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Even though lots of social media companies do not utilize all the information collected 

by the end-users today, no one knows what type of information they may want in the 

future. Accepting an End-User License Agreement (EULA) may imply that the 

company has the permission to gather any personal information, without having to ask 

for the end-users permission again as the information is already being stored in the 

database of the company. Young women is today one of the groups that is sharing, 

publishing and consuming the most information on social media. For that reason it is 

intreguing to study how young women are relating to the personal integrity on social 

media. The study concludes that there is a wide variation of how the women relates to 

integrity on the social media. 
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Disposition 
Studiens disposition är upplagd på följande sätt: kapitel 1 är en introduktion till det 

bakomliggande ämnet som studien berör. Kapitel 1 ger även en beskrivning om varför 

ämnet är relevant att studera ur ett samhällsperspektiv. Kapitel 2 syftar till att 

sammanfatta tidigare kunskaper inom området. Kapitel 3 övergår från en introduktion 

till en problemställning. Kapitel 4 innehåller bakgrund kring vad sociala medier 

definieras som och ger en beskrivning av de två sociala medierna Facebook och 

Instagram. Kapitlet redogör även för vad personlig integritet innebär. Kapitel 5 redogör 

för det teoretiska ramverk som studien använder sig av. Kapitel 6 ger en beskrivning av 

vad studiens syfte och definition är, i form av sex frågeställningar. Kapitel 7 innefattar 

metod samt tillvägagångssätt för studien. Kapitel 8 redovisar en sammanställning av hur 

respondenterna förhåller sig till personlig integritet på sociala medier med hjälp av en 

analys. Kapitel 9 ger en kortare sammanfattning av kapitel 8. Kapitel 10 innehåller 

diskussion kring analys av den insamlade datan. Kapitel 11, sista kapitlet, syftar till 

förslag på fortsatt forskning. 
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1. Inledning 
Kapitlet ger en introduktion till det bakomliggande ämne som studien berör. Kapitlet 
ger även en beskrivning om varför ämnet är relevant att studera ur ett 
samhällsperspektiv. 
 
Utvecklingen av program och funktioner som skapas på Internet går snabbt framåt 

(Lundeberg, 2015), speciellt när det gäller sociala medier. Det första sociala mediumet 

lanserades år 1997 (Boyd & Ellison, 2008) och därefter har det utvecklats fler. Den 

vetenskapliga artikeln Social Network Sites: Definition, History and Scholarship talar 

om flera marknadsundersökningar som visat på att användandet växer världen över 

(Boyd et al., 2008). Tidigare studier visar på att användandet av sociala medier har ökat 

från 53 procent från år 2010 till 77 procent år 2015 och används nu mera av alla 

generationer (Davidsson & Findahl, 2015). Utvecklingen har även bidragit till att många 

företag investerar pengar på olika sociala medier genom att annonsera (Boyd et al., 

2008). 
 

Annonseringen som syns på olika sociala medier styrs efter vad varje användare har 

publicerat för personlig information. Förslagsvis gäller det kön, ålder och relationsstatus 

(Lundeberg, 2015). Det gäller även information som användarnas intressen, 

personlighetsfakta och känslor (Edström & Fridh Kleberg, 2015). Anledningen till att 

annonseringen fungerar på detta sätt beror dels på att förbättra företagets tjänster och 

produkter men även för att företag lättare ska kunna skräddarsy reklam till olika 

målgrupper, vilket syftar till att optimera företagens försäljning och vinst (Lundeberg, 

2015).  
 

Det har förts många diskussioner under senare år om varför en tjänst som sociala medier 

behöver inneha så mycket information om en användare. Även om företag idag inte 

använder sig av all information som en användare anger på sociala medier vet ingen hur 

det kommer att se ut de kommande åren. Ett godkännande av ett användaravtal idag kan 

innebära att företag som om några år vill använda sig av informationen inte behöver be 

om tillstånd (Lundeberg, 2015), då informationen redan finns lagrad på tjänsternas och 

företagens servrar (Edström & Fridh Kleberg, 2015). 
 

Ovan nämns den dolda sidan av Internet, främst sociala medier, som skapar en 

problematisering av användarnas integritet. Flera användare har inte reflekterat över vad 
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som kan hända med sin personliga informationen på Internet (Findahl, 2014), vilket gör 

det intressant och relevant att studera just personlig integritet på Internet och sociala 

medier (Davidsson & Findahl, 2015).  
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2. Tidigare forskning 
Kapitlet syftar till att sammanfatta tidigare kunskaper inom området. 
 

Personlig integritet på sociala medier har i tidigare studier visat att det även kan ha 

positiva fördelar att dela med sig av personlig information på Internet. Genom att dela 

med sig av personlig information, som intressen och relationsstatus, på sociala medier 

skapar det möjligheter att hitta nya kontakter. Särskilt användbart är det för människor 

med dålig självkänsla eller låg livstillfredsställelse, men det är även användbart för 

användare som har svårt att bibehålla kontakten med gamla vänner (Ellison, Lampe & 

Steinfield, 2007). 
 

Studien Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and Privacy on the 

Facebook har syftat till att studera varför användare avslöjar information om sig själva 

på Facebook. Detta gjordes genom att ställa integritetsfrågor till studenter vid ett 

nordamerikanskt college och jämföra svaren med studenternas faktiska beteende. Fokus 

låg på frågor om integritet, användning av Facebook, inställning och medvetenhet om 

det som är synligt för allmänheten. Resultaten visar att större delen av studenterna är 

medvetna om profilens synlighet. Studien visar också på att studenterna har en 

tillförlitlighet på sin egna förmåga att kontrollera var informationen hamnar och väljer 

således att fortsätta publicera information på sociala medier (Acquisti & Gross, 2006). 
 

Den vetenskapliga artikeln Facebook and Online Privacy: Attitudes, Behaviors, and 

Unintended Consequences huvudsyfte har varit att undersöka beteendet och attityden 

till integritetsfrågor när det gäller användningen av Facebook. Studiens mål var att 

undersöka studenter på ett universitet i USA. Artikeln ger kunskap om att studenterna är 

medvetna om sin personliga integritet men ändå delar med sig av personlig information. 

Studiens resultat visar likaså att studenterna ser att fördelarna med användandningen av 

sociala medier överväger riskerna för intrång av deras privatliv. Facebook underlättar 

dessutom för studenterna att kommunicera med andra och om studenterna inte skulle få 

tillgång till denna funktion säger dem själva att de skulle känna sig socialt hindrade 

(Debatin, Horn, Hughes & Lovejoy, 2009).  
 

Sociala medier är en kommunikationsplattform som utvecklas kontinuerligt genom nya 

applikationer och ytterligare sekretessfunktioner (Debatin et al., 2009). I och med att 

Internet och sociala medier är under ständig utveckling medför detta att en aktuell 
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undersökning efter några år tappar relevans (Bergström & Nyberg, 2010). Det bekräftar 

en studie gjord i Sverige där resultaten visar att desto fler människor som använder sig 

av Internet desto mindre är oron över företagens övervakning och registrering om en 

användare. Samtidigt har nyare studier visat på att antalet oroade är densamma men att 

oron över hur företagen på Internet registrerar användandet har ökat (Findahl, 2014). 

Därav menar forskare på att det är viktigt att göra uppföljningar på undersökningar för 

att fylla kunskapsluckor kring ämnet (Bergström & Nyberg, 2010). 
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3. Problemställning 
Kapitlet redogör att det finns ett problem inom området som studien berör.  
 

Användare på sociala medier uppmuntras till ett självutlämnande som i normala fall 

annars aldrig hade uppstått (Ellison et al., 2007). I huvudsak handlar det om när en 

människa blir medlem på ett socialt medium då det krävs att ett användaravtal 

godkänns. Ett användaravtal kan variera då företag kan ha olika syften med den 

information som samlas in. Generellt sett så är användaravtalen otydliga för den 

vardagliga användaren då användaravtalet vanligtvis är långt och innehåller svåra 

termer. Med otydliga avtal vet ingen exakt var informationen en människa lämnar om 

sig själv hamnar, det vill säga vad den används till och av vem (Lundeberg, 2015). Det 

är viktigt att tydliggöra att ingen är tvingad till att utlämna information, men att många 

användare väljer att göra det ändå för att få tillgång till det sociala mediumet (Acquisti 

et al., 2006). Vidare menar Edström och Fridh Kleberg (2015) på att total öppenhet om 

sitt privatliv idag är normen i sociala mediers natur. 
 

Forskare som sedan tidigare studerat den personliga integriteten beskriver att användare 

avslöjar information om sig själv i syfte att synas och underhålla relationer med 

bekanta, vänner och familj (Child, Haridakis & Petronio, 2012). Men att dela med sig 

av personlig information på Internet och sociala medier, som är ett öppet nätverk där i 

princip alla kan ta del av informationen som publiceras, är inte alla användare medvetna 

om (Findahl, 2014). Sonja Buchegger som forskar om integritet på sociala medier 

diskuterar problematiseringen i en artikel från Svenska Dagbladet: 
 

“Vi är väldigt bra på att kontrollera vårt privatliv i den verkliga 

världen. Vi vet vilka som är i rummet, vilka som hör vad vi säger, 

vilka som läser det vi skriver och så vidare. Men online underskattar 

vi vem som ser vad vi gör. Egentligen borde vi tänka att allt man 

skriver potentiellt är läsbart för alla, i all framtid.” (Alestig, 2013). 
 

Findahl (2014) talar om de stunder då människan är medveten om att kontrollera sitt 

privatliv. Han talar vidare om att människan då använder olika sorters skyddsväggar för 

att förhindra att andra kan ta del av personlig information. Speciellt när det kommer till 

sociala medier som har en lägre grad av integritetsskydd bör människan ha som intresse 

att skydda sin privata information i just sådana här sammanhang (Findahl, 2014). Det 
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finns dock skillnader i både medvetande och vilja att skydda sin personliga integritetet, 

frågan är bara i hur långt en användare är villig att gå för att skydda sig själv från att 

företag ska få använda sig av deras personliga information (Child et al., 2012) 

 

Då det gäller användare på sociala medier varierar åldersskillnaden i hög grad då de 

yngre är mer aktiva än de äldre. Generationen som mest är aktiv är i åldern 16 till 25 

och på så sätt även mest aktiva med uppdateringar av personlig information (Davidsson 

& Findahl, 2015). Förutom åldern så är unga kvinnor mer delaktiga på sociala medier 

och använder dessa nätverk i större utsträckning än vad unga män gör (Boyd, 2007). 

Som tidigare nämnt är sociala medier alltid under utveckling (Bergström et al., 2010) 

och eftersom dagens stora användare är unga kvinnor är det relevant att studera över hur 

de förhåller sig till personlig integritet på just sociala medier (Findahl, 2014). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 

4. Bakgrund 
Kapitlet redogör vad sociala medier definieras som och ger en beskrivning om 
Facebook och Instagram. Kapitlet definierar även personlig integritet.  
 
4.1 Sociala medier 
Sociala medier är en kommunikationsplattform som via Internet ger människor 

möjlighet att interagera med varandra (Acquisti et al., 2006), och som idag har blivit 

populärt bland Internetanvändare (Bergström et al., 2010). Enligt Svenskarna och 

Internet år 2015 har användandet av sociala medier ökat med 24 procent de senaste fem 

åren. Facebook är det medium som ökat mest, följt av Instagram. Det som skiljer sociala 

medier från massmedier, där innehållet kommer från professionella organisationer, är att 

användare på sociala medier producerar sitt egna innehåll (NE, 2016d). Sociala medier 

utgör även en tvåvägskommunikation, där människor kommunicerar med många, till 

skillnad från traditionella medier där det förekommer en envägskommunikation 

(Bergström et al., 2010). Nationalencyklopedin beskriver sociala medier som en 

kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll (NE, 

2016d). 
 

Användarbasen varierar stort (Boyd et al., 2008) då det kan finnas flera 

användningsområden. Socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, 

organisering, kulturutbyte och underhållning är en del utav användningsområdena (NE, 

2016d). Vissa sociala medier erbjuder funktioner som foto- och videodelning, andra har 

meddelandefunktioner (Boyd et al., 2008). Det som generellt förknippas med ett socialt 

medium, är själva profilen, närmare bestämt en beskrivning av varje användare gällande 

information. De flesta sociala medier innehar sekretessfunktioner som gör det möjligt 

för användare att utifrån sin standardprofil, som är offentlig för andra användare, kunna 

begränsa vem som kan se vilken information (Boyd, 2007). Ett stort antal sociala 

medier kräver dubbelriktad bekräftelse för att ta del av informationen en användare har, 

vilket oftast betecknas med ordet “vänner” eller “följare” (Boyd et al., 2008).  

 

Utöver att en användare själv kan styra sina sekretessfunktioner har många sociala 

medier egna communityregler som ska vägleda varje användare till att känna sig säker 

på Internet. Ändamålet med communityregler är att ge användaren en miljö på sociala 

medier som är fri från stötande innehåll. Det handlar dels om att det inte är tillåtet att 

publicera känslig information i syfte att fysiskt skada eller bidra till en osäkerhet för 
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andra användare. Om en användare bryter mot olika communityregler åtas olika 

åtgärder, det kan röra sig om att bli borttagen och blockerad att använda sig av det 

sociala mediumet som berörs (Facebook, 2016a). 
 
4.1.1 Facebook 
I början av år 2004 skapades Facebook av en student vid namn Mark Zuckerberg för att 

stödja sitt college, Harvard University (Boyd et al., 2008). Syftet var att knyta kontakter 

och underlätta kommunikationen med andra elever under studietiden. Av den anledning 

kunde endast människor med e-postadresser knutna till olika universitetsområden i USA 

registrera sig (NE, 2016a). Användandet ökade i en rask takt vilket ledde till att 

Facebook drygt två år senare utvidgade användandet till allmänheten (Boyd et al., 

2008). Sedan dess har Facebook växt världen över och är idag ett av de tio största 

nätverken som har flest antal användare (NE, 2016a). 
 

Facebook skiljer sig från många andra sociala medier på så sätt att användarkontots 

namn som visas på profilen representerar människans fullständiga namn (Grasmuck, 

Martin & Zhao, 2008). En användare presenterar sig själv på sin profil innehållandes 

kontaktuppgifter, personlig biografi och fotografier (NE, 2016a). Strategin går ut på att 

informationen en användare publicerar endast kan ses från andra användare som har fått 

tillstånd från profilägaren, så kallade “vänner” (Boyd et al., 2008) och på så vis knyts 

olika interaktioner ihop (NE, 2016a). För varje inlägg som delas på Facebook finns även 

inställningar som gör det möjligt för användaren att bestämma vilka som får se inlägget. 

En användare kan välja att ha ett “offentligt”, “vänner”, “bara för en själv”, “vänners 

vänner” eller “anpassat” inlägg (Facebook, 2016b). 
 

För att kommunicera med andra används främst textmeddelande, som kan vara synliga 

för samtliga användare, eller endast för sändaren och mottagaren (NE, 2016a). 

Facebook gör det även möjligt att ansluta sig till virtuella grupper som exempelvis är 

baserat på gemensamma intressen för att kunna skapa nya kontakter (Ellison et al., 

2007). 
 
4.1.2 Instagram 
Det sociala mediumet Instagram grundades som en mobilapplikation år 2010 (NE, 

2016b), med syfte att ge användare möjlighet att kunna dela fotografier och videoklipp 

med tillhörande bild- eller videotext till andra användare. År 2012 köpte företaget 
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Facebook upp applikationen Instagram, som idag används av cirka 400 miljoner 

användare (NE, 2016a). 
 

Dagligen publiceras drygt 80 miljoner bilder (NE, 2016b), med hjälp av Instagrams 

funktioner som ger användaren möjlighet att redigera varje foto (Instagram, 2016). 

Bilderna som en användare publicerar har även möjlighet att positioneras ut geografiskt 

på en karta så att andra användare kan ta del av vart bilden är tagen (NE, 2016b). 
 

Alla bilder som publiceras på Instagram är offentliga för alla som själva är användare på 

applikationen tills dess att användaren själv väljer att ha ett privat konto. Det innebär att 

när kontot väl har en inställning på privat konto, kan endast människor som blir 

accepterade av användaren som så kallade “följare” se kontot och ta del av bilderna som 

publiceras (Instagram, 2016). 

 
4.2 Personlig integritet 
Internet bidrar till att människan har möjlighet till en selektiv självpresentation, där 

personlig integritet har en avgörande roll för hur mycket personlig information som en 

användare väljer att exponera. Generellt innebär identitet att en del av den personliga 

informationen är känt för andra människor (Grasmuck, et al., 2008). I 

Nationalencyklopedins ordbok beskrivs personlig integritet som definitionen av 

människans värdighet. Nationalencyklopedin beskriver vidare personlig integritet som 

att varje människa ska ha rätt till sin personliga egenart utan att bli utsatt för störande 

angrepp (NE, 2016c). I den verkliga världen, utanför Internet, där obekanta människor 

möts kan den personliga identiteten döljas. På samma sätt, att kunna publicera 

information om sig själv på sociala medier, gör istället att den fysiska identiteten kan 

döljas. Användaren kan åstadkomma detta genom att dels presentera sig själv som något 

bättre och förstärka sin bild av sig själv, och samtidigt tona ner det som anses socialt 

oönskat genom att exempelvis framstå som starkare än vad människan egentligen är 

(Grasmuck, et al., 2008). 
 

Lundblad (2002) talar vidare om personlig information och om anonymitet i det 

skeende att varje människa ska kunna bestämma vilken fakta som ska vara publik för 

andra. Beroende vem användaren kommunicerar med talar Lundblad om människans 

identitet i varierande uppdelningar. I huvudsak handlar det om människans rättsliga och 
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geografiska position, det biologiska och beteendet gällande människans sätt att vara 

(Lundblad, 2002). 
 

Sandra Petronio, en professor i kommunikationsvetenskap studerar självutlämnande. 

Hon talar om att personlig integritet låter människan känna sig enskild från andra, samt 

att ge människan en känsla av att vara ensam ägare över sin egna information. Petronio 

menar vidare att en människa ska kunna delge sin egna information utan att bli utsatt för 

störande angrepp. En människa vill ha kontroll över sin egna personliga information och 

ha som rättighet att avgöra vad andra ska veta (Petronio, 2002). 
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5. Teori 
Kapitlet redogör för det teoretiska ramverk som studien använder sig av. 
 
5.1 Kommunikationintegritetshantering 
Som problemställningen antyder publicerar användare en stor mängd av personlig 

information på sociala medier utan att vara medvetna om hur den personliga integriteten 

kan påverkas. För att ge en förståelse över hur människor förhåller sig till att avslöja 

och dölja sin personliga integritet kommer en diskussion att föras vidare, med 

utgångspunkt i kommunikationintegritetshanteringens teoretiska ansatser (Petronio, 

2002). Teorin talar om flera nivåer som förekommer i varierande kontext. I detta 

sammanhang fokuserar studien på sociala medier (Child et al., 2012). Studien talar om 

två olika inbörders nivåer, de personliga och kollektiva gränserna. Det handlar dels om 

egen personliga information, som är under sin egna ägo, men även flödet av hur 

information mellan människor hanteras i olika situationer (Petronio, 2002).  
 

För att förstå människans sätt att hantera privat information och vart gränsen går för att 

ha kontroll används fem grundläggande antaganden (se bilaga 1); privat information, 

privata gränser, kontroll och ägande, regelbaserat ledningssystem och handhavande 

dialektik. I boken Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure skriven av Sandra 

Petronio tydliggör hon vad de olika antaganden definieras som (Petronio, 2002); 
 

“First, the theory concentrates on private information. Second, a 

boundary metaphor is used to illustrate the demarcation between 

private information and public relationships. Third, control is an issue 

for two reasons. One, people believe that private information is owned 

or co-owned with others; thus, they desire control over the 

boundaries. Two, revealing or concealing private information may 

lead to feeling vulnerable. Consequently, control is also important to 

ward off the potential for vulnerability. Fourth, the theory uses a rule-

based management system to aid in decisions about the way 

boundaries are regulated. Fifth, the notion of privacy management is 

predicated on treating privacy and disclosure as dialectical in 

nature.” (Petronio, 2002, s. 3). 
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Det antagandet som endast berör studien är grundantagande fyra; regelbaserat 

ledningssystem. I jämförelse med de andra grundantaganden ska det fjärde 

grundantagandet ge en förståelse för på vilket sätt den privata informationen hanteras 

och ge en förståelse över beslut som människan tar om sin egna privata information. De 

andra principerna valdes bort av den anledning att de inte syftar till att kunna ge en 

förklaring. Det regelbaserade ledningssystemet innehar tre olika processer; 

integritetregeln, samordning av gränser och gränsturbulens (Petronio, 2002). 
 

5.1.1 Integritetregeln 
Integritetregeln har två huvuddrag vid namn integritetregelns attribut och 

integritetregelns utveckling. Integritetregelns attribut återspeglar attributen, det vill säga 

hur människan har utvecklat egna regler för att hantera och bevara sin personliga 

integritet på sociala medier. Petronio (2002) benämner att regler skapas till grund av 

sociala interaktioner och den kollektiva gränsen, att det avgörs beroende på vilken 

social situation som människan står inför. Integritetregelns utveckling fokuserar på att 

se hur olika regler utvecklas och vilka egenskaper som finns. Egenskaperna baseras på 

fem olika kriterier; kultur, kön, kontext, motivering och risk (Petronio, 2002). 

 
5.1.1.1 Fem kriterier över reglernas utveckling 
De fem kriterierna; kultur, kön, kontext, motivering och risk, ger en förståelse angående 

hur människan hanterar sina gränser i avslöjandet av personlig information. Kriterierna 

ger förutom det förstnämnda en förståelse i vilka regler som används när det gäller 

omfattningen av hur mycket av den privata informationen som ska avslöjas (Petronio, 

2002).  
 

Kultur kriteriet ger en förståelse i människans värderingar som avspeglar sig efter vilket 

sätt människan förväntar sig att leva sitt liv. Kriteriet kön definieras efter 

könsskillnaderna mellan man och kvinna. Könsskillnaderna ska bidra till hur människan 

hanterar sina regelstrukturer angående den privata informationens avslöjande. I kontext 

kriteriet talas det om då människan har varit med om traumatiska händelser. Med nya 

erfarenheter är det enkelt för människan att skapa nya regler från redan befintliga regler 

då människan vet att de nya reglerna för hur den personliga informationen ska hanteras 

är mer användbara. Motiverings kriteriet menar på att om andra människor lämnar ut 

information om sig själva är den som tar del av informationen mer motiverad att delge 
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sin egna information. Kriteriet risk påverkas av att människan väger fördelar mot risker 

att publicera information och skapar regler därefter (Petronio, 2002). 

 
5.1.2 Samordning av gränser 
Den andra processen, samordning av gränser, talar om gränsen mellan människans egna 

privata information och hanteringen av den privata information som omfattar andra 

människor. För att tydliggöra; en kvinna delar med sig av information till sina 

familjemedlemmar, hon förklarar att det finns ett förtroende att informationen inte ska 

spridas vidare. Familjemedlemmarna kallas enligt samordning av gränser för intressent 

av informationen då de tar del av privat information som berör någon annan. 

Intressenten dras in i någon annans gräns och har fått förfrågan om att skydda 

informationen (Petronio, 2002). 
 

Kvinnan visar tydligt vad hon anser vara privat information. Familjemedlemmarna utan 

hennes regler i detta fall hade eventuellt inte haft samma uppfattning om att 

informationen kategoriseras som privat. Enligt processen har varje människa olika 

erfarenheter, tankar och känslor vilket resulterar i att reglerna för varje människa ser 

olika ut. En utmaning är att kunna samordna en uppsättning av gränser som ska 

definiera regler så att det går att dela information mellan alla parter utan att vara oroad 

för att informationen sprids vidare. En intressent har eventuellt svårt vid olika 

situationer att följa dessa regler då gränser möjligtvis inte har kommit på tal. En 

samordning av regler har en koppling till processens underkategorier; gränsens 

koppling, gränsens äganderätt och gränsens vägg (Petronio, 2002). 

 

5.1.2.1 Tre regler av gränsens samordning 
Den första underkategorin, gränsens koppling, talar om att det kan finnas starka eller 

svaga band mellan ägare och intressent beroende på hur och av vilken anledning 

informationen sprids där emellan. Den andra underkategorin, gränsens äganderätt talar 

om att intressenten har ett ansvar för att informationen de har tagit del av inte ska 

spridas vidare. Den tredje underkategorin, gränsens vägg, talar vidare om att gränserna 

är tjocka i situationer då ägaren av information bevarar informationen för sig själv. 

Desto fler som tar del av informationen ju tunnare blir gränsen, då risken för att 

informationen offentliggörs blir större (Petronio, 2002).  
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5.1.3 Gränsturbulens 
Den tredje processen, gränsturbulens, innebär att den samordning med regler som har 

skapats eventuellt inte alltid fungerar. Det som gör det problematiskt är att en 

samordning är komplex och sker hela tiden på flera nivåer. Det handlar om att 

intressenten av informationen kan bryta reglerna genom att inte veta när, var, hur eller 

vilken privat information som inte ska spridas vidare. Denna process illustrerar att 

samordningen av dessa regler inte alltid är ett system som fungerar men att människan 

genom denna turbulens ändå försöker skapa nya lösningar på problematiken. Genom att 

bidra med ny information över regelsystem, försöker människan ändra dessa så det 

passar ens egna behov över nya situationer. Det görs för att återigen kunna skapa 

kontroll över ens egna integritetsgränser (Petronio, 2002). 

 

5.2 Sekretessindex 
Kommunikationintegritetshanterings-teorin ska ge en förståelse för på vilket sätt privat 

information hanteras (Petronio, 2002) så ska följaktligen sekretessindexet lättare med 

hjälp av den första teorin ge en förståelse om det finns en oro att publicera personlig 

integritet på sociala medier (se bilaga 1) (Cranor & Kumaraguru, 2005). 
 

Mellan åren 1978 och 2004 gjordes över 30 studier om integritet och privatliv av en 

professor vid namn Alan Westin. Tanken var att kunna mäta hur attityden och oron att 

lämna ut personlig information förändrades över tid. I sitt sekretessindex hänvisar 

Westin till tre kategorier för att klassificera oron hos allmänheten. Den första kategorin, 

vid namn integritetsfundamentalister, räknas till människor som är mycket oroade över 

att dela med sig av sin personliga information och är positiv angående ett skydd för 

människors integritet. Människan väljer sekretesskontroller framför konsumenttjänster. 

Den andra kategorin, integritetspragmatiker, räknas till människor som väger fördelar 

mot nackdelar över hur mycket och vilken information de vill dela med sig av mot 

graden av intrång i personuppgifter. De vill ha valmöjlighet att välja vilken information 

som ska behöva innehas. Den tredje kategorin, integritetsointresserade, räknas till 

människor som har ett allmänt förtroende för organisationer som samlar in personlig 

information och är obesvärade över vilken information som ska innehas (Cranor & 

Kumaraguru, 2005). 
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6. Syfte och frågeställning 
Kapitlet ger en beskrivning av vad studiens syfte och definition är, i form av sex 
frågeställningar. 
 

Unga kvinnor är den målgrupp som idag publicerar mest information på sociala medier 

(Davidsson & Findahl, 2015). Samtidigt har information som hamnar på Internet blivit 

mer lättillgänglig, vilket har bidragit till att många inte har reflekterat över personlig 

integritet på sociala medier (Findahl, 2014). Detta gör det intressant att ta reda på hur 

unga kvinnor förhåller sig till den personliga integriteten på sociala medier. Tidigare 

forskning med fokus på den personliga integriteten är har gjorts internationellt och är 

idag genomförda för ett antal år sedan. Studien ska därav bidra med ny kunskap med 

fokus på unga kvinnor i Sverige, där situationen kan se annorlunda ut idag. Studien 

syftar till att förstå hur unga kvinnor resonerar till hur de förhåller sig till att lämna ut 

personlig information på sociala medier.  
 

Med hjälp av frågeställningar ska det bidra till att förstå hur unga kvinnor förhåller sig 

till personlig integritet på sociala medier. Frågeställningarna delas in i två olika 

områden, med olika aspekter, för att ge en förståelse för de synsättet och den 

problematik som studien nämner. 
 

Med utgångspunkt från kommunikationsintegritetshantering ska teorin ge en förståelse 

för hur integriteten hanteras av unga kvinnor på flera olika nivåer mellan och bland 

människor på de två sociala medierna Facebook och Instagram.  

Hur resonerar unga kvinnor kring: 

- Frågeställning 1.1: Reglernas egenskaper? 

- Frågeställning 1.2: Publicering av information bland och mellan människor? 

- Frågeställning 1.3: Samordning av regler som bryts? 
 

Med utgångspunkt från sekretessindex ska teorin ge en förståelse för vilken oro unga 

kvinnor har att lämna ut personlig information på de två sociala medierna Facebook och 

Instagram. 

Hur resonerar unga kvinnor kring deras egna förtroende kring: 

- Frågeställning 2.1: Att lämna ut personlig information? 

- Frågeställning 2.2: Att personlig information kan spridas vidare? 

- Frågeställning 2.3: Att företag kan använda sig av personlig information? 
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7. Metod 
Kapitlet innefattar metod samt tillvägagångssätt för studien. 
 

7.1 Val av metod 
Innan en empirisk undersökning genomförs är det väsentligt att ha klart för sig vad det 

är som ska undersökas, samt att göra det på ett korrekt sätt. Det talas om två 

forskningstraditioner; den kvantitativa och kvalitativa metoden. Den kvantitativa syftar 

till att undersöka hur ofta eller frekvent något förekommer, vilket leder till att 

undersökningens resultat går att generalisera med hjälp av siffror. Den kvalitativa 

metoden ska få en förståelse för människans egna perspektiv som undersöks mer 

djupgående. Studien har fokuserat på att gå mer djupgående och få en förståelse för 

unga kvinnors resonemang till hur de förhåller sig till att lämna ut personlig integritet på 

sociala medier. Det har inneburit att den kvantitativa inte skulle gett svar på det jag har 

velat undersöka och där av har den kvalitativa varit ett lämpligt val när det gäller 

studiens undersökning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 
 

Det finns olika sätt att undersöka människans egna perspektiv när det gäller den 

kvalitativa metoden. Jag hade exempelvis kunnat utföra intervjuerna via telefon, eller 

med hjälp av frågeformulär som respondenterna fyller i själva utan min medverkan. De 

ovan nämnda alternativen är dock inte lämpliga för att få en djupare förståelse för unga 

kvinnors resonemang till hur de förhåller sig till att lämna ut personlig information på 

sociala medier (Trost, 2010). Jag har i studien valt att göra en respondentundersökning 

med hjälp av samtalsintervjuer. Metoden innebär att ett samtal förs mellan forskare och 

respondent, där själva respondenten inte är det som står i centrum för själva intervjun. 

Fokusen ligger på att utifrån olika ämnen i intervjun kunna kartlägga människors 

uppfattning, tycke och resonemang inom ett specifikt område som exempelvis ytliga 

frågeformulär inte skulle ge svar på (Esaiasson et al., 2012).  

 

7.2 Urval 
Urvalet av respondenter som har intervjuats i studien har främst valts ut efter 

Svenskarna och Internet år 2015 undersökning som benämner att kvinnor i åldern 16 till 

25 år är det åldersspann som är mest aktiva på sociala medier idag (Davidsson & 

Findahl, 2015). Jag har valt att göra ett strategiskt urval och det första kriteriet för mina 

respondenter har varit att undersöka ett åldersspann på unga kvinnor mellan åldern 20 
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till 28 år. Jag har valt att gå lite högre i åldersspannet än vad Svenskarna och Internet år 

2015s åldersspann talade om med anledning till att respondenter under 18 år är tvungna 

att ha målsmans underskrift för att delta i studiens intervjuer, vilket jag i studien 

tidsmässigt inte har haft möjlighet till att få ett godkännande på (Esaiasson et al., 2012). 

Det andra kriteriet som har baserat på mitt urval har varit att respondenterna använder 

sig av de två sociala medierna Facebook och Instagram. Varför jag har valt att rikta in 

mig på dessa två sociala medier beror på att Facebook är det nätverk som dominerar 

mest med användare i Sverige och Instagram är det nätverk som ständigt får en större 

spridning bland unga användare (Davidsson & Findahl, 2015). 
 

I kvalitativa studier är det bättre att hitta en stor variation i respondenter vilket ska leda 

till något mer intressant (Trost, 2010). För att skapa variation i svaren har jag valt att ha 

ett icke representativt urval. Urvalet har en variation i både ålder och utbildning. 

Studien definierar en minst tre-årig eftergymnasial utbildning som högutbildad och 

yrkesutbildning som lågutbildad. En gymnasieutbildning definieras som en människa 

som har en gymnasieexamen.   
 

Nedan är en presentation av de respondenter som har ingått i intervjun. Då jag har lovat 

respondenterna anonymitet är namnen på varje respondent fingerad, vilket betyder att de 

unga kvinnornas namn som infinner sig nedan i studien egentligen heter någonting 

annat. 
 

Alias Ålder Utbildning  Sysselsättning 

Emma 28 år Högutbildad  Arbetar 

Hanna 24 år Lågutbildad  Arbetar 

Julia 26 år Lågutbildad  Sjukskriven 

Lisa 24 år Högutbildad  Arbetar 

Ronja 20 år Gymnasieutbildad Studerar 

Sara 25 år Högutbildad  Arbetar 

Stina 23 år Högutbildad  Arbetar 

 
 
Sättet jag har fått kontaktat med mina respondenter på har varit genom mina egna 

vänner som har tipsat mig om deras vänner. Jag har själv inte haft kontakt med 

respondenterna sedan tidigare vilket annars möjligtvis skulle kunna ha bidragit till att 

jag som intervjuare hade kunnat påverka respondenternas svar (Vetenskapsrådet, 2011). 
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7.3 Intervjuguide 
För att ge studien en god validitet är det viktigt att verkligen mäta det som har tagits upp 

i frågeställningen, det vill säga att det finns en likhet mellan den teoretiska definitionen 

och den operationella indikatorn. Studien visar på en god validitet genom att intervjun i 

detta fall har baserats på teman som vidare har utvecklats till en intervjuguide utifrån 

problembakgrunden (se bilaga 2) (Esaiasson et al., 2012). Operationaliseringen har 

gjorts genom de olika teman som har förekommit i intervjuguiden. Intervjuguidens 

frågor har styrts efter vad mina frågeställningar har syftat till att ta reda på och mina 

frågeställningar har speglats tillbaka på teorin. Med olika teman har jag använt mig av 

en lägre grad av standardiserade frågor som har väglett mig genom intervjun. Den 

ordning som frågorna har varit i har ändrats om efter hur respondenterna själva har 

svarat på frågorna. 
 

I min kvalitativa studie har det varit svårare att definiera reliabiliteten då studien inte har 

mätts i siffror (Esaiasson et al., 2012). Men för att vara säker på att det inte har blivit 

slumpmässiga frågor och slarvfel under datainsamlingsmetoden har intervjuguiden 

innan den använts testats på en testrespondent. Testrespondenten har varit under samma 

kriterier som urvalet för denna undersökning. Det har gjorts för att dels se om jag ställer 

frågorna på ett sätt som gör att respondenten förstår vad jag menar och dels för att se om 

jag får ut de svar som jag syftar till att undersöka. Efter att intervjuguiden har testats, 

justerade jag enstaka frågor för enklare kunna få svar på det jag undersöker.  

 

7.4 Genomförande 
Varje intervju har spelats in av två ljudupptagare, detta för att säkerställa att varje 

intervju verkligen har blivit inspelad om tekniken under intervjun skulle fallera. 

Ljudinspelningen har även gett mig fördelen att kunna fokusera på själva intervjun utan 

att hela tiden behöva göra anteckningar. Att skriva anteckningar skulle möjligtvis ha fått 

mig till att mista fokus på vad respondenterna verkligen säger vilket skulle lett till att 

följdfrågorna inte blivit bra. Nackdelen med ljudupptagningen kan bidra till att 

respondenterna känner sig mindre bekväma vilket möjligtvis skulle ha lett till att 

respondenten inte svarar utförligt på en del frågor. Av den anledning har varje intervju 

gjorts i hemmamiljö, antagligen hos respondenten själv eller hemma hos mig. Detta för 

att ge respondenten en bekväm situation och för att få ett så uttömmande svar som 

möjligt (Trost, 2010). Totalt har sju intervjuer gjorts och varje intervju har tagit cirka 25 
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till 40 minuter. Intervjuerna har gjorts mellan datumen 2016-04-27 och 2016-04-30. 

Anledningen bakom att datumen står utskrivna är för att svaren från respondenterna kan 

vara annorlunda vid eventuell händelse som kan rapporteras i det dagliga nyhetsflödet. 
 

Vid en empirisk insamling som involverar människor har etikprövningslagen ett krav på 

att uppfylla de forskningsetiska reglerna. Lagens syfte är att varje enskild människa ska 

få ett skydd och respekt för sitt människovärde. Forskning kan endast ha etik om det 

finns en medvetenhet och som har reflekterats berörande det moraliska området 

(Vetenskapsrådet, 2011). Jag har i studien behandlat människor genom intervjuer och 

har därav granskat de forskningsetiska kodexar som ger en förståelse för att jag har 

handlat rätt gentemot mina respondenter. Jag har dels informerat varje respondent innan 

själva intervjun om att det är ett frivilligt deltagande och att respondenten har rätten att 

avbryta sin medverkan när som helst under hela intervjun. Jag har även informerat om 

att de uppgifter som jag kommer att samla in inte kommer att användas i annat syfte än 

till studien. 
 
7.5 Sammanställning av material  
Efter att intervjuerna har genomförts har jag transkriberat varje intervju till ett 

dokument på datorn. Varje intervju har fått en egen färg. Därefter har jag plockat ut 

delar av de olika svaren in till de olika teman som frågeställningarna utgör. Detta har 

gjorts för att få en överskådlig bild och en helhet över det material som varje tema har 

fokuserat på. Det har även gjorts i syfte att kunna ta bort allt ointressant material som 

inte har haft relevans för studien (Trost, 2011). Efter att jag har fördjupat mig i det 

material som har kvarsått har jag tyckt finna en slags mättnad över hur respondenterna 

förhåller sig till den personliga integriteten på sociala medier. Av den anledning 

bestämde jag mig för att inte lägga till ytterligare intervjuer och endast fortsätta arbeta 

vidare med det material som jag har samlat in (Esaiasson et al., 2012). 
 

Empirin och analysen i studien har presenterats med hjälp av citat. Citaten har 

redogjorts i talform efter hur respondenterna själva har svarat. Det har gjorts för att på 

ett djupare plan kunna förstå respondenternas svar. Risken med denna typ av 

presentation har varit att respondenternas svar kan tas ur sitt sammanhang, men då jag 

har haft en medvetenhet kring risken har jag arbetat för att svaren fortfarande ska 

behålla sin innebörd. Störande ord som inte har medfört något i citaten har dock tagits 
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bort av den anledning att innebörden av citaten inte ska gå förlorat. Exempel på 

störande ord har varit “mm”, “liksom”, och “ah”. 

 

7.6 Möjliga problem med teorival  
Petronio’s kommunikationintegritetshantering har visat brister på tydlighet. Exempelvis 

den fjärde principen, som har valts ut i studien; regelbaserat ledningssystem. Som 

tidigare nämnt har den tre processer; integritetregeln, samordning av gränser och 

gränsturbulen, som har fått kritik på grund av att förklaringarna mellan dem inte har 

tydliga gränser (Erik Lewis, 2013). Jag har haft en medvetenhet om kritiken vilket har 

gjort att jag har försökt särskilja på de tre processerna med hjälp av olika teman i 

intervjuguiden. 
 

Westin’s index används av många andra forskare runt om i världen. För att använda sig 

av teorin bör undersökningens frågor ske på likartat sätt. Dels för att forskare ska kunna 

förstå sina egna undersökningsresultat men även för att lättare kunna jämföra resultaten 

med undersökningar gjorda i andra länder (Cranor & Kumaraguru, 2005). Utefter 

Westin’s frågor som har använts i undersökningarna har studiens intervjuguide gjorts på 

likartat sätt för att förhålla mig till användandet av teorin. 
 

Trots att indexets tre kategorier är användbara i studien finns det kritik mot Westin’s 

teori. Det handlar om den första kategorin; integritetsfundamentalist, där kategorin 

beskriver människan i nedsättande termer. Kritiker menar på att människor som är 

oroade över att dela med sig av personlig information faktiskt kan ha anledning till att 

vara just oroad utan att behöva nedvärderas. Det talas även om att en människa som har 

läst eller hört talas om problematiken med att publicera personlig information på 

Internet och sociala medier kan ge ytterligare en anledning till att vara mer oroad. 

Således påverkar det en människa över vilken grad oron är i, vilket kan påverka 

undersökningar felaktigt (Cranor & Kumaraguru, 2005).  

 

7.7 Metodproblem 
I den empiriska studien som har genomförts har en medvetenhet vuxit fram kring 

datainsamlingen. Jag har upptäckt i efterhand att jag hade fått en ännu bättre relevans 

kring de intervjufrågor som studien tagit upp om jag hade tagit hjälp av flertalet 

testrespondenter. Det som även har upptäckts är att om jag hade transkriberat vardera 



  
 

26 

intervju innan påbörjandet av nästa, så hade jag upptäckt en del av misstagen tidigare, 

och korrigerat dessa genom att ta del av respondeternas svar samt ställt följdfrågor. Ett 

problem har även varit att respondenterna ibland inte haft en åsikt kring frågorna. Därav 

har inte alla respondenters svar presenterats och reflekterats över i empirin och analys. 

Jag har även tyckt att den andra teorin, sekretessindexets tre kategorier, varit svåra att 

definiera på respondenterna. Kategorierna har inte varit statiska, utan definitionerna 

täcker delvis över varandra, vilket tidvis har bidragit till att det har varit svårt att 

använda sig av kategorierna i analysen. 
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8. Empiri och analys 
Kapitlet redovisar en sammanställning av hur respondenterna förhåller sig till 
personlig integritet på sociala medier med hjälp av en analys. 
 
8.1 Hur resonerar unga kvinnor kring reglernas egenskaper? 
Integritetregelns första attribut; integritetregelns attribut, syftar till att människan har 

utvecklat egna regler för att hantera och bevara sin personliga integritet på sociala 

medier. Utvecklingen av regler skapas beroende på vilken social situation som 

människan står inför (Petronio, 2002). Lisa pratar om skillnaden mellan att publicera 

information på Facebook idag i jämförelse med hur det var förr, vilket för henne är en 

skillnad; “Förr hade jag inte min mamma på Facebook, det är väl största anledningen, 

så jag får skärpa mig”. Lisa har således en gräns för vad som bör publiceras och inte 

beroende på sitt kontaktnätverk, där personliga relationer har en större påverkan för vad 

som bör läggas upp på Facebook. 
 

Stina berättar om skillnader mellan de två sociala medierna Facebook och Instagram 

och att hon publicerar mer innehåll på Instagram. Enligt Stina är Facebook ett socialt 

medium som består av för- och efternamn vilket Stina tycker blir närgånget. Hon menar 

vidare på att hennes konto på Instagram endast anger hennes användarnamn och att det 

inte utger liknande information om vem hon då är. Emma sa följande angående 

skillnaden att publicera information beroende på vilka som kan ta del av den: 
 

“Facebook är ju mer ett kontaktnät, lite mer offentlig i den 

formen att jag lägger upp vissa bilder där och som jag tycker att 

man kan sprida där. På Instagram är det lite mer slutet så att 

inte vem som helst kan titta på den.” (Respondent; Emma) 

 

Detta tyder på att alla tre respondenter ser en viss gräns i vad som som bör och inte bör 

publiceras på Facebook respektive Instagram. Vidare ses ett beteende i att 

respondenterna selektivt väljer det sociala mediumet beroende på integritetssyfte med 

ett tycke där Facebook är det mer officiella mediumet. En annan möjlig faktor till att 

respondenterna resonerar kring detta är att det är fler människor, med en stor variation i 

ålder, som idag har tillgänglighet till det sociala mediumet. 
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Julia har åsikten att hon publicerar lika mycket information på både Facebook och 

Instagram och att den sociala situationens gränser, som integritetregelns första attribut 

talar om, där emellan inte existerar. Hon menar att om någon vill ta del av det hon 

publicerar så finner hon det idag lätt för andra användare att hitta informationen på 

andra sätt. Om en användare väljer att inte acceptera en användare i sitt sociala nätverk, 

kan ändå användare som inte är accepterade som “vänner” komma åt informationen 

genom gemensamma vänner. 
 

Respondenterna är eniga om att informationen som publiceras på Facebook klassificeras 

som mer ytlig information, då flödet anses bestå av inlägg som baseras på exempelvis 

forskning och nyheter. Instagram ansågs vara det föredragna mediumet som används för 

publicering av mer privat information. 
 

Integritetregelns utveckling, det andra attributet, fokuserar på att se hur olika privata 

regler utvecklas och vilka egenskaper som finns (Petronio, 2002). Respondenterna talar 

om att egna värderingar är det som styr deras åsikter. Det förknippas med kultur, där 

värderingar kommer efter vilket sätt människan lever sitt egna liv (Petronio, 2002). 

Utöver det berättar respondenterna vidare om att reglernas uppkomst skapas av flera 

andra faktorer. Den gemensamma uppfattningen om vad som inte är lämpligt att 

publicera på sociala medier är bankkontonummer. Hanna berättar närmre om en 

händelse hennes närastående var med om; 
 

“Någon utgav sig av vara min kompis på hennes Facebook-

konto och ville ha hjälp med en betalning då “hennes”bankdosa 

inte fungerade, sedan var det någon snäll kompis till henne som 

gick på detta och blev av med hela sparkontot.”  

(Respondent; Hanna) 

 

Hanna menar på att hon själv idag inte skulle kunna bli lurad som hennes kompis då 

blev. Lisa sa som Hanna också menar på: “Därför att det finns många lurendrejare idag 

som verkar vara jättepålitliga som inte är det. Det är många som har råkat ut för att ha 

blivit av med pengar”. Svaren visar på att respondenterna har skaffat sig nya 

erfarenheter kring bankkontonummer, vilket gör det lättare att aldrig dela med sig av 

den typen av information på sociala medier. Efter en traumatisk händelse som exemplet 
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i detta fall leder det till att nya regler skapas. Det kan förknippas med ett av de fem 

kriterierna i integritetregelns utveckling; kontext. 
 

Traumatiska händelser kan vara en anledning till uppkomsten av regelns egenskaper. En 

annan anledning till regelns egenskap kan vara kriteriet risk där användaren väger 

fördelar mot risker att publicera information (Petronio, 2002). Stina berättar vidare om 

det: “Jag vet jättemånga på mitt jobb som till exempel är vän med vår chef på 

Facebook. Det kan jag tycka är lite fel för det kan ju påverka hur jag blir sedd på mitt 

arbete”. Respondenterna talar om att en användare måste stå för det som läggs upp även 

fast friheten till att presentera det du själv känner för finns. Stina drar slutsatsen att det 

kan finnas vissa risker med att publicera viss typ av information på sociala medier när 

hon förknippar det med sitt jobb och därav inte tar riskerna. 
 

Regelns egenskaper kan likaså ändras genom att en användare lär sig av varandra 

(Petronio, 2002). Två av respondenterna nämner bloggare. En har själv bidragit med 

inlägg och den andra har läst andra användares inlägg. De två respondenterna berättar 

att blogg-världen har ändrat deras syn för vad de tycker är acceptabelt att själva 

publicera på de två sociala medierna Facebook och Instagram. För det mesta har det 

bidragit till ett större självutlämnande än innan. Motiverings kriteriet menar på att om 

andra människor lämnar ut information om sig själva är den som tar del av 

informationen mer motiverad att delge sin egna information (Petronio, 2002). Parallellt 

med kriteriet motivering berättar respondenterna att det kan finnas vissa nackdelar att 

publicera stora mängder av personlig information. Om en bloggare har fått problem med 

anledning av ett för stort självutlämnande, har det bidragit till att vissa regler hos 

respondenterna har skapats på nytt, vilket studien tidigare nämnt i kriteriet kontext.  
 

På frågan om respondenterna tycker att det finns en könsskillnad i publicering av 

personlig information på de två sociala medierna Facebook och Instagram, svarar Sara 

att hon inte har en uppfattning om att kvinnan eller mannen har en betydande roll för 

vem som publicerar mest. Hon menar på att det är personligheten och intressena som 

gör att någon publicerar personlig information. Andra respondenter menar dock på att 

kvinnor publicerar desto mer då kvinnor är mer osäkra och behöver mer bekräftelse. 

Därav är regelstrukturen inte lika sluten som mäns regelstruktur möjligen är, vilket 

speglar tillbaka på kriteriet kön. 
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8.2 Hur resonerar unga kvinnor kring publicering av information 
bland och mellan människor? 
Likt den första processen så fokuserar den andra processen, samordning av gränser, 

gränsen mellan användarens egna privata information i förhållande till publicering av 

information som används av andra användare (Petronio, 2002). Emma berättar att hon 

publicerar mer privat information på Instagram i jämförelse med Facebook av den 

anledning att hon på Instagrams inställningar har valt privat konto. Om hennes konto 

hade varit ett öppet konto hade hon inte valt att publicera den information hon 

publicerar idag. Emma talar om gränsens koppling där hon har svaga eller starka band 

till intressenten beroende på vilket socialt medium hon i stunden använder sig av. 
 

Hanna och Lisa har en annan uppfattning än vad Emma talar om. Förutsatt att de haft ett 

öppet konto på Instagram hade antalet inlägg varit fler av den anledning att ytterligare 

användare skulle kunna få ta del av vad dem publicerar. De menar på att ett öppet konto 

har som syfte att ge användaren mer uppmärksamhet och få synas mer bland andra 

användare. Stina som idag har ett öppet konto på Instagram säger följande;  “Jag skulle 

aldrig lägga upp någonting som jag hoppas på att folk inte ser, jag lägger bara upp 

saker som jag vill att folk ska se” och förtydligar att det finns olika anledningar till 

varför det publiceras information på sociala medier och att det idag inte handlar om en 

användare har starka eller svaga band mellan intressenten.  
 

Den andra underkategorin; gränsens äganderätt, talar om att intressenten har ett ansvar 

för att informationen de har tagit del av inte ska spridas vidare (Petronio, 2002). Emma 

talar om människans undermedvetna som har en koppling till gränsens äganderätt; “Nu 

mera förstår man att så fort man tar en bild så kommer den upp på sociala medier och 

då är det jättemånga som innan vill titta på bilden”. Emma säger att i de situationer där 

hon är ägare av bilder som involverar andra människor, speglar hon sina egna 

värderingar, för att veta om bilden är acceptabel att publicera på sociala medier. Stina 

pratar om varför det idag finns ett medvetande om att all möjlig information kan 

publiceras på sociala medier: 
 

“Min generation har växt upp med det här. Det började när 

vi var små och var inne på Lunarstorm och Bilddagboken, 

det har ju blivit en del av vardagen att man delar med sig. 

Kolla våra föräldrar, dem skulle antagligen aldrig dela med 
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sig av så mycket information på sociala medier, men vi har växt 

upp med det, vi är liksom födda in i det på något vi som gör att 

vi då tycker att det är mer okej.” (Respondent, Stina) 

 

Gränsens vägg, den tredje underkategorin, har en koppling till det Ronja berättar om. 

Hon menar på att det inte har en betydelse ifall hon begränsar hur många vänner hon har 

på sociala medier för att kunna publicera mer privat information. Sociala medier är idag 

en offentlig miljö. Med olika inlägg som publiceras hamnar informationen ändå i andra 

användares flöden som inte är accepterade som vänner, på grund av 

sekretessinställningar. Enligt teorin gränsens vägg, är gränsen alltid tunn på sociala 

medier och därav håller Ronja det mesta av den personliga informationen utanför 

sociala medier. Ronjas val av att inte publicera personlig information på sociala medier 

gör att potentiella spridningar inte kommer kunna ske, vilket innebär att Ronjas vägg är 

tjock.  
 

Respondenterna anser att en användare inte bör publicera information som användaren 

inte är trygg med att dela med sig av. Respondenterna räknar alltså med att intressenten 

av informationen kan använda informationen som dem vill, och räds således inte att 

informationen används av andra användare.  

 

8.3 Hur resonerar unga kvinnor kring samordning av regler som bryts? 
Även om alla respondenter försöker styra sina regler så att personlig information inte 

publiceras på sociala medier, kan alla respondenter relatera till att det någon gång har 

hänt. Personlig information i form av text är mer ovanlig. Det som en intressent har 

brutit regler mot handlar framförallt om bilder. Vidare reagerar däremot respondenterna 

olika i både handling och tycke. Hanna menar på att hon inte bryr sig särskilt mycket; 

“Jag har väl kanske inte brytt mig så mycket om någon till exempel har lagt upp någon 

ful bild eller sådär, så om någon har gjort det har jag i princip bara skrattat”. Hon 

menar på att det framförallt är hennes vänner som i sådana fall står för sådana här bilder 

och att det mesta handlar om en skämtsamhet. 
 

Ronja förebygger ingenting så att information på sociala medier mot sin vilja inte ska 

publiceras igen, hon resonerar följande; “Jag var inte ensam att komma med på bild 

utan det var ju flera på samma bild, så det är lika för alla”. Vidare menar Julia på att 

det är ett problem som hon helt enkelt inte har tagit itu med. Hon har låtit den 
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personliga informationen stå kvar, vilket tyder på den andra processen; 

gränsturbulensen. I detta fall skapar Julia inte en lösning på problemet. Det finns 

exempel då respondenterna försöker skapa nya regler och lösningar på problemet som 

den andra processen, gränsturbulensen, talar om, men som trots det inte hjälpt. Emma 

berättar vidare om bilder på henne i bikini som publicerats mot hennes vilja;  
 

“Jag tog bort bilderna snabbt från mitt egna Facebook-konto 

men alla ser ju dem ändå eftersom människan som la upp 

bilderna har jag gemensamma vänner med, och de ligger 

fortfarande kvar sådär sex år senare.” (Respondent, Emma) 

 

En respondent som har varit med om att en intressent bryter mot regler genom att 

publicerar en bild på sociala medier och försökt skapa nya regler är Sara. Hon hade gått 

in på en okänd användare och hittat en bild på sig själv; 
 

“Det är liksom obehagligt att det finns bilder utan att folk frågar 

en om man vill vara med, det är ju inte så att man har 

accepterat att bilden ska upp på sociala medier bara för att man 

råkar vara med på bild.” (Respondent; Sara) 

 

För att Saras egna regler ska kunna skapa kontroll över hennes integritetsgränser igen så 

avvärjer hon; “Om någon tar massor av bilder på stan som jag inte känner så vänder 

jag bort huvudet så att jag inte ens hamnar i bakgrunden på bilden”. Lisa talar om att 

hon inte kan styra om hon skulle hamna på bild vid publiceringen av vimmelbilder från 

nattklubbar, men att hon ändå förebygger det i så stor utsträckning som det går; 
 

“Man får tänka lite på att om man ser någon med en kamera på 

nattklubben vet man att det kan hamna på Internet och då får 

man antingen undvika kameran eller säga till att den ska 

raderas.” (Respondent; Lisa) 

 

Stina berättar vidare om att hennes kompis gjort en kontaktannons med information och 

bild på henne som publicerats på Facebook. Det stod att hon sökte ett förhållande, vilket 

hon inte tycker är acceptabelt att publicera. Inlägget togs bort två dagar efter. Stina 
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säger att i den stund det har publicerats spelar det ingen roll om det tas bort då flera 

användare troligen redan tagit del av inlägget. 
 

Respondenternas åsikter kan tydligt tolkas som delad, när det kommer till när en regel 

bryts, där hälften anser att det är på lika villkor för alla användare. Den andra hälften har 

upplevt regler som brutits, för att intressenter varit eller inte varit medvetna om var 

gränsen för att en regel bryts, går. Respondenternas erfarenheter har vidare en tydlig 

koppling till reglernas utveckling. 

 
8.4 Hur resonerar unga kvinnor kring deras egna förtroende att lämna 
ut personlig information? 
Lisa och Sara menar på att de inte har läst något användaravtal innan de blev 

medlemmar på varken Facebook eller Instagram. Anledningen var att de inte orkade 

läsa igenom den långa text användaravtalet utgör; 
 

“Man har ju hört att de sparas på massor av sidor, jag kan inte 

det här med Internetvärlden men det finns en hel drös med 

saker man inte har någon aning om. Jag orkar inte oroa mig, 

jag tänker att alla har Facebook och Instagram och att vi 

isåfall är i samma skit.” (Respondent; Lisa) 
  

Lisa menar vidare på att hon inte publicerar information som behöver hemlighållas och 

där av talar sekretessindexet, det tredje indexet; integritetsointresserade, om att Lisa är 

obesvärad över vilken information som ska ska innehas eller hanteras. Samtidigt talar 

Emma om det och menar på, att hon ändå känner sig lite besvärad, men fortsätter att 

publicera information på sociala medier, med anledning till att hon är en del av den 

generation som har växt upp med Internet. Det som gör att hon tycker det är 

skrämmande med att publicera information på sociala medier är att informationen inte 

försvinner förknippar hon med sitt yrkestitel som chef; 
 

“Det kan vara i framtiden att vi inte vet vad som händer, det kan 

vara att jag till exempel söker ett annat jobb. Då kanske det inte 

är så smidigt att det ligger upp partybilder, visst är man 

människa också men jag tänker väl på det nu när jag själv är 
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arbetsgivare. Jag går ju in på Facebook och kollar folk innan 

jag anställer dem.” (Respondent; Emma) 

 

Emmas citat talar om indexet integritetspragmatiker, där människan väger fördelar mot 

nackdelar över att publicera viss typ av information (Cranor & Kumaraguru, 2005). 

Likaså talar Ronja om att inte ange för mycket om sig själv. Hon menar på att hennes 

namn är väldigt ovanligt, och på så sätt är det lättare att hitta henne och sammankoppla 

information, än vad det är för en människa med ett namn som är mer vanligt. Samtidigt 

tycker hon att det är bra att en användare är tvungen att ange mycket information vid ett 

medlemskap för att inte fejk-konton ska kunna skapas.  
 

Hanna tycker att det är känsligt att lämna ut telefonnummer på sociala medier. 

Samtidigt tycker hon att det är väldigt obehagligt att allt som publiceras på Internet inte 

försvinner. Känslan att inte ha kontroll har att göra med att hennes konto på Facebook 

alltid kommer att finnas kvar. Trots detta så bekräftar Hanna vidare att hon ändå väljer 

att bli medlem trots självutnämnandet. Stina är inte oroad eller påverkad över hur 

Internetvärlden fungerar med att lämna ut personlig information. Däremot tycker hon att 

det är kränkande mot hennes identitet att användaravtal med så lång text begär en viss 

typ av information. Hon menar bland annat på att användaravtalen borde vara tydligare 

och inte vara så långa som dem är;  

“Allt det man vill veta om användaravtalen vävs ju in lite fint 

på olika ställen för att man ska missa det. Och även om man 

läst användaravtalen så är det ingen som skulle förstå dem, om 

man inte pluggat juridik och det är det ju inte så många som 

har. Så jag kan tycka att det borde finnas en mer, enkel 

variation så man faktiskt kan ta sig tiden att läsa.” 

(Respondent, Stina) 

 

Flertalet av respondenternas åsikter går att utläsa i sekretessindexets andra kategori, 

integritetspragmatiker, där respondenterna väger för- och nackdelar med att publicera 

personlig information, men väljer att bli medlem på sociala medier trots att 

respondenterna inte uppskattar att en viss typ av information som användaravtalet begär 

från en användare (Cranor & Kumaraguru, 2005).  
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8.5 Hur resonerar unga kvinnor kring deras egna förtroende att 
personlig information kan spridas vidare? 
Som teorin, sekretessindexet påstår, går det att mäta oron hos människan över att lämna 

ut personlig information på sociala medier (Cranor & Kumaraguru, 2005). Lisa talar om 

att alla idag befinner sig på sociala medier och att chansen till att hennes personliga 

information kommer att sprida sig vidare inte är så stor. Hon menar på att det är en 

större chans att offentliga personers innehåll och personlig information sprids vidare då 

fler människor tar del av den i en större utsträckning än en vanlig privatperson. Därav 

känner inte Lisa någon oro till hur den personliga informationen sprids vidare. Lisas 

synpunkt kan kopplas till det tredje indexet, integritetsointresserade, vilket tyder på att 

personer känner sig obesvärade över vilken information ska ska innehas (Cranor & 

Kumaraguru, 2005). Sara håller med om det Lisa och pratar om; 
 

“Jag är inte rädd just nu eftersom jag aldrig lägger upp 

någonting. Men hade jag gjort det tidigare och sedan inte vetat 

att det inte stannade där hade jag varit rädd.”  

(Respondent; Sara) 

 

Det som går att utläsa från Saras citat är att hon är medveten om vad som kan hända på 

Internet och där efter styr hon vad som läggs upp på sina egna konton. Då hon inte 

publicerar information är det inget som oroar henne, vilket har en koppling till 

sekretessindexets andra kategori, integritetspragmatiker. Sara har vägt fördelar mot 

nackdelar och beslutat sig att nackdelarna väger tyngre.  
 

Emma säger att hon är mer medveten idag, att personlig information kan spridas vidare, 

och att det beror på utbildning och ålder. Hon tycker att det borde finnas en tydligare 

åldersgräns. Hon tycker dessutom att det behöver utbildas i yngre åldrar för att göra 

generationen medvetna att det som publiceras på sociala medier kan spridas. Vidare 

pratar Julia som själv har ett barn, som idag använder sig av sociala medier;  
 

“För de vet ju inte själva hur det blir när dem blir större, vad 

folk vet om dem då och vad som kan hända. Men samtidigt så 

ska man inte bara titta på barnets ålder utan även deras 

mognad. Min stora flicka har Instagram men det är sagt att 

man inte får lägga till vem som helst och att man inte får lägga 
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upp vad som helst. Så det beror lite på hur barnet är i sig själv 

och hur mycket barnet kan. Fungerar det inte så får man ta 

bort dem därifrån.” (Respondent; Julia) 

 

Hanna säger att hon själv är medveten om det som publiceras på sociala medier kan 

hamna överallt. Hon har en negativ syn på att all information sparas och finns kvar för 

all framtid. Hanna har varit med om att en okänd människa tagit en av hennes egna 

bilder och lagt upp på ett annat konto;  “Jag kände att det är obehagligt att någon annan 

kan säga att det är jag”. Kontot blev anmält och försvann, men känslan över att inte ha 

kontroll över det hon publicerar på sociala medier kommer ifrån sekretessindexets första 

kategori; integritetsfundamentalister. Hanna väljer att visa så lite information som 

möjligt idag och det gör hon genom att exempelvis dölja sitt födelsedatum så att endast 

det sociala mediumet hon har registrerat sig hos kan ta del av det. Det visar på att Hanna 

förlitar sig på företaget, men inte dess användare, vilket betyder att Hanna har en delad 

åsikt när det kommer till sekretessindexet, där den ena åsikten har sin grund i 

integritetsfundamentalismen och den andra i integritetspragmatismen. Även om det går 

att analysera till teorierna är det viktigt att notera att händelsen i det här fallet är en 

identitetsstöd, som innebär att det en olaglig handling och av den anledning har 

möjligen Hannas resonemang skapats. Det innebär att hennes resonemang möjligen 

hade kunnat vara annorlunda om således denna händelse aldrig hade förekommit. 

 

8.6 Hur resonerar unga kvinnor kring deras egna förtroende att företag 
kan använda sig av personlig information? 
Hanna reflekterar över hur företagen hanterar personlig information på sociala medier; 

“Jag vet till exempel att om en nära vän till mig har gillat något eller att jag till 

exempel är den rätta målgruppen så dyker det upp olika annonser i mitt flöde”. Hanna 

menar på att det är något som hon brukar ignorera och säger själv att hon inte är så 

medveten om det och då alltså inte bryr sig om något sådant sker. 

Integritetsointresserade, det tredje sekretessindexet, räknar in människor som är 

obesvärade över vilken information som innehas (Cranor & Kumaraguru, 2005) vilket 

Hanna talar vidare om; även om sociala medier vet mycket om henne menar Hanna på 

att all information finns på Internet oavsett om hon hade varit med på sociala medier 

eller inte. 
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Stina är väldigt medveten om situationen där sociala medier riktar sin reklam efter 

informationen hon publicerar på sociala medier. Hon tycker att det är irriterande och 

obehagligt att Facebook och andra företag har koll. Stinas reaktion på hur företag styr 

sociala medier förknippas till det första indexet; integritetsfundamentalister, som är 

räknat till människor som är oroade över att dela med sig av personlig information 

(Cranor & Kumaraguru, 2005). Stina talar vidare om det tredje indexet; 

integritetsointresserade, förknippas med. Stina känner ingen orolighet över inläggen hon 

publicerar då hon medvetet väljer att inte publicera information som har en betydande 

roll över var den hamnar. Likaså är Emma, precis som Stina inte glad över att företag 

kan använda sig av hennes information; 
 

“Man ser ju att reklamen är riktad, man fattar ju att den 

kommer någonstans från början och jag tycker väl egentligen  

inte att det är okej att använda det på det viset, men antagligen  

står ju det i användaravtalen, så då får man bara gilla läget.”  

(Respondent; Emma) 

 

Ronja tycker att sociala medier går allt för långt när de använder sig av informationen 

som en människa publicerar på sociala medier. I början var Ronja inte medveten om 

situationen. Hon nämner att flera annonser har dykt upp i hennes flöde och att hon har 

blivit mer medveten och reflekterar över det; 
 

“Hade jag blivit medlem idag hade nog nog inte lagt upp så 

mycket information om mig själv, man hade nog tagit det mest 

väsentliga, inte så mycket vad man gillar och sådant.” 

(Respondent; Ronja) 

 

Ronjas citat går det att sammankoppla till det första och andra indexet; 

integritetsfundametalister och integritetspragmatiker. Det första sekretessindexet går att 

sammankoppla med hennes citat om att en medvetenhet från första början hade bidragit 

till att mindre information publicerats. Det andra sekretessindexet går att sammankoppla 

med att Ronja väger för- och nackdelar med vilken typ av information hon publicerar. 
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9. Sammanfattning av empiri och analys 
Kapitlet ger en kortare sammanfattning av föregående kapitel. 
 
Den första frågeställningen ska ta reda på hur unga kvinnor resonerar kring reglernas 

egenskaper. En majoritet av respondenterna ser en gräns i vad som bör publiceras på 

respektive socialt medium där integritetregelns attribut har en betydelse till vad 

respondenterna publicerar. En av respondenterna anser dock att det inte existerar någon 

gräns mellan de två sociala medierna. I den andra regeln kunde det inte hittas samma 

mönster. Anledningen till detta kan vara att på samma sätt som att två personer tycker 

om böcker så betyder det inte nödvändigtvis att båda gillar romaner. Den ena personen 

kan ha utvecklat ett intresse för historia. På samma sätt har respondenternas utveckling 

formats genom egna erfarenheter, där erfarenheten har en större betydelse när det 

kommer till utvecklingen.  
 

Den andra frågeställningen lägger fokus på gränsen mellan människans egna privata 

information och att hantera privat information som omfattar andra människor. 

Respondenterna tycker att en användare av ett socialt medium bör ta ansvar för det som 

publiceras oavsett socialt medium. Detta visar på att respondenterna hellre förlitar sig på 

sig själva än att låta ansvaret ligga i andra användares händer.  
 

Den tredje frågeställningen handlar om hur unga kvinnor resonerar kring samordning av 

regler som bryts. Resultatet visar på att respondenternas första hälft har upplevt att 

regler har brutits. Resterande respondenter menar på att det är på lika villkor och är inte 

medvetna om reglerna på liknande sätt. Respondenternas erfarenheter har en stor 

betydelse när det kommer till vad som är acceptabelt och inte.  
 

Den fjärde frågeställningen handlar om hur unga kvinnor resonerar kring deras egna 

förtroende att lämna ut personlig information. Resultaten visar att två respondenter har 

ett integritetsointresserat beteende medan fyra respondenter har en integritetspragmatisk 

åsikt, och tycker således att det är värt att lämna ut personlig information i utbyte att få 

ta del av det sociala mediumet. 
 

Den femte frågeställningen fokuserar på respondenternas egna förtroende kring att 

personlig information kan spridas, det visar på att det finns olika grader av oro bland 

respondenterna. Beroende på vad respondenten har varit med om när det gäller 
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spridning av sin egna information på sociala medier så sätter det prägel på hur oroad en 

människa kan vara.  
 

Den sjätte frågeställningen fokuserar kring respondenternas egna förtroende att företag 

kan använda sig av personlig information. Resultaten visar på att flertalet respondenter 

reflekterat och inte uppskattar det. Respondenterna känner en starkare orolighet över att 

få riktad reklam till sig och grundar sin orolighet i integritetsfundamentalismen.  
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10. Diskussion 
Kapitlet innehåller diskussion kring analys av den insamlade datan.  
 

Varför anses det att ett socialt medium är mer officiellt respektive personligt? 

Anledningen kan vara att Facebook har en större valmöjlighet när det kommer till 

sekretessinställningar som möjligen inte så många respondenter är medvetna om. Därav 

ses möjligen Facebook som ett mer öppet och officiellt medium. Instagram å andra 

sidan har enbart en sekretessinställning där användaren väljer om kontot är öppet eller 

privat och ses möjligen av den anledning som ett privat medium. 
 

I en av frågorna i studien så tycker respondenterna att varje användare måste stå för vad 

som läggs upp. Detta är något som kan ha vuxit fram med några års erfarenhet av 

sociala medier. Det kan finnas en skillnad på att vara ung idag och för tio år sedan. 

Unga kvinnor idag är kanske mer medvetna om vad personlig integritet betyder på 

sociala medier än vad en ung kvinna var medveten om för tio år sedan. Det kan bero på 

att det idag finns fler användare på sociala medier och att varje människa lär sig av 

varandras misstag.  
 

Studien tycks också visa på att respondenterna förlitar sig mer på sin egna förmåga över 

hur personlig information hanteras på sociala medier i jämförelse med andra användare 

och företagen som äger sociala medium. Anledningen bakom resonemanget kan vara att 

respondenterna anser sig själva vara tillräckligt kapabla för att veta vart gränsen går på 

det sociala mediumet. Således att intressenten och företagen har andra gränser som 

skiljer sig från respondenternas. 
 

Resultaten tycks visa att sociala medier idag har blivit ett beroende hos många 

respondenter vilket har resulterat i att personlig integritet inte prioriteras i lika stor 

utsträckning. Syftet med studien är att ta reda på hur unga kvinnor resonerar kring 

vilken roll personlig integritet har på de två sociala medierna Facebook och Instagram. 

Huvudresultat av frågeställningarna visar på att de unga kvinnorna har olika 

förhållningssätt till personlig integritet på sociala medier. Även om studiens syfte inte 

har varit att generalisera de unga kvinnornas svar så visar resultaten på att de unga 

kvinnornas inställning grundas i sina erfarenheter och värderingar. Att varje individuell 

kvinna har sina egna resonemang och tankar. Det går således inte att gruppera 

kvinnorna då de måste ses som en individ.  
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11. Fortsatt forskning 
Kapitlet innehåller förslag på fortsatt forskning. 
 

Studien har analyserat unga kvinnor i åldern 20 till 28. I en fortsatt forskning inom 

samma område, skulle det främst vara intressant att studera yngre tjejer i exempelvis 

åldern 11 till 16 år, som precis har fått åldern inne att använda sig av de två sociala 

medierna Facebook och Instagram. Motivet är för att se hur de förhåller sig till 

personlig integritet på sociala medier och dels för att se om den generationen kan förstå 

vad som kan hända med personlig information som publiceras på Internet. Vidare skulle 

det även vara relevant att studera offentliga människor och deras uppfattning av 

personlig integritet. Om det finns en skillnad att vara offentlig i den verkliga världen 

och om intresset för att skydda sin personliga integritet är högre eller lägre. 
 

I en annan studie skulle det även vara intressant att studera bilder av den orsak att de 

unga kvinnorna i studien främst haft ett fokus på bilder och inte skriftlig information när 

begreppet personlig integritet/personlig information benämnts. Fokus skulle exempelvis 

riktas in på om det finns särskilda bilder som är mer acceptabla än andra att publicera. 

Vidare skulle den fortsatta forskningen parallellt med fokus på bilder fokusera på det 

relativt nykomna sociala mediumet Snapchat. 
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 – Teorins uppbyggnad  
 
Kommunikationsintegritetshanteringen har fem principer: 
1. Privat information 

2. Privata gränser 

3. Kontroll och ägande 

4. Regelbaserat ledningssystem 

5. Handhavande dialektik 

 

Den fjärde principen; regelbaserat ledningssystem, har tre processer: 

1. Integritetregeln. Den har två huvuddrag vid namn; 

      Integritetregelns attribut och integritetregelns utveckling 

      Integritetregelns utveckling har fem kriterier; 

      Kultur, kön, kontext, motivering och risk 

 

2. Samordning av gränser. Den har tre underkategorier; 

      Gränsens koppling 

      Gränsens äganderätt 

      Gränsens vägg 

 

3. Gränsturbulens 

 

Sekretessindex har tre underkategorier: 
1. Integritetsfundamentalister 

2. Integritetspragmatiker 

3. Integritetsointresserade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
Not: När det pratas om sociala medier talas det om Facebook och Instagram. 

 
Introduktion 
Ålder 

Utbildning 

Sysselsättning 
 

Användning 
Hur länge har du varit aktiv på Facebook respektive Instagram? 

Vilken anledning gjorde att du blev medlem? 

Vad använder du Facebook respektive Instagram till? 

Hur mycket använder du det? 

Vad delar du med dig för personlig information på Facebook respektive Instagram? 

 

Personlig Integritet mellan människor 
Tema: Reglernas egenskaper 

Vad tänker du på när du hör “personlig integritet”? 

Hur ser du på personlig integritet? 

Hur öppen eller privat tycker du att en användare bör vara? 

Vad är lämplig respektive olämplig information att dela med sig av på sociala medier? 

Vad tycker du att en användare absolut inte ska dela med sig av vid publicering av 

inlägg? 

Vad tycker du att en användare absolut inte ska dela med sig av till sociala medier för 

att registrera sig? (Exempelvis: personnummer) 

 

Tema: Publicering av information bland och mellan människor? 

Vad tycker du om att publicera information på Facebook respektive Instagram? (Är det 

någon skillnad?) 

Vilka har du accepterat som vänner för att kunna se dina uppdateringar? 

Har du ett öppet eller privat konto på Instagram? (Av vilken anledning?) 

Hur viktigt är det att diskutera med andra innan du publicerar information om dem?  
 

 



  
 

III 

Tema: Samordning av regler som bryts 

Har du varit med om att någon publicerar information om dig på sociala medier som du 

inte har velat? (Om det har hänt: hur har du då gått till väga med det publicerade?) 

Har du fått din personliga integritet kränkt på sociala medier? 

Vad gör du för att skydda dig från att det ska bli missförstånd att någon publicerar 

information om dig som du inte vill? 
 

Förtroende för sociala medier 
Tema: Att lämna ut personlig information 

Läste du användaravtalen innan du blev medlem? (Hur resonerar du?) 

Tycker du att sociala medier kräver alltför personlig information för att bli medlem? 

Tycker du att sociala medier som handhar din personliga information hanterar det på ett 

korrekt sätt? 

Vad tycker du om att informationen som du publicerar på sociala medier inte 

försvinner? 
 

Tema: Att personlig information kan spridas vidare 

Är du rädd att din personliga information kan komma att spridas vidare? 

Är du oroad över att det kan finnas hot mot din personliga integritet på sociala medier? 

Är du rädd att du förlorat all din personliga integritet för sociala medier? 
 

Tema: Att företag kan använda sig av personlig information? 

Är det viktigt för dig att skydda din personliga integritet från företag? 

Vilka funderingar har du kring att din personliga information som du publicerar på 

sociala medier kan användas vidare av företag? 

 

Avslutning: 

- Är det något du skulle vilja tillägga? 

 

 


