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Abstrakt 

Personlig information blir viktigare och viktigare för många företag och i och med sociala 
medier där användare delar med sig av sin privata information blir tillgången mycket stor. 
Facebook är ett av dessa sociala medier och attraherar en stor mängd användare. 
Informationen som Facebooks användare delar med sig av används på olika sätt av tjänsten 
och vissa delar av den sprids vidare till andra aktörer. 
 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka i vilken grad Facebookanvändare har kunskap 
om de villkor de godkänner när de skapar ett konto på Facebook. Studien undersöker också 
om personer kan öka sin kunskap om dessa villkor genom att delta i studien. 
Undersökningen har utförts med en kombination av en kvalitativ- och kvantitativ ansats och 
vårt data har samlats in med hjälp av intervjuer och ett enkätutskick. 
 

Studien visar att det finns en relativ god medvetenhet kring villkoren. Dock kommer vi också 
fram till att det saknas kunskap om vissa delar av villkoren. Dessa delar rör framförallt när 
information sprids vidare från Facebook till andra aktörer. Vi slår också fast att det med 
denna typ av studie går att påverka respondenternas medvetenhet kring villkoren. 

  



 
 

Förord 

 
Vi vill tacka vår handledare Annika Andersson för ett väldigt bra stöd under 
uppsatsskrivandet. Utan hennes många och konstruktiva synpunkter hade arbetet varit 
mycket tyngre. Ytterligare tack vill vi rikta till alla de respondenter som ställde upp och 
besvarade vår enkät och lät sig bli intervjuade. 

  



 
 

Begreppslista 
 
Vänner - I denna rapport kommer vi att använda termen vän och vänner när vi refererar 
till de personer som en Facebookanvändare valt att ha en relation med på Facebook.  
 
Socialt nätverk(medium) - Vi använder detta begrepp i ett informationstekniskt 
perspektiv där vi hänvisar till tjänster som till exempel Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn, Myspace. 
 
Målgrupper - Representerar en grupp av Facebookmedlemmar som en användare kan 
välja att dela med sig sin information med. 
 
Vänlista - Den samling av personer som en Facebookanvändare har valt att skapa en 
relation med på Facebook. 
 
Taggning/Tagga - Menas med att identifiera en användare i en bild och/eller en social 
situation eller ett inlägg/kommentar genom att koppla användarens namn(länk) till den 
specifika publiceringen på Facebook. 
 
Cookie - Textfil som hemsidor på Internet kan välja att spara på en Internetanvändares 
dator. Detta medför att användarens aktivitet kan sparas och visas. 
 
Sekretessinställningar - Inställningar som Facebookanvändare kan använda för att 
kontrollera vilka som kan se deras information. 
 
Information - Personlig information om en användare så som namn och demografiska 
faktorer. Även information om en användares enhet, IP-adress etc. 
 
Third partie/Tredje part - Ofta ett företag som har ingått avtal med ett socialt medium 
och kan få information om dess användare som en tredje part. 
 

Användarvillkor eller användaravtal - Regler och villkor som presenteras av ett socialt 

medium som användare godkänner i och med användandet av detta sociala medium. 
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1 Inledning 

 
Med detta avsnitt vill vi ge en bild av de problem som ligger till grund för denna studie. Vi 
presenterar också tidigare studier för att bredda förståelsen för ämnet och lyfta fram 
problematik som utgör en grund för våra frågeställningar. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 
Information blir en mer och mer dyrbar valuta bland olika typer av företag (Smolan, 2014) 
och dagsläget finns också flertalet bolag som enbart sysslar med att samla in information om 
Internetanvändare för att kunna kategorisera dem i marknadsföringssyfte (Andrews, 2014). 
Information kan komma från många håll och i och med den stora användningen av sociala 
nätverk har personer själva börjat bidra med privat information i stor mängd. Vissa ser 
problem med denna informationsinsamling och hur informationen sedan används. Andrews 
(2012) menar att det till och med kan bryta mot medborgares demokratiska rättigheter. 
Facebook är ett exempel på ett socialt nätverk som idag har många användare. Enligt 
Facebook själva har de i dagsläget över 800 miljoner aktiva medlemmar (Facebook, 2014a).  
För att använda tjänsten Facebook måste användaren godkänna det användaravtal som 
tjänsten deklarerat. I den stund då de godkänt användaravtalet ger användarna Facebook 
rätten att använda dennes information i olika typer av syften.  
 

Ett exempel på hur information kan användas är att användarnas bruk av spel och 
applikationer på Facebook medför att de företag som ligger bakom dessa tjänster får tillgång 
till en viss del av användarnas information. Denna information kan sedan i sin tur ge tillgång 
till den information som användarna valt att göra offentlig och den information om 
användarna som alltid är offentlig. På så sätt får andra företag, som ligger bakom ett visst 
spel eller en viss applikation, tillgång till information om användarna genom Facebook. Att 
det fungerar på det här sättet går att läsa i användaravtalet skrivet av Facebook (Facebook, 
2013). 
 
Bagley & Brown (2014) ser dock problem med att det inte framgår vad som händer med 
informationen när den väl når tredje part. Malandrino, Scarano, & Spinelli (2013) menar 
vidare att den privata informationen som kan läckas till tredje part kan innebära problem för 
den personliga integriteten och bidra med en risk för sin personliga information. Risken finns 
att användandet av detta anonyma data, som kan kopplas till personlig och identifierbar 
information, i slutändan säljs till andra.  
 

Användare av sociala nätverk har ofta möjlighet att själva konfigurera inställningar rörande 
vilken information de vill dela med sig av och vilka andra användare som ska kunna se denna 
information. Grundtanken med denna möjlighet anser vi vara god och kan troligtvis hindra 
att viss information inte hamnar i fel händer. Hull, Lipford & Latulipe (2010) ser dock 
problem i att dessa inställningar inte används i speciellt stor utsträckning. De menar att 
användare inte har det säkerhetstänkande som vore önskvärt.  Ett annat problem med dessa 
inställningar som Facebook tillhandahåller är att de ger användarna en falsk trygghet då de 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2225588
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1812146
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ges en känsla av att de själva kontrollerar deras upplevelse på sidan. Denna möjlighet till 
kontroll är dock missvisande för användarna. Facebook vet mer än vad användarna vet om 
vad som händer på användarens Facebooksida och de kontrollerar mycket ut av den (Dwyer, 
2011). 

Även Wong, Wong, Yeung, Fan & Tang (2014) tar upp det faktum att användare kanske har 
mindre kontroll än vad de tror. Enligt dem så finns det också en möjlighet för andra 
användare att ändå dra slutsatser om en användares person även om denne angett minimalt 
med information. De menar att information som ges till Facebook av en användares vänner 
på olika sätt kan bidra med information om en specifik användare. Detta är också något som 
Facebook själva går ut öppet med i sitt användaravtal. Facebook (2013) uttrycker det såhär i 
användaravtalet; “Även om du väljer vilka du delar med kan det finnas sätt för andra att 
fastställa information om dig.”. Något som användare av det sociala mediet Facebook 
accepterar. 

Vi har konstaterat att förhållandet på Facebook och även andra sociala nätverk förändras 
väldigt snabbt. Vi tänker här främst på det snabbt ökande antalet användare som skett de 
senaste åren. För fyra år sen, 2010, uppskattades Facebook att ha omkring 500 miljoner 
aktiva användare (Zamzami, Olowolayemo, Bakare & Kindy, 2010), en siffra som idag har 
ökat. Enligt Facebook (2014a) har de 864 miljoner dagligt aktiva användare och 1.35 
miljarder månatligt aktiva användare. Det blir tydligt att Facebook har haft en ständig 
utveckling av användare som brukar tjänsten.  

Men som poängteras i den studie som Johansson (2011) gjort så är det en minoritet som 
verkligen läser igenom användarvillkoren. Det finns även tidigare kritik kring hur ens privata 
information kan användas av Facebook själva, andra användare och tredje part. Vi har då 
konstaterat att det finns en medvetenhet kring hur Facebook hanterar information inom 
forskarvärlden men hur medvetna är egentligen användarna av tjänsten? Vi har sett på detta 
fenomen både utifrån vad Facebook gör “bakom kulisserna” och hur tjänstens användare 
själva påverkar informationsflödet utefter de regler som Facebook sätter. 

1.2 Tidigare studier 

Vi har hittat flertalet artiklar som belyser området kring sociala medier och den information 
som användarna ger ifrån sig. Ett exempel är Zamzami et al. (2010) som tittar på hur 
medvetenheten kring personlig integritet ser ut bland studenter på universitetsnivå. Deras 
undersökning visar att 76 % av de tillfrågade respondenterna anser att personlig integritet 
på Internet är viktig. I sin kandidatuppsats tar Johansson (2011) upp hur Facebookanvändare 
ser på sin personliga integritet som visar att många användare är medvetna om eventuella 
risker med att lägga ut information om sig själva. Saeri, Ogilvie, La Macchia, Smith & Louis 
(2014) visar också att användares funderingar kring sin information skiljer sig åt beroende på 
ålder. Äldre användare visade sig ha en mer riskdriven syn då de ofta valde att dela med sig 
av mindre mängd information än de yngre användarna. Detta var intressant för oss då vi 
med denna studie ville få en djupare bild av hur användare tänker kring deras personliga 
integritet och om vi kunde se skillnader i resonemang beroende på ålder. 
 

Farahbakhsh, Xiao Han, Cuevas & Crespi (2013) har i sin studie undersökt användarnas 
känslighet gentemot de olika typer av personlig information som man delar med sig av på 
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Facebook. Detta liknar våra tankar kring en del av våra frågeställningar men vi ser det som 
att vi kan ta kunskapen kring detta ett steg längre. Detta då Farahbakhsh et al. (2013) endast 
har gjort en mer kvantitativ undersökning där dom inte går in djupare på hur användarna 
reflekterar kring deras information och hanteringen av den. 
 

Bel Sarkis (2012) har i sin kvalitativa studie behandlat ämnet kring medvetenhet hos 
Facebook användare på ett sätt som påminner om våra tankar kring denna undersökning. 
Det intressanta med studien och det resultat som författaren presenterar är att man i svaren 
från respondenterna kan tyda att de är medvetna om vad de väljer att dela med sig av i och 
med sina valda sekretessinställningar för sin information. Om man har läst användarvillkoren 
blir det samtidigt tydligt att respondenterna för denna studie inte är helt medvetna om vad 
de faktiskt godkänner i användandet av Facebook. Ett bra exempel på detta är då en av 
respondenterna menar på att hen inte har någon information offentlig samtidigt som 
respondenten säger att hen delar med sig av födelsedag, bilder och kön till vänner. Kön som 
är en av flera faktorer som enligt Facebooks användaravtal alltid är offentligt (Facebook, 
2013). 
 

I sin studie om hur Facebookanvändare tänker och agerar rörande integritetsfrågor på 
Facebook konstaterar Debatin, Lovejoy, Horn & Hughes (2009) att majoriteten av 
användarna anser sig ha en god förståelse för hur sekretessinställningarna fungerar och även 
att användarna faktiskt använder dessa inställningar. De kommer dock fram till att samma 
användare inte har fullt så god förståelse för vad inställningarna faktiskt innebär.  
 

I den studie som Findahl (2014) har gjort påpekar man att det finns relativt stora skillnader 
mellan åldersgrupperna när det kommer till hur pass aktiv man är att kommunicera och 
delta på olika sociala medier. Mest aktiva är de yngre Internetanvändarna. I det resultat som 
Findahl (2014) presenterar lyfter man även fram att det, beroende på ålder, finns en viss 
skillnad i hur stor utsträckning oron är för att andra människor ska inkräkta på ens personliga 
integritet. De yngre (16-25 år), som också är de mest aktiva på sociala medier av 
Internetanvändarna, har fler representanter för de som inte håller med om denna oro.  Är 
medvetenheten om flödet av personlig information hos de yngre användarna av sociala 
medier lägre? 
 

Ålder är bara en av flera demografiska faktorer som kan påvisa skillnader mellan grupper av 
människor. Findahl (2014) menar även att användning av sociala medier och aktivt 
deltagande skiljer sig åt beroende på kön. När det kommer till att kommunicera över 
Internet och besöka sociala medier är, enligt Findah (2014), kvinnor mer aktiva än vad män 
är. Denna fördelning gäller också för besökarna till Facebook. I sin analys har 
alexa.com(2014) kommit fram till att kvinnor, i större grad än män besöker sidan.  Deras 
statistik visar också att Facebook har besökare som till största del består av personer med 
universitetsutbildning i ryggen. 
I studien som redovisas av Farahbakhsh et al. (2013) visar man också på skillnader mellan 
kön och ålder när det kommer till hur användarnas känslighet är gentemot de olika typer av 
personlig information som man delar med sig av på Facebook. 
 
 
Demografiska faktorer så som ålder, kön och utbildning framstår som faktorer som påverkar 
resultaten för de olika studierna. Det blir för oss tydligt att det var en viktig aspekt att ta 
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hänsyn till även i vår egen studie. Detta eftersom vi fick en bild av att det kunde påverka 
utfallet för svaren från respondenterna. 
 

Vi har kunnat se många studier som visar hur Facebookanvändare väljer hur mycket och 
vilken information man väljer att dela med sig av. Ytterligare exempel på en sådan studie är 
Stutzman, Gross & Acquisti (2013) som har studerat användarnas attityd till att dela 
information under perioden 2007-2011. I studien kommer de fram till att mängden 
information en användare delar med sig av varierar. Under perioden 2009-2010 såg de en 
ökning av mängden information som delades ut av användarna. De kopplar denna förändring 
i attityd till att Facebook under året 2009 förändrade både sitt användaravtal och designen 
på hemsidan.  Vi ansåg att detta skulle kunna peka på att det under denna period fanns en 
viss medvetenhet kring användaravtalet. Men det är ändå inte fastslaget då de konstaterar 
att andra faktorer kan påverka hur användare använder tjänsten och i vilken utsträckning de 
delar med sig av sin information.  
 

Även då det finns likheter med den studie vi har gjort och de tidigare vi tagit del av så finns 
det samtidigt andra aspekter utöver dessa som vi ville lyfta fram och undersöka. En del av 
våra frågeställningar finns redan belysta i tidigare studier. Exempelvis har Johansson (2011) i 
sin studie använt sig av ett kvantitativt arbetssätt (med undantag för ett fåtal öppna frågor i 
sin enkät) och missar därmed chansen att få en mer ingående bild av om och hur 
användarna reflekterar över dessa frågor.  
 

Vi såg det som att det ämne vi har studerat är öppen för förändring hela tiden. Det resultat 
som vi skulle komma fram till i vår studie behövde inte alls överensstämma med de resultat 
som presenterats i tidigare studier. 

I den tidigare forskning vi tagit del av har vi heller inte hittat någon studie som ställer 
användarnas åsikter mot det aktuella fakta vi kommer att arbeta fram med hjälp av 
Facebooks användaravtal, vilket var vår tanke med denna studie. Detta gör att vi ser det som 
att vi med vår studie kan utveckla kunskapen som idag redan finns inom det område vi valt 
att observera. Vi såg också ett behov av att på ett djupare plan försöka förstå hur människor 
tänker kring dessa frågor.  

1.3 Ämnesområde 

Organisationer har under lång tid, även innan Internets genombrott, varit intresserade av att 
samla in information om personer. Denna information har också varit föremål för handel 
långt innan Internet tillhörde var mans vardag (Solove, 2004). Insamling och försäljning av 
privatpersoners data är i sig är alltså inte något nytt utan har förekommit under stor del av 
1900-talet. Skillnaden som man kan se idag är att mycket mer information, mycket snabbt 
går att samla in. 
 

Information i olika former är fundamental för Internet och de tjänster som tillhandahålls via 
det. Idag är det också vanligt att personer i alla olika åldrar är medlemmar på någon eller 
flera sociala medier. Duggan & Brenner (2013) kommer i deras studie fram till att även om 
yngre personer använder social medier i större utsträckning än äldre så är det ändå även 
många äldre som använder dessa typer av tjänster.  
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Under begreppet “sociala medier” går många olika webbplatser och tjänster som finns på 
Internet. Man kan beskriva det som mötesplatser där användarna har möjlighet att utforma 
sitt eget innehåll, skapa nya kontakter och tillsammans med andra bilda nätverk. Att det 
krävs medlemskap och inloggning är något som i de flesta fall kännetecknar tjänster som 
räknas till sociala medier. Som användare ges du möjligheten att ha ett eget utrymme där du 
kan publicera foton och information om dig själv. Det är också vanligt att det finns olika 
funktioner som du kan använda för att bygga upp din vänskapskrets eller kontaktlista. Något 
som anses vara centralt i sociala medier är umgänget mellan människor och 
kommunikationen mellan varandra (Skolverket, 2013). 
 

Kommunikation är som sagt grundläggande i användandet av sociala medier och både 
Lampe, Ellison & Steinfield (2007) och Hull et al. (2010) menar att det finns flera anledningar 
till att en person väljer att registrera ett konto på ett socialt media som Facebook. Den 
kanske främsta anledningen identifieras, i båda undersökningarna, till att vara viljan att 
kommunicera med, och hänga med i vad som händer med ens vänner som man lärt känna 
utanför Facebook och Internet. Hull et al. (2010) menar också att möjligheten till återta 
kontakten med vänner som man kanske glidit ifrån är en stor anledning till användandet. 
 

Sociala mediers framväxt har under de senaste åren ökat märkbart. Sju av tio svenska 
Internetanvändare(72 %) besöker någon gång ett socialt medium. I den undersökning som 
Findahl (2014) gjort presenteras inte bara dessa siffror utan man konstaterar även att 
ungefär hälften(48 %) av Internetanvändarna besöker sociala medier dagligen. Denna studie 
påvisar också att användningen av sociala medier har ökat med tre procentenheter till 
skillnad från förra året. De siffror som Findahl (2014) kan presentera visar att Facebook är 
det mest dominerande av de sociala nätverk som har studerats. Näst intill alla som använder 
något socialt nätverk är också medlemmar på Facebook. Detta bidrog till att vi valde att 
fokusera på Facebook i denna studie. 
 

Enligt Facebook (2014a) var det i september månad i snitt 864 miljoner dagligt aktiva 
användare över hela världen. De menar också att det i september månad var 1.35 miljarder 
användare som var aktiv någon gång under den specifika månaden. Detta gav oss en 
förståelse för att användandet av Facebook inte bara är stort i Sverige utan även i resten av 
världen. 
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1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna studie var att utforska hur pass medvetna användare av sociala medier 

är om hur dennes information hanteras. Med studien ville vi också ta reda på om vi kunde 

påverka medvetenheten hos användare av sociala medier kring vad de egentligen accepterar 

när de godkänner användarvillkor. I denna studie har vi använt oss av användare från det 

sociala mediet Facebook för att undersöka detta. 

1.5 Frågeställning 

1.5.1 Huvudfråga 

Är användare av sociala medier medvetna om de villkor de godkänner?  

1.5.2 Underfrågor 

 Känner Facebookanvändare till de användarvillkor som de godkänt?  
 Påverkas användares förståelse för hur deras information hanteras när de får ta del 

av fakta från Facebooks användarvillkor? 
 Skiljer sig medvetenheten baserat på demografiska faktorer (såsom ålder, kön, 

utbildning, yrke)? 

1.6 Analys av frågeställning  

Vi har tidigare konstaterat att Facebook och andra sociala medier har ett stort antal 
användare och deras popularitet ökar fortfarande bland svenska användare (Findahl, 2014). 
Utan tvekan fyller dessa tjänster många människors sociala behov och underlättar 
kommunikationen för ett stort antal personer och det faktum att dessa tjänster oftast är 
gratis (Skolverket, 2013) gör också att det är väldigt lätt att bli medlem. Man behöver bara 
registrera en liten del information om sig själv och sedan är det bara att börja kommunicera. 
Med alla positiva konsekvenser av användningen av dessa typer av tjänster kan det vara lätt 
att glömma bort eventuella negativa konsekvenser. En konsekvens av att dessa tjänster för 
det mesta är gratis är att de måste hitta andra typer av inkomster. Detta kan till exempel 
vara genom reklam och/eller försäljning av information. Som Skolverket (2013) menar så kan 
man se det som att du betalar med din privata information som du delar med dig av. Enligt 
Andrews (2012) så kan denna informationsinsamling leda till en kränkning av vissa 
demokratiska rättigheter.  
 

Då vi själva är användare av det sociala mediet Facebook har vi en föreställning om att 
Facebook i någon utsträckning håller koll på oss. Den information som vi blir tvungna att dela 
med oss av i och med användandet av Facebook och den information vi, utöver detta, väljer 
att dela med oss av hanteras utefter Facebooks användarvillkor. Som användare av detta 
sociala nätverk anser vi oss också vara omedvetna om vad vi egentligen godkände när vi blev 
medlemmar. Detta har sin grund i att vi aldrig läste användarvillkoren i anknytning till vår 
registrering. Det finns undersökningar som visar på att en minoritet av medlemmarna på 
Facebook verkligen läst användarvillkoren innan de godkänt dem, ett exempel på detta är 
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studien presenterad av Johansson (2011). Med detta i åtanke ville vi undersöka vad 
Facebookanvändare har för uppfattning om de rättigheter de ger Facebook och vad som 
händer med deras information när den väl finns på det sociala nätverket. 
 

Då vi i denna studie granskade de användarvillkor som gäller för tjänsten så har vår 
förkunskap för ämnet utvecklats. Vi har i och med det en bredare kunskap om hur Facebook 
hanterar vår information. Det finns delar av villkoren som vi tidigare “omedvetet” accepterat 
men som vi ser en fördel i att reflektera kring. Vår bild är att många andra av Facebooks 
användare är kvar i det stadiet som vi var i tidigare där man “omedvetet” accepterar 
villkoren eftersom man inte läst dem. Då vår uppfattning påverkades av att ta del av 
användarvillkoren ställer vi oss frågan om vi kan förändra andra användares förståelse, på 
samma vis som det har påverkat oss, genom att presentera delar av användarvillkoret. 

1.7 Avgränsning 

I denna studie har vi inte berört vilka tredje parter som har avtal med Facebook angående 
annonsering, direktanpassning etc. Detta var delar som vi såg hamnade utanför ramen för 
denna undersökning. Vi har heller inte fokuserat på de specifika delar av en användares 
information som tilldelas Facebook när tjänsten används som applikation på en surfplatta 
eller telefon. När man väljer att installera applikationen på exempelvis sin mobiltelefon 
godkänner man att Facebook får behörighet till information som finns på din mobiltelefon 
såsom kontakter, sms, kalender etc. Den information som tjänsten kan komma över på det 
sättet är alltså inget vi har berört då vi valt att fokusera på den information som en 
användare kan dela med sig av oberoende av plattform. 
 

I studien som innefattar enkäten och intervjuer har vi endast vänt oss till personer som är 
medlemmar på Facebook. Detta då vi ansåg att vi inte kunde få en rättvis bild om vi 
inkluderade personer som inte var medlemmar på tjänsten. 
Gällande Facebooks användaravtal har vi endast fokuserat på den del av avtalet som 
uttrycker villkor för hur tjänsten använder den information som användare delar med sig av 
och hur denna information är tillgänglig för andra användare och andra tjänster utanför 
Facebook. Vi har exempelvis uteslutit de delar av villkoren som presenterar användarens 
skyldigheter gentemot Facebook. 

1.8 Intressenter 

Denna uppsats riktar sig till människor som använder sig av det sociala mediet Facebook. Vi 
anser också att resultatet av denna studie kan vara av intresse för föräldrar som vill få en 
insikt i vad som händer med den information som barnen ger Facebook. Studien skulle också 
kunna ligga till underlag för diskussion kring kritiskt tänkande i skolor då vi anser den belysa 
ett ämne som är ytterst relevant för den tid vi lever i. Det gäller inte bara att se kritiskt på 
den information man tar del av utan även de tjänster man använder. Utöver dessa 
intressenter anser vi också att denna studie kommer ge ett bidrag till forskarsamhället och 
de aktiva personerna inom det.    
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Vi uppfattar det data som vi tagit fram som intressant för dessa målgrupper då vi anser att 
det kan fungera som underlag för kritiskt tänkande kring den information man delar med sig 
av.  
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2 Teori 

Vi kommer i detta avsnitt presentera den teori vi arbetat fram för att ytterligare beskriva vårt 
perspektiv i studien. Avsnittet inleds med en genomgång av hur information hanteras på 
Internet och följs sedan av vårt sätt att se på medvetande. Till sist går vi igenom ett antal 
villkor som vi hämtat från Facebooks användarvillkor. De villkor som presenteras låg till 
grund för vår utformning av frågor till enkäten och intervjuer.

 

2.1 Information på Internet 

Gällande insamling av information genom Internet identifierar Solove (2004) två typer av 
informationsinsamling där den ena typen innebär att en användare uppmanas att skriva in 
information för att använda en tjänst. Den andra typen av insamling innebär att en hemsida, 
utan användarens vetskap samlar in data om till exempel vilken Internetleverantör som 
används, vilken programvara som körs på användarens dator och vilka delar av hemsidan 
som användaren besökt. Den information som samlas från olika typer av hemsidor om en 
viss användare kan sägas skapa en digital akt om den personen. Solove (2004) pratar här om 
digitala dossier som är konstruerade för och används genom tre olika typer av 
informationsflöden. 1) Information flödar ofta mellan stora databaser mellan företag i den 
privata sektorn. 2) Information flödar från statens publika register till olika 
affärsverksamheter i den privata sektorn. 3) Flödet sker från den privata sektorn till statliga 
myndigheter. Här visar Solove på vägar som en persons information kan ta när den väl har 
hamnat på Internet.  
 

Det är också vanligt förekommande med företag som konstruerar databaser över fysiska 
profiler där man samlar data som till exempel individers ursprung, kön, intressen och 
transaktioner (Solove, 2004).  Andrews (2012) beskriver ett företag som har data på över 500 
miljoner människor runt om i världen och upp till 96% av den amerikanska befolkningen. 
Enligt Andrews (2012) så baseras kategoriseringen på exempelvis användarens besökta 
hemsidor men även demografiska faktorer som ålder, kön och inkomster. Insamlingen 
innebär att enskilda personer placeras i fack beroende på dessa tidigare nämnda faktorer 
och utifrån denna kategorisering får användarna ta emot reklam riktade just mot dessa.  
 

Här ser Andrews (2012) vissa demokratiska brister då hon menar att medborgare i 
demokratiska länder har rätten att bedömas utifrån individuella egenskaper och inte utifrån 
ett kollektiv. Hon drar här paralleller med hur polisen inte får behandla en person från ett 
visst geografiskt område på annorlunda sätt bara grundat på att det finns data som säger att 
det begås många brott på den platsen. Det måste alltid ske en individuell bedömning.  
 

Riktad annonsering bygger på värdefull information för användaren och kan i sin tur leda till 
att man kan få en uppfattning av användarens intressen. Den privata informationen kan 
läckas till tredje part som ofta blandar sig i som en oinbjuden gäst under användandet av 
olika typer av kommunikationer på Internet såsom webbsökningar, nätshopping och sociala 
aktiviteter. Risken finns att användandet av detta anonyma data, som kan kopplas till 
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personlig och identifierbar information, i slutändan säljs till andra. Sådan här typ av data kan 
potentiellt sätt användas för aktiviteter som identitetsstöld, stalking på nätet etc. 
(Malandrino et al., 2013). Krishnamurthy, Naryshkin & Wills (2013) visar i sin studie att 56 % 
av de 120 webbsidor de har studerat läcker privat information direkt till minst en tredje part.  
 
Facebooks skriver i sitt användarvillkor om vilken information som skickas vidare till tredje 
part. Bagley et al (2014) ser dock problem med att det inte framgår vad som sedan händer 
med informationen. De menar här att information som lämnas ut från Facebook till tredje 
part sedan kan komma att kombineras med annan information och sedan lämnas ut till 
ytterligare tredje part. Detta innebär, enligt Bagley et al. (2014) att godkännandet av ett 
användarvillkor kan ge andra, indirekta företag, tillgång till ens information och möjlighet för 
dem att sprida informationen vidare.  
 

Något som många troligtvis redan har hört så kan det vara väldigt svårt att ta tillbaka något 
som redan lagts ut på Internet. Här menar Solove (2004) att detta också gäller den 
information som man som användare kanske inte reflekterar över så mycket. De sidor du 
besöker, de länkar du klickar på, de köp du gör, allt detta sparas och mängden information 
kommer hela tiden att öka då den sällan går att ta bort helt. 

2.2 Medvetenhet 

 
Vi såg en anledning till att på ett mer genomgående sätt beskriva hur vi ser på medvetenhet 
då begreppen kan ha olika betydelser beroende på perspektiv. 
Betydelsen av begreppet “medvetenhet”, “medvetandet” och “medveten” har nämligen 
länge varit en källa för diskussion. Beroende på perspektiv kan man se olika betydelser av 
begreppen. Gällande begreppet “medvetande” så hävdar vissa filosofer att det innebär en 
persons samlade erfarenheter som sedan ligger till grund för dennes syn på verkligheten. 
Andra menar att man borde se på begreppet som strikt naturvetenskapligt (NE, 2014).  
 

I vardagssituationer används ofta begreppet “medveten” för att peka på en individs kunskap 
om ett fenomen. I dessa typer av situationer kan begreppet också användas för att beskriva 
riktningen på en persons uppmärksamhet. Det används då både för att beskriva 
uppmärksamheten om ett fenomen i stort och för något som en person nyligen blivit 
uppmärksammad om. Ett exempel på den sistnämnda situationen kan vara: “Jag blev 
plötsligt medveten om att det var kväll”. En konsekvens av att en person blir 
uppmärksammad om en viss situation är att denne får en förändrad bild av verkligheten. 
Den nya medvetenheten påverkar alltså hur en individ ser på sin omvärld (NE, 2014).  
 

I denna studie har vi använt begreppet såsom beskrivs ovan. Vi har alltså att använt 
begreppet “medveten” för att undersöka personers kunskap och förståelse för de villkor de 
godkänt och om deras uppmärksamhet i och med studien påverkar hur de ser på Facebook. 
Detta perspektiv låg också till grund för de frågor som utgjorde vår enkät och våra intervjuer. 
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2.3 Facebook 

2.3.1 Säkerhetsinställningar 

Facebook erbjuder olika typer av verktyg för att underlätta för användarna att kontrollera 
vilka som ska kunna se den information som användaren delar med sig av. Ett exempel på 
det är att du kan välja vilken målgrupp som ska kunna se informationen. Facebook har 
kategoriserat dessa målgrupper till Offentlig, Vänner, Vänners vänner, Bara jag och 
Anpassad. Beroende på vilken målgrupp du väljer att till exempel ett meddelande skall vara 
synligt för så styr detta vilka som får tillgång till det (Facebook, 2014b). 
 

Offentligt 
Offentligt innebär att informationen blir tillgänglig för alla andra Facebookanvändare men 
även för andra personer som inte är medlemmar på tjänsten. Informationen går då att hitta 
via till exempel en sökmotor(Facebook, 2014b).  
 

Vänner 
Om denna målgrupp är vald så innebär det att endast de personer som du har i din vänlista 
får tillgång till informationen. Facebook gör dock tydligt att om en annan person taggas i ett 
inlägg så utökas målgruppen till den taggade personen och dennes vänner (Facebook, 
2014b).    
 

Vänners vänner 
Denna målgrupp ger tillgång till informationen för dina vänner och dess vänner i sin tur 
(Facebook, 2014b). 
 
Bara jag 
Inlägg som läggs upp med denna målgrupp vald är endast tillgänglig för den användare som 
la upp inlägget (Facebook, 2014b).  
 
Anpassad 
Här ger Facebook möjlighet till att dela information med specifika Facebookanvändare. Som 
användare kan du med denna målgrupp välja en enskild vän eller grupperingar av vänner 
(Facebook, 2014b). 

2.3.2 Policy 

I och med att man registrerar sig på Facebook accepterar man och godkänner de 
användarvillkor som gäller för användandet av Facebook. I denna studie har vi fokuserat på 
den policy som finns för data användning. Vi har granskat denna policy och valt att 
presentera ett axplock av villkor som vi tycker är relevanta att lyfta fram och som låg till 
grund för vår studie. 
Vi kan se det som två olika kategorier av Facebookanvändarnas informationsflöde. Dels den 
information som går från oss till andra utefter våra egna inställningar eller andras 
inställningar. Men också den information som Facebook samlar in och använder. 
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2.3.2.1 Vilken information är tillgänglig för andra Facebookanvändare 

Offentlig information 
Ditt namn, dina profilbilder, omslagsbilder, ditt kön, dina nätverk, ditt användarnamn och 
användar-ID behandlas precis som den information du väljer att göra offentlig. Det innebär 
att denna information är tillgänglig för alla, även utanför (Facebook, 2013).  

Härledd information 
“Även om du väljer vilka du delar med kan det finnas sätt för andra att fastställa information 
om dig. Om du till exempel döljer din födelsedag så att ingen kan se den på din tidslinje, men 
vänner skriver "Grattis på födelsedagen!" på din tidslinje kan andra personer fastställa din 
födelsedag."(Facebook, 2013) 

Oavsiktlig informationsspridning 

“När andra delar information om dig kan de också välja att göra den offentlig” (Facebook, 
2013) 

2.3.2.2 Vilken information samlar Facebook in om sina användare och hur används den 

Facebooksidor 
“Vissa sidor har innehåll som kommer direkt från sidägaren. Sidägare kan åstadkomma detta 
med hjälp av insticksprogram online, som en iframe. Det fungerar på samma sätt som spel 
och andra applikationer du använder via Facebook. Eftersom det här innehållet kommer 
direkt från sidägaren, har den sidan möjlighet att samla in information om dig, precis som 
vilken annan webbplats som helst.” (Facebook, 2013) 
 

Insticksprogram m.m. 
“Vi tar emot data när du besöker ett spel, en applikation eller en webbplats som använder 
Facebooks plattform eller besöker en webbplats med en Facebook-funktion (som ett socialt 
insticksprogram), ibland via cookies. Det kan innebära datum och tid när du besökte 
webbplatsen, den webbadress eller URL du befinner dig på, teknisk information om IP-
adress, webbläsare och operativsystem som du använder och om du är inloggad på 
Facebook, ditt användar-ID.” (Facebook, 2013) 
 

Spel och applikationer 
När du använder ett spel, en applikation eller loggar in på en annan hemsida med ditt 
Facebookkonto lämnar Facebook ut din allmänna information, där i bland ditt användar-ID, 
till den externa tjänsten. De lämnar även ut användar-ID för dina vänner(din vänlista). 
Tjänsten kan med hjälp av ditt användar-ID få tillgång till din offentliga information och 
vänlista, dvs den information du väljer att göra offentlig och information som alltid är 
offentlig (Facebook, 2013). 
 

Annonser 
“I syfte att skapa en mer anpassad upplevelse kan vi komma att använda all information vi 
får om dig för att leverera annonser vars innehåll vi tror kan vara relevant för dig. Det kan 
exempelvis röra sig om: information som du anger vid registreringen eller som du lägger till 
ditt konto eller tidslinje, saker som du delar och gör på Facebook, t.ex. vad du gillar, och hur 
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du interagerar med annonsörer, partner eller applikationer, nyckelord från dina händelser 
och sådant som vi kan sluta oss till från din Facebook-användning.” (Facebook, 2013) 
 

Annonser utifrån sociala sammanhang 

“Utöver att leverera relevanta annonser använder Facebook ibland informationen för att 
koppla annonser till socialt sammanhang, dvs. händelser som du och dina vänner har deltagit 
i.” (Facebook, 2013) 
 

Direktanpassning 

“När du besöker en webbplats eller applikation med direktanpassning kommer den att ha 
viss information om dig och dina vänner i samma ögonblick du kommer dit. Det beror på att 
webbplatser och applikationer med direktanpassning har tillgång till ditt användar-ID, din 
vänlista och din offentliga information”. (Facebook, 2013) 
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3 Metod 

 

Vi kommer i detta avsnitt beskriva hur vi gått tillväga för att hitta in den information vi 
använt till vårt teori-avsnitt samt hur vårt tillvägagångsätt har sett ut för att få fram det 
empiriska data vi använder i studien. Avsnittet inleds med en genomgång av hur arbetet gick 
till och följs sedan av mer ingående beskrivning av datainsamling. 

 

Vårt arbete med denna rapport började med en litteraturstudie för att öka vår egen 
förståelse i ämnet. Under tiden som vi letade fram artiklar och böcker försökte vi avgöra 
vilka som skulle kunna vara relevanta för oss. När detta var gjort satte vi oss ner och läste 
noggrant igenom texterna. Denna fas innebar också att vi noga gick igenom Facebooks 
användaravtal.  
 

Utefter det material vi hittat i litteraturstudien började vi sedan forma vårt teori-avsnitt. 
Med teorin ville vi få en ökad förståelse kring hur information används och hanteras på 
Internet. Vi ville också få en förståelse för begreppet “medvetenhet”. Detta ansåg vi vara 
viktigt då denna studie syftar till att visa på hur medvetenheten kring hur ens information 
hanteras på Internet och sociala medier. För att också få en förståelse för hur villkoren i 
Facebooks användaravtal deklarerats valde vi att identifiera vad vi ansåg som vitala delar i 
avtalet. Vi ville sedan även försöka utröna hur de sekretessinställningar som Facebook 
tillhandahåller påverkar hur information sprids och förs vidare från en användare.  
 

Under arbetet med denna studie, den 26 nov 2014, uppmärksammade Facebook oss 
användare om att de skulle göra ändringar i villkoren som skulle träda i kraft den 1 jan 2015. 
Vi kände då att vi borde inkludera denna händelse i vår studie. Vi ansåg att det var ett 
ypperligt tillfälle att avgöra om redan befintliga användare tar sig tid att läsa dessa typer av 
uppdateringar. 

3.1 Litteraturstudie 

För att få en bild av kunskapsläget kring vårt valda ämne och hitta tidigare studier på 
området har vi använt oss av flera typer av databaser. Vi valde att använda oss av databaser 
då det enligt Webster & Watson (2011) snabbar upp arbetet med att hitta relevanta 
artiklar.  Största andelen av de artiklar vi använt oss av har vi hittat i Scopus som bland annat 
innehåller artiklar inom informatikämnet. Vi använde också Googles tjänster för att hitta 
artiklar som vi sökte rätt på via Scopus men ej kunde läsa. Då kunde vi använda artikelns titel 
som sökord på Google och Google Schoolar.  Vi använde även Diva som är en databas för 
bland annat kandidatuppsatser. Webster et al (2011) rekommenderar också att undersöka 
källförteckningen i artiklar för att identifiera tidigare studier och detta var också något vi 
valde att göra. En av de kanditatuppsatser vi läste under denna fas bidrog till vårt arbete då 
vi genom att kika på den uppsatsens källor hittade en relevant artikel. Artikeln vi hittade var: 
“Silent Listeners: The Evolution of Privacy and Disclosure on Facebook” (Stutzman et al, 
2013) och den gav oss bra information gällande beteendet hos Facebookanvändare under en 
längre tidsperiod och innebar också att vi kunde hitta information som rör medvetenheten 
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hos användarna. Våra sökningar i Scopus gav flertalet användbara resultat och med 
sökorden “privacy AND Facebook” hittade vi: “Contextual gaps: privacy issues on Facebook” 
(Hull et al, 2011) som kom att bli till nytta för oss. 
 

För att utröna vilka sökord som vi skulle använda vid vår sökning efter information 
diskuterade vi vilka begrepp som vi ansåg höra ihop med vår frågeställning. Vi kom fram till 
att de begrepp som var relevanta för oss var följande: Social media, Integrity, Data, Usage, 
Facebook, Awareness, Information, Privacy, Measure, online. Dessa begrepp bidrog till att vi 
kunde hitta artiklar som på något sätt hanterade det som vi ansåg vara relevant. Att bygga 
litteraturstudien på detta vis förespråkas också av Webster et al (2011). Nedan presenteras 
exempel på hur sökningarna gick till. 
 

Sökord Databas Antal träffar 

social media AND integrity Scopus 325 

Facebook AND data Scopus 2,325 

privacy online AND social media Scopus 1,407 

Facebook AND privacy AND measure Scopus     325 

privacy AND Facebook Scopus 886 

information på Facebook Diva 258 

Figur 1. Litteratursökning.                

3.1.1 Litteratururval 
 
När vi arbetade med litteraturstudien ville vi söka fram ett så stort antal artiklar som möjligt 
för att sedan kunna gallra ut dem som vi ansåg vara relevanta för vårt arbete. Vi sparade 
dock alla länkar till de artiklar som vi valde bort ifall någon skulle komma att bli användbar 
senare under studien. Totalt använde vi 14 st. vetenskapliga artiklar och 5 böcker. 
 

Då mycket finns skrivet om vårt ämne har vi avgränsat oss gällande vilka artiklar vi valt att 
använda (Webster et al, 2011). De artiklar som vi valde att behålla behandlar ämnen som 
integritet, hantering av information av Facebooks användare, exempelvis utefter 
demografiska faktorer, och Facebooks datahantering. Vi såg dessa artiklar och böcker som 
relevanta då det rör vårt ämne på så sätt att de ger en bild av hur Facebookanvändare 
använder tjänsten. En artikel tar även upp frågan kring medvetenhet men det är i de flesta 
artiklarna något som inte är i fokus. Vi valde även att använda de artiklar som går in på hur 
information hanteras av olika onlinetjänster som till exempel Facebook. Dessa gav oss en 
bild av hur information kan spridas vidare från den förväntade mottagaren till tredje part. 
Flera av artiklarna trycker på den höga säkerhetsrisk som finns med detta fenomen och det 
bidrar till att vi såg det som ännu mer relevant att studera användarnas åsikter och 
medvetenhet kring detta.  
 

I litteraturstudien blev det också så att vi valde bort vissa av våra insamlade artiklar som vi 
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ansåg inte platsa inom ramen för vår studie. Ett exempel är “Trust and Privacy Concern 

Within Social Networking Sites: A Comparison of Facebook and MySpace” (Dwyer, Hiltz & 

Passerini, 2007). I deras studie presenterar de resultat som visar på hur användares 

förtroende ser ut för social medier. De gör en jämförelse mellan hur användare av Facebook 

kontra MySpace resonerar kring detta. Vi valde att inte använda oss av denna då studien inte 

riktas mot medvetenhet på det sätt vi önskade studera.  

3.1.2 Källkritik 

När vi gick igenom de artiklar och böcker som vi använde i och med litteraturstudien 
försökte vi hela tiden ha i åtanke vad författaren/författarna skulle kunna ha för baktankar 
med sina texter. Vi använde också mestadels artiklar som blivit granskade och publicerade. 
Detta för att kunna vara säkra på deras äkthet. Överlag kunde vi inte se några problem med 
det material vi använde men i ett fall, Andrews (2012) som tar upp nackdelar med hur 
information om privatpersoner hanteras på Internet(och Facebook), kunde vi se att 
författaren klart tog avstånd från situationen som den ser ut idag. Detta var något som vi 
hade i åtanke när vi använde den källan. 
 

I arbetet med denna uppsats har vi, utöver de granskade vetenskapliga artiklarna, även 
använt oss av flertalet icke-vetenskapliga källor. Samtidigt som vi är medvetna om att detta 
inte var optimalt ansåg vi att de var relevanta för oss. Exempel på icke-vetenskapliga källor 
är till exempel sidor från skolverket och Facebook. Källorna från Facebook pekar på delar av 
Facebooks användaravtal och eftersom dessa villkor var fundamentala för denna 
undersökning valde vi att använda dem. 

3.2 Intervjuer 

Som Oates(2006) skriver så kan intervjuer passa den kvalitativa ansats som vi anser att 
denna studie kräver. Hon menar att intervjuer är ett bra arbetssätt för att samla in data när 
man till exempel vill få fram detaljerad information, vill utforska känslor samt ställa öppna 
frågor som kan påverka ordningen i intervjun. Vi ansåg att detta arbetssätt passade bra till 
denna studie då vi var intresserade av att få en djup och detaljerad bild av hur 
respondenterna tänker kring de frågor vi ställer. 
 

För att kunna besvara vår frågeställning som är baserad på fakta om hur Facebook hanterar 
den insamlade informationen behövde vi strukturera våra intervjuer men även tillåta 
ytterligare frågor om så krävdes. Vi valde därför att använda oss av semi-strukturerade 
intervjuer där vi kunde utgå från fördefinierade frågor och samtidigt ha möjlighet till att 
ställa ytterligare frågor om vi ansåg det behövas. Gällande semi-strukturerande intervjuer 
menar Oates(2006) också att dessa kan anses vara det bästa valet jämfört med helt 
strukturerade intervjuer när detaljerad information är önskvärd. Då intervjuerna till stor del 
byggde på utsnitt ur Facebooks användaravtal beslutade vi att ta med utskrifter av 
Facebooks användaravtal för att kunna be respondenten läsa olika stycken och reflektera 
över dem. 

3.2.1 Urval av intervjurespondenter 
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Vi intervjuade 8 st. respondenter och för att hitta dem utgick vi ifrån författarnas 
bekantskapskrets. Detta bidrog till att det underlättade för oss att komma överens med 
respondenterna om en tid för intervjuerna. Eftersom många är sysselsatta dagtid försökte vi 
anpassa oss i allra största mån till deras möjligheter att medverka tidsmässigt. 
 

Av våra bekanta kontaktade vi personer som skulle kunna representera olika typer av 
målgrupper. I vår litteraturstudie kunde vi identifiera att olika demografiska faktorer kan 
påverka hur personer resonerar kring användandet av Facebook. Därför var vår ambition att 
intervjua olika människor utefter ålder, kön, och utbildningsgrad. Nedan presenterar vi de 
demografiska faktorer som representerades av våra intervjurespondenter. 

Figur 2. Intervjurespondenter. 
 

Oates(2006) menar att det finns aspekter hos oss som intervjuar som kan ha influerat våra 
respondenter. Man bör exempelvis försöka tänka på att vara professionell, artig, 
representativ och neutral men även om man tänker på detta kan man komma att påverka 
vad respondenten delar med sig av och i vilken utsträckning hen gör det. Eftersom det är på 
det sättet har vi sett en viss problematik i att vi har intervjuat respondenter som vi är 
bekanta med.  
 

Vi ser att det finns en viss risk för att vi påverkat respondenternas svar tack vare detta men 
vi kan inte säga i vilken riktning det egentligen har påverkat svaren i så fall. Oates(2006) 
säger även att man bör se till att respondenten skall känna sig bekväm i situationen, något 
som man kan uppnå med att utföra intervjun i en miljö som respondenten känner sig 
hemma i. När vi har reflekterat över det såg vi en möjlighet i att vi kunnat göra upplevelsen 
mer bekväm för respondenterna då vi var bekanta med dem och att vi på så sätt kunnat 
influera respondenternas svar i en positiv riktning. Dock kan vi inte utesluta att det kan ha 
gett motsatt effekt och gjort att våra svar från respondenterna har influerats i en negativ 
riktning för oss och vår studie. Vi ansåg dock att fördelarna med att relativt enkelt kunna 
hitta representanter för våra demografiska faktorer övervägde nackdelarna med denna 
metod. 
 

Respondent Kön Utbildning Ålder 

1 Kvinna Gymnasial 27 

2 Man Gymnasial 34 

3 Man Gymnasial 39 

4 Man Universitet 62 

5 Kvinna Gymnasial 40 

6 Man Universitet 23 

7 Man Universitet 29 

8 Kvinna Universitet 30 
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När vi analyserat de 8 intervjuerna kunde vi konstatera att respondenterna svarat likartat på 
de flesta frågorna och därmed uppstod en viss mättnad. Av denna anledning beslöt vi att 
inte fortsätta med ytterligare intervjuer utan lät de redan genomförda få utgöra resultatet. 

3.3 Enkät 

För att få fram mer generaliserbar data(Oates, 2006) så valde vi även att gå ut med en enkät 
där vi bad respondenterna besvara ett antal frågor som vi ansåg kunna ge en bild av hur 
Facebookanvändare tänker kring sitt användande av mediet och hur medvetenheten kring 
Facebooks användarvillkor ser ut. Denna enkät var alltså ett sätt för oss att kunna peka på 
trender inom målgruppen på ett mer statistiskt säkert sätt än de intervjuer som vi även 
genomförde.  Vi såg också en anledning till att använda enkäter då det, enligt Oates(2006), 
möjliggör att man kan erhålla samma typ av data från en stor grupp av människor på ett 
standardiserat och systematisk sätt. Detta ansåg vi vara förenligt med den tanke vi har med 
denna studie. Vi önskade få en klarare förståelse kring detta fenomen utifrån hela vår 
population.   
 

Vi valde att publicera enkäten via Google och deras verktyg för just enkäter. Verktyget gav 
oss ett väldigt förmånligt sätt att arbeta då det gick väldigt snabbt att strukturera frågorna 
och få en bra layout. I och med vårt användande av Googles tjänst för enkäter fick vi tillgång 
till en länk till vår enkät. Denna länk använde vi för att dela enkäten på Facebook och denna 
kombination låg i grund för en smidig lösning på att nå ut till många respondenter. Enkäten 
var öppen i sju dagar och det var under dessa dagar respondenterna hade möjlighet att 
besvara enkäten. 
 

3.3.1 Urval av enkätrespondenter 
 
Vår population bestod av totalt 772 st. Facebookanvändare som alla var med på någon av 
författarnas vänlistor på Facebook. Då vi ansåg att vi med dessa potentiella respondenter 
kunde täcka in de demografiska faktorer som vi identifierat som viktiga i sammanhanget 
valde vi att utgå från våra egna Facebookvänner. Då deltagandet var anonymt så såg vi inte 
några etiska bekymmer med att utgå från denna population. Vi ställer oss dock kritiska till att 
vi inte har haft någon kontroll över hur stor vår population blev slutändan. I och med att våra 
Facebookvänner kommenterat, delat och gillat vår publicering av enkäten kan vi inte säga 
säkert att inte andra som vi sett som utanför vår population också tagit del av denna enkät. I 
efterhand konstaterade vi att vi borde ha skickat ut enkäten i privata meddelanden till våra 
önskade respondenter. Det hade ökat vår kontroll över vår population. Totalt var det 83 
respondenter som deltog i enkäten. 

3.4 Utformning av frågor till enkät och intervju 

Frågorna till vår enkät och intervju-guide baserade vi på den litteratur som vi gått igenom 
under litteraturstudien samt det fakta vi tagit fram från Facebooks användaravtal. Vi valde 
att arbeta på detta sätt för att kunna formulera frågor som var relevanta gentemot tidigare 
studier och möjliga att analysera utifrån hur medvetenheten såg ut bland respondenterna. 
 

Enkäten och intervjuerna strukturerades utefter de två indelningarna i avsnittet, 3.3.2 - 
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Policy, och innebar att vi kunde uppnå en relevant indelning.  Även om uppdelningen inte 
blev tydligt i enkäten och intervjuerna visuellt har vi ändå haft detta i åtanke när vi 
utformade enkäten respektive intervjuerna. Frågorna som vi valt att ställa lades i en viss 
ordning utefter denna uppdelning. 

När vi frågade respondenterna om yrke valde vi att använda oss av alternativ i form av 
yrkesområden. Detta för att minimera alternativen i frågan. Vi tog här hjälp av 
arbetsförmedlingens hemsida för att ha en relevant uppdelning av yrken i yrkesområden. 

3.4.1 Intervjufrågor 

Vi började våra intervjuer med en relativt enkel fråga då vi frågade respondenterna vad dom 
använder Facebook till. Enligt Oates(2006) bör man börja med en enklare fråga där den 
intervjuade förmodligen har en väl formad syn och sedan kan man ta sig vidare till frågor 
som är mer specificerade till ett område. 
 

Oates(2006) belyser att man vanligtvis bör använda sig av öppna frågor snarare än slutna 
frågor. Hon menar att öppna frågor oftast börjar med “vad”, “hur” och “varför” och 
motiverar respondenten att utveckla sitt svar. Detta var något som vi hade i åtanke när vi 
utformade våra frågor och vi har försökt att använda oss av dessa nyckelord i många av våra 
frågor. 
 

Intervjufrågorna utformade vi utefter de delar ur användarvillkoren som vi ansåg som 
intressanta och som är de delar som vi valt att utgå ifrån. I och med våra intervjuer ville vi får 
mer djup i svaren av respondenterna och få en bredare bild av hur de tänker kring olika 
villkor ifrån användarvillkoren och även hur deras medvetenhet ser ut kring dessa. För att 
lyckas med detta bestämde vi oss för att till varje fråga, som inkluderar att respondenterna 
fick läsa delar av användarvillkoren, ställa en fråga om hur de känner kring detta specifika 
villkor. Vi bestämde oss också för att ha en mer rakare fråga till de frågor som inkluderade 
villkor då vi frågade om de var medvetna om det specifika villkoret. 
 

Vi avslutade våra intervjuer med frågan “Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet 
av information på Facebook efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som 
innan?”. Detta val gjorde vi för att försöka få ytterligare förståelse för hur medveten 
respondenterna varit kring de olika delar som tas upp i användarvillkoren men även för att 
försöka få en bild av hur respondenterna resonerar kring eventuell ny information de fått 
utav intervjun. 
 
En genomgång av varje intervjufråga går att läsa i bilaga 2. 

3.4.2 Enkätfrågor 

Även under utformningen av enkäten utgick vi från Oates(2006) riktlinjer. Hon menar att 
man behöver bestämma sig för vilket data man är intresserad av att generera med sin enkät. 
Datat kan vara sådan som berör ämnen som i sin tur är direkt knutet till ens forskningsfråga 
och även data som är indirekt relaterat till den. Exempel på indirekt data kan vara data om 
demografiska faktorer såsom ålder och kön. För oss var det klart vilken typ av data vi ville 
generera och det var inte speciellt problematiskt att utforma en enkät med våra frågor.  
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Vi var intresserade av data om demografiska faktorer och data som var inom det område 
som vi kunde relatera till vår frågeställning. Vi ville ta reda på om Facebookanvändare kände 
till vissa delar ifrån användarvillkoren och valde därför att, till en del av frågorna i vår enkät, 
presentera urklipp av dessa delar för respondenterna. Vi hade även med frågor om 
demografiska faktorer eftersom vi innan utformandet av enkäten hade identifierat olika 
jämförelser vi ville göra för de olika svaren utifrån demografiska faktorer.  
 

Enkäten presenteras i sin helhet som bilaga 3 

3.5 Etik 

3.5.1 Intervju 

Vi förklarade för respondenterna att intervjuerna skulle ske anonymt och vad detta innebar. 
Vi förklarade även för respondenterna att intervjun skulle spelas in och frågade om de kände 
sig tillfreds med det. Respondenterna blev också informerade om varför just dessa 
intervjuades och vad intervjun skulle handla om. För att ytterligare få respondenterna att 
känna sig väl till mods fick de inför intervjun läsa igenom intervju-guiden så de kunde få en 
klarare bild av vad den skulle handla om. Vi meddelade också varje respondent att 
informationen de bidrog med endast skulle användas till denna undersökning. 
 

För att minimera risken för stress vid intervjutillfället talade vi om för respondenterna hur 
lång tid intervjun eventuellt skulle ta. Detta är också något som Oates(2006) tar upp som en 
viktig del i hur en bra intervju kan förberedas. Oates(2006) talar också om att det är viktigt 
att se över på vilken plats intervjun skall utföras på för att respondenten skall kännas sig väl 
till mods. Därför valde vi att i den mån möjligt träffa respondenterna på deras hemmaplan, 
alltså i deras hem. Detta för att de skulle känna sig bekväma och inte störas av händelser 
runt om kring. 

3.5.2 Enkät 

De respondenter som svarade på vår enkät gjorde det helt anonymt. Detta framgick också 
för de personer som blev uppmärksammade om enkäten. Vi informerade också om vilket 
syfte enkäten hade och vad den skulle användas till. Att förklara för respondenterna sitt 
syfte med undersökningen kan enligt Oates(2006) bidra till att man får flera att delta. 

3.6 Analysmetod 

3.6.1 Analys av enkät: 

Av de tidigare studier vi tog del av under vår litteraturstudie kunde vi dra slutsatsen att 
många demografiska faktorer kan påverka hur personer använder sociala medier och i vilken 
utsträckning de reflekterar över olika typer av säkerhetsfaktorer. Med detta i ryggen valde vi 
att jämföra respondenternas svar på frågorna utifrån ålder, kön och utbildningsgrad.  
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Vid analys av de frågor där respondenterna svarade ja eller nej på om de var medvetna om 
ett visst villkor räknade vi ut medianen för antal “Nej”-svar genom att sammanställa antal ja 
respektive nej för varje respondent. På så sätt fick vi ut värdetal för hur många ja och nej en 
respondent svarat. Oates(2006) tar upp uträknandet av medianen som ett sätt att utföra 
statistisk analys och då vi hade 83 svar på enkäten såg vi det som fördelaktigt att använda 
denna form av analys. 
 
Under vårt arbete med att analysera svaren från respondenterna som deltog i vår enkät såg 
vi att 38 stycken av respondenterna valde att svara på fråga 22 (Se bilaga 4) som var öppen 
för att beskriva sin medvetenhet efter det de tagit del av i enkäten. Det faktum att fråga 22 
var en öppen fråga gjorde att vi såg en fördel med att analysera den på ett kvalitativt sätt.  
För att analysera denna fråga läste vi igenom alla svar och letade efter svar som liknade 
varandra för att kunna kategorisera dem. Att låta kategorier växa fram på det sättet kallas, 
enligt Oates(2006), för ett induktivt arbetssätt och är enligt henne ett sätt för att 
kategorisera kvalitativ data.  
 

Figur 3. Representativa svar på fråga 22 i enkäten. 
 

Detta arbete ledde fram till att vi kategoriserade svaren i tre stycken kategorier. Detta val 
gjorde vi för att vi kände att vissa svar pekade mot att respondenterna var lika medvetna 
efter att ha besvara frågorna som innan, vissa svar var för oss otydliga och svåra att tolka och 
vissa svar kände vi pekade mot att respondenterna blivit mer medvetna än vad de var innan. 
Tack vare detta ansåg vi att det blev enklare för oss att dela upp dessa 38 svar i tre 
kategorier; Lika medvetna, oklara och mer medvetna.  
Trots att vi baserat våra begrepp på, och kommit fram till slutsatser med hjälp av dessa svar 
är vi också medvetna om att validiteten i detta kan diskuteras. Av alla respondenter så var 
det mindre än hälften som svarade på denna fråga och på grund av detta kan man ställa sig 
frågan om det är statistiskt hållbart. 
 
Då vissa frågor i enkäten inte gav det data vi ansåg vara relevant för denna studie har vi valt 
att bortse från dessa i vårt resultat och analys. De berörda frågorna är fråga 4 där vi bad 
respondenterna besvara i vilken yrkesgrupp de tillhörde, fråga 8 där vi bad respondenterna 
gradera vilken information de ansåg sig mest måna om att kontrollera, fråga 9 som innebar 
att respondenterna skulle ange hur ofta de refklekterar över vilka som får tillgång till 

Påverkad 
medvetenhet 

Representativa svar 

Lika medveten “Varken mer eller mindre, detta blev mer en bekräftelse på det jag känt 
till sedan innan.”  

1.   Oklart “Jag var redan innan medveten om min omedvetenhet! :)” 

Mer medveten 
 

“Jag har fått tagit del av information kring datahanteringen som jag inte 
var medveten om tidigare. Jag hade visserligen en förutfattad mening om 
att min information "sprids" på FB men inte på vilket sätt eller i vilken 
utsträckning” 
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informationen denne lägger upp samt fråga 13 där vi frågade om respondenterna någon 
gång använt ett spel eller en applikation på Facebook. 

3.6.2 Analys av intervju 

 
Som förespråkas av Oates(2006) så valde vi att samla in all data i samma format. Vi valde att 
spela in intervjuerna och sedan transkriberade vi dem för att lättare kunna gå vidare med 
analysen. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon. Transkriberingen gick till så att vi 
lyssnade igenom intervjuerna och skrev samtidigt ned vad som sades. All text skrevs i 
Microsoft Word. 
 

När alla intervjuer var transkriberade gick vi igenom dem fråga för fråga för att för det första 
identifiera alla delar i våra intervjuer som inte var relevanta för denna studie (Oates, 2006). 
De segment som sedan kvarstod analyserades olika beroende på typ av fråga.  
 

Vid analys av de frågor som utgick från villkoren i användaravtalet gick arbetet till så att vi 
tog en fråga i taget och samlade alla respondenters svar på ett ställe. Sedan gick vi genom 
dem för att få en bild av deras attityd. För att kunna göra en bedömning om 
respondenternas attityd kategoriserade vi svaren utefter om de upplevdes som positiva, 
negativa eller neutrala. Detta sätt att arbeta rekommenderas av Oates(2006) och gav oss 
möjlighet att ställa svaren mot varandra och se om det fanns liknande attityder bland 
respondenterna. 
 

Fråga 9 i intervjun analyserades utifrån de tre kategorier som vi identifierat under analysen 
av fråga 22 i enkäten(se bilaga 4). Dessa var Lika medveten, Oklar och Mer medveten.  

3.7 Metodkritik 

Tyvärr misslyckades vi med att hitta respondenter till våra intervjuer som representerade 
alla åldersgrupper. Vi hade svårt att hitta personer med en ålder under 18 år och även över 
50. Vi anser ändå att vi uppfyllde en form av mättnad då vi med våra intervjuer kunde finna 
många svar och resonemang som var likartade. Vi kan förstås inte utesluta att respondenter 
ifrån de åldersgrupper vi missade kunde ha svarat väldigt annorlunda till skillnad från de 
andra respondenterna vi intervjuat. Dock kan vi samtidigt se att oavsett åldersgrupp hos de 
respondenter som vi faktiskt har intervjuat så skiljer sig inte deras resonemang och svar 
något avsevärt trots att de representerar olika åldersgrupper. 
 

Under vårt arbete med intervjuerna upptäckte vi att det fanns bitar från de delar av villkoren 
som vi presenterade som vissa respondenter hade lite problem med att förstå innebörden 
av. Då det var intervjuer hade vi möjlighet att hjälpa respondenterna att förstå vad villkoren 
innebar. En nackdel med enkäter är, enligt Oates(2006), att man inte kan hjälpa 
respondenten och vi kan tänka oss att det finns en möjlighet att det även i enkäten har 
funnits en viss förvirring hos respondenterna. Det i sin tur skulle kunnat ha lett till att svaren 
i viss mån inte är sanningsenliga eftersom vissa respondenter kan ha varit osäkra på vad 
frågan handlat om. 
Detta leder till en viss kritik mot vår utformning av enkäten. Vi skulle kunnat ha inkluderat 
ett “jag vet inte” alternativ till dessa frågor och på så sätt gett respondenterna möjligheten 
att välja det ifall de hade svårt att förstå innebörden av frågan. 
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4 Resultat 

4.1 Enkätresultat 

4.1.1 Sammanställning av medverkande respondenter 

Av vår population på 772 Facebookanvändare var det totalt 83 stycken som besvarade 
enkäten. Då vi ansåg att vissa demografiska faktorer var relevanta att ta med i analysen ger 
vi här en sammanställning av hur stor andel av respondenterna som föll inom de 
demografiska kategorier vi använde oss av i analysen. Då åldersgrupperna 66-80 och 80+ 
inte representerades av någon respondent valde vi att utesluta dessa grupper från vårt 
resultat. Fråga 1-3 i vår enkät berörde de demografiska faktorer som vi sedan arbetade med. 
Nedan har vi presenterat resultatet av dessa frågor. 
 

Kön 

 Män Kvinnor Annat 

Andel respondenter 53 % 46 % 1 % 

Figur 4. Resultat av fråga 1. 
 
Åldersfördelning(År) 

 12-17  18-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-65 

Andel respondenter 1 %  28 % 37 % 22 % 6 % 2 % 4 % 

Figur 5. Resultat av fråga 2. 
 
Utbildningsgrad                     

 Grundskola Gymnasial Högskola/Universitet 

Andel respondenter 2 %  41 % 57 % 

Figur 6. Resultat av fråga 3. 

I nedanståden avsnitt, 4.1.2 och 4.1.3, presenterar vi resultat och analys av de frågor i 

enkäten vi valt att titta på. Siffran till varje fråga representerar den aktuella ordningsföljden 

för frågorna i enkäten. 

4.1.2 Din information 

5. Är du intresserad av vad som händer med din information på Facebook? 

 
Totalt 87 % svarade ja på denna fråga och endast 13 % svarade nej 
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6. Har du någon gång ändrat sekretessinställningar på Facebook gällande den 
information du delar med dig av? 

94 % svarade här att de någon gång ändrat inställningarna. 
 
7. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
 

39 % av de tillfrågade svarade här att de anser sig ha kontroll över sin information. 61 % 
svarade alltså att de inte ansåg sig ha det. I åldersgruppen 18-25 svarade 52 % att de 
upplever sig ha kontroll över sin information. I åldersgruppen 26-30 var det 32 % som menar 
att de upplever sig ha kontroll över sin information och vidare är det 28% som känner 
detsamma i åldersgruppen 31-40. 
 

Av de som endast har gymnasial utbildningsgrad var det jämt fördelat mellan svaren, 50 % 
svarade ja och 50 % nej. Bland de som gått på Universitet så var det fler som upplevde att de 
inte har kontroll. Här svarade 68 % att de inte känner att de har det medan 32 % svarade att 
de har det. 

4.1.3 Vilken information är tillgänglig för andra Facebookanvändare? 

10. Är du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt inlägg kan bli 
offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på Facebook och utanför)? 
 
På denna fråga var det totalt 57 % av respondenterna som svarade ja. I åldersgruppen 26-30 
svarade 45 % ja. Bland de respondenterna med gymnasial utbildningsgrad svarade 68 % ja 
och bland de med universitetsutbildning svarade 51 % ja. 

4.1.4 Vilken information samlar Facebook in om sina användare och hur 

används den? 

11. Villkor - Ditt namn, dina profilbilder, omslagsbilder, ditt kön, dina nätverk, ditt 
användarnamn och användar-ID behandlas precis som den information du väljer att göra 
offentlig. Det innebär att denna information alltid är tillgänglig för alla, även utanför 
Facebook. Var detta något som du visste sedan innan? 
 

På denna fråga var det en majoritet av alla respondenter, 60 %, som inte hade kunskap om 
detta. 44 % av alla kvinnor ansåg sig vara medvetna om detta samtidigt som 55 % av alla 
män gjorde detsamma. 
Av det totala antalet respondenter med universitetsutbildning var det 45 % som ansåg sig 
vara medvetna om detta medan 35 % bland de med gymnasial utbildning ansåg detsamma. 
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12. Villkor - "Även om du väljer vilka du delar med kan det finnas sätt för andra att 
fastställa information om dig. Om du till exempel döljer din födelsedag så att ingen kan se 
den på din tidslinje, men vänner skriver "Grattis på födelsedagen!" på din tidslinje kan 
andra personer fastställa din födelsedag." Var detta något du var införstådd med sen 
tidigare? 
 
På denna fråga svarade 83 % av det totala antalet respondenter ja. I åldersgruppen 18-25 
svarade 87 % ja. Av de respondenter inom åldersgruppen 26-30 svarade 75 % ja och bland de 
mellan 31-40 svarade 94 % ja. 
 

14. Visste du att information du lämnar ut till Facebook även kan skickas till andra tjänster 
utanför Facebook? 
 
På denna fråga svara 63 % ja och menar att de visste om detta. Sett till utbildningsgrad var 
det 71 % av de med gymnasieutbildning som svarade ja på denna fråga och det var 62  % av 
de med universitetsutbildning som gjorde detsamma. 
 
15. Många offentliga personer och företag skapar Facebook-sidor på Facebook för att få 
publicitet. Visste du att sidägarna till dessa sidor kan samla information om dig genom 
Facebook? 
 
På denna fråga svarade största andelen, 54 %, att de var medvetna om detta faktum. 
Åldersgruppen 18-25 var den enda åldersgruppen (bland våra mest representerade) där 
majoriteten, 61 %, svarade att de var ovetande om detta faktum. 
 

Av de respondenter med gymnasial utbildningsgrad var det en majoritet, 62 %, som var 
medvetna. Bland de som gått på Universitet så var det endast 49 % som svarade att de hade 
kunskap om detta. 
 
16. Visste du att Facebook får information från andra sidor du besöker på Internet? 
 
I resultatet av denna fråga var det 52 % som svarade nej. Åldersgruppen 18-25 var den enda 
åldersgruppen (bland våra mest representerade) där en majoritet av respondenterna 
svarade nej på denna fråga. 61 % svarade att de inte visste om detta och 39 % att de gjorde 
det. 
 

Av det totala antalet respondenter med gymnasieutbildning var det 59 % som ansåg sig vara 
medvetna om detta jämfört med 43 % bland de med universitetsutbildning. 
 
17. Visste du vilken information Facebook använder för att kunna erbjuda reklam anpassat 
för dig som användare? 
 
Här var det majoriteten som svarade att de var medvetna om detta. 61 % svarade ja på 
denna fråga och 39 % svarade nej. 
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18. Var du medveten om att annonser även kan kopplas till dig utefter de sociala 
situationer som du har presenterats i? 
 
Här såg vi att en majoritet, 53 %, svarade att de inte var medvetna om detta. I åldersgruppen 26-30 

var det 45 % som inte ansåg sig medvetna. 53 % av de respondenter med gymnasial utbildning 

svarade ja på denna fråga och bland de med universitetsutbildning var det 45 % som svarade ja. 

4.1.5 Övriga frågor 

19. Har du någon gång, innan du svarat på denna enkät, läst Facebooks användarvillkor? 
 
Totalt sett så var det endast 33 % som svarade att det någon läst villkoren. Hela 67 % 
svarade alltså att de inte gjort det. Fördelningen mellan könen visar att det bland kvinnorna 
var 45 % som svarade att de någon gång läst villkoren. Av de män som svarade på enkäten så 
var det endast 23 % som någon läst användarvillkoren.  
 

Gällande utbildningsgrad så var det 41 % av de med gymnasial utbildningsgrad som någon 
gång läst avtalet jämfört med 28 % av de med universitetsutbildning. 
 
20. Den 1 jan 2015 kommer det ske vissa förändringar i användarvillkoret, har du blivit 
uppmärksammad om detta? 
 
Här ser vi att 46 % av respondenterna svarar att de uppmärksammat detta.  
 

21. Om du svarade Ja på föregående fråga, har du läst om vilka förändringar som Facebook 
kommer att genomföra? 
 
Av de 38 st. respondenter som blivit uppmärksammade om förändringarna så var det endast 
11 % som läst vad de innebär.  
 
22. Har din medverkan i denna enkät gjort att du känner dig mer eller mindre medveten 
om Facebooks användarvillkor? 
 
Utav de 83 respondenter som gjort vår enkät så var det 38 stycken som valde att svara på 
denna fråga. Resultatet av respondenternas svar på denna fråga se bilaga 4. 
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4.2 Intervjuresultat 

4.2.1 Sammanställning av medverkande respondenter 

För att ge en bild av vilka demografiska faktorer som representerades i intervjuerna 
redovisar vi respondenternas ålder, kön och utbildningsgrad här nedan. 
 
 

Respondent Kön Utbildning Ålder 

1 Kvinna Gymnasial 27 

2 Man Gymnasial 34 

3 Man Gymnasial 39 

4 Man Universitet 62 

5 Kvinna Gymnasial 40 

6 Man Universitet 23 

7 Man Universitet 29 

8 Kvinna Universitet 30 

Figur 7. Intervjurespondenter. 

 

4.2.2 Din information  

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook, bryr du dig 
om vad som händer med din information? 
 

5 av respondenterna svarar här att de är restriktiva med vad de delar med sig av på 
Facebook.  

”Jo det tycker jag nog ändå att jag gör. Jag skulle inte säga att jag är orolig, 
det skulle jag inte. Jag delar inte med mig av speciellt mycket information alls 
och jag publicerar väldigt sällan något själv som inlägg och sånt där.”  - 
Respondent 6 

 

I svaren på denna fråga nämns också användandet av sekretessinställningar som ett sätt att 
bry sig om sin information. En av respondenterna uttrycker det såhär: 
 

”Ja det gör jag. Jag har till exempel ändrat sekretessinställningar för att jag 
inte vill att andra som inte är vän med mig ska komma åt min information.” - 
Respondent 1 
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Två av respondenterna säger att de inte bryr sig om vad som händer med informationen.  
Exempel: 

”Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tänker att de som går att läsa om mig är inget 
hemligt, inget jag hymlar med så. Jag har inga problem med det.” - Respondent 2 
 

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
 

Flertalet uttrycker att de upplever att de har kontroll över sin information. Flera menar på 
att det är för att de inte delar med sig av så mycket information och att det blir ett sett för 
dem att kontrollera den. Exempelvis svarar respondent 8 och 4 såhär: 
 

“Men jag ser till att jag har kontrollen över vilken information jag väljer att dela med 
mig men när den väl ligger på Facebook då vet jag att det inte är min längre.” - 
Respondent 8 

 

“Jag vet ju, jag tror att jag vet vad jag har lagt upp och har ju varit väldigt försiktigt. Har inte 
lagt upp så mycket alls” - Respondent 4 
 

3.1. Har du ändrat sekretessinställningarna? 
 
De flesta av respondenterna uttrycker att de någon gång ändrat sekretessinställningar för 
någon av deras information. 6 stycken av respondenter svarar att de någon gång har ändrat 
inställningarna medan 2 stycken uttrycker att de inte har. 

4.2.2 Vilken information samlar Facebook in om sina användare och hur 

används den? 

4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för andra 

hemsidor? 

Vi ser här att alla respondenter svarar nej på frågan om de hade kunskap om detta sen 
innan. Det gäller framförallt att informationen är tillgänglig för andra hemsidor som verkar 
vara nytt för de flesta respondenterna. Respondent 6 svarar så här; 
 

”Nej. Eller ja, att det blir det på Facebook har jag ju kunnat förstå. Men jag kan nog 
inte säga att jag visste att det gällde andra hemsidor.” – Respondent 6 

 

Även respondent 2 uttrycker liknande grad av förståelse: ”För andra på Facebook var jag 
medveten om men inte andra hemsidor.” 
 

4.1 Hur känner du kring detta? 
 

Vi ser här att alla respondenter svarar nej på frågan om de hade kunskap om detta sen 
innan. Respondent 2 uttrycker det såhär: ”För andra på Facebook var jag medveten om men 
inte andra hemsidor.” och respondent 6 svarar så här: 
 

”Nej. Eller ja, att det blir det på Facebook har jag ju kunnat förstå. Men jag kan nog 
inte säga att jag visste att det gällde andra hemsidor.” - Respondent 6 
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4.1 Hur känner du kring detta? 

Här visas svaren från respondent 1, 4, 5 samt 7. 
 

”Det blir motsägelsefullt. Jag tror att jag har sekretess på mina grejer men så har jag 
inte det.” - Respondent 1 

 

”ja det är ju inte bra. Jag tycker det…det känns obehagligt” - Respondent 4 

 

”Ja alltså, det är ju inte så trevligt. Kan jag ju inte påstå.” - Respondent 5 

 

“Grundtanken var väl där att det som sker där är väl att det är ett slutet rum, det var 
väl den spontana känslan man haft men sen har jag väl inte reflekterat så mycket om 
det. Men, men där tappar man väl egentligen kollen, för utanför Facebook är ju i 
princip allt. För man vet ju inte hur de nätverken ser ut.” 

- Respondent 7 
 

 

5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 
 

5.1 Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för dig? 
 

Fem av respondenterna säger att de har reflekterat över vilken typ av annonsering de får 
presenterat för sig på Facebook. En av dessa respondenter svarade såhär: 

 

“Jag söker mycket på löpargrejer. Så löparskor, klockor och sådant kommer ju ofta 
upp. Det kan även vara om jag varit inne på någon sida, någon grej sådär bara, och 
kollat något annat så kommer det direkt upp någon notis om det liksom. Det är sjukt 
egentligen.” 

- Respondent 2 

 

5.2 Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta annonser till 
dig som användare? 
 

Angående ifall respondenterna var medvetna om de tillvägagångssätt som Facebook har för 
att kunna leverera relevanta annonser fanns det lite delade meningar. Två exempel på svar 
till denna fråga: 
 

“På sätt och vis var jag väl det. Alltså, en del av detta kunde jag väl ändå räkna ut, att det 
fungerar så. Jag har dock inte tänkt på alla de här punkterna. Så ja, delvis medveten 
kanske?” - Respondent 6  
 

“Inte speciellt. Jag försöker undvika att titta på dem men jag vet att de finns” - Respondent 4 
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5.3 Hur känner du kring detta? 
 
Här resonerar flera respondenter som så att de inte ser något problem med detta utifrån sitt 
eget perspektiv men de kan ändå se nackdelar generellt sätt. Ett exempel är Respondent 2 
som uttrycker sig såhär: 
 

”Jag vet inte riktigt vad jag känner. Det är bra gjort! Jag har inga problem med det 
men det är samma sak där, i det stora hela är det väl inte så bra.”  
- Respondent 2 

 

Exempel på andra svar till denna fråga är de från respondent 4 och respondent 5: 
 

    “Ja det är ju kriminellt” - Respondent 4 

 

”Jag tycker inte att det är ok, att de kommer åt så mycket information om mig” - Respondent 
5 
 

4.2.3 Vilken information är tillgänglig för andra Facebookanvändare? 

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg skapat av 
dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller detta inlägg? 
 

6 av respondenterna svarar här att de inte reflekterar över vilka som kan få tillgång till 
dennes inlägg eller bild. Respondent 5 uttrycker det såhär; 
 

”Nej för jag ha nog bara tänkt att det blir nog synligt för de närmast mig.”  
- Respondent 5 

 

6.1 Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt inlägg kan 
bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på Facebook och utanför)? 

 
På denna fråga svarar respondent 1 såhär: ”Nej det hade jag ingen aning om.” och 
respondent 4 svarar såhär: ”Nej jag trodde ju att det var inom den här kretsen, vänkretsen 
som det blev synligt”. 
 

Respondent 6 och 2 svarar såhär: 
 

”Att det blev tillgängligt för andra på Facebook visste jag ju. Det är väl lite hela grejen 
att det ska bli tillgängligt för flera i och med att saker delas vidare. Men återigen så 
har jag nog inte reflekterat över att det kan bli synligt även utanför Facebook.” 

- Respondent 6 

 

”För andra på Facebook vad jag medveten om men inte på andra sidor då, det visste 
jag inte.”  

- Respondent 2 
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6.2 Hur känner du kring detta? 
 

Svaren på denna fråga pekar åt många olika håll. Två respondenter svarar att de inte ser 
några problem för egen del då de anser sig kontrollera vilken typ av information som 
eventuellt kan delas vidare. Gemensamt för dessa två respondenter är att de identifierar 
problem med detta för andra typer av användare.  

”För mig privat så har jag inte så stort problem med det där. Jag har inte några 
problem att dela med mig av det mesta i mitt liv, politiska åsikter o så vidare. Men jag 
kan väl mer tycka att det är obehagligt när det gäller ungdomar som använder 
Facebook o sådär.  

-  Respondent 8 
 

”Nej egentligen inte, så, för ur ett eget perspektiv så är det lite som vi pratade om 
förut att när jag väljer att lägga upp bilden så räknar jag med att det kommer att 
kunna spridas. Så att, om den dyker upp på andra ställen det har jag på något sätt 
förståelse för att kan bli så, hur saker delas o gillas sker ju så otroligt lättvindigt så att 
det är väl inte något som jag ser som ett problem. Men då har jag ju ett filter vad jag 
lägger, ett eget... Jag hade säkert reagerat annorlunda om jag inte var en van 
datoranvändare” 

- Respondent 7  
 

Till skillnad från ovanstående svar så ser vi också att flertalet respondenter ser problem med 
detta generellt. Även då för egen del. 
 

”Det känns olustigt. Jag kan inte alltid kontrollera vad dem i min vänlista väljer att 
dela och tagga. Då får man nästan hoppas att dem har förståndet kanske och tänka 
själva. ”Det här kanske är för personligt”, inte vet jag.” 

- Respondent 1 
 

”Återigen, det känns ju som att det är kriminellt… det här ju inte något som var 
jättetydligt som man tillgodogjorde sig när jag skapade ett sådant här konto” 

- Respondent 4 
 

Vidare hittar vi också en tredje syn på detta fenomen. Respondent 2 svarar att hen ser vissa 
positiva aspekter. Det ser vi som intressant då det går rakt emot vad övriga respondenter 
svarade. Nedan presenter vi denna respondents svar på frågan: 
     

”Det kan ju kanske vara bra i vissa sammanhang. Om man söker jobb kan ju 
arbetsgivaren kolla upp vad den som söker, då kan man ju gå in och kolla deras 
Facebook sida. Så på så sätt kan det ju vara positivt. Det hänger ju lite på vad man 
har delat.”  

- Respondent 2 

 

7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta del 
av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. Var detta 
något du visste om sen innan? 
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Samtliga respondenter svarar här att de inte varit medvetna om att detta försiggår. 
Respondent 3 svarar dock att hen inte är förvånad eller chockad över att andra företag har 
denna möjlighet.  

”Jag visste ju inte att det var så men jag hade ju mina aningar… det har man ju 
läst eller hört att allt alltid går att få tag på... men jag hade ju inga belägg för 
det… men jag blev ju inte chockad att det var så” 

- Respondent 3 
 

7.1 Hur ställer du dig till detta faktum? 
 
På denna fråga svarar nästan alla respondenter att de ser detta som negativt. Respondent 8 
pekar på att det är ett problem att man genom att godkänna ett användarvillkor för att 
kunna kommunicera med andra människor samtidigt möjliggör denna typ av 
informationsutbyte. Respondent 8 svarar såhär: 
 

”Det var väl, jag vet inte, man får få så mycket, så många oönskade effekter av 
att använda något som man använder för att kommunicera med folk. Samtidigt 
tror jag ju inte att man någonsin kan vara off the grid på något sätt” 

- Respondent 8 

 

Andra svar på denna fråga är till exempel; 
 

”Ja.. Alltså, återigen, jag har väl känt mig ganska medveten om att information 
blir öppen på Facebook och sådär men det där med andra hemsidor är nytt för 
mig. Jag har inte tänkt så långt. Det känns inte helt bra ändå, att det skulle vara 
på det sättet.” 
- Respondent 6 

 

“Det känns lite olustigt, det blir ju något lite större. Man loggar in och tittar, gillar 
och kommenterar och tänker inte så mycket på att information kan säljas vidare 
och användas i försäljningssyfte. Det är lite fult.” 
- Respondent 1 

 

4.2.4 Övriga frågor 

 

8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 

utöver det du läst under denna intervju? 

Resultatet på denna fråga visar att ingen av respondenterna läst användarvillkoren. Svaret 
från respondent 1 ger här exempel på hur svaren såg ut. 

 
”Nej det har jag inte gjort. Det kom ju upp det där att man ska läsa och 
godkänna men vanligtvis är de ju så jäkla långa som man scrollar igenom och 
trycker godkänn och tänker att det på något sätt inte ska vara några 
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ouppnåeliga villkor.” - Respondent 1 
 

8.1 Den 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att träda i 
kraft. Har du uppmärksammat detta? 
 

Hälften av respondenterna svarar här att de inte blivit uppmärksammade och resterande 
hälft svarar att de, på något sätt, blivit notifierade om dessa stundande förändringar.  
Respondent 3 svarar såhär: ”Nej inte alls, det visste jag inte” och respondent 5 svarar 
följande: ”Ja tror att man har fått hintar om det på Facebook men jag har inte vart inne o 
läst det”. 
 

9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook efter 

det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 

Respondent 1:  
 

”Nej, det är den inte. Som jag sa i början trodde jag att jag hade kontroll över 
vad jag lägger ut, bilder jag väljer att visa, vad jag skriver, andra sidor och 
inlägg jag väljer att gilla. Jag trodde inte att min information på nått sätt 
liksom säljs vidare för att användas i andra syften. Så nej, jag skulle nog säga 
att min bild nu efteråt är snarare att jag inte har någon”- Respondent 1 

 

Respondent 2:  
 

”Ja det kommer att vara den samma som innan men jag kommer kanske 
tänka till lite om vad man lägger ut och sådär, vad man skriver och med bilder 
och sådant. Det tror jag nog.” - Respondent 2 

 

Respondent 3: 
 

”Jag tror att jag… kanske kommer att rensa lite på min sida… nu vet jag ju inte 
vad det blir för villkor 2015, så man kanske får lägga ner Facebook helt och 
hållet nu.” - Respondent 3 

 

Respondent 4: 
 

”Nej det tycker jag ju är förskräckligt, jag har ju mer och mer nu förstått att 
den används på ett otillbörligt sätt. Jag överväger ännu mer att avsluta mitt 
konto.” - Respondent 4 

 

Respondent 5: 
 

”ja det har det ju, det är ju mycket grejer som jag inte tycker är ok. Sen i 
bakhuvudet så har man med sig att min information på Facebook når fler än 
vad jag tänker på men man gör inte så mycket åt det utan tänker, ja ja det är 
väl ok” - Respondent 5 

 

Respondent 6: 
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”Mitt användande av Facebook kommer nog vara detsamma som innan. Jag 
är ju som sagt en person som inte delar med mig av så mycket. Det hade 
kanske varit annorlunda om jag var en av de där som uttryckte varenda liten 
detalj i mitt liv på Facebook, då skulle jag vara vettskrämd efter denna intervju 
haha. Men på sätt och vis har jag en annan bild nu, eller snarare en bättre 
förståelse för vad som kan hända. Det som jag tar med mig är dock det där 
som handlar om information som andra hemsidor tar del av. Det visste jag 
inte.” - Respondent 6 

 

Respondent 7: 
 

”Nej, det kan jag inte säga, bara genom att ta del av det här så kortfattat som 
jag gjort så upplever jag ju att det är så mycket mer än en isolerad social 
tjänst. Utan att det ingår ju i något betydligt större så.  Sen har man ju 
förstått att Facebook inte är eget, att de har ju avtal o ägs eller äger andra i 
sin tur o så. Så det förstår man ju men att det var så pass omfattande, det 
hade jag inte koll på så. Sen om man ser rent konkret på hur jag använder 
Facebook i dag så tror jag inte att jag kommer att använda det på något 
annat sätt. Utan jag har fortfarande den är spärren vad jag väljer att 
presentera på min sida. Men om det är åt något håll så är det kanske att man 
blir ytterligare restriktiv med hur man använder det. Det skulle ju kunna ha en 
effekt utav det.” 

 

Skulle du säga att du känner dig mer medveten? 

 

”Ja det skulle jag nog kunna, kanske mer indirekt, kanske inte att jag aktivt 
tänker på det. Sen är jag ju så otroligt begränsad i hur jag, till exempel hur det 
gäller statusuppdateringar o så men man blir väl inte mer sugen på att dela 
fritt efter att tagit del av det här” - Respondent 7 

 

Respondent 8:  
 

”Ja det är väl det här man att vilken omfattning, alltså man vet ju att man inte 
äger informationen man lägger upp men jag kan ju välja vad jag lägger upp. 
Men trots detta, det är väl det här med det här steget längre, hur långa 
stegen är från där jag skriver, eller delar någonting i stunden om att jag köpt 
nya skor på något sätt kan gå så långa led utifrån plattformen Facebook 
liksom. Det är ju lite obehagligt. Det är väl just den här hur kommersiellt det 
är. Det är väl det jag inte reflekterat över. Man tänker ju inte på den 
kommersiella biten utan man tänker ju bara att man har det för att hålla 
kontakten med vänner. Det är ju det här man inte vill tänka på för då får man 
ju ångest.” - