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Abstract 
Social media has revolutionized how people communicate with eachother. It’s been used by 
a lot of people in the world and people sharing everything from pictures, videos and 
information. Personal information has become the new economic value, where authorities 
and companies can sell it to third party. The aim of the study has focused on how students 
perceive their own use with regard to privacy on social media and what they feel about 
privacy settings. To answer these questions data collection has been conducted through 
qualitative interviews where the participants explain how they use social media. The 
intreviews has been developed by three themes in this study and are presented as, thoughts 
on their own use, their relations to privacy settings and sharing standards. Furthermore 
the interviews has been analyzed and discussed. Accordingly to some of the students, they 
are aware when sharing personal information on social media, but they do not understand 
the consequences by sharing that information. 
More importantly some of the participants are not aware of the privacy settings, its 
purpose or its function. With or without the privacy settings, information can still be 
collected. This is something the students does not seem to be aware of or concerned about. 
Furthermore students are both aware and unaware of the information they share, while 
claiming it is up to each individual to decide what is okay to post on social media and that 
they are concered about relinquish information. 
 
 

Förord 

Jag vill tacka min handledare Eva Svedmark för hennes stöd under denna intensiva period av 
arbete. Dessutom vill jag rikta ett tack för de personer som har ställt upp i studien. Utan er 
hade inte detta arbete varit möjligt. Det har varit ett intressant, lärorikt och spännande 
arbete.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människor använder dagligen sociala medier och delar med sig av både privat och publik 
information. Sociala medier har expanderat och fler och fler använder sig av olika 
plattformar som Facebook, Instagram eller Twitter. Bilder delas, videos läggs upp och 
statusuppdateringar gillas. Sociala medier har skapat en revolution hur användare delar med 
sig av egen privat information och till andra. Dessutom har spridningen av det mobila 
användandet och känslan att vara uppkopplad ökat (Van Eecke & Truyens, 2010).  

Sociala medier har möjliggjort att en användare kan se sina vänners information men även 
vänners vänner personliga information. Sociala medier besitter på en mängd information om 
användare. Framförallt har sociala medier explosionsartat förändrat hur människor 
kommunicerar  (Qi & Edgar-Nevill, 2011). 

En fråga som dyker upp är: Förstår den genomsnittliga användaren av sociala medier vilka 
verktyg som finns för att skydda den privata information? 

Sociala medier verkar för att stärka sekretessinställningar. Facebook och andra sociala 
medier har som standardinställning att ha en öppen profil. Därför tycker Qi & Edgar-Nevill 
(2011) att det är viktigt för användaren att gå in i sekretessinställningar för att ändra sina 
inställningar till privat. Facebook tillåter användare att begränsa tillgången till sin profil och 
att endast vänner som accepterar vän-förfrågan ska kunna se informationen. Denna typ av 
nivå på säkerhet kan inte garanteras, där vänner kan spara bilder till sin egen dator och välja 
att publicera den på en annan sajt utan användarens tillstånd (Ibid).  

Det sociala nätverket har blivit en plats som kombinerar underhållning, sociala 
interaktioner men framförallt stora kommunikationsmöjligheter. Med detta kan sociala 
nätoperatörer bygga en innehållsrik profil för varje användare(Van Eecke & Truyens, 2010). 
Personuppgifter har blivit det nya ekonomiska värdet, där myndigheter och företag kan sälja 
det vidare och granska den personliga integriteten (Oscarsson, Bergström, & SOM-institutet, 
2014).   

Det finns studier som visar att det skapas en oro hos användaren över att organisationer 
har tillgång på personlig information på användare (Qi & Edgar-Nevill, 2011). Speciellt med 
tanke på expanderingen av sociala medier har det blivit alltmer viktigt för användare att vara 
medvetna om de höga integritetsrisker med att utbyta personlig information på sociala sajter.  
Allmänheten behöver veta vilka processor som ligger bakom, detta för att veta i vilken 
omfattning information lämnas ut på de sociala nätverken. Trots att användare har kunnat 
dela med sig av personlig information innan sociala medier tillkom har det med sitt unika 
sätt standardiserat och uppmuntrat till att offentliggöra personlig information till en 
överträffad grad(Ibid). 

Ny teknik som röstigenkänning och ansiktsigenkänning kan tillföra extra information 
vilket kommer möjliggöra en kombination av olika informationskällor (Van Eecke & Truyens, 
2010). En sådan typ av teknik är en hjälp för sociala medier att ”tagga” de personer som syns 
på de uppladdade bilderna.  
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Aktiviteterna på sociala medier kan avslöja andra människors intima information (Qi & 
Edgar-Nevill, 2011). Det går att få reda på information allt från relationsstatus, adress, 
telefonnummer till personers värderingar, vilken religion de utför och vilken deras senaste 
arbetsplats var. Allt detta kan säga mycket om vilket typ av personlighet användaren besitter, 
vad den personen har gillat och ogillat och hur personen är och var.  

Sociala medier är ett relativt nytt fenomen, det finns inga tydliga sociala regler på hur det 
ska användas (Van Eecke & Truyens, 2010). Ett exempel på det är att få en vän-förfrågan, om 
det är acceptabelt att ignorera dessa vän-förfrågningar. För användaren som accepterar en 
vän-förfrågan kommer den privata information bli tillgänglig för andra användare.  
 

 

1.2 Problemformulering 

Inom den digitala världen har information fått ett högt värde. Den information vi använder 
oss av, lämnar spår av vart vi har varit, som kan samlas in och sedan kan användas i ett eget 
sammanhang som vi inte känner till. Att ha sitt personnummer endast för privat bruk har 
blivit allt svårare. Den personliga informationen kan spridas, delas och användas utan att 
användaren har gett tillåtelse eller ens har vetskap om att detta sker. Allt på nätet som samlas 
in, kopieras, läggs till och innehåll som distribueras väcker stora frågor kring personlig 
integritet, informationssamling och säkerhetsinställningar. Har det blivit en förändrad norm 
att vara öppen med mer personlig information och har samhället tvingat människor att 
använda sociala medier? Utifrån denna bakgrund väcktes ett intresse hos mig att ta reda på 
vad studenter har för uppfattning om deras användning i sociala medier, om de är privata 
eller publika med personlig information. Vet de om riskerna med att lägga upp information 
av personlig karaktär?  
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om integritetsfrågor på nätet vad gäller 
studenters användning av sociala medier. Målet är att kunna skapa en djupare förståelse hur 
studenter upplever sin egen användning på sociala medier med särskilt fokus på hur de 
tänker kring sekretessinställningar och att dela privat information. 
 
 
Utifrån mitt syfte med studien har jag formulerat dessa frågeställningar: 
 
-Hur medvetna är studenter om integritetsfrågor på sociala medier? 
 
-Hur upplever studenter sin egen användning med avseende på integritetsfrågor inom sociala 
medier? 
 
-Vad tänker studenter kring sekretessinställningar i sociala medier? 
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2. Relaterad forskning 

Det finns flera studier om integritet och sociala medier. Eftersom studenter är min målgrupp 
så har jag valt att beröra forskning  av unga människor på nätet. Mitt fokus har varit att hitta 
tidigare studier som handlar om integritet, hur unga människor använder sociala medier och 
hur det skiljer sig mellan det digitala och fysiska rummet.  
 

