över anledningen till detta. 11 stycken 

svarade att de skriver vad de vill och 5 stycken svarade annat. På annat frågan skrev 

respondeterna in anledningar till att de inte tvekat och de två största anledningar som gjort att de  

inte tvekat är att dessa bara skriver saker på Twitter som de kan stå för eller att de undviker att 

skriva något olämpligt som kan skada någon eller uppfattas som kränkande. 

70% visar sitt namn på Twitter medan 30% endast visar sitt alias (valfritt påhittade namn), 89% 

svarar att de inte har ett låst Twitter konto och 11 % säger att de har låst konto. Majoriteten 10 st 

av de som har låst konto svarar att anledningen till att de valt att ha det låst är att de vill kunna 

bestämma vem som får läsa deras tweets och inte (fig. H).
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fig.H.  På frågan varför våra respondenter har låst Twitterkonto svarade 10 st att de vill bestämma vilka som får läsa dennes 

tweets, 1% vill inte att man ska kunna retweeta denne och 1% vill endast ha sin privata krets på Twitter.
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4. Tolkning och analys

Under det här kapitlet kommer vi tolka och analysera vårt resultat från vår undersökning. 

4.1 Vilken typ är användarna som svarat

Majoriteten (78 %) av alla respondenter som har svarat på enkäten och har ett twitterkonto 

brukar aktivt tjänsten då de svarat att de använder sig av Twitter flera gånger per dag. 

Användarna svarar att de använder sig av tjänsten för flera olika syften vilket kan vara en orsak 

till att det är det som gör att de brukar tjänsten så pass aktivt som de gör. Att användarna är 

aktiva på tjänsten går också se genom att majoriteten av respondenterna svarar att de skriver 

tweets flera gånger per dag men ändå så identifierar sig de flesta av respondeterna att de ser sig 

mer som typen av användare som läser mer än vad de skriver. Vilket tyder på att även om de 

använder tjänsten ofta till att skriva så är det så att de använder tjänsten ännu mer till att läsa vad 

andra personer har skrivit vilket visar på ett aktivt användande av tjänsten.

Det är endast 12 respondenter av de 112 svar som vi har använt oss av som har ett låst konto på 

twitter. Av dessa 12 så har sju svarat att de endast har ett alias och visar alltså inte sitt namn på 

tjänsten heller. Av dessa sju så har fem svarat att anledningen till att de har ett låst konto är för att  

de vill veta vilka som kan läsa deras tweets och inte. De andra två har angivit anledningen att det  

antingen är för att man inte ska kunna retweeta dem eller att de endast vill ha sin privata krets på 

twitter. Att både ha ett låst konto och att endast visa alias på tjänsten kan tyda på att de vill ha  

stor kontroll över sitt bruk av tjänsten och endast ha personer som följer dem som de på ett eller 

annat sätt är bekanta med. Då detta dock är ganska få personer skulle en högre svarsfrekvens av 

denna typ vara mer tillförlitlig för att kunna göra en mer pålitlig analys. Intressant är dock att de 

som endast har alias och även har låst konto så har alla utom en tvekat till att posta en tweet. Om 

vi tittar på alla som har låst konto så har 2 av 12 personer inte tvekat till att posta en tweet. 
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4.2 Respondenternas åsikter

Vad användarna tycker är opassande att skriva om handlar inte så mycket om vad som kan 

uppfattas som privata saker som till exempel sex, känslor, kärleks och relationsproblem. 

Rasistiska åsikter och kräkningar mot andra är det störst andel tycker är opassande att skriva om. 

Dock tycker respondenterna att privata angelägenheter angående andra är ganska opassande att 

skriva om. Detta kan bero på att användarna då får reda på saker om en annans person privatliv 

utan att just denna person själv valt att skriva det. Vilket kanske uppfattas som känsligt då det är  

inte är de själva som har skrivit den informationen. En person som vi väljer att kalla Person X 

påpekar också detta i den öppna frågan i slutet av enkäten “Jag har inget emot när människor 

fläker ut sig själva eller sitt sexliv, men ibland så händer det att jag genom twitter får information  

om saker gällande människor som själva inte har valt det, och det tycker jag är obehagligt och 

olämpligt.” 

Familjeangelägenheter ligger också relativt högt upp på vad användarna tycker är opassande 

vilket är intressant då denna kategori ligger ganska nära privata angelägenheter angående andra. 

