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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete som handlar om personlig integritet och användande utav 
sociala medier. Internet och sociala medier har fått en given del i vår vardag. Dessa 
sociala medier är gratis för användaren att använda och finansieras därför oftast via 
reklam som till en stor del baseras på den information användaren laddar upp på 
dessa tjänster när den använder dem, så kallad riktad reklam. Isbergsmodellen som 
Facebook bygger på innebär att man som användare inte ska märka av detta när man 
interagerar med tjänsten. Denna studie ämnar att undersöka om detta kan påverka 
användarnas personliga integritet och vad användarna anser om denna riktade 
reklam som baseras på information om dem. 
 
Detta studerades via en en webbenkät som distribuerats till unga vuxna inom 
Stockholmsområdet. Tre stycken djupare intervjuer utfördes även för att få en 
djupare förståelse kring användarnas beteende och resonemang. Metoden resulterade 
i 101 enkätsvar. Resultaten tolkas i enlighet med Alan F. Westins teorier om 
internetanvändarnas attityder till personlig integritet. Användarna i studien har en 
pragmatisk attityd till personlig integritet på internet och är därför väl medvetna om 
vad som försegår. Slutsatsen är därför att dessa unga vuxna i Stockholmsområdet inte 
löper någon risk att få sin personliga integritet kränkt vid användande av sociala 
nätverkstjänster.  
 
Nyckelord: Sociala medier, personlig integritet, riktad reklam 

 

   



Abstract 
This thesis is about privacy and the use of social media. The internet and social media 
has become a given part of our everyday lives. These social media services are free to 
use and are therefore usually financed via advertising that to a large extent is based 
on the information that the users have uploaded to these services when they use 
them, socalled behavioral targeting. The iceberg model that Facebook is based on 
means that users will not notice this when they interact with the service. This study 
aims to investigate if this could affect the user's privacy and what the users opinion 
about targeted advertising is. 
 
This was studied via a survey that was distributed on the internet to young adults in 
the Stockholm area. Three indepth interviews were also conducted to gain a deeper 
understanding of the user’s behavior and reasoning. The survey resulted in 101 
responses. The results is interpreted with Alan F. Westins theories about privacy 
attitudes among internet users. The users in this study have a pragmatic approach to 
privacy on the internet. They are therefore well aware of what is going on behind the 
scenes. The conclusion is that these young adults in the Stockholm area don’t run any 
risk of having their privacy violated by using free social networkingservices. 
 
Keywords: Social media, privacy, behavioral targeting 
   



Förord 
Ett stort tack till alla ni som medverkat, vare sig ni varit med och besvarat min enkät 
eller medverkat i någon av intervjuerna så hade inte denna studie varit möjlig utan er 
hjälp. Jag vill också tacka min handledare Christopher. Sist men inte minst vill jag 
tacka mamma, pappa och Maria utan ert stöd hade inte denna studie varit möjlig.  
 
//Per 
Januari 2016  Stockholm 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Sedan början av 90talet har informationstekniken förenklat och förändrat vår 
kommunikation. För oss som minns tiden innan IT, då man förlitade sig på snigelpost 
istället för email och böcker från bibliotek istället för Google och Wikipedia, är detta 
extra tydligt. I och med utbredningen av internet och de sociala mediernas intåg i 
vardagen är möjligheterna att blanda nytta med nöje oändliga; via sociala nätverk 
såsom Facebook har användaren möjlighet att sköta sitt sociala liv för att i den andra 
fliken i webbläsaren sköta sin privatekonomi på sin internetbank. Den information 
som vi laddar upp på internet blir mer och mer personlig och vår identitet online 
börjar därmed mer och mer flyta samman med vår identitet i det verkliga livet.  
 
Google, Facebook, Twitter, Instagram & Linkedin är alla sociala medier och några 
utav världens mest populär webbsidor. De är alla exempel på tjänster på internet som 
är gratis för användaren att använda. Tiden då man köpte mjukvara i en låda för att 
sedan installera är sedan länge förbi. Nu finns det mesta i mjukvaruväg kostnadsfritt i 
form av appar och tjänster på internet istället. Till exempel behöver man inte köpa 
Windows Officepaket längre, Google Docs (som för övrigt denna rapport är skriven i) 
fungerar utmärkt och är till och med mer funktionellt i och med att man har åtkomst 
till sina dokument på vilken dator som helst så länge den har tillgång till en 
internetuppkoppling, eftersom att dokumenten lagras på internet i molnet. Dessa 
tjänster har alla något gemensamt: de har en stor användbarhet som tilltalar 
användaren och inbjuder till interaktion och låter användaren ta del utav 
funktionalitet som förbättrar och förenklar dennes vardag.  
 
I denna studie behandlas sociala nätverkstjänster som är gratis för användaren att 
använda. Motivationen bakom användning av sociala nätverkstjänster har studerats 
och det är främst nöjet användaren får ut av tjänsterna som är den drivande faktorn, 
men även storleken på det sociala nätverket och dess användbarhet spelar in (Lin & 
Lu, 2011). De företag som står bakom, utvecklar och driver tjänsterna i denna studie 
bedriver själva ingen välgörenhet. Facebook och Google är till exempel med på topp 
tio av de mest värdefulla varumärkena under 2015 (Forbes, 2015). Det som 
användarna ser när de interagerar med tjänsten Facebook är social interaktion och 
underhållning, medan det på baksidan finns en osynlig men välfungerande 
datautvinnings och marknadsföringsdel (Debatin, Lovejoy & Horn, 2009). 
Användarnas information och data är en sorts valuta som de betalar med för att få 
använda sig utav dessa tjänster (Van Dijck, 2014). På grund av att dessa tjänster har 
tillgång till den information som användarna laddar upp, samt deras beteende, så kan 
de skräddarsy och rikta sin reklam till användarna mer effektivt. Det råder ingen brist 
på användarinformation för dessa tjänster, en studie från 2013 visar att ungdomar 
delar mer data än någonsin på Facebook (Madde, Lenhart, Cortesi, Gasser, Duggan, 
Smith & et al., 2013). Själva mekaniken bakom riktad reklam har undersökts och visat 
sig kunna läcka information om användarna, i studien “Betrayed by your ads!” så 
visades det att man ur Googles riktade reklam kan få ut information om användarens 
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intressen (Castelluccia, Kaafar & Tran, 2012). Det är även svårt att kommunicera till 
och informera användarna om att de är exponerade för riktad reklam och hur denna 
reklam fungerar (Leon, Cranshaw, Cranor, Graves & Hastak, 2012).  
 
Användandet av sociala nätverkstjänster har studerats mycket, till exempel har 
medlemmar av sociala nätverk en mer risktagande attityd till att dela med sig av 
information än de som inte använder sociala nätverk (Fogel & Nehmad, 2009). 
Facebookanvändande över flera år har även studerats, i en studie som utfördes 
mellan år 2005 till år 2011 där man kom fram till att användarna delar med sig utav 
mindre information desto längre tid som går. I studien framkom även att Facebook 
under tiden ändrat hur de behandlar informationen och ändrat 
sekretessinställningarna för användarna så att standardinställningen visar mer av 
användarnas information (Stutzman, Gross & Acquisti, 2013). Facebooks 
sekretessinställningar har även studerats djupare och det har visat sig att det är en 
försvinnande liten andel av användarna som bryr sig om att ändra dessa (Gross & 
Acquisti 2005). Detta kan kanske bero på att det är komplicerat för användarna att 
förstå sig på hur dessa inställningar fungerar (Madejski, Johnson & Bellovin, 2012). 
Vad dessa sociala nätverk sedan kan göra med information som laddats upp är även 
det intressant, detta regleras av dessa tjänsters användaravtal och integritetspolicys. 
Till exempel så kan Facebook dela med sig utav den information man laddar upp till 
en tredjepart (Facebook, 2015). Tidigare forskning har visat att dessa 
integritetspolicys innehåll och användarnas förväntningar på vad policyerna 
innehåller skiljer sig åt (Earp, Antón, AimanSmith & Stufflebeam, 2005).  

Under 2013 började det komma nyheter om avslöjanden av övervakning på internet  
det var USAs NSA (National Security Agency) som bedrivit denna övervakning (Van 
Dijck, 2014). En anställd på NSA vid namn Edward Snowden hade läckt dokument till 
den amerikanska journalisten Glen Grenwald, där man kunde läsa om hur användare 
av flera webbsidor och appar fick sitt beteende och den data de överfört till dessa 
tjänster övervakad. Allmänheten, politiker och media reagerade kraftigt på dessa 
nyheter (Der Spiegel, 2013). Opinionen i världen går starkt emot dessa företeelser  i 
en studie utförd av Pew Research Center där man gjorde en global undersökning om 
vad folk anser om dessa frågor så svarade hela 81% att de inte tycker att USA ska 
bedriva övervakning av andra länders medborgare (Pew Research Institute, 2014). 
Om man som användare är ovetande om vad som händer med den information man 
delar med sig av till tjänster såsom Facebook, Google och Linkedin så kan även detta 
vara kränkande mot ens personliga integritet, eftersom man då inte är medveten om 
att dessa sidor övervakar ens beteende och använder sig utav ens information i andra 
syften. Detta, till skillnad från den av NSA utförda statliga övervakningen, kan liknas 
vid en privat övervakning. Ett exempel på detta är “Facebook Ads” som kan följa 
användaren över internet via de “Like” och “Dela”knappar som finns 
implementerade på de flesta webbsidor på internet (Facebook, 2015). “Like” & 
“Dela”knapparna kan även samla in information om användare som inte har ett 
Facebookkonto (Roosendaal, 2011). I och med att allmänheten reagerade så kraftigt 
på denna statliga övervakning för USAs räkning så kan man ställa sig frågan vad de 
anser om den insamling av information som sker av dessa sociala nätverk som vi 
använder i vår vardag.  

2 



1.2 Disposition 
I kapitel 1 får läsaren en introduktion till ämnet samt läsa om uppsatsens 
frågeställning, syfte och problemformulering. Kapitel 2 innehåller teori för ämnet, där 
kan man läsa om begrepp, lagar och regler samt forskning som berör ämnet personlig 
integritet och Internet. I kapitel 3 redogörs för val och utförande utav metod. I kapitel 
4 redogörs för de resultat som metoden resulterat i. Kapitel 5 är en analys och 
tolkning av dessa resultat. I kapitel 6 drar jag slutsatser ifrån resultaten med 
utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning, samt diskuterar vad dessa slutsatser 
betyder och vad det kan få för konsekvenser. Rapporten avslutas med förslag på 
vidare forskning i ämnet.  

1.3 Problemformulering 
De sociala medier som har blivit en del av internetanvändarens vardag kräver att man 
som användare laddar upp och delar med sig av information när man interagerar med 
dem. Användarens information är som en sorts valuta som den betalar med för att få 
använda gratis sociala nätverkstjänster. När vi användare väl laddat upp vår 
information så är den i vissa fall fri att användas av den vi laddat upp den till. Ett 
exempel på detta är Facebook som kan dra stor nytta utav användarnas information 
för att sälja riktade annonser till annonsörer (Debatin, Lovejoy & Horn, 2009). Denna 
intäktsmodell ställer krav på de användare som vill behålla sin personliga integritet 
men samtidigt använda dessa tjänster. Det jag tycker är intressant och vill undersöka 
är huruvida användarna tänker på detta vid användning av dessa tjänster och hur det 
egentligen står till med deras kunskaper om användningen av deras information. Det 
ämne som studien berör, marknadsföring på internet riktad till användarna, anser jag 
vara ett viktigt ämne i och med att många utav dessa tjänster nästan helt får sina 
intäkter ifrån denna reklam. Med Facebook som exempel så kan man i deras resultat 
för år 2015 tredje kvartalet se att 95% av intäkterna var reklamintäkter (Facebook, 
2015). Så ämnet är inte bara en viktig fråga för allmänhet utan också för dessa företag 
i och med att det till stor del handlar om hur de bedriver sin verksamhet.  

1.3.1 Frågeställning 
Hur påverkas användarnas personliga integritet vid användningen av gratis sociala 
nätverkstjänster som finansieras via riktad reklam? 

1.3.2 Delfrågor till frågeställning 
För att besvara frågeställningen har jag indelat den i två delfrågor: 

● Hur ser användarnas användande av gratis sociala nätverkstjänster ut ur ett 
integritetsperspektiv? 

● Vad har användarna för inställning till att deras information och beteende 
ligger till grund för hur dessa tjänster finansieras genom riktad reklam? 
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1.4 Syfte 
Studiens syfte är att få förståelse för användarnas åsikter om hur deras personliga 
integritet påverkas vid användande utav gratis sociala nätverkstjänster som 
finansieras via riktad reklam. Målet är att ta del utav deras beteende och kunskaper 
kring användandet utav dessa tjänster och få reda på vad de har för ställningstagande 
till att den data de laddar upp är av intresse för företagen. En bieffekt utav denna 
studie skulle kunna vara ett resonemang kring hur dessa tjänster på lång sikt kan 
komma att utvecklas utifrån användarnas beteende idag.  

1.5 Avgränsning 
Studien har avgränsats geografiskt till Stockholmsområdet, och demografiskt till unga 
i 20 till 35årsåldern. Det ämne som studien berör, personlig integritet och internet, 
är ett stort område med många aspekter och därför kommer vissa av dem inte tas upp 
i denna studie. ITsäkerhet är ett område som spelar en stor roll på internet, då en 
bristande ITsäkerhet kan göra att användarnas information kommer på villovägar 
och i felaktig ägo. I och med att det är svårt att som en vanlig användare påverka eller 
ha insyn i hur det förhåller sig med ITsäkerhet hos de tjänster man som användare 
nyttjar så har detta inte tagits upp i studien. Ämnet statlig övervakning av 
internettrafik som den som NSA bedriver berörs inte heller ytterligare, även om det 
vid genomförandet utav studien inkom en del kommentarer om detta.  

1.6 Källkritik 
Någonting som genomförandet av studien har gjort mig uppmärksam på är att 
personlig integritet och internetanvändning är aktuellt just nu. Detta har återspeglats 
när jag via internet har sökt litteratur till studien, då det mesta utav materialet jag 
kommit över har varit kritiskt inställt till hur personlig integritet på internet 
behandlas. Detta är någonting som jag försökt att förhålla mig så objektiv och kritiskt 
som möjligt till. Den här rapporten hade lätt kunnat bli en alldeles för negativ 
domedagsprofetia om jag inte gjort detta, eftersom det är lätt att bli alldeles för 
pessimistisk när man studerar detta ämne, då det skrivs mycket negativt om sociala 
medier såsom Facebook som har fått ta emot mycket dålig publicitet. Mitt syfte har 
varit att presentera en så nyanserad bild som möjligt av ämnet i fråga.  
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2 Teori 
Meningen med detta kapitel är att man som läsare ska få en introduktion till ämnet 
personlig integritet på sociala medier i samband med internetanvändning. Detta sker 
igenom en grundlig litteraturgenomgång där man kan lära sig om sådana begrepp 
såsom teknik, företeelser och lagar som berör ämnet personlig integritet och 
internetanvändning. Den litteratur som ligger till grunden för kapitlet har sökts upp 
på internet.  

2.1 Integritet och Internet 

2.1.1 Personlig integritet 
Inom antik romersk juridik fanns uttrycket “privatus”, det vill säga det som inte 
tillhörde det romerska folket, till skillnad från “publicus” som var den allmänna 
egendomen (Oxford English Dictionary, 2014). Det engelska språkets “privacy” 
härstammar härifrån och har flera betydelser, men det som denna studie syftar på är 
det vi svenskar kallar för personlig integritet. Om man slår upp ordet integritet i 
Svenska Akademiens Ordlista finnes definitionen: “orubbat tillstånd, okränkbarhet, 
oberoende”.  
 
Rent juridiskt innebär personlig integritet att en individ har möjlighet att vidhålla 
personlig information och vem den vill dela med sig utav informationen till 
(Lagen.nu, 2013). Enligt Europakonventionen har vi alla rätt till en privat sfär 
(Lagen.nu, 2013), men hur denna sfär är definierad skiljer sig självklart från person 
till person; vissa människor är väldigt öppna medan andra är mer privata. Den 
definition som har valts till den här studien är den juridiska. 

2.1.2 Lagar och personlig integritet på Internet 
I Sverige har vi flera lagar som berör och reglerar den information vi laddar upp på 
internet. Datalagen instiftades år 1973, då den nya datatekniken och dess stordatorer 
kunde användas för att sammanställa information om privatpersoner. I 
ursprungstappning innebar lagen att man inte fick inrätta dataregister och lagra 
personuppgifter utan datainspektionens godkännande (Datainspektionen, 2011). I 
och med datorteknikens utveckling och datorernas intåg i hemmet under 1980 och 
1990talen blev datalagen föråldrad. Flera utredningar tillsattes för att till sist efter ett 
EUdirektiv ta bort lagen och ersätta den med PUL, personuppgiftslagen. Denna lag 
trädde i kraft under 1998, men började inte gälla fullt ut förens 2001 
(Datainspektionen, 2011).  
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PULs syfte är att användarens personuppgifter inte ska kunna lagras och behandlas 
utan användarens tillåtelse. Detta för att man vill undvika att den personliga 
integriteten kränks av otillåten, undermålig eller felaktig behandling av 
personuppgifter (Datainspektionen, 2013). Det finns dock undantag då PUL tillåter 
behandling av personuppgifter utan tillstånd när:  
 

● Man fullgör ett avtal med den registrerade personen eller personen ska 
fullgöra en rättslig skyldighet. 

● Vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas. 
● Arbetsuppgift av allmänt intresse eller i samband med myndighetsutförande 

ska kunna genomföras. 
● Personuppgiftsansvarige har ett berättigat intresse av att behandla 

personuppgifterna och detta intresse väger tyngre än den registrerades 
integritetsskydd. 

(Lagen.nu, 2013) 
 
En nyare lag som berör IT och personlig integritet är den som berör cookiehantering 
på internet. Det är ett EU eintegritetsdirektiv som kom att träda i kraft den 26 maj 
2012. En cookie, eller kaka, är en liten fil som en webbsida kan spara ner på 
användarens dator för att hålla reda på personliga inställningar, besök eller 
inloggningar på webbsidan (TheEUCookieLaw, 2012). Sedan denna lag tillkom är 
man tvungen att informera användarna när en cookie sparas ner på användarens 
dator. Detta för att cookies kan användas för att lagra vad som helst och på så sätt 
användas för att spåra folks internetanvändning, vilket ansågs som ett hot mot den 
personliga integriteten (TheEUCookieLaw, 2012). Men svenska lagar berör bara 
aktörer som har sina serverar i Sverige och i och med internets globala utbredning är 
det upp till användaren att ta reda på vilket lands lagar som gäller när den surfar på 
internet (Datainspektionen, 2015).  

2.1.3 Internetanvändande i Sverige 
I Stiftelsen för Internetinfrastrukturs undersökning “Svenskarna och Internet 2015” 
kan man läsa om svenskarnas internetvanor och i figur 1 redovisas siffror som berör 
internetanvändande hemma på daglig basis under 2015. Internet är en viktig del av 
svenskarnas vardagsliv eftersom hela 80% av svenskarna använder internet hemma 
dagligen. I de yngre åldrarna är användandet av internet ännu högre  hela 96% i 
åldersgruppen 1625 år använder internet hemma dagligen. Även i åldersgruppen 
2635 år är internetanvändandet högt, 92% svarade att de använder internet dagligen 
hemma (Findahl, 2015). Enligt rapporten är alltså internetanvändandet i Sverige 
bland unga väldigt högt och en del utav de flestas vardag. Om dessa trender fortsätter 
att hålla i sig så kan man bara konstatera att internet kommer fortsätta att vara en del 
av användarnas liv.  
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Figur 1. Åldersgruppers internetanvändning i hemmet under 2015 (Findahl, 2015). 

2.1.4 Integritetsfrågor på Internet 
Det finns många hot mot användarens personliga integritet ute på internet och att gå 
igenom alla dessa grundligt är en överväldigande uppgift; därför begränsas 
beskrivningen utav dessa i denna rapport till de hot som fått stort genomslag på 
medier under den senaste tiden. Övervakning av internet har varit ett aktuellt ämne 
ända sedan nyheten om NSAs övervakning utav internet uppdagades under 2013. I 
NSAskandalen, om det så kallade PRISMprojektet, släpptes det fakta om att USAs 
regering, genom enheten NSA (National Security Agency) och med hjälp av flera stora 
internetföretag såsom Google och Facebook, ägnat sig åt övervakning utav 
privatpersoner. Edward Snowden, en anställd på NSA, valde att läcka informationen 
och berätta för världen om övervakningen som sker. Den 29åriga ITkonsulten sa 
själv: “Jag vill inte leva i ett samhälle där allt jag gör och säger spelas in” (Svenska 
Dagbladet, 2013). Något som liknar NSAs PRISMprojekt finns även i Sverige, för ett 
för oss närmare exempel på detta är den FRAlag som trädde i kraft den 1 januari 
2009 i Sverige, som ger Försvarets Radioanstalt rätten att avlyssna kabelburen trafik, 
där internettrafiken ingår. Därav kan FRA läsa alla okrypterade mail som passerar 
över landets gränser (Lagen.nu, 2013). 

2.1.5 Sociala medier 
Att skapa, ladda upp och dela information har inte alltid varit en del utav vårt 
internetanvändande. Det fanns en tid då internets funktionalitet mer kunde liknas vid 
textTV, det vill säga en enkelriktad informationskanal utan så mycket interaktion 
från användaren. Under början av 2000talet, i och med Web 2.0 så ändrades detta  
dessa tekniska och ideologiska framsteg gjorde att användarna började dela med sig 
utav information, bilder, video och mycket mer (O’Reilly, 2005). Web 2.0 innebär helt 
enkelt att användargenererat innehåll blev en möjlighet på internet, och en webbsida 
kan sägas vara Web 2.0 om dess funktionalitet bygger på att användarna själva bidrar 
med innehållet (O'Reilly, T, 2005).  
 
Sociala medier är webbsidor på internet och applikationer som i högsta grad är Web 
2.0. Bloggar, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, Google+ men kanske mest av 
allt Facebook, är alla exempel på sociala medier (se figur 2).  
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Populariteten för sociala medier är stor i dagens samhälle  det sociala nätverket 
Facebook har till exempel 936 miljoner användare som dagligen lägger till nya vänner 
och delar innehåll (Facebook, 2015). Det finns många exempel på sociala medier, men 
den centrala funktionaliteten för alla är att man laddar upp information som man 
sedan delar med sina vänner och/eller till vem som helst i hela världen. 
 

   

Figur 2  logotyper för några populära sociala medier (Linkedin, Facebook, Twitter, 
Google+ & Youtube). 

 
I “Svenskarna och Internet 2015” redovisas även siffror om svenskarnas användning 
utav sociala medier, och vad man kan konstatera ifrån denna studie är att 
användandet av sociala medier i Sverige är högt. I åldersgruppen 1625 år uppger till 
exempel 94% att de besökt ett socialt nätverk någon gång under 2015 (Findahl, 2015). 
Vad beträffar det sociala nätverket Facebook, så besöker 94% av respondenterna i 
åldersgruppen 1625 år Facebook dagligen. Siffran för åldersgruppen 2635 år är på 
84% daglig Facebookanvändning (Findahl, 2015). Nästan alla unga svenskar som 
deltog i denna studie använder alltså sociala nätverk såsom Facebook dagligen.   

2.1.6 Sociala medier och personlig integritet  
I den amerikanska journalisten Simon Ostrovskys reportage för Vice News behandlas 
ämnet ryska soldater, storpolitik och sociala medier. Soldater från Rysslands armé 
har på VK (den ryska motsvarigheten till Facebook) lagt upp bilder på sig själva som 
är tagna på plats inne i Ukraina, något som är i motsägelse till den officiella ryska 
regeringens hållning om att de inte är inblandade i några konflikter där (Ostrovksy. S, 
2015). Vårdslöshet som kommer av drivkrafterna för att få uppmärksamhet och 
uppskattning på sociala medier kan alltså få stora konsekvenser både på ett personligt 
plan, men även på ett politiskt plan. Att vi alla har fått en personlig medieplattform 
med hjälp av sociala medier kan alltså både vara på gott och ont. 

“Skräddarsy ditt liv på internet efter dina ideal, gör sådant du tror på och 

välj bort sådant du inte kan stå för.”  (Maguire, 2015) 

Man kan se på internet som en förlängning utav sitt vanliga liv och inte göra sådant 
som man inte kan stå för eller inte hade gjort i sitt vanliga liv. Få människor hade 
ställt sig på torget mitt i staden och ropat ut privata angelägenheter, personliga 
åsikter och tankar till allmänheten. Ett vårdslöst användande av sociala medier kan få 
stora konsekvenser på en användares riktiga liv, eftersom att man på Facebook laddar 
upp information i sitt riktiga namn och ofta till allmänhetens beskådan. Framtida 
arbetsgivare kan till exempel komma att se det en användare lagt upp på sin 
Facebookprofil, eller vad för bilder den laddat upp på Instagram. I England har till 
exempel en av tio jobbsökare i åldern 16 till 34 år gått miste om anställning på grund 
av något på deras Facebookprofil (BBC Capital, 2013).  
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2.1.7 Internetanvändarens attityd till personlig integritet 
Den attityd som användaren av internet har till personlig integritet på internet är av 
stort intresse i denna studie. Någon som definierade sådana attityder var den 
amerikanska professorn Alan F. Westin på Columbias Universitet. Han delade upp 
användarna i tre olika grupper vars attityd definierar dem:  
 

● “Integritetsfundamentalister”, det vill säga användare som är mycket oroade 
över att lämna ut sina personuppgifter till webbplatser på internet. I 
allmänhet är de ovilliga att alls lämna ut information till webbplatser. 

● “Den pragmatiska majoriteten”, integritetspragmatikerna. De är även de 
oroliga över användning av personlig information, men i mindre grad. Denna 
oro lugnas något när de är medvetna om att lagar som berör personlig 
integritet och sekretesspolicy tillämpas. 

● “Inte alls bekymrade”, nästan helt ointresserade De kan tänka sig att dela med 
sig av i princip vad som helst bara de får ut något av det. I vissa fall bryr de sig 
om sin integritet, till exempel om möjligheten att tacka nej till reklamutskick 
via email.  

 
(Cranor, Reagle & Ackerman, 1999) 

 
“Beyond Concern: Understanding Net Users' Attitudes About Online Privacy” är en 
studie som Lorrie Faith Cranor, Joseph Reagle och Mark S. Ackerman utförde på 
uppdrag av det amerikanska telekombolaget AT & T för att ta reda på användarnas 
attityder kring personlig integritet på internet. Det var 1998 som 381 Amerikanska 
internetanvändare besvarade en enkät utformad för att besvara tre frågeställningar 
om användares attityder till internetanvändande och personlig integritet. Man kom 
fram till en del självklara saker, såsom att folk är mer villiga att lämna ut information 
när de inte känner att den kan identifiera dem samt att olika typer av personuppgifter 
anses mer känsliga än andra. Användarna uppgav även en stark önskan att undvika 
företag och hemsidor som uppgav att de kunde komma att dela med sig av 
informationen till andra. 61% uppgav att de inte ville lämna ut kontaktuppgifter i 
utbyte mot gratis rabattkuponger och broschyrer om de visste att de kunde komma 
att användas för att skicka reklam till dem.  
 
Det mest intressanta som framkom i deras studie är deltagarnas attityder till 
personlig integritet och internet; en hög grad av användarna brydde sig nämligen om 
integritetsfrågor, bara 13% uppgav att de inte oroade sig över dem. I resultaten så 
kom man fram till att 17% av respondenterna hade attityder som kunde klassas som 
integritetsfundamentalistiska, 56% av respondenterna var pragmatiska och 27% var 
helt ointresserade av integritetsfrågor på internet.  
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2.2 Värdet av data 
“The currency used to pay for online services and for security has turned 
metadata into a kind of invisible asset, processed mostly separate from its 
original context and outside of people’s awareness.” (Van Dijck, 2014) 

Som sagt så är användarnas data på internet av värde för den som sysslar med 
marknadsföring, en sorts valuta som användaren betalar med för att få använda sig av 
sociala nätverkstjänster, vilket har gett upphov till en företeelse som kallas för 
datamining, eller på svenska datautvinning. Rent praktiskt så har företag, som till 
exempel Acxiom, som affärsidé att ta reda på så mycket som möjligt om användaren 
genom dennes internetanvändande  en lukrativ affärsidé som gjorde att man 2011 
omsatte 1.1 miljarder amerikanska dollar (CNN, 2012). Exempelvis var användaren 
bor, användarens personuppgifter och vad användaren köper eller kommer att köpa, 
är sådant som är av intresse (CNN, 2012). Vad användarens data är värd bestäms 
utav användarens köpkraft och konsumtionsmönster. Dessa parametrar är i sig något 
som man kan utröna ur informationen i fråga. Vill man till exempel marknadsföra sin 
nya allergimedicin så värderar man självklart att kunna rikta in sin marknadsföring 
till användare som har allergibesvär. Men vad exakt är en användares data, eller vad 
man vet om denne värd i pengar? Financial Times har skapat en interaktiv räknare 
där det går att räkna ut hur mycket användarens data är värd i marknadsföringssyfte, 
detta sker genom att man får svara på en rad frågor om sig själv. Till exempel så är 
undertecknads data värd en dollar enligt denna räknare. Detta kan tyckas vara ett litet 
belopp och inte mycket att bråka om, men i och med att detta är per användare så 
måste man ha i åtanke att om det är till exempel 50 000 användare av detta värde på 
en webbsida, så blir det totala värdet för dessa 50 000 dollar. Enligt Financial Times 
så säljs oftast informationen om användarna i paket om tusen (Financial Times, 
2013). Om man skalar upp dessa siffror upp till en Facebooknivå, det vill säga 936 
miljoner användare så inser man att den tillgång till användarnas information som 
Facebook besitter är en högst värdefull tillgång, speciellt om man har en stor databas 
med mycket variation mellan olika typer av användare (Facebook, 2015). 

2.3 Isbergsmodellen  användarupplevelse och intäktsmodell 
I den vetenskapliga artikeln  Facebook and online privacy: Attitudes, behaviors, and 
unintended consequences  undersöks användarnas inställning till integritetsfrågor vid 
Facebookanvändande. Facebook och andra sociala medier är en ideal miljö för 
datautvinning för att få tag i personlig information som kan användas för att rikta 
reklam, eftersom att användarna är villiga att självmant dela med sig utav sin 
personliga information för att deltaga i tjänsten (Debatin, Lovejoy & Horn, 2009). Ett 
exempel på denna Facebookreklam finns i figur 3. Trots att användandet av en sådan 
tjänst kan äventyra användarens personliga integritet så uppvägs detta genom den 
tillfredsställelse som användarna får ut av att använda Facebook: 
 

“It shows that the gratifications of using Facebook tend to outweigh the 
perceived threats to privacy” (Debatin, Lovejoy & Horn, 2009) 
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Figur 3.  Facebookreklam som en datorintresserad användare fått. 
 
Denna potential till att kunna bedriva datautvinning är något som kan vara 
anledningen till varför Facebook som företag är så högt värderat (Debatin, Lovejoy & 
Horn, 2009).    Men detta kommersiella utnyttjande av användarens personliga 
information är ingenting som man som vanlig användare märker av när man 
använder Facebook, på grund av den så kallade isbergsmodellen (se figur 4). Den 
synliga delen som användaren på Facebook ser när den interagerar med tjänsten är 
de sociala interaktioner som framkommer via nyttjandet av det sociala nätverket:  

“For the average user, however, Facebookbased invasion of privacy and 
aggregation of data, as well as its potential commercial exploitation by third 
parties, tend to remain invisible.”  (Debatin, Lovejoy & Horn, 2009) 

 
Men likt ett isberg så finns det även en dold sida utav Facebook. Det är i denna del 
under ytan som användarnas information ifrån deras interaktion med tjänsten 
används för att kunna rikta reklam och marknadsföring till användaren. Detta måste 
ske diskret utan att användaren märker något av detta, för att inte göra så att 
användaren avskräcks från användandet av tjänsten. Eftersom att 91% av användarna 
inte har läst användaravtalet som Facebook använder och att så många som 89% av 
användarna inte läst den integritetspolicy som Facebook har, så har de ingen aning 
om vad som händer med deras information. Denna oförståelse är vanlig (Debatin, 
Lovejoy & Horn, 2009).  
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Figur 4.  Isbergsmodellen 
 

De slutsatser som studien sammanfattas i är att användarna anser att de är väl 
införstådda med de integritetsfrågor som finns kring användande av Facebook, men 
samtidigt så laddar dessa användare upp stora mängder med känslig information 
såsom personuppgifter och annan personlig information. Detta betyder att för att en 
säkrare användning utav sociala medier ska ske så krävs att användarna själva ändrar 
sin attityd och därigenom sitt användande av tjänsten (Debatin, Lovejoy & Horn, 
2009).  
 
Någonting som denna modell bekräftar är att när användaren använder Facebook, så 
kan den få en bild utav att användaren kan bestämma över den information som den 
laddar upp, och bestämma vem som ska få se denna information. Detta stämmer bara 
till viss del, i och med att man som användare kan bestämma vilka andra användare 
av Facebook som får se ens information. Men det här är en felaktig trygghet, för om 
man läser det användaravtal som finns på Facebook så ser man att Facebook kan dela 
med sig utav den data man har lagt upp på Facebook till andra företag, det vill säga 
tredjepartsföretag eller som man formulerat det “andra partners” (Facebook, 2015). 
Begreppet “andra partners” måste anses som en rätt godtycklig formulering, i och 
med att det inte specificeras vilka dessa andra partners är. Användaren är inte 
medveten om med vem Facebook kan komma att dela med sig utav dennes 
uppladdade information till.  
 
Användandet utav denna modell återfinns även bland andra sociala nätverkstjänster, 
till exempel det sociala nätverket Linkedin, som har inriktat sig på kontakter i 
yrkeslivet. Linkedin delar även de med sig utav användarnas information till företag 
som kan tänka sig att betala för denna, främst till företag som sysslar med rekrytering 
på uppdrag av arbetsgivare (Linkedin, 2016). Företag och rekryterare kan alltså betala 
Linkedin för att få tillgång till Linkedins databas och då också sådan information som 
man som användare dolt och valt att inte visa upp för allmänheten (Linkedin, 2016).   
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2.4 Behavioral Targeting 
Behavioural targeting, eller riktad reklam som det heter på svenska är ett effektivt sätt 
att bedriva marknadsföring på internet. Effekten av att använda sig av sådan reklam 
har studerats i studien “The Value of Behavioral Targeting” av Howard Beales på 
George Washington University. I studien kommer Beales fram till att riktad reklam 
visade sig vara mer än dubbelt så effektivt som att göra reklam på en vanlig bred 
front, utan att rikta den till specifika användare (Beales, 2010). Riktad reklam är även 
enligt Beales något som de som säljer reklamen (till exempel Facebook) kan tjäna mer 
på, i och med att de kan ta mer betalt för det än vanlig bred reklam, den kostar 
nämligen 2,68 gånger mer än vanlig reklam (Beales, 2010). I takt med att allt mer 
material rör sig ut på internet, som förr i tiden var klassiskt för offlinemedier såsom 
tidningar, så kommer även riktad reklam, eller länken mellan reklam och innehåll att 
bli ännu mer avgörande för tillhandahållande utav dessa tjänster (Beales, 2010). 
 
I praktiken så sker spårningen utav internetanvändare som ligger till grund för den 
riktade reklamen i dagsläget med hjälp av cookies, det vill säga små filer som 
användarens webbläsare sparar ner från webbsidan användaren besöker 
(TheEUCookieLaw, 2012). Meningen med dessa cookies var ursprungligen att 
inställningar skulle kunna sparas ner. Men dessa kan sedan användas för att koppla 
samman data, smak och användande med användarens identitet. Denna information 
används sedan för att skräddarsy annonser riktade till användaren. I figur 5 ser vi ett 
exempel på en sådan annons. Där användaren varit inne på en ehandelssida och 
sedan surfat vidare och efter ett tag så kom det upp annonser baserade på vilka varor 
användaren har intresserat sig för på ehandelssidan.  
 

Figur 5. Exempel på reklam som baserats på användarens surfhistorik. 
 
Facebooks variant av riktad reklam går under namnet Facebook Ads och har fått en 
hel del kritik, för att ha samlat in för mycket information om användaren och vara 
integritetskränkande (The Guardian, 2015). Eftersom att spårningen och insamlandet 
av information om användarna har kritiserats för att vara för stor, det är nämligen så 
att Facebook kan fortsätta att spåra användarna även när de inte är inne på någon av 
de webbsidorna som Facebook äger (The Guardian, 2015). I praktiken fungerar detta 
som så att när en användare surfar runt på webben så har många utav de webbsidor 
som användaren besöker installerat inbyggda “Like” och “Share”knappar från 
Facebook som återfinnes i figur 6, att dessa knappar finns på en webbsida låter 
Facebook att samla information om att användaren besökt sidan, information som 
även den används för att rikta reklam (Facebook, 2015).  
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Figur 6. Inbyggda Facebookknappar på en webbsida som inte drivs av Facebook 
(Facebook, 2015). 

 
Facebook har lagt till en så kallad optout för denna funktion. Men denna optout gör 
enbart så att Facebook inte kommer att använda informationen för att rikta reklam. 
Spårningen av användaren fortsätter ändå och insamlingen av information sker även 
om man väljer att man inte vill vara med via optout (The Guardian, 2015).  
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas för hur val av metod har gått till och hur denna metod har 
utförts för att samla empiri till undersökningen. För att välja metod så går jag tillbaka 
till frågeställningen som utgörs av de två delfrågorna. Eftersom att jag vill undersöka 
användarnas tankar och beteende kring personlig integritet och internetanvändning 
har jag valt att genomföra en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. En webbenkät 
har därför genomförts men med några frågor av en mer öppen karaktär. Enkäten som 
fick namnet “En snabb enkät om personlig integritet på internet” finns att beskåda i 
bilaga 1 och dess svar i bilaga 2. Det genomfördes även tre djupare intervjuer för att få 
mer kvalitativ data.  

3.1 Val av metod 
Själva syftet med studien är avgörande för val av metod (Trost, 2001). I detta fall var 
syftet att få förståelse för användarnas åsikter om hur deras personliga integritet 
påverkas vid användande utav gratis sociala nätverkstjänster som finansieras via 
riktad reklam. De två delfrågorna som ska tillgodose syftet var:  

● Hur ser användarnas användande av gratis sociala nätverkstjänster ut ur ett 
integritetsperspektiv? 

● Vad har användarna för inställning till att deras information och beteende 
ligger till grund för hur dessa tjänster finansieras igenom riktad reklam? 

För att besvara den första frågan var jag tvungen att utföra en undersökning utav 
användarnas beteende på internet ur ett integritetsperspektiv. Det vill säga ett test 
som mäter och kvantifierar användarnas kunskaper och beteende. Därför passar det 
bra med en kvantitativ enkätstudie för att besvara delfråga ett:  

“Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man 

göra en kvantitativ studie” (Trost, 2001).  

Den andra delfrågan är av en mer generaliserande art där studien ska samla data om 
användarnas inställning till att deras beteende och information används vid 
finansiering. Därför är det här mer på sin plats att använda sig av en kvalitativ studie i 
form av intervjuer för att gå mer på djupet: 

“Vill man förstå människors sätt att resonera, reagera, särskilja och urskilja 

varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie mer passande” 
(Trost, 2001).  

Jag har därför även valt att utföra intervjuer med tre användare men också försökt att 
styra enkäten åt detta håll i och med att jag har haft med några frågor där deltagaren 
får skriva sitt svar istället för att välja på den klassiska kvantitativa skalan mellan ett 
till fem. Detta för att kunna besvara delfråga två, då de är av en mer öppen karaktär 
där respondenternas åsikter och tankar eftersöks. 
 
Alternativa metoder för att få tag på kvantitativ data hade till exempel istället kunnat 
ske igenom ett samarbete med något företag inom ITbranschen som kartlägger 
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internetanvändande och har tillgång till information om användares beteende om vad 
de laddar upp. Exempel på sådana företag hade kunnat vara Facebook själva som är 
återkommande i denna studie. Men i och med att det kan vara svårt att som student 
och privatperson från Sverige att få sådana stora företag till att vilja dela med sig utav 
sådan värdefull information, så har ingen tid lagts på detta och inga försök till kontakt 
har skett.  

3.2 Enkät 
Eftersom att enkäten skall besvaras av internetanvändare har jag valt att använda mig 
utav ett medium som de är bekanta med, det vill säga ett internetbaserat 
enkätverktyg. Jag valde därför att skapa enkäten i Google Docs med dess 
enkätverktyg eftersom att det är ett gratis, och lätthanterligt verktyg. Dessutom så 
sparas resultaten ner i en Excelfil som sedan kan presenteras på ett bra och 
lättförståeligt sätt. Detta är även smidigt eftersom att datan är öppen och inte inlåst 
det vill säga att all data kan exporteras.  
 
Enkäten utfördes på engelska, eftersom att jag ville att så många som möjligt skulle 
kunna besvara denna. Ett första utkast togs fram där frågor brainstormades fram om 
de aspekter som berör personlig integritet, användning utav sociala medier och riktad 
reklam. Detta resulterade i 25 frågor av de olika typerna: sakfrågor, attitydfrågor, 
åsiktsfrågor och tabellfrågor, utformade som flervalsfrågor och textfrågor. Jag 
gallrade sedan ned dessa frågor till 13 flervalsfrågor och tre textfrågor igenom att slå 
ihop och ta bort vissa frågor. Detta för att jag vill hålla ner frågeantalet och inte trötta 
ut de som ska svara på frågorna; har man för många frågor kan det lätt bli att folk 
zonar ut och bara klickar i svar på måfå (Trost, 2001). 
 
Det är viktigt att man undviker värdeladdade ord i en enkät, då detta kan styra svaren 
genom att den som svarar uppfattar vissa svar som det rätta svaret på en fråga och 
den riktiga uppfattningen (Trost, 2001). Detta togs i beaktande och jag försökte i så 
stor mån det gick använda mig av neutrala ord och inte påverka de svarande. Något 
som kan vara svårt när man behandlar känsliga ämnen såsom privatliv och 
personuppgifter. Eftersom att det var väldigt viktigt att enkäten inte skall utmåla 
dessa företag som icke etiska och på så vis göra så att respondenter får en negativ 
inställning till dessa så att det i sin tur färgar enkätsvaren så försökte jag också vara så 
neutral som möjligt.  
 
Jag avslutade enkäten med en öppen fråga som i en intervju, där den som svarat får 
kommentera undersökningen eller ämnet i allmänhet. Detta är bra eftersom att det 
kan hjälpa en när man skall tolka svaren och det kan vara trevligt för den som har 
bemödat sig att besvara enkäten att få kommentera den själv (Trost, 2001).  

“Hela undersökningens kvalité och värde bygger på dem som jag hoppas 
skall svara och därför är deras uppfattning av mig av avgörande betydelse” 
(Trosts, 2001).  

Sist men inte minst utformade jag ett seriöst och tydligt missivbrev för att ingjuta så 
mycket förtroende som möjligt hos respondenterna. Jag har varit väldigt tydlig med 
att alla svar är anonyma och att de kommer att behandlas med största seriositet. 
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Utöver detta så var jag även tydlig med att detta rör sig om mitt examensarbete, då 
jag tror att detta kan inge en känsla av att det är viktigt för deltagarna att medverka 
och svara på enkäten så seriöst som möjligt.  
 
En pilotstudie genomfördes där enkäten skickades ut till fem personer, efter detta så 
kom det in en hel del synpunkter och brister från de svarande. Dessa brister och 
synpunkter åtgärdades sedan. Främst så åtgärdades vissa frågor för att bli mer tydliga 
i vad som efterfrågades. Den 19/11 2015 publicerades enkäten och den var öppen till 
den 26/11 2015, enkäten skickades ut via email och på Facebook till vänner, familj, 
släktingar och de som ville fick även vidarebefordra den till sina vänner och bekanta. 
Enkäten lades även ut på den inofficiella KTHgruppen på Facebook. Till en början 
var enkäten öppen så att vem som helst kunde besvara den. På grund av sabotage i 
form av att någon skickade in över 200 svar med slumpmässiga bokstäver så 
ändrades inställningarna så att ett Googlekonto krävdes för att lämna in enkätsvar, 
då upphörde detta sabotage. Enkätens resultat sammanställdes sedan och 
bearbetades, till exempel så togs de 200 felaktiga svaren bort som tur var så var de 
lätt att urskilja dessa från de seriösa svaren då de bara innehöll slumpmässiga 
bokstäver. Sedan användes Google Docs Excelfunktion för att skapa de figurer som 
återfinns i delen av uppsatsen som behandlar resultaten.  

3.3 Intervjustudie 
Intervjufrågornas syfte var att få en djupare inblick till användarnas 
ställningstaganden, frågorna konstruerades utifrån enkäten och de kom i likanande 
följd som de var i enkäten. Tre individuella och informella intervjuer á 25 minuter 
utfördes under en vecka i respektive intervjupersons hem. Intervjupersonerna var alla 
användare av sociala nätverk och de kom ifrån min bekantskapskrets och tillhörde 
målgruppen för studien, det vill säga 20 till 35åriga unga inom Stockholmsområdet. 
Intervjuerna började med att frågorna ställdes och sedan ställdes följdfrågor på dessa 
för att utveckla kring frågorna. Under intervjuerna fördes det anteckningar och så 
skedde det ljudupptagning. Efter att ljudupptagningarna lyssnats igenom och dessa 
kompletterat anteckningarna så gav intervjuerna till slut som väntat rätt mycket data. 
Dessa data bearbetades ner till de mer korta och koncisa sammanfattningar där det 
som utmärkte intervjuerna valdes ut, dessa sammanfattningar återfinns i resultaten.   

3.4 Urval 
Studien skulle representera unga internetanvändare som är mellan 20 och 35 år 
gamla och bosatta i Stockholmsområdet i Sverige. Jag anser att en myndig ålder är att 
föredra eftersom att jag inte vill få några åldersrelaterade problem med respondenter 
som kan behöva målsmans tillstånd för att deltaga i studien. Deltagarna hade 
varierande dator och teknikvana. Detta för att jag tycker att det är intressant att se 
om det kan avspegla sig i hur de använder internet och hur de ser på personlig 
integritet på internet, de olika teknikvanorna som specificerades var: oduglig, dålig, 
medel, kunnig och professionell. Jag försökte därför få en så jämn spridning över 
dessa olika kunskapsområden inom teknik för att på ett så bra sätt representera unga 
internetanvändare i Sveriges. Utöver detta så skulle även deltagarna var användare 
utav gratis sociala nätverkstjänster som finansieras via riktad reklam baserad på 
användarnas information, till exempel Facebook eller Linkedin.  
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3.5 Reliabilitet & Validitet 
Med reliabilitet menas mätningens tillförlitlighet (Trost, 2001), det vill säga att en 
mätning är stabil och ger samma resultat när den upprepas utan slumpinfluenser. 
Alla intervjuare skall fråga på samma sätt och situationen skall vara likadan för alla 
som svarar (Trost, 2001).  
 
I fallet med enkäten så handlar alltså reliabiliteten mycket om att den som ska svara 
på frågorna i enkäten förstår sig på frågorna. Därav har jag sätt till att vara så tydlig 
som möjligt i utförandet av enkäten. Därför gjorde jag även en pilotstudie för att se 
om de svarande förstår frågorna, vilket gav bra feedback på förtydliganden som jag 
var tvungen att göra. Jag har efter denna feedback även lagt till små förklarande 
texter under vissa frågor för att förtydliga vad det är som efterfrågas och i vissa fall 
även exempel för att minimera tillfällen där det kan hända att ett missförstånd 
uppstår. I utförandet av intervjuerna så har jag alltid varit tydligt med vad frågan 
innebär och förklarat detta om det varit några frågetecken för att undvika 
missförstånd.  
 
Validitet innebär att det man mäter är det man avser att mäta (Trost, 2001). Det vill 
säga i detta fall att metoden ska kunna besvarar studiens frågeställning, eller mer 
specifikt att dessa metoder jag utformat besvarar de delfrågor som frågeställningen 
består utav och därigenom fullgör syftet med studien. Jag anser att så är fallet med 
dessa metoder i och med att jag alltid gått tillbaka till frågeställning och syfte vid 
framtagandet av enkäten och intervjufrågorna. Eftersom att de som deltagit i enkäten 
även fått lämna kommentarer och några av frågorna varit av öppen karaktär, så 
styrker detta även validiteten ännu mer eftersom att de då kunnat säga vad de tycker 
om ämnet som studien behandlar. När det gäller validitet för de informella 
intervjuerna så spelar min förmåga av att utföra intervjuer in mycket, någonting som 
kan vara svårt att påverka. I och med att de jag intervjuat är människor jag har en 
relation till innan så anser jag att deltagarna i intervjuerna har haft ett förtroende för 
mig och att de kunnat tala från hjärtat och säga vad de tycker i de frågor jag ställt. 

3.6 Metodkritik 
En del brister framkom i och med utförandet utav enkäten. Det förekom till exempel 
ingen fråga om vad enkätdeltagaren hade för kön. Det kan framstå som lite dumt och 
onödigt att inte ta med sådan statistik i en studie, men till mitt försvar så anser jag att 
sådana data är irrelevant i just detta sammanhang. Jag har valt att värdera det högre 
att ha en kort och koncis enkät istället, där man värderar deltagarnas ITkunskaper 
och inte deras kön. I och med att min studie inte har som syfte att klassificera utefter 
genus så anser jag att detta inte gör någon större skillnad i slutändan.  
 
En annan negativ aspekt av utförandet utav metoden var urvalet till enkäten som till 
största delen bestod av människor ifrån min bekantskapskrets, studien begränsas 
därav något av detta. Enbart 40% av respondenterna lämnade kommentarer. Detta 
kan bero på lathet eller att de tyckte frågan var ointressant eller att de inte hade 
någon åsikt i frågan. Detta kan betyda att vissa åsikter kommer fram mer än andra 
eftersom att alla respondenter inte valde att skriva en kommentar. 
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4 Resultat 
Detta kapitels syfte är att redovisa för de resultat som insamlades via den 
enkätsundersökning och de intervjuer som genomfördes som metod. Enkäten 
inbringade 101 enkätsvar och fem A4sidor med kommentarer. Resultaten i kapitlet 
anges i procent och gestaltas även på vissa ställen utav figurer i form utav grafer. De 
fullständiga resultat som metoden resulterade i återfinns i bilaga 2 i appendix. Tre 
intervjuer genomfördes även och dessa resultat finns även de återgivna i detta kapitel 
i form av sammanfattningar.  

4.1 Enkät 

4.1.1 Respondenterna 
Största andelen, det vill säga 72% av respondenterna är under 30 år gamla och enbart 
13% av de som svarat på enkäten är över 35 år gamla. Respondenterna fick även 
gradera sina datorkunskaper på en femgradig skala, här uppgav 47% att de har 
professionella datorkunskaper och 37% att de är kunniga. Filter som användes för att 
filtrera resultatet på datorkunskaper togs även fram. Av de som medverkade i studien 
så använder en klar majoritet (75%) internet hela tiden. 20% svarade att de använder 
internet flera gånger dagligen. Nästan alla som svarat på enkäten, 94% anser att 
personlig integritet på internet är viktigt av dessa 94% anser till och med 45% att 
personlig integritet på internet är väldigt viktigt (figur 7).  

 

Figur 7  hur viktigt är personlig integritet på internet? 

I resultaten om de webbtjänster som respondenterna använder så framgår det tydligt 
att Facebook är det mest populära sociala nätverket, eftersom att 93% av 
respondenterna använder denna. Utöver detta så använder hela 98% Google. 
YouTube är en annan populär tjänst bland enkätens respondenter eftersom att 90% 
använder denna videotjänst. Instagram och Twitter är dock inte lika populära, 56% 
respektive 32% av respondenterna uppger att de använder dessa tjänster. Den mer 
yrkeslivsinriktade sociala nätverkstjänsten Linkedin används utav 65% av 
respondenterna.  
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4.1.2 Delning av personlig information 
Respondenterna fick även svara på vad för information de delar med sig utav när de 
använder dessa tjänster. En klar majoritet av de svarande uppgav att de delat 
information, mer specifikt: 96% namn(för och efternamn), 89% bilder, 88% 
födelsedag och 86 % utbildning är exempel på hur vanligt det är att dela information. 
Att lägga upp information om politiska åsikter är inte så populärt bland 
respondenterna, enbart 20% har gjort detta. Personnummer är det enbart 13% som 
har delat med sig utav. Minst andel uppgav att de delat information om sin 
privatekonomi enbart 5%.  
 
Inställning till att dela med sig utav information till tjänsterna är blandad, Facebook 
och Google har till exempel liknande svar, 20% tycker att det känns bra att lämna ut 
information till dessa medan 50% bara gör det om de måste. 28% uppger att de helst 
inte ger ut sin information till Google och Facebook. Linkedin fick flest positivt 
inställda svar i detta avseende, 30% tycker det känns bra att lämna ut information och 
38% att det är okej. Mest avvikande av tjänster är Twitter som en majoritet (32%) inte 
vet vad de har för attityd till.  
 
Det gick även lämna kommentarer på de frågor som besvarats och i denna del var 
några av dessa kritiskt inställda till informationsdelning: 

“Never share anything you can't risk getting published to the public” 

“I always keep my parents and grandparents as contacts, to make sure I 
don't share anything inappropriate” 

“I don't like it, leave me alone” 

“Känns som att samhället idag kräver att en lämnar ut sig till allmän 
beskådan. Jag är emot det  ändå är jag lika mycket Googletorsk som alla 
andra” 
 

I Fråga 12 fick de medverkande besvara om de samtycker med eller inte samtycker 
med fem påståenden om allmänhetens användande av sociala nätverkstjänster. I 
resultaten (se figur 8) framgår det att en absolut majoritet av de svarande håller med 
om att man ska vara mer försiktig på webben (88%), att vi delar med oss av för 
mycket information(65%), att man ska vara mer kritisk mot sådana tjänster (82%) 
och att vi borde införa hårdare lagar för tjänster som behandlar personlig information 
(76%). 

20 



    

Figur 8  ställningstagande till allmänhetens användning av sociala medier 

4.1.3 Användning av personlig information 
Nästa del utav enkäten behandlade hur den information användarna delar med sig 
utav kan användas och vilka som får ta del utav den. Att staten, andra stater, 
tredjepartsföretag eller allmänheten skulle ta del av informationen är något som en 
klar majoritet av respondenterna tycker är dåligt. 77% anser att andra stater inte har 
något med detta att göra. 74% tycker det hade känts dåligt om företag i tredjepart 
tagit del av informationen de laddat upp. De enda av alternativen där en majoritet 
utav respondenterna svarade att det hade känts bra är när deras vänner tar del utav 
informationen. I frågan om hur informationen kan användas (figur 9) så ställer sig 
respondenterna positivt till att den används i forskningssyfte, för brottsbekämpning 
och för nationens säkerhet, hela 49% tycker till exempel att det känns bra om 
informationen används i forskningssyfte. Det framkommer klart ur resultaten att 
respondenterna är negativt inställda till att deras information nyttjas i ett 
kommersiellt syfte, 72% tycker detta hade känts dåligt. Respondenterna är även 
negativt inställda till att andra länders myndigheter kan använda sig utav deras 
information. 

   

Figur 9  användning av information 
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Respondenterna lämnade även kommentarer på frågorna om hur deras information 
kan användas till exempel så förklarade vissa varför de svarat som de gjort på 
frågorna: 

“Jag ändrade mitt svar på hur det känns att följande tar del av 
informationen när jag såg vad det skulle kunna användas till. Från att det 
kändes dåligt om staten och myndigheter tog del av informationen till att det 
känns bra. Det i och med det förhöjda Terrorhotet tycker jag att det är bra 
om man kan använda information för rikets säkerhet och för att förhindra 
brott.” 

“Preventivt crime is good but it has a price, there should be regulations on 
when the price of privacy is worth paying.”  

Angående reklam på webben som baseras på användarnas beteende (se figur 10) så 
uppger 43% av deltagarna i studien att de tycker att sådan reklam är obehaglig medan 
15% uppger att det är dåligt, 20% tycker det är något bra och 4% vet inte. Resultaten 
för reklam på webben som baseras på information om användarna är liknande 
förutom att 16% tycker det är bra, istället så svarar 7% att de inte vet.  

 

Figur 10  riktad reklam 

Ur enkätsvaren för frågan om vad respondenterna anser om att deras information är 
en del av hur vissa tjänster finansieras (se figur 11) kan vi se att en absolut majoritet 
(78%) känner till detta och att 50% inte håller med om att det är något bra. 55% 
uppger även att de håller med om att de skulle föredra att detta upplägg såg 
annorlunda ut. Men på frågan om man kunde tänka sig att betala för en tjänst som 
inte gör detta så uppger 47% att de inte håller med om detta.   
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Figur 11  värdet av information 

En del av respondenterna lämnade även kommentarer på dessa tre frågor, vissa 
kritiska medan en respondent var mer pragmatiskt inställd:  

“Är medveten att t.ex. uppgifter om mig lagras på t.ex. Google, Facebook 
som sedan används som underlag för reklam riktad till mig. Främst det jag 
stör mig på.“ 

“What Amazon and google does is ok by me. What Facebook does is more 
sinister. The greatest threat though comes from government surveillance, 
legal and illegal.” 

“It is optional to use the service and share data so you agree to their 
practices when you join.” 

Resultaten för den sista frågan visar klart att en majoritet av respondenterna inte 
läser de användaravtal (figur 12) för tjänsterna som de använder, 48,5% svara att de 
aldrig gör detta och 39,4% att de gör detta ibland.  

 

Figur 12  Läser användarna integritetspolicies? 
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Kommentarer lämnades även på varför de inte gör det, en majoritet (15 stycken) 
anser att de är för långa och för komplicerade: 

“Long and complicated texts.”  

Medan några kommentarer var mer kritiskt inställda till tjänsterna och 
användaravtal: 

“I get the feeling that it's mostly a mask that they put on. Formality and 
beurocracy to make it look like my info is hidden while it's always available 
for the highest bidder.” 

“They might be a bit winded, in general i just assume they will do whatever 
they want with the information i provide them.” 

“You basically sign off your rights.”  

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Intervju 1 
En man som är 22 år gammal och som studerar informationsteknik på KTH i Kista 
och besitter avancerade datorkunskaper. Han använder Facebook, Twitter, YouTube 
och Googles tjänster. Han säger att han inte riktigt vet vad han anser om personlig 
integritet på webben. Men han är återhållsam med att dela med sig utav information 
på webben och säger att han enbart lägger upp sådan information som är nödvändig 
för att man ska kunna registrera sig på en tjänst. Han brukar inte deltaga så mycket i 
sociala medier och lägger inte upp så mycket information. Överlag så anser han att 
folk lägger upp för mycket information och borde vara mer eftertänksamma som han 
är. Han uppger att Facebook kan vara lite påfrestande ibland han gillar t.ex. inte när 
det kommer upp på Facebook att de vill att han skall komplettera sin information:  

“När det till exempel kommer upp att Facebook vill veta var jag gått i skolan. 

Det behöver de inte veta” 

Att hans information och beteende används för att skräddarsy reklam tycker han är 
jobbigt, men samtidigt är han pragmatiskt inställd och inser att man måste ta de 
smällarna för att få använda en gratis tjänst. Eftersom att han anser att hela syftet 
med internet är att det ska vara så tillgängligt som möjligt så gillar han hela 
gratisekonomin och summerar det med att:  

“Ingen skulle vilja betala för instagram!” 

Han har stor förståelse för att de vill veta så mycket som möjligt om sina användare 
och att detta är viktigt vid reklam men han anser att det vore oetiskt om en tjänst 
sålde vidare hans information till en tredje part. Han hade slutat använda tjänsten om 
detta skedde.   
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4.2.2 Intervju 2 

Intervju två utfördes med en kvinna som är 30 år och arbetar som tjänsteman för en 
kommun och har en akademisk utbildning. Hon har god datorvana och använder 
datorer i sitt jobb dagligen. Hon använder Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 
och Googles tjänster. Personlig integritet på internet är inte något som hon bryr sig 
om, hon tycker att det är “bullshit”.  

“Jag tycker att internet är på låtsas och det riktiga livet är det riktiga livet” 

Det enda som hon bryr sig om att vem som helst inte ska få se hennes bilder, hon har 
till exempel stängt sitt instagramkonto för allmänheten. Att dela med sig av saker är 
inget som hon brukar reflektera över så mycket, hon laddar mest upp saker på 
Facebook och Instagram och tycker att det känns bra. Men främst på grund av att hon 
inte har så mycket tid över till att använda sociala medier nu för tiden. En viss 
skepticism till att delta i “tävlingar” såsom att like:a och kommentera saker finns, hon 
vill inte vara med och bidra till sådant och tycker att det är billigt att deltaga. Något 
hon stör sig på riktad reklam och tycker att det är fördomsfullt i och med att hon får 
upp mycket reklam för datingsidor och reklam för saker som har med bebisar att göra 
hon anser att detta inte är så jämställt. En annan jobbig sak är när Linkedin 
rekommenderar kontakter som inte ens kan klassas som ytligt bekanta av henne, ett 
exempel som hon minns extra mycket var när Linkedin rekommenderade en man 
som hennes mor hyrt ut sitt hus till för tio år sedan.  
 
Användaravtal är ingeting som hon bryr sig om, eftersom att hon tror att det säkert 
finns någon annan som har läst dem och att det då inte är någon fara. Men vad som 
händer med hennes information reflekterar hon inte över för hon tycker att: 

“Man ska inte lägga ut något som man inte är beredd av att dela med sig 

utav.“ 

För står det i användaravtalen att de får göra något så får de helt enkelt göra så anser 
hon. Att bli upprörd över en sådan sak som att de använder den information som 
laddas upp för att tjäna pengar tycker hon är konstigt:  

“Det är gratis och de måste tjäna pengar på det på något vis folk måste 
förstå att det är ett av villkoren bakom att använda tjänsten.” 

4.2.3 Intervju 3 

Den tredje intervjun utfördes med en 32årig man som studerar till civilingenjör på 
KTH han använder alla tjänster man kan tänka sig och har professionella 
ITkunskaper. Personlig integritet är någonting som han anser att det viktigt att ha i 
åtanke och att veta vad man sysslar med. Till exempel att alltid tänka på 
datorsäkerhet, använda sig utav tvåstegsverifiering och att ta bort taggar på sig själv 
som man inte gillar på sociala medier. När han laddar upp information så tycker han 
att det är viktigt att hålla isär de olika identiteterna och tänka på vad det kan får för 
spridning. Till exempel att tänka på att inte blanda yrkesliv med privatliv: 

“Man vill inte blanda för mycket mellan olika identiteter” 
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Inställningar om vem som kan se vad på tjänsterna är viktigt att hålla reda på enligt 
honom. Han brukar ofta reflektera över hur en tjänst finansieras och detta brukar 
påverka hur han använder den tjänsten till exempel om han anar något ont hos en 
konstig gratisapp så är han försiktig. Användaravtal är inget han brukar bry sig om. 
Han tror att det mest är för företagens skull som dessa finns. Men han tycker inte att 
de får göra vad de vill med hans information, han hade reagerat om de gjorde det och 
ansett att de då förbrukat det förtroende han gett dem. Reklam som baseras på 
beteende och information tycker han är praktisk, men även på ett sätt osympatisk 
mot vissa användare ett exempel på detta som han anger är tjejer i hans ålder som får 
mycket reklam om graviditetstest och andra produkter som har med bebisar att göra.  
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5 Analys 
I detta kapitel redovisas för den analys som utförts av de resultat som studien 
insamlat. Analysen presenteras i två delar den första delen har ett perspektiv på 
personlig integritet, för att genomföra analysen i denna del så återkopplas det först 
till teorin om internetanvändare och attityder till personlig integritet av Alan F. 
Westin som beskrevs i teoriavsnittet. Användarna som har medverkat i studien 
klassificeras sedan efter denna teori. Den andra delen av analysen inriktar sig på vad 
användarna har för inställning till den riktade reklam de kommer i kontakt med på de 
sociala nätverkstjänster som ingått i studien.  

5.1 Integritetsperspektiv 
Med utgångspunkt i de teorier som Alan F. Westin definierat så kan en 
internetanvändare kategoriseras i tre kategorier beroende på vad användaren har för 
inställning och attityd till personlig integritet på internet:  

● Fundamentalister: extremt oroade för all användning av sina uppgifter och 
ovilliga att lämna ut dessa.  

● Pragmatiker: bekymrade över informationsanvändning, men mindre än 
fundamentalister. 

● Ointresserade: bryr sig inte och kan lämna ut information under alla 
förhållande. 

(Cranor, Reagle & Ackerman, 1999)  

Dessa kategorier var av stort intresse vid analys utav resultaten i och med att jag i 

studien vill undersöka om användarnas personliga integritet kan kränkas av att 
använda sociala nätverkstjänster som baseras på datautvinning. Om det skulle vara 
så att användarna har en ointresserad attityd till personlig integritet och 
internetanvändning och att det förhåller sig så att de är frikostiga med att dela med 
sig utav sina data utan veta om eller reflektera över vad den kan användas till så anser 
jag att deras personliga integritet kan vara hotad. 
 
Studeras de resultat som framkommit via enkäten så kan man till en början tro att 
alla respondenter till enkäten har attityden integritetsfundamentalister, eftersom att 
50% av respondenterna anser att det här med personlig integritet på internet är något 
viktigt och 46% av dessa till och med tycker att det är något mycket viktigt. Men 
eftersom att studien behandlar sociala nätverk såsom Facebook där en viss del av 
medverkande och uppladdande utav information krävs för att vara medlem, så tolkar 
jag det som att det inte är så många integritetsfundamentalister som besvarat 
studiens enkät eftersom att denna attityd per definition innebär att man är ovilliga till 
att lämna ut sin information på internet.  
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Att döma av de resultat ifrån de frågor i enkäten som behandlade delning utav 
information så framgår det att utöver vanliga och uppenbara personuppgifter såsom 
namn, email och födelsedatum så väljer även merparten utav respondenterna att 
dela med sig utav information av en mer personlig art såsom bilder, information om 
deras arbete, utbildning och fritidsintressen. 89% delar till exempel med sig utav 
bilder på internet, 86% information om sin utbildning och 74% information om sitt 
arbete. Detta är något som jag tolkar som att respondenterna i studien i hög grad 
delar med sig utav information till dessa tjänster.  
 
Ur resultaten kan jag utläsa att användarna överlag har en skepsis till att dela med sig 
utav information till sociala nätverkstjänster. Till exempel på frågan om hur det 
känns att dela med sig utav information till det sociala nätverket Facebook så uppger 
bara 21% av respondenterna att detta känns bra. Men Youtube har ännu sämre 
anseende i denna fråga då hela 51% svarade att det känns direkt dåligt att dela med 
sig utav information till videodelningstjänsten. Föga förvånande så har det 
yrkeslivsinriktade alternativet Linkedin förståeligt nog bäst anseende i denna fråga i 
och med att det här bara är 10% av respondenter uppger att det kändes dåligt att 
ladda upp information till Linkedin. Något som jag tolkar som att en känsla av 
seriositet är en viktig faktor när det kommer till att inge trygghet till användarna. En 
tjänst såsom Youtube har inte en chans emot Linkedin i detta avseende där 
användarnas attityd till att dela med sig utav information berörs.  
 
Vilka som får ta del av informationen är även det en viktig aspekt när det kommer till 
integritet. Det framkommer tydligt i resultaten att respondenterna inte vill att 
allmänheten ska få ta del utav deras information. Desssutom pekar resultaten starkt 
pekar mot att de inte vill att tredjepartföretag ska få ta del av informationen eftersom 
att hela 78% av respondenterna svarade att de var emot detta, det framkommer här 
en väldigt kritisk inställning bland användarnas syn på personlig integritet i detta 
avseende. Respondenterna var även negativt inställda till att myndigheter och 
myndigheter ifrån andra ska få ta del av den information de laddar upp på internet 
78% motsätter sig till exempel det sistnämnda. Detta kan jag analysera som att de 
gärna delar med sig utav sin information när de använder sociala medier men att 
detta sker med en premiss för om vilka som ska få ta del utav den informationen de 
laddar upp. Detta återspeglas även i frågan om i vilket syfte informationen får 
användas: i kommersiellt syfte och av andra nationers myndigheter går totalt bort för 
en majoritet utav de svarande då 72% respektive 70% inte går med på detta. Men man 
är positivt inställd till att det används i sådana syften som för forskning eller för att 
kunna lösa brott. Detta tolkar jag som att användarna bryr sig mycket om hur deras 
information används.  
 
En sak som framgår väldigt tydligt ur resultaten är att nästan hälften av användarna 
aldrig läser de integritetspolicyer för tjänsterna som de använder. Detta främst på 
grund av att de anser att de är för långa. Men även är för att de är för komplicerade 
eller för att de tycker att det är lönlöst att läsa dem eftersom att de inte har något val i 
och med att de måste acceptera dem för att få använda sig utav tjänsten. Av de 40% 
av respondenterna som angett att de brukar läsa dessa ibland så har några lämnat 
kommentarer där de säger att policyerna är för långa och att de ändå inte förstår sig 
på dessa. Detta gör att jag tolkar det som att dessa policyerna är någonting som 
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användarna inte bryr sig så mycket om och för vissa användare är dessa policyes till 
och med någonting som de knappt känner till. 
 
Man kan i resultaten också se en viss skepsis till den pågående samhällsutveckling 
idag där allt mer sker på och i sociala medier. På frågan om vad respondenterna anser 
om allmänhetens sociala mediaanvändande framkommer detta väldigt tydligt. 
Respondenterna anser att vi delar med oss av för mycket information och att vi borde 
vara mer försiktiga på webben. 88% av respondenterna uppger faktiskt att vi skall 
vara försiktigare på internet, 76% av respondenterna håller även med om att det 
borde införas hårdare lagar för att reglera hur personlig information på internet kan 
användas. Några väldigt kritiska kommentarer kom även in kring detta, fyra av 
kommentarerna som var väldigt kritiska till samhällets användning utav sociala 
medier i stort; de respondenter som lämnade dessa kommentarer anser att detta 
fenomen med att lämna ut sig till allmän beskådan är något dåligt. De känner också 
att det finns en sorts press för att vara på social medier såsom Facebook för annars 
anses man som att vara ensam och tråkig.  
 
Av resultaten att döma så är det få av de som deltagit i studien som har en 
ointresserad syn på integritetsfrågor på internet det tydligaste exempel är i intervju 
två där informanten svarar att hon tycker att internet är på låtsas och att det som 
händer där inte påverkar det riktiga livet så mycket. Men hennes beteende skiljer sig 
ifrån detta för även här kan man se en viss grad av pragmatiskt tänkande, hon vill 
nämligen inte att vem som helst ska få se hennes bilder på Instagram och har därav 
ändrat inställningarna för detta. Hon nämner även i slutet av intervjun att man inte 
ska dela med sig utav sådant som man inte vill ska spridas. Vilket ändå måste tolkas 
som en viss form av pragmatisk inställning till personlig integritet på sociala medier. 
Istället så pekar resultaten på att dessa frågor om personlig integritet är något som 
folk tänker på och förhåller sig till. Att det även är frågor som engagerar framgår även 
av kommentarerna en av dessa innehöll till exempel att “vi behöver fler människor 
som Edward Snowden i denna värld”.  
 
Ett filter togs även fram för att filtrerar resultatet efter respondenternas 
datorkunskaper, här framträdde det tydliga skillnader om man jämför den del av de 
svarande med professionella datorkunskaper med resten av de medverkande i 
enkäten. Av dessa skillnader kan jag tolka in att de professionella överlag var mer 
positivt inställda till att lämna ut sina uppgifter till de olika sociala medierna som 
förekom i frågan. På frågan om vem som får ta del utav informationen som 
användarna laddar upp var det även vissa skillnader i resultaten, här är den 
professionella delen av respondenterna mer positivt inställda än resterande till om 
allmänheten eller arbetsgivare ska få ta del utav informationen de laddat upp. Överlag 
så svarade även den ickeprofessionella gruppen oftare “vet ej” på frågorna i enkäten. 
Något som jag tolkar som att de inte har några åsikter om de sociala medier som de 
inte känner till och som de inte använder.  
 
Om vi kombinerar alla resultat som diskuterats hittills så tolkar jag dessa som att en 
majoritet utav de som medverkade i enkäten har en pragmatisk syn på personlig 
integritet på internet. En stor majoritet av de svarande tycker att personlig integritet 
är viktigt eller mycket viktigt på internet men det går ändå bra för dessa att dela med 
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sig av information och använda dessa tjänster. Men detta sker till en viss grad med en 
premiss: de vill inte att vem som helst ska få ta del utav den information de laddar 
upp. Enligt Alan F. Westins teori så bryr sig även denna pragmatiska kategori av 
användare sig om hur deras data används detta är även det något som återfinns i 
resultaten då en majoritet av användarna kan tänka sig att deras information används 
för forskningssyfte, men de är negativt inställda till att den används i andra syften 
såsom av andra länder eller för kommersiella syften. 

5.2 Inställning till riktad reklam 
Den så kallade isbergsmodellen som Facebooks funktionalitet bygger på, går som 
tidigare beskrivet ut på att den del av Facebook som användarna lägger märke till och 
interagerar med är fri från spår av att Facebook använder deras information i 
marknadssyfte (Debatin, Lovejoy & Horn, 2009).  Utifrån resultatet så framgår det 
klart och tydligt att nästan alla respondenter har förståelse och vetskapen om att 
Facebook har en annan funktionalitet på baksidan som använder sig utav deras 
information. Respondenterna är väl medvetna om att den information de laddar upp 
kan användas för att rikta reklam till dem eftersom att 78% faktiskt svarar att de vet 
detta. I kommentarerna återfinns även en majoritet vars åsikt är att detta även är 
något som de alla går med på eftersom att de får använda en tjänst gratis. Att 
Facebook kan använda sig av detta för att sälja bättre annonser och därigenom tjäna 
mer på dessa annonser är faktiskt inget som de medverkande i studien alls har 
någonting emot. Tvärtom så uppger de flesta respondenter att de har förståelse för 
och att de inser att Facebook måste tjäna pengar på sin tjänst på något vis. Något 
annat som jag tolkar in som ett tecken på detta är att de medverkande i studien är 
negativt inställda till att betala för en sådan tjänst som Facebook tillhandahåller, 47% 
säger att de inte skulle kunna betala för Facebook medan 29% säger att de skulle 
kunna tänka sig att göra detta. Personen som medverkade i intervju ett säger det 
kanske tydligast igenom att: ingen skulle vilja betala för en tjänst som Instagram. 
Även många av kommentarerna till frågorna om riktad reklam handlade just om 
detta, att man som användare förstår att man på något sätt betalar för tjänsten till 
slut.  
 
I de två frågor i enkäten som berörde riktad reklam så framkom det tydligt att en 
majoritet av de svarande anser att riktad reklam är något obehagligt, hela 43% svarar 
detta på båda dessa frågor och då svarade även 15% på dessa två frågor att de anser 
att riktad reklam är dåligt. Jag tolkar detta som att respondenterna har en negativ 
inställning till riktad reklam. Ett annat bra exempel på negativ inställning till riktad 
reklam och kanske även varför, nämndes i intervju två och intervju tre är att den kan 
uppfattas som osympatisk eller inte jämställd när den blir för stereotypt riktad, till 
exempel kvinnor i trettioårsålder får mycket bebisrelaterad reklam eller reklam för 
datingsidor när de är singlar. Respondenterna fick även säga sitt om hur deras 
information får användas, något som är relevant här är att man är negativt inställda 
till att den används i ett kommersiellt syfte detta är även något som kan tolkas som att 
man inte är så förtjust i att den används för att till exempel utföra 
marknadsundersökningar eller för att rikta reklam till användaren. Men detta går på 
sätt och vis emot att respondenterna faktiskt instämmer med att Facebook ska få 
använda deras information för att tjäna mer pengar via riktad reklam.  
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6 Slutsatser och diskussion 
I detta avslutande kapitel återvänder jag tillbaka till kärnan utav studien, det vill säga 
frågeställningen som består av de två delfrågorna. Kapitlets första halva ägnas åt att 
besvara dessa delfrågor för att sedan gå över i en diskussion om personlig integritet 
och användande av sociala medier. Kritik som berör studiens metod och teori tas även 
upp. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning i ämnet.  

6.1 Slutsatser 
Med frågeställningen: Hur påverkas användarnas personliga integritet vid 
användningen av gratis sociala nätverkstjänster som finansieras via riktad reklam? 
Ämnar studien att tillgodose syftet: att få en förståelse för hur den personliga 
integriteten för användare utav gratis sociala medietjänster som finansieras via 
riktad reklam påverkas. Målgruppen för studien var unga Stockholmare som 
använder sociala medier. Frågeställningen delades upp i de två delfrågorna: 

● Hur ser användarnas användande av gratis sociala nätverkstjänster ut ur ett 

integritetsperspektiv? 
● Vad har användarna för inställning till att deras information och beteende 

ligger till grund för hur dessa tjänster finansieras igenom riktad reklam? 

Den definition av integritet som jag har valt för studien är den juridiska det vill säga: 
att man kan vidhålla personlig information och bestämma vem man vill dela med sig 
utav information till (Lagen.nu, 2013).  
 
För den första delfrågan, Hur ser användarnas användande av gratis sociala 
nätverkstjänster ut ur ett integritetsperspektiv, så har det i resultaten framkommit att 
alla dessa unga internetanvändare i Stockholmsregionen är mer eller mindre 
pragmatiska när det kommer till personlig integritet vid användande utav gratis 
sociala nätverk. Vilket gör att jag drar slutsatsen att användarnas personliga integritet 
inte kränks utav deras användande utav sociala medietjänster såsom Facebook.  
I och med att detta är något som de användare som medverkat i studien resonerar 
kring och förhåller sig till när de nyttjar dessa tjänster så är de väl medvetna om vad 
de ger sig in på. De lägger helt enkelt inte ut information på internet som de inte är 
beredda att dela med sig utav. Detta styrks ytterligare utav det faktum att frågorna är 
något som berör och engagerar respondenterna: frågorna är något som de alla tänkt 
på och reflekterat över. Det enda som i studien pekar på att deras personliga integritet 
kan vara hotad är att användarna inte läser de integritetspolicyer för de tjänster som 
de använder eller att de läser dessa men inte förstår dem eller ens bryr sig om dessa 
policyerna. Det problem som jag anser uppstår då är att användarna inte vet vad som 
händer eller kan komma att hända med deras information som de delat med sig utav 
till dem tjänster de använder. Eftersom att vår svenska personuppgiftslag som skall 
värna om användarnas personliga integritet och information bara gäller för tjänster 
som är baserade i Sverige (Datainspektionen, 2015) så borde användarna se sig för 
extra efter vilka lagar och regler som gäller för de tjänster som de använder. Något 
som jag anser gör dessa policys viktiga. Men i och med att användarna i studien är 
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pragmatiska när de använder dessa tjänster och eftertänksamma med vad de laddar 
upp för information så drar jag slutsatsen att detta inte bör vara något problem, i och 
med att de då bara delar med sig utav information som inte är av känslig art. 
Eftersom att det på sociala medier är ovanligt att man delar information som är 
känslig. Dessa integritetspolicyer, eller snarare hur de presenteras tror jag dock är 
något som till exempel Facebook borde ta och se över för att göra så att sina 
användare får mer förtroende för dessa och därigenom även mer förtroende för 
tjänsten i sig. Av kommentarerna att döma så är det ingen av respondenterna som 
tycker att dessa är utformade på ett bra sätt.   
 
Det framgick ur resultaten att en yrkeslivsinriktad tjänst såsom Linkedin fick bäst 
anseende när användarna ska lämna ut sin personliga information. Men Linkedin är 
faktiskt också en av de tjänster som säljer användardata till tredje parter (Linkedin, 
2016). Detta i form utav att rekryterade kan betala för att få tillgång till Linkedins 
databas över användaruppgifter för att kunna hitta användare som kan passa in på 
den profil de söker till sina rekryteringar. I detta fall så anser jag att detta måste ses 
som en del utav funktionaliteten för tjänsten Linkedin, som användare av tjänsten så 
vill man nog att rekryterare och företag ska kunna hitta ens profil och ta del av ens 
information i och med att detta hjälper en i sitt nätverkande. Om detta inte varit fallet 
så hade detta varit ett problem i och med att användarna i denna studie har ett 
företroende för tjänsten Linkedin som är större än för videodelartjänsen Youtube. 
Vad denna skillnad i förtroende beror på tror jag bottnar i att tjänster såsom Youtube 
är alldeles för mycket förknippade med nöje och underhållning, något som gör att 
användarna förmodligen inte tar Youtube på så stort allvar. 
 
Angående den andra delfrågan av frågeställningen det vill säga: Vad har användarna 
för inställning till att deras information och beteende ligger till grund för hur dessa 
tjänster finansieras igenom riktad reklam? Så kan jag dra slutsatsen av resultatet att 
de är negativt inställda till detta och till riktad reklam. Detta kan jag konstatera 
eftersom att en så stor del av användarna anser att riktad reklam är något obehagligt 
eller dåligt. Men denna negativitet manifesterar sig inte på ett sådant sätt som gör att 
detta påverkar deras användande utav dessa tjänster. För det finns även fördelar med 
riktad reklam som användarna påpekat eftersom att användarna är positivt inställda 
till att tjänsterna skall vara gratis. Dessa negativa aspekter är alltså någonting som de 
är villiga att accepterar för att få använda sig utav tjänsterna eftersom att de inte är 
villiga att betala för att använda dem. De är positivt inställda till den delen utav riktad 
reklam användarna anser helt enkelt att det är en “bra deal” som inte är för obehaglig 
eller för integritetskränkande. Det är något som användarna finner sig i och det är 
något som både är positivt och negativt. Detta leder till att jag anser att denna slutsats 
inte kommer att ändra något konkret vad det beträffar riktad reklam som 
inkomstmodell allteftersom att användarna och företagen verkar vara rätt nöjda och 
överens i frågan. Om det däremot varit så att användarna var väldigt bekymrade över 
detta och inte ville använda Facebook på grund av detta så tror jag att Facebook 
ändrat detta för länge sedan eftersom att hela deras affärsmodell bygger på att 
användarna ska vilja interagera med deras tjänst så mycket som möjligt (Debatin, 
Lovejoy & Horn, 2009). I en studie utförd utav tankesmedjan Pew Research Center så 
fick 2,253 vuxna Amerikaner svara på frågan om de instämmer med att riktad reklam 
var något dåligt eller något bra och 68% av dessa svarade att de anser att det är dåligt. 
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Medan 6 av 10 av den yngre delen utav respondenterna uppgav att de är dåligt 
(Purcell, Brenner & Rainie, 2014). Resultatet på 59% negativt inställda i den studie 
jag utfört är alltså inte så långt i från detta resultat i Pew Research Centers studie om 
man ser till de ungas inställning i studien. Vad den negativa inställningen till riktad 
reklam som framkom i resultaten beror på är svårt för mig att reda ut, men i den 
vetenskapliga artikeln av Debatin et al om Facebooks isbergsmodell står det att det 
inte är bra när denna reklam blir för välriktad och för personlig (Debatin, Lovejoy & 
Horn, 2009). 
 
När jag med dessa två delfrågor i åtanke går tillbaka till studiens huvudfrågeställning 
så är det jag kommit fram till i min studie att användarnas personliga integritet inte 
påverkas av att använda sig utav dessa gratis sociala nätverkstjänster. Detta för att 
som det framkom i delfråga ett så har användarna i studien en pragmatisk inställning 
när de använder dessa tjänster och som det framkom i delfråga två så är dessa 
användare med på att dessa tjänster använder riktad reklam som baseras på 
användarnas information och även om detta är något som de är negativt inställda till 
så är detta inget som påverkar användandet i någon utsträckning. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Kritisk utvärdering 
Vad beträffar studiens metod så resulterade enkäten bara i 101 enkätsvar, vilket 
självklart inte kan räknas som något stort vetenskapligt underlag. Men jag tror ändå 
att denna studie kan ge en fingervisning i och med att den resulterade i en hel del 
kvalitativ data. Någonting som jag anser påverkat studiens resultat är mitt val av att 
utföra en enkät i en sådan här studie där syftet är att studera ett beteende kring 
känsliga frågor som berör personlig integritet. Jag anser att det finns en risk att 
respondenterna blir mer kritiska och eftertänksamma när de vet om att enkäten de 
besvarar handlar om just personlig integritet på internet och att de då vill svara rätt 
på frågorna, det vill säga vara kritiska emot dessa tjänster. Jag tror inte att så många 
vill framstå som oförsiktiga och okunniga i sådana här viktiga frågor så då är det stor 
risk att de vill visa att detta är något som de tänkt på innan. Men något som pekar i 
motsatt riktning är faktumet att vissa enkätsvar innehöll kommentarer där folk 
berättade att de ångrat sig över för saker de gjort på internet och att de gjort en hel 
del dumma saker online som de sedan tagit bort. Det jag tyckte var bättre med 
utförandet utav intervjuerna var att jag med denna metod istället fick sitta ansikte 
mot ansikte och se hur användaren reagerade på frågorna och ställa följdfrågor på 
detta. Då kände jag att jag fick veta vad de egentligen tänkte och tyckte. En annan 
aspekt som jag inser har stor påverkan är det faktum att övervakning av internet och 
integritetsfrågor fått mycket utrymme i media sedan avslöjanden om NSAs 
övervakning (Der Spiegel, 2013). Den så kallade Snowdeneffekten är ett faktum 
enligt Pew Research Center, Edward Snowdens avslöjanden av övervakningen har 
skadat USAs anseende i världen för på frågan om USA respekterar personlig frihet så 
har förtroendet sjunkit i hela världen mellan år 2013 och år 2014 i deras 
undersökning (Pew Research Center, 2015). Faktorer som dessa tror jag kan påverka 
användarna att bli mer eftertänksamma och mer kritiska i sådana här 
integritetsfrågor som studien har behandlat.  
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Av användarna som medverkade i studien så uppgav 46% att de har professionella 
datorkunskaper, det framkom i analysen av resultatet att dessas enkätsvar skiljde sig 
ifrån de resterande igenom att de var mer positivt inställda till att lämna ut 
information och mindre bekymrade till vem som får ta del utav den. I studien “My 
Data Just Goes Everywhere:” User Mental Models of the Internet and Implications 
for Privacy and Security” så studeras användares uppfattning om hur deras 
information behandlas på internet. Där fann man inte någon koppling mellan 
avancerade datorkunskaper och ett mer säkert användande av internet. Men däremot 
så visade det sig att dessa avancerade användare hade bättre kunskaper om vem som 
kunde komma åt informationen (Kang, Dabbish, Fruchter & Kiesler, 2015).  
Med resultaten av Kang et al i åtanke så anser jag att anledningen till att de 
professionella användarna i den studie jag genomfört är mer positivt inställda till att 
lämna ifrån sig information är på grund av att de har kunskaper om vem som kan 
komma åt informationen (Kang, Dabbish, Fruchter & Kiesler, 2015). Hade det varit så 
att respondenterna varit jämt fördelade mellan de olika datorkunskaperna så hade 
resultaten i den studie jag genomfört förmodligen sett annorlunda ut. 
 
De teorier som behandlar attityder till personlig integritet och internetanvändning 
som användes i studien och som är framtagna utav Alan F. Westin togs fram för en 
lång tid sedan. Innan den Web 2.0ålder och den sociala medieanvändning som 
råder idag bland unga. Något som gör att man kan ifrågasätta hur relevanta de 
egentligen är för dagens internetanvändare. När dessa teorier togs fram så syftade de 
i största del till inställningen att lämna ifrån sig information till ehandelsföretag 
(Cranor, Reagle & Ackerman, 1999) när internet fortfarande var en relativt ny 
företeelse för gemene man. Någonting jag funderat mycket över är vilka som 
egentligen klarar av att vara integritetsfanatiker på dagens internet. Vad jag anser så 
kan i alla fall ingen i min bekantskapskrets kategoriseras som detta eftersom att 
funktionaliteten hos dessa medier kräver en viss del av interaktion och delande av 
information. Att då vara för negativt inställd till att dela med sig utav information går 
inte, då jag anser att det krävs ett förtroende för att kunna använda dessa sociala 
nätverk. Kanske kan medlemmar av de äldre generationerna som inte alls använder 
sig utav sociala medier och är kritiskt inställda till nya ITtjänster över lag klassas 
som integritetsfundamentalister. Att det internet vi använder idag främst består utav 
Web 2.0tjänster måste ha påverkat användarnas beteende till en stor grad så att den 
användaren som finns nu 2016 skiljer sig stort ifrån den användaren som fanns på 
internet år 1998 då studien “Beyond Concern: Understanding Net Users' Attitudes 
About Online Privacy” genomfördes något som får mig att inse hur snabbt 
utvecklingen gått och vilka möjligheter dessa affärsmodeller som de här tjänsterna 
som studien behandlar har skapat.  
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6.2.2 Framtida forskning 
Vad det beträffar fortsatta studier inom ämnet internetanvändning och personlig 
integritet så skulle det vara intressant att se en utveckling utav ämnet som berör 
dessa integritetspolicyer som jag nu efter utförandet av denna studie fått upp ögonen 
för. Hur kan till exempel dessa integritetpolicyer och användaravtal utformas för att 
användarna ska få en bättre användarupplevelse och därigenom en bättre inställning 
till dessa? Hur kan sådana förbättringar påverka slutanvändaren? Detta lämpar sig 
väl som ett medietekniskt ämne i och med att det har att göra med hur dessa tjänster 
ska designas. Det skulle också vara intressant att få ta del utav en studie i hur 
användarnas beteende har påverkats av de nyheter om övervakning på internet som 
kom under 2013. Något som inte togs upp i den här studien var att det finns flera 
metoder för att stärka sin personliga integritet på internet. Till exempel tjänster eller 
funktioner i appar som gör det svårare att spåra och samla in information om 
användaren på internet. Att ta del av en studie som berör användandet utav sådana 
skulle vara intressant. Hur ser till exempel användandet av tjänster ut och hur vanliga 
är sådana företeelser bland användarna. 
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