2.1 Tonåringar och sociala medier 

I tidigare studie berättar Madden et al (2013) att tonåringar delar mer personlig information 
på sina profiler mer än någonsin. De väljer att ha privata inställningar men delar information 
med stora nätverk av vänner. De flesta av tonåringarna är inte oroade över att deras personlig 
information kan spridas till tredje part som kan sälja vidare uppgifterna. Endast 9 % av de 
tillfrågade var mycket oroade över detta. Samma menar Velden & Emam (2013)  att 
tonåringar är inte intresserad av att myndigheter och organisationer samlar in 
personuppgifter men att de är mycket oroade över deras personlig integritet. Vissa av 
tonåringar i studien hade en uttänkt strategi kring personlig integritet och valde att begränsa 
och skära ner på personlig information på deras profil, men detta varierar kraftigt, beroende 
på kön och deras storlek på nätverk. Tonåringar delar mer av sin personliga information än 
vad de gjorde i det förflutna (Madden et al., 2013). Dessutom gillar inte tonåringarna att ha 
en förälder närvarande på sociala medier, trots detta har de valt att vara med i sociala medier 
för att det är viktigt för deras umgänge och sociala status. 60 % av de tillfrågade i studien 
valde att ha sin profil privat och de flesta av tonåringarna rapporterade att de har koll på vad 
de delar och inte ska dela. I största allmänhet var tonåringarnas inställning till sociala medier 
mer positiva än negativa. 

Sociala medier är designade för att uppmuntra användare till att dela med sig av personlig 
information. Den pågående trenden att sociala medier används mer av tonåringar pekar på 
att utvecklingen av plattformar har drivits fram och att normerna kring att dela information 
har förändrats (Madden et al., 2013). Samtidigt berättar Velden & Emam (2013) i från sin 
studie att tonåringar bryr sig om sin integritet men agerar inte för att bevara den. Det 
förklaras i den studien att tonåringar inte kan påverka sin integritet särskilt mycket på grund 
av hur sociala medier är designade att visa personlig information. Forskningen om 
användarbarheten för sekretessinställningar visar på en obalans mellan användarnas 
förväntningar på sina sekretessinställningar och det faktiska utfallet av dessa (Ibid). Detta 
har inneburit att tonåringarna har fått svårigheter att hantera sin sekretess genom 
sekretessinställningar och därmed ignorerat det. Velden & Emam (2013) hänvisar till 
Burgoon i sin studie som definierar personlig integritet är någon som har kontroll över 
samspelet med andra, och innehållet i dess samverkan. Burgoon förklarar att den 
psykologiska integriteten skyddar individen från intrång på sina egna tankar, känslor och 
värderingar, och har därför friheten att avgöra själv för vem den ska avslöja sina personliga 
tankar och känslor.  Medan för informationen som vi delar med oss i privatlivet så handlar 
det om att se vem som samlar in och sprider information om oss själva och under vilka 
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omständigheter. Den aktuella litteraturen har fokuserat mer på externa hot mot integriteten 
än att fokusera på användarens egna uppfattningar om integritet (Velden & Emam, 2013). 
 

2.2 Personlig integritet på nätet 

Förr i tiden förklarar Bylund (2013) att det var vanligt med övervakande av innevånare med 
hjälp av teleskärmar som var ett slags tvåvägs TV-apparat. Utifrån den kunde de följa vad 
innevånare sa inom och utanför hemmet. På samma sätt övervakades människor med 
övervakningskameror på 1980-talet och som fortfarande sker idag. Undantaget är att på 
1980-talet skedde övervakning av en auktoritet jämfört med dagens övervakning så sker det 
utav alla slags människor.  Det finns dessutom en till skillnad över hur övervakningen gick 
till. På 1984-talet skedde det överallt med närvarande ljud- och videoövervakning. Bylund 
(2013) pekar på att det sker på samma sätt idag men att den största informationsmängden 
som skapas kommer i samband med olika aktiviteter i vardagen. Det kan handla om när 
människor handlar i en affär, där loggas vilka varor vi köper och affären kan därmed skicka 
hem specialerbjudande på de varor som har köpts. Likadant sker med information som söks 
på internet där sökmotorn loggas. På en tidning som läses via en mobiltelefon loggas inriktad 
reklam. På samma sätt loggas information av teleoperatören när telefonen ligger i fickan. 
Utifrån denna omfattande informationsmängd så går det att utläsa en rad detaljer kring våra 
beteende och vanor.  Allt från sociala status, hälsotillstånd, ekonomi och politiska åsikter. Att 
samla in uppgifterna är varierande och likaså vilka aktörer som står för att samla in, lagra, 
bearbeta och använda information, sammanfattningsvis så är situationen svåröverblickbar. 

Information har fått ett högt värde för den digitala världen. Genom användning av 
information, lämnas spår av vart vi har varit, som samlas in och sedan kan användas i ett eget 
sammanhang som vi inte känner till (Oscarsson et al., 2014).  Allt på nätet som samlas in, 
kopieras, läggs till och innehåll som distribueras väcker stora frågor kring personlig 
integritet, informationssamling och säkerhetsinställningar. Att fler sociala sajter lanseras 
bidrar till att det blir en diskussion om vad människor ska lägga upp eller inte på nätet. 
Dessutom kan det uppstå frågor för användaren om de bör eller inte bör dela personlig 
information. Samtidigt beskriver Bylund (2013) att internet har öppnat upp möjligheter att 
kommunicera på ett helt nytt sätt, det har möjliggjort att det går att uttrycka sig för hela 
världen men vilket också inte är avsiktligt. Lagring av information har kommit för att stanna, 
det som vi säger, gör och söker efter kan lagras och det finns ingen gräns på hur mycket som 
kan lagras. Trots att vi raderar den information som har lagrats, finns fortfarande den 
information kvar hos tjänsteleverantörerna. Inom den digitala världen samlas data in för att 
sedan i utbyte få en belöning i form av exklusivt innehåll eller gratisgåva (Oscarsson et al., 
2014). Dock vet inte många människor vad som står på spel och är inte medvetna om vilka 
digitala spår de lämnar efter sig. Därför kan många människor bortse från integriteten och 
istället sträva efter att få en belöning i form av en ”like”.  

Vid lanseringen av en ny teknologi eller applikation så finns det ingen tydliga normer hur 
det ska användas. Men efter en tid uppstår en förändring och alla gör likadant och följer 
samma normer (Oscarsson et al., 2014). Samtidigt har integritet kommit att bli en stor social 
fråga och blivit en angelägenhet för många men inte för de privata användarens personliga 
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angelägenhet. På samhället ställs stora krav när det gäller att utöka skydd för utsatta och 
vilka rekommendationer som gäller för den genomsnittliga användaren. Kunskapen av att 
använda digitala medier är ganska utbredd men det är få som verkligen är uppmärksamma 
på att skydda sin identitet eller personliga information (Oscarsson et al., 2014). Beteendet 
men framförallt attityderna mot integritet är motsägelsefullt, framförallt saknas kunskaper 
hur en användare kan skydda sin identitet och en vanlig uppfattning är att användarna tror 
att deras egen identitet är väl skyddad men unga internetanvändare är mer sårbara och 
drabbas oftare av integritetskränkningar. Det finns flera orsaker som påverkar människors 
oro för personlig integritet. Till detta hör vilka tidigare erfarenheter av branscher och 
hantering av informationsintegritet människor har haft och vilka regler och lagar som gäller  
kring integritetsfrågor i samhället. Användaren har en väldigt liten kontroll på vad som 
händer med informationen som samlas in om dem och som sedan kan användas i 
sammanhang utan deras tillåtelse. Ju mer användare är oinformerade om vad som händer 
med den information som samlas in desto bekymrade blir människor för integritetsfrågor 
(Oscarsson et al., 2014). Jämfört med motsatsen ju mer kontroll en användare har över sin 
egen information och vet i vilket sammanhang den ska användas desto tryggare blir 
användaren.   

 

2.3 Individens ansvar för integritet på nätet 

En annan aspekt att ta hänsyn till är den egna individens erfarenheter av internet förklarar 
Oscarsson et al (2014). Tolkningen av information förändras över tiden, på ett sådant sätt att 
informationen blir intakt men att sammanhanget som utgör dess tolkning har förändrats. 
Detta kan förändra hur informationen tolkas och det kan leda till en stor utmaning för den 
personliga integriteten, där något kan upplevas som harmlöst plötsligt tolkas som opassande 
eller stötande (Bylund, 2013). Vidare säger Oscarsson et al (2014) att hur stor internetvana 
och hur pass inriktade användare är har betydelse för vilken grad användaren känner oro 
över sitt användande. Framförallt har det visat sig att människor är väldigt oroliga för 
bedrägeri och identitetsstöld på nätet och har lett till att människor är motsträviga att koppla 
upp sig mot internetbanken. Människor som har större kunskap om integritetsinställningar i 
exempelvis att kunna ändra inställningar i applikationer och ta bort cookies är ofta mindre 
bekymrade över sin integritet. Likadant gäller för personer som kontinuerligt använder sig av 
sociala medier, som har profiler som är anpassade för att inte lämna ut så mycket personlig 
information. En tredje faktor som har med integritetsfrågor är att det skiljer sig mellan 
könen.  

Män är mer riskbenägna och lägger ut mer personlig information på nätet, samtidigt som 
ålder kan ha en inverkan. Äldre människor är mer bekymrade än vad de unga är och att vara 
orolig för olika saker kan ha en effekt på hur man ser den personliga integriteten på nätet 
(Oscarsson et al., 2014). I studien kom de fram till att det skiljer sig i användandet för sociala 
medier mellan könen, där kvinnor använder det i större utsträckning än män och i  
jämförelse, män köper varor och tjänster i högre grad än vad kvinnor gör. Dessutom kom 
man fram i studien att utbildningsnivå påverkar till en viss grad inriktningen på 
internetanvändningen (Ibid). I störst utsträckning står lågutbildade utanför sociala medier 



 

 6 

och högutbildade använde mer internetbanken mer än lågutbildade.                
I samband med oro för hantering av personlig information lanserades FRA-lagen 2008, 

som gav försvarets och radioanstalt befogenheter att bedriva signalspaning, genom 
avlyssning av internet och telefontrafik.  Detta kom att skapa en stor debatt i Sverige som 
kom att handla mycket om den personliga integriteten och rätten till sin egna privata sfär. 
Oscarsson et al (2014) förklarar i sin studie att svenskar i stor utsträckning använde en rad 
olika applikationer och tjänster där de frivilligt lämnar ifrån sig personlig information. När 
en användare besöker en sida så lagras information i form av en cookie1, som håller koll på 
besökarens preferenser eller identitet. I samma veva beskriver Bylund (2013) att kakor eller 
cookies introducerades 1995 och idag används det kontinuerligt och den innehåller tre 
huvudsakliga syften, användarprofilering, sessionshantering och individanpassning. 
Framförallt är det användarprofilering som bidrar till en stor utmaning för den personliga 
integriteteten. Med tiden kommer kakor att följa en användare på webben och bygga upp en 
profil över nyheter och ämnen som kan intressera efter användarens önskemål, samt peka på 
vilka personer som finns inom användaren sociala nätverk och geografiska områden. Med 
hjälp av denna information kan dessa kakor uppskatta den ekonomiska situationen och de 
politiska värderingar för användaren. I och med hur profilerna används och hur de döljs för 
människor gör det nästintill omöjligt för användaren att själva förstå dem. Profilerna har en 
oroande effekt på den personliga integriteten trots att de kan vara svåra att komma åt för 
slutanvändaren.  

Kan det vara så att att användare inte är medvetna om vilket information de delar med sig 
av? Utöver den information som användare avsiktligen delar med sig av, finns det även 
sociala nätoperatörer som placerar cookies på användarens dator. Dessa cookies registrerar 
alla sidor som användaren har besökt i form av geografiskt läge, IP-adresser, vilka enheter 
som har använts, etc. Dessa sociala nätoperatörer använder den insamlande informationen 
för kommersiella ändamål, som att inrikta reklam efter användarprofileringen.  Därför 
menar Bylund (2013) att en av de viktigaste funktionerna för den personliga integriteten är 
att kunna reglerar den för andra.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                             
1 ”En webbkaka kakfil eller kaka, vanligen betecknad cookie, är en liten textbaserad datafil som en 
webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator.”  
Webbkaka. (2016, February 5). In Wikipedia. Retrieved from 
https://sv.wikipedia.orghttps://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Webbkaka&oldid=33042814 
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2.4 Skillnad mellan det digitala och fysiska rummet 

Bylund (2013) beskriver att ibland är det svårt att veta vad som är lämpligt att publicera på 
sociala medier, ifall det kan vara stötande eller opassande för en specifik situation. Det kan 
handla om information som publiceras via sociala medier utgår från en specifik publik och 
situation, men som tolkas utifrån ett helt annat perspektiv. Det som kom att fungera i en viss 
situation fungerade inte alls i en annan. Det finns även liknande upplevelser i sociala 
sammanhang på fysiska platser, dock är skillnaden att sociala medier är mer oberäkneliga i 
den mån att det är svårare att förstå sammanhanget. Dessa egenskaper tillför att ett 
uttalande eller uttryck kan tolkas utifrån ett annat sammanhang än vad användaren 
ursprungligen hade angett. Bylund (2013) beskriver utifrån en studie gjord av Thomas 
Erickson och Wendy A Kellog att den sociala samvaron på digitala platser är i vissa fall mer 
utmanade än på fysiska platser. De kom fram till att tolka människors reaktioner, intresse 
och uppmärksamhet på digitala platser är svårare än på fysiska platser. Inom ett fysiskt rum 
är det lättare att se och höra varandra och de flesta har lättare att skapa förståelse vad 
människor menar och vill. Därför föreslog Erickson och Kellog för att skapa samma 
förutsättningar för det digitala rummet genom att härma det fysiska, d.v.s. erbjuda samma 
möjligheter till förståelse.  

Den stora likheten mellan det fysiska rummet och den digitala platsen är att det går att 
låna den fysiska platsens konventioner och normer. Samtidigt ger detta goda förutsättningar 
för att kunna få introduktion av nya IT-system. När en statusuppdatering läggs upp och en 
vän väljer att dela med sig av innehållet, blir det svårt återkoppla vem som är upphovsman av 
innehållet där det kan modifieras, kommenteras och tas i bruk från sitt ursprungliga 
sammanhang. Sättet att skapa synlighet och medvetenhet är inte knutet till en fysisk plats 
utan till flöden i ett invecklat nätverk (Bylund, 2013). Därmed blir signalerna i ett nätverk 
mer svårtolkade och svårare att förstå hur det sociala rummet förändras över tid. Andra 
beteende uppenbarar sig kring sociala medier som inte är vanligt förekommande på fysiska 
platser eller som ens accepteras.  

Människor som socialiserar sig i ett fikarum eller på en buss är med försiktiga i sin 
framförhållning och iakttar och lyssnar på andra människor jämfört med sociala medier. 
Bristen på synlighet inom sociala medier visar på att vi tillåter vissa beteenden som annars 
inte skulle accepteras på fysiska platser och i och med det så behövs det inte tas ett ansvar 
över huruvida människors åsikter, konversationer eller bilder ser ut (Bylund, 2013).  

Ett exempel på hur sociala nätverk har blivit mer synligt är tack vare Linkedin som tillåter 
synlighet, ansvarstagande och medvetenhet. Inom det går det att få en upplysning på vilka 
som har besökt ens egen profil. Det går att välja på vilken nivå av delaktighet som ska finnas 
genom att besöka andra användare anonymt. Användaren får information på vilka som har 
tittat på ens profil eller så får användaren meddela för andra att de tittar på deras profil. För 
sociala medier finns det många olika strategier att hantera sina svåröverblickbara 
sammanhang (Bylund, 2013). En del väljer att dölja saker inom sin profil för att enbart visa få 
detaljer och kommunicerar på ett sätt som passar dem. Därför kan det upplevas som att det 
lämnar ett tämligen tråkigt och ointressant intryck för användarens omgivning. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Den kvalitativa metoden har passat i min studie i syfte att undersöka hur studenter upplever 
sin egen användning med avseende på integritetsfrågor inom sociala medier. 
 Valet av metod har därför fallit sig naturligt. Därför har semistrukturerade intervjuerna varit 
nödvändiga men framförallt lämpliga för att gripa varje individs upplevelser och tankar 
Den kvalitativa metoden består av kvalitativa undersökningar. Det centrala i kvalitativa 
undersökningen är att försöka förstå hur människor upplever sig själva och sin omgivning. 
Genom en sådan undersökning eftersträvas något subjektivt. Det subjektiva går inte att 
observera utan istället måste det förstås genom att sätta sig in i andra människors 
situationer.  

Fördelen med kvalitativ metod är att den hjälper till att ge mer precisa regler hur en 
kvalitativ undersökning ska gå till (Hartman, 2004).  Avsikten är att nå en vetenskaplig 
kunskap i termer av förståelse. En annan fördel är att den insamlade data i en kvalitativ 
undersökning som ofta innehåller ett långvarigt engagemang som kan bidra till detaljrik 
information(Bryman & Nilsson, 2011). Förutom detta så fokuserar kvalitativ metoden att ta 
upp mer deskriptiva detaljer. Dessa deskriptiva detaljer beskriver ”vad som ägt rum i den 
miljö som studerats” (Bryman & Nilsson, 2011, s. 363 ). Detta är viktigt för respondenterna 
som studeras och även för att kunna beskriva hur de upplever sociala medier.  

Nackdelen med kvalitativ metod är att den är för subjektiv, vilket innebär att resultaten 
från den kvalitativa forskningen fokuserar för mycket på olika uppfattningar (Bryman & 
Nilsson, 2011). Den kvalitativa undersökning anses vara ostrukturerad och är flitigt beroende 
av vad forskaren har för egna uppfattningar(Ibid). Eftersom det är forskaren som bestämmer 
huruvida datainsamlingen ska gå till och det som en forskaren väljer att inrikta sig mot vilar 
på hens intresse. Ett annat problem med kvalitativ metod är att det är svårt att generalisera 
resultaten för en annan miljö. Det resultat som kommer fram går inte att dra slutsatser på 
hur det ser ut i en annan omgivning.  
  
 
 

 

3.2 Semi-strukturerad intervjuer 

Utifrån tre teman har de kvalitativa intervjuerna varit semi-strukturerade, det innebär att det 
inte finns några fasta alternativ, det semistrukturerade intervjun följer ett fast 
utfrågningsmönster.  

De kvalitativa intervjuerna består av att ”förstå vad intervjupersonen upplever vara 
viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, beteenden och mönster” (Bryman & 
Nilsson, 2011, s. 415). Intervjuerna har eftersträvat för att fånga studenters upplevelser, 
tankar och erfarenheter, om vad de själva har tyckt har varit bra och mindre bra och vilka 
förväntningar de har haft när de har delat med sig av personlig information på sociala 
medier. Detta för att ge respondenterna möjlighet att tänka kring hur de själva relaterar när 
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de väljer att medvetet dela personlig information på sociala medier. Med detta som grund har 
respondenterna även presenteras vad de själva tror kommer ske med sociala medier och hur 
de själva kan relatera till vad som kommer hända.  

Intervjuer har använts för att skapa kunskap om studenters medvetenhet av att dela 
personlig information på nätet. I en kvalitativ intervju råder det en personlig kontakt och det 
är därför möjligt att förtydliga frågor som från början inte är begripliga. Dessutom får 
intervjun rikare svar genom att ha frågor med hög grad av öppenhet (Hartman, 2004). Detta 
ger utrymme för respondenten att svara fritt och det kan leda till följdfrågor eller att nya 
frågor ställs under intervjuns gång. Efter att ha avslutat alla intervjuer har jag med hjälp av 
den kvalitativa metoden samlat in data i form av inspelade intervjuer. Samtalen spelades in 
för att sedan transkriberas. Transkriberingen skedde efter alla intervjuer var färdigställda. 
Jag valde att spela in intervjuerna och det är viktigt för den detaljerande analysen. På så sätt 
går de fånga svaren på de intervjuade i  deras egna ordalag (Bryman & Nilsson, 2011). Utifrån 
min frågemall bilaga 1 har jag kunnat ställa frågor utifrån tre teman och intervjuerna har 
varierat mellan 10-20 minuter och genomfördes på Umeå universitet och via Skype samtal.  

 
 
 
3.3 Urval 

Jag har valt att göra ett bekvämlighetsurval. Det innebär att ett urval sker på individer som är 
tillgängliga, de som finns inom räckhåll (Hartman, 2004). Därför har jag valt att intervjua 
studenter. Utifrån detta urval har jag genomfört en variant som heter snöbollsurvalet, detta 
innebär att några eller någon av individer har fått förfrågan om medverkan och även 
förmedla vidare nya kontakter och återkoppla till mig som undersökare. Jag försökte få flera 
intressenter till studien men det blev åtta stycken i slutändan, det var svårare än jag trodde 
att få fler studenter att medverka. Kanske beror det på att det kan vara känsligt att prata om 
den personliga integriteten. 
 

3.4 Dataanalys 

För att analysera min data har jag valt innehållsanalys för att det fokuserar på ”konkreta och 
manifesta innehållet” (Bryman & Nilsson, 2011, s. 282). Innehållsanalys är inriktad på att få 
en bild utifrån det tema som är av intresse, för mig har fokus legat på integritetsfrågor. 
Genom mina intervjuer har jag ställt frågor om studenters användning av sociala medier och 
integritetsfrågor på nätet. Samtliga intervjuer transkriberas(som nämnt ovan) och jag har 
sedan inriktat in mig på att analysera de transkriberande intervjuerna som text. Det har 
fungerat väl att använda innehållsanalys på detta material. De teman jag har använt mig av i 
intervjuerna har varit förbestämda och kodning av innehållsanalysen har påverkats av dessa.  
De temana jag har kommit fram i analysen är hämtade från mitt intervjumaterial. Jag har 
inte följt en strikt kod-mall i min intervjuanalys utan har varit mer inspirerad av detta som 
metod. Jag har sökt efter teman som rest sig ur mitt intervjumaterial och det är dessa jag 
baserar min analys på. 
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3.5 Etik och ställningstagande 

Enligt lagen(Utbildningsdepartementet, 2003.) ska etikprövning av forskning ha som syfte 
att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 
Dessutom ska lagen gälla forskning  som sker utan att individen lämnat sitt samtycke och 
som avser känsliga personuppgiftslagen eller personuppgifter.  

För att säkerställa anonymitet och skydda varje individ i min studie har jag valt att 
använda fiktiva namn. Respondenterna i studie har kunnat välja att inte medverka eller välja 
att avbryta intervju när de har velat. De deltagande i denna studie har blivit kontaktad via 
telefon eller e-post och när de har blivit kontaktade har de fått möjligheten att ta ställning 
huruvida de valt att ingå i studien och därmed fått information på vem jag är och syftet med 
studien. 

 För respondenterna har jag berättat att det insamlat materialet ska enbart ska användas i 
studiens omfattning och inget annat. Alla uppgifter som samlas in om respondenterna ska ej 
kunna identifieras när arbetet är klart. Med detta ska det var omöjligt för utomstående i 
studien att komma åt uppgifterna.  
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer jag redovisa relevanta delar ur mina intervjuer. För att få detta 
överskådligt har jag valt att dela in dem i underteman. Teman som grundar sig på min 
frågeställningar och det som har framkommit under intervjuernas genomförande. Dessa 
teman är tre stycken , tankar om den egna användningen, relation till sekretessinställningar 
och delningsnormer. 
 
4.1 Tankar om den egna användningen 

Personerna som har svarat i studien använder sociala medier på ett liknande sätt. Framförallt 
använder de sociala medier för att hålla kontakten med människor, söka och finna 
information och se vad andra kontakter gör. Utifrån respondenternas olika svar upplever jag, 
att sociala medier fyller en viktig funktion för dem att hålla kontakt med vänner och familjen. 
Samtidigt berättar flera respondenterna att de valt att använda sociala medier på grund av 
kompisar och klasskamrater. Det verkar som att använda sociala medier är en norm man 
måste följa. 

 
” Samhället har tvingat mig att använda sociala medier”- Fredrik 25 
 
” Alla jag känner använder sociala medier och därför använder jag det också”- Anna, 23 
 
 
Samtliga respondenter får reda på olika slags information vid användning av sociala medier. 
En del tar reda på vad andra kontakter gör, vilken information som delas och andra vill få 
reda på nyheter om vad som händer i världen. Utifrån vad respondenterna har svarat så 
upplever jag att de känner att det är viktigt att får reda på så mycket information som möjligt 
när de använder sociala medier. Flera av deltagarna i studien uppger även att de har 
erfarenheter av flera olika sociala medier.  Det som är intressant att veta är att två 
respondenter beskriver och reflekterar över hur sociala medier har kommit att påverka dem 
negativt.  
T.ex. berättar Anna, 23 att hon är bekymrad hur sociala medier har utvecklas: 
 

” Att människor tittar mer i telefon än att umgås och socialisera sig med människor runt 
omkring” 
 
Johan, 19 delar samma uppfattning hur sociala medier har utvecklas: 
”Det negativa är att det blir ett beroende, man är ständigt uppkopplad” 
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De sociala medierna har använts på olika sätt, allt från att fördriva tiden, få reda på 
information och att hålla kontakt med andra människor.  Det har känts viktigt att visa andra 
vad man gör på sociala medier att ständigt vara uppkopplad och aktiv. Den största 
anledningen till att respondenterna använder sociala medier är för att snabbt hitta 
information och dela den informationen till andra kontakter. Det verkar som det finns ett 
stort behov av bekräftelse att visa andra vad man gör.  T.ex. Fredrik, 25 berättar hur han 
använder sociala medier: 

 
” Sökte information på vad andra människor tycker och tänker” 
 
 

 Många av respondenter delger att de använder sociala medier flera gång per dag och andra 
mer sällan. De flesta är noggranna med den information de väljer att dela med sig av, de 
lägger inte upp vad som helst för att alla ska se.  Det är lätt att få en känsla av att flera av 
respondenterna är eftertänksamma vad de väljer att publicera, då de inte vill att andra ska se 
privat information. Ett fåtal brydde sig inte lika mycket.  
För Johan, 19 är det oroväckande och beskriver detta:  
 

”Det är skrämmande att mina bilder kan användas i ett annat syfte än vad de var tänkt 
från början. Att bilderna kan användas för reklam och hamna i orätta händer.” 

 
Samma svar får jag från Anna, 23 : 

 
” Att människor utnyttjar min personliga information som jag inte själv har gett 

tillåtelse till,  jag vet inte vad som händer och vad de gör med informationen.”  
 
 

Till skillnad mot Lotta, 21  och Peter, 24 beskriver det såhär:  
 
”Tänker på den information som delas,  är medveten om det men bryr mig inte.” - Lotta 
 
” En tanke går,  jag är medveten  men jag funderar inte på det.” – Peter  
 

Det är intressant att respondenterna har svarat så olika. En del är medvetna om hur bilder 
och information kan användas men de verkar inte bry sig om detta. Det verkar även finns en 
stor okunskap hos en del studenter om hur sociala medier kan använda den personliga 
informationen.  
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Samtliga respondenter svarar att de är noggranna vilka bilder de delar med sig av och är 
medvetna om att bilderna kan användas på ett sätt som de inte gett tillåtelse till. De flesta av 
respondenterna är extra eftertänksamma när de lägger ut bilder, att det är känsligt och 
integritetskränkande.  Samma deltagande vill heller inte dela med sig av adress, 
personnummer, telefonnummer och intim information på sociala medier. De beskriver att de 
är rädda att deras information ska spridas och även orolig att någon ska använda deras 
personliga uppgifter till något olagligt. Jag får en känsla av  att de flesta av deltagande 
faktiskt tänker på vad de väljer att dela med sig av och att just personuppgifter är extra 
känsligt . Fredrik, 25  är väldigt försiktig på vad han väljer  att publicera  och han beskriver :  
 
” Gillar att inte lägga ut kontaktinformation, vart jag bor, telefonnummer, vill inte lämna 
ut information för någon generellt.” 
 
Samtidigt oroar sig Johan, 19 på vad som händer med den information han delar med sig av 
om den skulle hamna hos fel personer: 
 
” Att dela information om att åka på semester, att någon kan råna hemmet när jag är 
bortrest.”  

 
Respondenternas åsikt om Facebook är mestadels positiv och att det används för att hålla 
kontakt med människor, få reda på nyheter, information och fördriva tiden. Flera av de 
svarande tycker dock att det inte ska användas för mycket då det finns en risk med att det blir 
osocialt.  Johan, 19 tycker att:  
 
” Det negativa är att det blir ett beroende, man är ständigt uppkopplad. Att man kollar vad 
andra gör, att man kollar på varenda person” 
 
Ann-Louise, 18 tycker ”Det är inget bra, för många äldre är aktiva och har tagit över 
Facebook” 
 
Medan Björn, 25 tycker att sociala medier var bättre förut: 

 
” Det var bättre förut, då människor la upp mer information om sig själva, det har blivit en 
mer nyhetssida idag.” 
 

 
4.1.1 Relation till sekretessinställningar 

 När det handlar om sekretessinställningar är deltagarna i studien noggranna med vilka de 
väljer att dela informationen till, för det mesta vill de att vänner bara ska ha tillgång till detta. 
Det som upplevdes viktigt för respondenterna var att de själva fick välja vad de vill lägga ut 
på sociala medier, att inte alla ska ha tillgång till all information.  
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Alla är inte medvetna vad sekretessinställningar är till för, som Ann-Louise, 18 berättar: 
” Man tänker inte på det, vet knappt att det finns där. Inte medveten om att det finns där. 
Det är inget man lägger märke till.” 
 
Andra är mer medvetna om sekretessinställningar och Peter, 24  förklarar att det används 
för: 
” Ställer in så att andra inte kan tagga bilder på mig. Folk kan inte se något på profilen 
utan de måste vara vänner för att se information.” 
 
På samma vis förklarar Beatrice, 25 att hon använder sekretessinställningar på detta sätt: 
  ” Bilder bara vänner kan se. Det jag vill dela med mig av får bara vänner se,  okända ska 
inte komma in där vänner kan komma in.” 
 
Vidare känner respondenterna att det är viktig att sekretessinställningar finns tillgängliga i 
sociala medier. Om sekretessinställningar inte hade funnits, så finns nog en stor risk att flera 
väljer bort att använda sociala medier.   

 
Björn, 25 är mycket bestämd att det är bra att ha sekretessinställningar: 
”Viktigt att ha, alla behöver sekretessinställningar, vill att alla sociala medier ska ha 
stränga sekretessinställningar från början och sedan ha valfriheten att ändra sina 
sekretessinställningar hur man vill.”  

 
Samtidigt som Anna. 23 beskriver: 
” Medveten om sekretessinställningar, men vet inte alla funktioner.” 
 
Medan Fredrik, 25 svarar något helt annat: 
”Litar inte på det, information kan alltid användas, känner ingen trygghet.”  

 
Det verkar finnas en stor okunskap hos studenterna och alla verkar inte medvetna om att 
sekretessinställningar finns eller dess funktioner. Detta kan skapa osäkerhet och otrygghet 
hos de som använder sociala medier, att de inte är medvetna om vilket information som 
faktiskt delas. Några av deltagarna verkar inte fått tillräcklig information om hur 
sekretessinställningar fungerar och väljer istället att ignorera det. 
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4.1.2 Delningsnormer 

De har känt förväntningar och en social gemenskap tillsammans med andra användare på 
nätet. Respondenterna tycker olika vad som är okej att dela på nätet. De tycker det är upp till 
var och en att bestämma. Normerna i samhället har förändrat över tid. Det kan finnas 
svårigheter att anpassa lagstiftningen efter teknikens snabba utveckling. Det som 
publicerades förr är inte acceptabelt idag. 
  
Björn, 25 förklarar genom sin tolkning: 
  ” Det är vad du personligen tycker är ok, helt upp till var och en, det är individuellt. Vissa 
tycker att en bild är okej att dela med sig, andra inte.” 
 
Peter, 24 tycker annorlunda:  
” Okej att dela all information så länge det inte är nakenbilder.” 
 
Flera av respondenterna tycker inte det är okej att att dela intima bilder, att trakassera andra 
människor och lägga upp bilder utan tillåtelse. De intervjuade upplever det som kränkande 
när människor publicerar nakenbilder, pornografi, rasistiska inlägg, hets mot folkgrupp, 
sexistiska och nedvärderande inlägg. Den generella uppfattningen verkar vara att 
respondenterna tycker det är upp till var och en att bestämma vad som är okej att dela med 
sig av.  Jag tror det handlar mycket om den egna uppväxten vad man har fått med sig från 
skolan om hur människor är mot varandra, vilka värderingar varje individ har och hur de 
själva uppfattar världen. 
 
Beatrice, 25 förklarar att:  
” Upp till var och en vilken gräns man har. Vissa delar med sig för mycket information, alla 
får bestämma var för sig.” 

 
De tillfrågades om de använder sociala medier annorlunda idag än för tre år sen. Förr la de 
upp mer personlig information om sig själva och var mer aktiva på att dela inlägg. Jag tror 
respondenterna tänker annorlunda idag när de delar inlägg om sig själva. De sociala 
medierna har förändrats över tid och även respondenterna har ändrat sitt användande av 
sociala medier.  Dessutom tror jag att tillkomsten av nya sociala medier har bidragit till att 
fler byter mellan flera olika sociala medier. 
 
Björn, 25 beskriver i sitt exempel hur han använder sociala medier: 
”Använder sociala medier ännu mer än förut.”  

 
De flesta tänker genom vilken information de delar med sig av. Särskilt Johan, 19 tänker:  
 
” Det kan få konsekvenser det jag har skrivit, dumma saker, t.ex. på en arbetsplats så att 
jag inte får behålla jobbet.” 
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Det är varierande svar vad respondenterna fortfarande delar med sig av för information. Utåt 
sett vill respondenterna dela positiva inlägg mer än negativa. Framförallt ska man dela 
information som visar på en händelse som är positiv eller att man har lyckats genomföra 
något. Som exempel förklarar Beatrice, 25 och Anna, 23: 

 
”Delar med sig av positiva saker som har hänt och som de har åstadkommit.”  
 
Peter, 24 däremot berättar detta:  
”Delar all slags information men inte nakenbilder.”  

 
 

Andra väljer att dela med sig av information, som vilken skola de går på, ålder, 
statusuppdatering och åsikter. De som inte väljer att dela med sig av någon information tror 
jag känner oro för vad som kan hända med de privata uppgifterna och de värnar mycket om 
sin integritet. Ett exempel på det är vad Fredrik, 25 och Johan, 19 berättar:  
 
” Vill inte dela med sig någon personlig information alls.”- Fredrik 25 och Johan 19  

 
I framtiden tror de svarande att sociala medier kommer användas av allt fler personer som är 
yngre och att användningen inte kommer att minska. Några av respondenterna berättar att 
de tror att sociala medier kommer utvecklas och framförallt tekniken bakom sociala medier 
kommer förändras. De tror att utveckling kommer handla om hur vi kommunicerar med 
varandra och i vilken utsträckning. Nästa steg i att kommunicera är med hjälp av virtuella 
verktyg. Där den virtuella världen kommer att likna verkligheten. Ett exempel på det 
beskriver Peter, 24 och Anna, 23: 

”Tror att sociala medier kommer bli mer verkligt, att de kan se varandra och integrera 
med hjälp av virtuell verklighet.” 
 
Beatrice, 25 beskriver att hon hoppas på en förändring och tror följande: 
 
” Alla kommer vara uppkopplade och tekniken kommer utvecklas. De tvingar att man ska 
vara med i sociala medier annars är man bara konstig.” 
 
Eventuellt kan utveckling av sociala bli mer styrande och kontrollerande, där människor som 
inte är med i sociala medier hamnar i ett utanförskap.  Samtidigt förklarar Fredrik, 25 att 
företag kommer få en större makt över sociala medier: ”Det kommer utvecklas mer och 
hårdare regler. Företag kommer ta kontroll över människors dataanvändning och kommer 
använda det till sin fördel. Det kommer finnas fler åsiktspoliser inom sociala medier om 
vad folk tycker och tänker. Försöka styra mer och utvecklingen gör det svårare att styra.”  
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Lotta, 21 tror det motsatta och förklarar: ” Att det kommer bli tryggare och att det kommer 
gå att stänga in mer privat information. Internet kan stängas ner, att hackare stänger ner 
det. Facebook kommer försvinna men att det kommer finnas andra alternativ och det 
kommer uppstå panik.”  
Sociala medier skulle upplevas tryggare om det gick begränsa den privata informationen. 
Användningen skulle öka och människor skulle känna sig mer bekväma i att använda t.ex. 
Facebook. 
 
Sammanfattningsvis har jag använt mig av tre teman och den första jag valde ut var tankar 
om den egna användningen. I den beskrivs hur studenterna har upplevt sin egen 
användning på sociala medier i avseende på integritet. En del vill får reda på vad andra 
kontakter gör och vad som händer i världen, medan andra enbart vill få reda på nyheter. 
Flera av respondenterna är eftertänksamma vad de väljer att publicera, då de inte vill att 
andra ska se deras privata information, t.ex. personuppgifter. Medan ett fåtal inte brydde sig.  

Studenterna var extra eftertänksamma när de la ut bilder och personuppgifter, då de 
upplever dessa uppgifter som känsliga och integritetskränkande. De beskriver att de är rädda 
att deras information ska spridas och även orolig att någon ska använda deras personliga 
uppgifter till något olagligt. 

Relation till sekretessinställningar beskriver hur studenter väljer att dela den 
personliga informationen, det vanligaste är att de väljer enbart att dela till vänner. Det 
viktigaste för respondenterna var att de själva fick välja vad de ville lägga ut på sociala 
medier, att inte alla skulle ha tillgång till personuppgifter. Alla verkar inte medvetna om att 
sekretessinställningar finns på sociala medier eller dess funktioner och väljer istället att 
ignorera det. Detta kan ha skapa osäkerhet och otrygghet hos de som använder sociala 
medier, att de inte är medvetna om vilken information som faktiskt delas.  

Vidare förklaras delningsnormer som något studenterna har för vana att använda. Att 
några av dem har känt att normerna i samhället har påtvingat dem att använda sociala 
medier. Normerna för vad som tillåtet att dela på nätet är olika och de tycker det är upp till 
var och en att bestämma. Flera av respondenterna tycker inte det är okej att att dela intima 
bilder, att trakassera andra människor och lägga upp bilder utan tillåtelse. Det som 
respondenterna upplever som kränkande är när människor publicerar nakenbilder, 
pornografi, rasistiska inlägg, hets mot folkgrupp, sexistiska och nedvärderande inlägg. De 
fick frågan om de använder sociala medier annorlunda idag än för tre år sen. Svaret de gav 
var att de förr la upp mer personlig information om sig själva och var mer aktiva på att dela 
inlägg.  

För framtiden tror de svarande att sociala medier kommer användas av alltfler yngre 
personer och att användning inte kommer att minska. Framförallt tror de att sociala medier 
kommer bli mer teknisk avancerad och graden hur vi kommunicerar med varandra kommer 
att förändras. 
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5. Analys och Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag redovisa min analys av resultat och se likheter och skillnader med 
den relaterade forskning. För att få detta överskådligt har jag valt att dela in dem i 
underteman. De teman jag har valt mig att använda mig av grundar sig av resultatet och dels 
det som har framkommit under analysen genomförande. Dessa teman är teknik som vandrar, 
normer som reglerar och personliga strategier. 
 
 

5.1 Teknik som vandrar  

Den pågående trenden att sociala medier används mer av tonåringar pekar på att utveckling 
av plattformar har drivits fram (Madden et al., 2013). De sociala medierna har förändrats 
över tid och även respondenterna har ändrat sitt användande av sociala medier. På grund av 
att olika plattformar har drivits fram så kan information spridas och användaren får en 
mindre överblick över var deras material har publicerats. 

Sociala mediers grund är baserat på användargenerarat material, d.v.s. allt som finns i 
sociala medier är publicerat av användaren. Det användaren delar kan användas mellan olika 
plattformar och samtidigt återanvändas, men framförallt kan användaren fylla sin egen 
plattform med innehåll. För användaren blir det ett sätt att distribuerar sig själv i flera 
sociala kanaler. Teknikens egenskaper och design är fokuserad på en spridning och inte en 
kontroll. Därför kan det bli svårt att överblicka allt innehåll som studenter delar på olika 
plattformar, speciellt för dem själva. Detta kan vara en bidragande faktor till att användaren 
upplever att den har mindre kontroll över sin information. Den upplevda okunskapen kring 
sekretessinställningar som jag fann i min intervjustudie kan eventuellt ha att göra med detta. 
Studenterna vet inte vilka sekretessinställningar som gäller när en publicering distribueras 
på flera olika sociala kanaler. Några vet inte om sekretessinställningarnas existens eller 
funktionerna bakom.  

Min studie visar även att studenter som upplever att de har större kunskap om 
integritetsinställningar i exempelvis att kunna ändra sekretessinställningar i applikationer 
och ta bort cookies är ofta mindre bekymrade över sin integritet, detta har visats i andra 
liknande studier (Oscarsson et al., 2014).  

Mina informanter är både medvetna och omedvetna om den information de delar. De 
uttrycker oro för information som lagras samtidigt uppger de att sekretessinställningar som  
en säkerhet. Känsla av tryggheten ökar att dela med sig av privat information med hjälp av 
sekretessinställningar. Samtidigt kan information lagras med eller utan sekretess. Detta 
verkar inte studenterna medvetna om eller särskilt bekymrade över. 

En aspekt i tekniken är cookies, något som sociala nätoperatör placerar i användarens 
dator. Dessa cookies registrerar alla sidor som användaren har besökt i form av geografiskt 
läge, IP-adresser, vilka enheter som har använts, etc. Dessa sociala nätoperatörer använder 
den insamlande informationen för kommersiella ändamål, som att inrikta reklam efter 
användarprofileringen (Oscarsson et al., 2014). Cookies nämndes inte under mina intervjuer 
vilket förvånade mig. Algoritmer och cookies är det som styr vad som presenteras för oss, 
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som tex sökningar på Google eller inriktad reklam på sociala medier. Det är uppenbart att 
Google kommunicerar med Facebook, exempelvis om jag söker efter dammsugare på Google 
presenteras dammsugarreklam för mig på Facebook. Detta indikerar att informationen 
vandrar mellan plattformar via cookies eller av andra dolda algoritmer. Vem som har tillgång 
till det här materialet eller hur det lagras är inget vi vet om. Samtliga studenter jag pratade 
med var helt omedvetna.  
 
 

5.1.2 Normer som reglerar  

I de gällande normerna i samhället så förväntas människor att använda sig av sociala medier. 
För vissa kan känslan av utanförskap uppstå. Det är inte lätt att veta vilka normer som ska 
gälla när nya sociala medier skapas, från början finns det ingen tydlig bild om hur de ska 
användas men efter tid uppstår en förändring och alla gör lika och följer samma normer 
(Oscarsson et al., 2014).  

Respondenterna i min studie agerar efter vad de själva tror är okej. De tycker det är svårt 
att förklara vad som är accepterat att dela på nätet. Ett par exempel som de tycker inte är 
acceptabelt att dela på nätet handlar om sexistiska, rasistiska och nedvärderande inlägg. 
Samtidigt hävdar flera av dem att det är upp till var och en att bestämma vad som är okej att 
lägga ut på sociala medier. Detta kan bidra till en diskussion för användaren om vad som bör 
eller inte bör delas på nätet (Oscarsson et al., 2014).  

 Normer förändras över tid. Speciellt kan det vara svårt att anpassa lagar och regler efter 
teknikens snabba utveckling. Det som publicerades på sociala medier för tio år sedan är 
kanske inte acceptabelt idag. Informationen kan tolkas utifrån ett helt annat perspektiv än 
vad det ursprungligen var tänkt (Bylund, 2013). En bild som laddas upp kan väcka starka 
känslor och kan tolkas olika av andra användare. Det kan uppfattas som irriterande från vissa 
att dela med sig av en viss typ av personlig information, t.ex. nakenbilder, barnbilder och 
matbilder.  De som nyttjar sociala medier reglerera den informationen som uppfattas 
stötande eller kränkande för andra användare. Detta kan begränsas av att man ta bort vänner 
eller filtrera bort oönskad information. 

Dessutom finns en tendens att ta efter varandra på sociala medier, man påverkas av vad 
andra tycker och härmar detta beteende. Framförallt nya användare på sociala medier tar 
efter vad andra användaren gör och agerar likadant. ”Likes” på sociala medier kan ha en viss 
påverkan på vad andra tycker och samtidigt ha en stor betydelse för hur man som användare 
uppfattas. Med hjälp av ”Likes” går det lättare att definierar vad andra tycker är okej, t.ex. att 
en bild som är fin eller ett roligt inlägg. Vidare kan ”Likes” uppfattas som en positiv 
bekräftelse att andra gillar det man gör.  
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5.1.3 Personliga strategier  

Studenterna i min studie beskriver att de är oroliga över den information som de lämnar 
ifrån sig. Användningen av informationen lämnar spår av vart vi har varit. Den samlas in och 
kan sedan användas i ett sammanhang som vi inte känner till (Oscarsson et al., 2014).    

Majoriteten av studenterna var noggranna med den information de valde att dela med sig 
av inte skulle ses av andra. Kunskapen av att använda digitala medier är ganska utbredd men 
det är få som verkligen är uppmärksamma på att skydda sin identitet eller personliga 
information. En vanlig uppfattning är att användarna tror att deras identitet är väl skyddad. 
Unga internetanvändare är mer sårbara och drabbas oftare av integritetskränkningar 
(Oscarsson et al., 2014). Några i min studie var medvetna om hur bilder och information 
kunde användas men verkade inte bryr sig om konsekvenserna, att någon annan kan 
använda personuppgifter eller deras bilder för identitetskapning. Personuppgifter har blivit 
ekonomiskt värdefullt. Myndigheter och företag kan sälja vidare personuppgifter och granska 
den personliga integriteten (Oscarsson et al., 2014).  

De avtal och villkor i sociala medier som finns är för tidskrävande och komplicerade och  
ignoreras därför av de flesta. Det är dessa villkor som ger myndigheter och företag tillstånd 
att använda en användares personliga uppgifter utan deras kännedom. Den personliga 
integriteten verkar bli alltmer utsuddat och glöms bort av de som använder sociala medier. 
Framförallt verkade det finnas en okunskap om hur sociala medier kan använda den 
personliga informationen. Beteendet men framförallt attityderna mot integritet är 
motsägelsefullt, främst saknas kunskaper om hur en användare kan skydda sin identitet 
(Oscarsson et al., 2014). Särskilt beror det på vilka tidigare erfarenheter användare har av 
integritetsfrågor, ifall de har upplevt att deras integritet har blivit angripen. Att det finns en 
oro och osäkerhet av att lämna ut personlig information till företag och myndigheter. Desto 
mer kontroll en användare har över sin egen information och vet i vilket sammanhang den 
ska användas desto större trygghet skapas. Ju mer okunskap som användaren har desto mer 
bekymrade blir de för integritetsfrågor (Oscarsson et al., 2014).    
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6. Slutsatser 

Genom att gjort denna studie har jag kunnat bidra med kunskap om integritetsfrågor på 
nätet vad gäller studenters användning på sociala medier. Jag har kunnat belysa och fått en 
bättre förståelse om hur de tänker kring dessa frågor. 

• Hur medvetna är studenter om integritetsfrågor på sociala medier? 

Studenterna är till viss del inte medvetna om att informationen de lägger upp kan användas 
enligt sociala mediernas egna villkor och avtal. De som är medvetna väljer att inte dela med 
sig av personlig information eftersom de känner att det är känsligt, medan andra bryr sig inte 
om konsekvenserna av att dela personliga uppgifter. Detta kan bero på ointresse eller 
okunskap hos studenterna. Tillströmning av nya olika sociala medier bidrar till att användare 
måste vara mer vaksam om vilken personlig information som de delar med sig av. Det finns 
inga garantier på att den information som delas är i säkra händer. Bilder och inlägg kan 
manipuleras och användas i andra sammanhang.  

• Hur upplever studenter sin egen användning med avseende på integritetsfrågor inom 
sociala medier? 

Några studenter upplever att det är viktigt att värna om den personliga integriteten. Att det 
är viktigt att intim information inte delas vidare till andra. Framförallt är det viktigt att 
personuppgifter inte kan spridas eller användas av andra. En förklaring kan vara att de inte 
pratar om den personliga integriteten, att studenter inte reflekterar över det som är privat. 
Integritetsfrågor kanske bör diskuteras redan i grundskolan och informera om hur man kan 
skydda den. En del studenter kanske inte har fått information från samhället hur man kan 
skydda sin egen integritet, ett ansvar läggs på föräldrarna men även skolan behöver upplysa 
om integritetsfrågor.  

 
• Vad tänker studenter kring sekretessinställningar i sociala medier? 

 
Studenterna tycker det är bra att sekretessinställningar finns men alla vet inte om dess 
funktioner eller användning. Beror detta på studenters ointresse eller okunskap? Det är 
viktigt för studenterna att sekretessinställningar är inställda så att endast vänner kan se 
personlig information. Sekretessinställningarna är öppna för allmänheten så att alla kan ta 
del av personlig information och därför har varje individ ett eget ansvar att se till att 
sekretsinställningar är inställda efter egna önskemål. Vid skapandet av nya sociala medier 
bör det finnas tydliga föreskrifter om exempelvis ändamål, innehåll och användningsområde 
samt kontinuerlig utvärdering av sekretessuppgifterna. 

En absolut förutsättning för ett informerat samtycke är att information förmedlas i ett 
format som är tillgängligt för alla åldrar och på ett lättförståeligt sätt. Detta för att personer 
som använder sociala medier ska förstå informationens innehåll och innebörd. Med ny 
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forskningen tillförs förbättrad kunskap vilket är en förutsättning för att alla människor ska få 
möjlighet att kunna använda sociala medier på ett säkert sätt.  

Det är även viktigt att få kännedom hur tekniken förändrar sociala medier. Sociala medier 
är beroende av alla dess användare. Det är användaren som tillför informationen och skapar 
innehållet. Information som tillförs på sociala medier kan användas på flera olika 
plattformar.  Tekniken främsta uppgift på sociala medier är att den ska sprida information 
och inget ansvar tas över information eller vart det hamnar. Detta kan verka förvirrande för 
användare och innehållet kan bli svårt att ha kontroll på de olika sociala plattformarna.  

 
 

6.1 Vidare forskning 

Min studie kan användas som underlag för vidare studier inom sociala medier. Det som kan 
vara intressant att titta närmare på är att göra ett fördjupat arbete om hur studenter 
använder sociala medier med avseende på integritet. Något som jag skulle tycka vara 
spännande för den vidare forskningen är att göra en observationsstudie. Att man observerar 
hur studenter beter sig i användandet av sociala medier i integritetsfrågor. T.ex. går det 
undersöka och observera IT-studenter och studenter i andra länder och se om det finns 
skillnader eller likheter.  

En annan fråga som fångande mitt intresse är om det finns skillnader eller likheter i 
användandet av sociala medier mellan äldre och yngre personer med avseende på 
integritetsfrågor. Resultatet skulle bli annorlunda ifall jag hade valt att fråga äldre personer, 
t.ex. personer över 40 år. Forskningen tyder på att yngre människor är mer riskbenägna vad 
gäller den personliga integriteten.  

Dessutom hade det varit intressant att se om det finns skillnader mellan könen, för att se 
om deras vanor och beteende liknar varandra eller inte? Utifrån teknikens utveckling av 
sociala medier skulle det vara intressant att ta reda på om det skiljer sig mellan de olika 
sociala plattformarna med avseende på integritet. Eftersom tekniken utvecklas så snabbt kan 
det bli svårare för människor att hantera det nya och hänga med de förändrade normerna på 
nätet. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
Demografiska frågor 
Ålder? 
Studerar? 

 

Den egna användningen 
 
Varför använder du sociala medier? 
 
Vilken slags information får du reda på när du använder sociala medier? 
 
 
Vad har du för erfarenheter av sociala medier? 
 
På vilket sätt har du använt sociala medier? 
 
Hur ofta använder du sociala medier i veckan? 
 
Hur tänker du kring att dela saker på nätet offentligt? 
 
Kan du ge exempel på vad för personlig information du inte vill dela med dig av? 
 
Vad har du för åsikt om Facebook? 
 
Funderar du på vad som händer med den information du delar med dig av? 
Vad tänker du kring det? 
 
Sekretess 
Vilka tankar har du när du ställer in sekretessinställningar? 
 
Har du en uttänkt strategi kring detta? 
  
Hur känner du för sekretessinställningar? 
Varför tycker du det?  
 
 
Normer 
 
Vad är din definition av vad som är okej att dela på nätet? 
När kliver man över gränsen? 
 
 
Är det skillnad på vad du gör idag jämfört med 3 år sedan? 
 
Kan du ge exempel på vilken information du har delat om dig själv eller är det någonting ni fortfarande 
gör? 
 
 
Hur tror du sociala medier kommer se ut i framtiden? 