Känslor verkar vara ett relativt vanligt område att twittra om, det ligger tredje högst i tabellen om 

vad respondenterna har sett någon andra twittra om och det verkar inte uppfattas som något 

område som är opassande att skriva om då endast 5% har svarat att de tycker att det är det. Sex är 

också ett relativt vanligt område som respondenterna sett att det skrivs om men som inte heller  

uppfattas som speciellt opassande att twittra om. Det verkar som att de svarande tycker det är 

mer accepterat att skriva om privata saker om sig själva men när någon skriver något privat som 

berör och handlar om andra människor då kan det ses som opassande och inte okej. 

Generellt går det säga att de områden som respondenterna tycker är mest opassande att skriva om 

också är de områden som ligger lägst i tabellen om vad de har sett andra twittra om. Vilket också 

visar sig på frågan om hur ofta respondenterna har läst en tweet och tyckt den varit opassande. 

Där respondenterna svarade att de sällan (42%) eller ganska sällan (41%) läst en tweet och tyckt 
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den varit opassande. Det här kan ju dock också tyda på att majoriteten av det som skrivs av 

twitteranvändarna uppfattas inte som opassande utan det är bara enstaka tweets som kan 

uppfattas som olämpliga.

De tre vanligaste orsakerna till att användarna tagit bort en tweet är att de stavade fel, att det som 

skrevs kunde misstolkas eller att de skrev fel innehåll/information (fig. E). Att de tog bort en 

tweet för att den var för personlig eller privat är fjärde vanligast. Dock så är den andra vanligaste 

orsaken till att respondenterna tvekar till att posta en tweet just att den kan vara för 

personlig/privat. Det kan tänkas att de undviker att posta tweets som känns privata och det är 

därför som de inte behöver ta bort dessa i efterhand om de skulle ångra sig (fig. F). Därav gör det 

kanske att denna kategori kommer längre ner i tabellen på frågan vad anledningen till varför de 

har tagit bort en tweet. Det som dock talar emot ovanstående argument är att den vanligaste 

anledningen till att man tvekar till att posta en tweet är att den kan misstolkas. De främsta 

anledningarna till varför användare tagit bort en tweet är att de antingen stavat fel eller även här  

att tweeten kan misstolkas. Detta tyder på att användarna är mer eftertänksamma när det gäller  

innehållet i en tweet och att detta inte ska uppfattas fel av någon annan, än att innehållet är för  

privat eller personligt. 

Barnes (2006) skriver i sin studie kring ungdomars syn på deras egna privathet i sociala medier, i 

hennes fall Facebook. Hon skriver att unga ofta är mer villiga att skriva öppet om privata saker 

och att de inte är lika medvetna kring intrång i deras privatliv. I vår undersökning frågar vi våra 

enkätrespondenter om de tagit bort en tweet någon gång och anledningen till varför de gjort det 

om de svarat ja på den frågan. 29% av respondenterna svarar att de tog bort tweeten på grund av 

att den var för privat. Detta visar på att den större delen av de svarande inte tar bort tweets på 

grund av att de är för privata utan Av andra anledningar, vilket kan tyda på att majoriteten är  

ganska öppna med sitt privatliv på Twitter. 

Intressant är att de respondenter som tog bort en tweet på grund av att den var för personlig eller 

privat är 24 år eller yngre. Vilket ligger under meldelåldern på våra respondenterna i vår studie 
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och som vi väljer att kalla den yngre åldersgruppen, de från 26 år och uppåt blir därmed den 

äldre åldersgruppen. Det är intressant då Barnes skriver att unga är mer omedvetna om sitt 

privatliv och att äldre är mer måna om vad de skriver om sig själva samt den information de 

delar med sig av. Men det är de som är yngre än medelåldern i vår studie som då har tagit bort 

tweets av denna typ. Våra resultat visar också tecken på att det är inte bara är unga, som Barnes 

undersökt, som är villiga att skriva om privat information då de respondenterna i vår studie också 

delar med sig av privat information. Ifall den äldre åldersgruppen gör detta omedvetet eller är  

mer medvetna om öppenheten än den yngre är inget vi undersökt och mer undersökning krävs 

för att göra den analysen.

Johansson (2011) tar upp liknande frågeställning i sin studie då han vill undersöka Facebook 

användares attityd till tjänsten samt riskerna som kan tillkomma när man är medlem på sådana 

communities. Han menar att användare på sociala medier är så pass säkra när de delar med sig av 

information för att de känner att deras sociala krets på tjänsten redan består av personer som de 

redan känner. Då de anser att deras liv online reflekterar deras riktiga liv som de lever så känner 

användarna att de inte behöver dölja något kring deras privatliv. I vår studie svarade 72% av våra 

respondenter att det de alltid twittrar om är sant samt 43% säger att de twittrar mest om deras 

egna tankar (fig I). 

Fig. I 43% av respondenterna twittrar mest om tankar
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De twittrar även om deras vardagliga händelser väldigt mycket vilket tyder på att de är väldigt  

ärliga med vad de skriver och visar öppet, via detta sociala medie, sitt privatliv. Då Twitter även 

har en funktion kallad Location som innebär att man adderar sin position till sina tweets gör det 

att en användares följare kan se från vilken plats man twittrar ifrån. Om man använder sig av 

denna funktion tyder det enligt oss att man är villig att blotta sitt verkliga liv till sitt virtuella liv  

på sociala tjänster då man kan visa sina följare ens exakta GPS-koordinater. 

Detta talar lite emot Samuelssons (2011) studie där han menar att det inte finns något mönster i  

vad twitteranvändarna skriver om men han skriver att det finns ett mönster i vad de inte skriver 

om. Vilket är att de inte skriver om saker som är privata för att de inte tycker det är lämpligt att  

dela med sig av privat information på Twitter. Men med tanke på att nästan hälften av alla  

respondenter i vår enkät svarar att de twittrar om tankar vilket är något vi ser som ganska privat.  

Självklart går det ju att ifrågasätta vad det är för tankar de skriver men vi anser att tankar i  

överlag är privat information att dela med sig av då andra endast får tillgång till dina tankar om 

du väljer att yttra dem. Att användarna skriver privata/personliga tweets stärks även på frågan 

vad respondeterna sett andra twittra om. Då det visar sig att användarna sett andra skriva om 

privata/personliga områden som exempelvis känslor, kärlek/relationsproblem och sex, vilka alla 

ligger högt upp i tabellen. Detta stärker även Johanssons (2011) studie med att användarna är 

öppna med sitt privatliv på sociala nätverk.
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5. Slutsatser

Utgångspunkten för denna studie var att får svar på frågan var svenska twitteranvändare anser att 

gränsen går mellan publikt och privat Twitter. Vad som får dem att tveka till att dela med sig av  

personlig och privat information. Det dock varit svårt att adressera vad som är privat och publikt 

i den frågan som vi har undersökt. Vad som anses vara privat kan ju variera stort från individ till 

individ om vad man tycker är just privat information. En person tycker kanske att skriva om vad 

man äter till middag är för privat information medans en annan person kanske tycker det är helt  

okej att skriva om sina kärleks och relationsproblem på Twitter. Detta har gjort att det är svårare 

än vad vi först trodde att definiera vad privat är. Det kan helt enkelt vara ett begrepp som 

uppfattas olika av olika personer. Det har då under studien visat sig att vår studie inte riktigt ger 

svar på den frågan utan att den istället svarar på frågeställningen: 

Vad tycker en svensk twitteranvändare är opassande att skriva om på Twitter?

Vi har dock fått en generell bild eller en antydan av vad twitteranvändarna tycker är opassande 

att skriva på tjänsten och vilka de största anledningarna till varför de tvekar till att posta eller tar  

bort en tweet.

Användarna tycker inte privat information om sig själva är speciellt opassande att skriva om så 

gränsen går inte riktigt där. Vad våra respondenter främst tycker gränsen är olämplig går vid 

personlig/privat information om andra människor då dessa inte själv valt att skriva om detta.  

Detta kan kanske beror på att användarna tycker att de som personer får välja själv vad de delar 

med sig av och om vissa är öppna med sitt privatliv så får de vara det på grund av att det är 

självvalt. Men när de skriver privata saker om andra människor då blir det genast mer känsligt då 

det inte är personen själv som skriver det och denna information som det skrivs kanske inte är 

godkänd att visas för andra människor. Även rasistiska, kränkande kommentarer, olaglig 
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verksamhet och bruk av droger  tycker användarna inte heller hör hemma på Twitter, vilket 

kanske inte var ett helt oväntat resultat.

Vår studie visar en viss antydan till att twitteranvändarna är ganska öppna med privat 

information vilket tidigare studier både har talat för och emot. I tidigare studier så har det visats  

att yngre personer är mer omedvetna öppenheten på sociala nätverk och därför mer villigt delar 

med sig privat information. Vår studie har fokuserat på en något äldre åldersgrupp, utifrån det 

kan vi även se att denna äldre åldersgrupp också delar med sig av privat information. Vår studie 

undersöker dock inte helt om denna åldersgruppen är medvetna om öppenheten eller inte. Det 

finns däremot tecken som visar på att användarna tvekar att posta tweets som innehåller privat 

information även om den största anledningen till att majorieten tvekar att posta tweets är att de  

ska missstolkas. Ändå så ligger privat/personlig näst högst i tabellen och det kan tyda på att även 

om de är öppna med privat information så finns det tecken på att användarna är eftertänksamma 

med vad de postar. Denna eftertänksamhet skulle kunna vara en antydan om en medvetenhet om 

att Twitter är en publik tjänst. Dock krävs det mera studier för att kunna dra en sådan slutsats.

Resultatet av vår studie visar också tecken på att användarna är mer eftertänksamma över sina 

tweets när det finns en risk att dessa kan uppfattas fel eller misstolkas av andra personer än att 

tweetsen är av för personlig karaktär.

5.1 Metodkritik

När vi påbörjade vår studie hade vi en förhoppning om att vi med hjälp med något verktyg skulle 

kunna nå slumpmässiga twitteranvändre från Sverige. Vi visste att detta var möjligt genom 

Facebook och hoppades att liknande variant skulle vara möjlig på Twitter. Detta visade sig dock 

inte vara möjligt och vi fick istället sprida enkäten till vår population och försöka nå ut till  

användare på andra sätt. Att vi fick sprida enkäten på detta sätt medförde kanske att antal 

svarande blev lite lägre än vad vi hade tänkt och om det hade gått att sprida enkäten till  
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slumpmässiga användare hade då antal svarande eventuellt varit högre. En högre andel svarande 

hade kanske också gjort att datainsamlingens resultat blivit mer tillförlitligt.

En nackdel med att utföra en webbenkät är den möjliga risken med att få in oseriösa svar. Detta 

är något vi var väl medvetna om då vi använt oss av webbenkäter tidigare. Vi hade enkäten 

öppen i drygt en vecka och fick in 134 svar, vi gick igenom alla svar och fann några enstaka svar 

som var tydligt oseriösa. Vi valde att ta bort dessa svar då de inte kan hjälpa oss i vår 

undersökning. Dock känner vi ändå att en webbenkät är till vår fördel än vanliga pappersenkäter 

då vi på grund av tidsschemat lättare kunde sammanställa webbenkäten. 

Det finns också en risk med att göra webbenkäter på det sätt som vi har gjort, vilket är att vi kan 

inte säkerställa att en person endast svarar en gång. Utan risken finns att en person svarar hur 

många gånger som helst. Om denna studie, eller en liknande studie skulle göras igen så skulle en 

sådan här kontroll kunna läggas till för att säkerställa att detta inte sker. Detta skulle kanske 

eventuellt vara möjligt om man använder sig av något mer avancerat enkätprogram istället för  

Google Docs variant som vi har använt oss av.

När vi frågade efter respondentens ålder så valde vi att ha det svarsalternativet som en öppen 

fråga, alltså att man med siffror får fylla i sin ålder själv t.ex. 28. Detta var även något vi var lite 

oroliga över, då man i det verktyget vi använde för enkäten inte kan välja att respondenterna 

endast ska svara i siffror, utan risken fanns att de skulle fylla i med bokstäver. Detta skulle 

innebära mer arbete för oss i efterhand vid analysen, så vi var noga med att påpeka att det skulle 

svara i endast siffror. Turligt nog fanns det inga sabotörer och vi fick in allas ålder skrivna i 

siffror, utefter det kunde vi sedan enkelt räkna ut respondenternas medelålder.

När vi påbörjade vår studie hade vi en vision om att utföra några intervjuer på några av 

respondenterna från vår enkät. Vi insåg dock under studiens gång att vi inte skulle hinna med att 

utföra och hinna analysera intervjuerna under den utsatta tiden för denna studie. Kompletterande 

intervjuer till enkäten skulle dock vara intressant och hjälpa oss att få en djupare insikt i vad 

twitteranvändarna har för åsikt i ämnet kring denna studie då vi bara skrapar på ytan i denna 
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fråga med hjälp av enkäten. Om vi hade utfört intervjuer hade vi kunnat gå djupare in på frågor 

som kanske varit oklara eller gett vaga svar och fått mer information kring användarnas åsikter. 

Att följa upp en fråga som är otydlig gör man oftast lättare via en intervju då man direkt kan 

fråga vad respondenten menar, tycker eller anser då deras respons inte är något man kan förutse i 

en enkät. Resultatet av en intervju i vårt fall skulle kunna ha blivit en djupare inblick i svenska 

twitteranvändares åsikter kring vad de anser vara för privat att twittra om samt anledningarna till  

varför. Istället för att utgå ifrån en större grupp respondenter som ger ett resultat i procent hade vi 

nog kunnat få mera specifika och detaljerade svar. 
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7. Bilagor

7.1 Enkät

Undersökning om Twitter
Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver vår C-uppsats inom Medieteknik. Den här 
enkätundersökningen är en del av vår studie kring Twitter och därav är din åsikt viktig för oss. Vi 
uppskattar att du tar dig tid att svara på våra frågor.

Tack på förhand!

Gabriella Ekman & Victor Karlsson
Institutionen för kommunikation, medier och IT
Södertörns Högskola
* Required

Har du ett Twitter konto? *
●  Ja
●  Nej

Page 2
After page 1

Continue to next page
 

Note: "Go to page" selections will override this navigation.    Learn     more  .  
När blev du medlem på Twitter? *

●  2006
●  2007
●  2008
●  2009
●  2010
●  2011

Hur ofta använder du dig av Twitter? *
Med använder menar vi att logga in, läsa, söka info, skriva, e.t.c.

●  Flera gånger per dag
●  En gång per dag
●  Några gånger i veckan
●  En gång i veckan
●  Mer sällan
●  Aldrig

Hur många gånger har du twittrat sedan du blev medlem? *
Detta står på din Twittersida (Skriv svaret endast i siffror)

Hur många följare har du? *Detta står på din Twittersida (Skriv svaret endast i siffror)

Hur många följer du? *Detta står på din Twittersida (Skriv svaret endast i siffror)

Visar du ditt namn på Twitter eller har du endast ett alias? *
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●  Visar mitt namn
●  Endast alias

Vad använder du twitter till? *
●  Skriva status uppdateringar om dig själv
●  Söka information
●  Läsa nyheter
●  Dela med sig av information
●  Konversera med vänner
●  Lära känna nya människor
●  Tidsfördriv
●  Underhållning
●  Marknadsföring
●  I politiskt syfte
● Other: 

Hur ofta skriver du på Twitter? *
●  Flera gånger per dag
●  En gång per dag
●  Några gånger i veckan
●  En gång i veckan
●  Mer sällan
●  Aldrig

Vilken form av användare identifierar du dig bäst med om du ser till hur du använder dig av Twitter? *
●  Läser endast
●  Läser mer än vad du skriver
●  Läser och skriva lika mycket
●  Skriver mer än vad du läser
●  Skriver endast

Hur ofta använder du dig av Hashtaggar? *
Hashtaggar skrivs ut med symbolen # följt av ett ord (t.ex. #pengar)

S
äll
a
n

Gans
ka 

sälla
n

Gans
ka 

ofta

O
ft
a

Har du ett låst Twitterkonto? *
●  Ja
●  Nej

Page 3
After page 2

Continue to next page
 

Note: "Go to page" selections will override this navigation.    Learn     more  .  
Varför har du ett låst Twitterkonto? *

●  Vill bestämma vilka som får läsa mina tweets och inte
●  Vill inte att man ska kunna retweeta mig
●  Vill endast ha min privata krets på twitter

Page 4
After page 3

Continue to next page
 

Vilket av dessa områden twittrar du mest om? *
Markera det området du har skrivit eller brukar skriva om
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TankarSportNyheterSysselsättning (arbete, studier etc)SpelMusikTeknikVardagliga händelserPolitikProtester (mot 
företag, myndigheter etc)HyllningRasismKränkningarDrogerOlaglig verksamhetPrivata angelägenheter angående 
andraKänslorKärleks/relationsproblemSexDin lokalisering/positionPengar/EkonomiFamiljeangelägenheter (info/bilder 
på familjemedlemmar etc)Annat

Har du sett någon annan twittra om något Av dessa områden? *
●  Tankar
●  Sport
●  Nyheter
●  Negativt om arbetsplats/skola
●  Spel
●  Musik
●  Teknik
●  Vardagliga händelser
●  Politiska åsikter
●  Protester (mot företag, myndigheter etc)
●  Hyllning (I motsats till protest)
●  Rasistiska åsikter/kommentarer
●  Kränkande kommentarer
●  Bruk av droger
●  Olaglig verksamhet
●  Privata angelägenheter angående andra
●  Känslor
●  Kärleks/relationsproblem
●  Sex
●  Din lokalisering/position
●  Pengar/Ekonomi
●  Familjeangelägenheter (info/bilder på familjemedlemmar etc)

Tycker du något av dessa områden är opassande att skriva om? *
Markera de områden du tycker är opassande.

●  Tankar
●  Sport
●  Nyheter
●  Negativt om arbetsplats/skola
●  Spel
●  Musik
●  Teknik
●  Vardagliga händelser
●  Politiska åsikter
●  Protester (mot företag, myndigheter etc)
●  Hyllning (I motsats till protest)
●  Rasistiska åsikter/kommentarer
●  Kränkande kommentarer
●  Bruk av droger
●  Olaglig verksamhet
●  Privata angelägenheter angående andra
●  Känslor
●  Kärleks/relationsproblem
●  Sex
●  Din lokalisering/position
●  Pengar/Ekonomi
●  Familjeangelägenheter (info/bilder på familjemedlemmar etc)
●  Inget av alternativen

Är det du skriver på Twitter sant? *
A
ld
ri

Näst
an 

aldri

Näst
an 

alltid

All
tid
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Har du någon gång skrivit en tweet som du senare tagit bort? *
●  Ja
●  Nej

Page 5
After page 4

Continue to next page
 

Note: "Go to page" selections will override this navigation.    Learn     more  .  
Vad berodde det på att du tog bort den? *

●  Skrev till fel person
●  Den kunde misstolkas
●  Skrev fel innehåll/information
●  Missledande/olämplig hashtag
●  Stavade fel
●  För personlig/privat
●  För mycket negativ respons
● Other: 

Page 6
After page 5

Continue to next page
 

Har du någon gång tvekat till att posta en tweet? *
●  Ja
●  Nej

Page 7
After page 6

Continue to next page
 

Note: "Go to page" selections will override this navigation.    Learn     more  .  
Hur kommer det sig att du inte har tvekat? *

●  Bryr mig inte om vad andra tycker och jag skriver vad jag vill
●  Har inte reflekterat över detta
● Other: 

Page 8
After page 7

Go to page 11
 

Vad får dig att tveka till att posta en tweet? *
●  Den kan förolämpa någon
●  Språket kan uppfattas för grovt
●  Den kan vara för personlig/privat
●  Risk att fel person läser det
●  Den kan misstolkas
● Other: 

Har du någon gång tvekat till att posta en tweet men postat den ändå? *
●  Ja
●  Nej

Page 9
After page 8

Continue to next page
 

Note: "Go to page" selections will override this navigation.    Learn     more  .  
Vad var anledningen till att du postade tweeten/tweetsen? *

●  Kände mig tvingad till att göra det
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●  Tycker det var viktigt att visa min ståndpunkt
●  Ville få ut känslor
● Other: 

Page 10
After page 9

Go to page 11
 

Vad var anledningen till att du inte postade tweeten/tweetsen *
●  För stor risk att den kunde missuppfattas
●  För stor risk att folks skulle tycka den var stötande
●  För personlig/privat
●  För stor risk att fel person läser
● Other: 

Page 11
After page 10

Continue to next page
 

Hur ofta har du läst någon annans tweets och tyckt de varit opassande *
S
äll
a
n

Gans
ka 

sälla
n

Gans
ka 

ofta

O
ft
a

Om du någon gång uppfattat en tweet som opassande? Ge ett exempel på varför du upplevde den så
Frivillig

Hur gammal är du? *
Skriv svaret i endast siffror (t.ex. 28)

Kön *
●  Man
●  Kvinna

Fyll gärna i din e-mail adress nedan (frivilligt)
För att vi ska få djupare förståelse i vår studie söker vi personer att intervjua i Stockholm. Anonymitet garanteras och 
din e-mail adress kommer inte användas i något annat syfte än till kontakt för denna studie
Page 12

After page 11
Continue to next page

 

Tack för din medverkan!
Glömt inte att trycka på Submit för att göra klart enkäten.
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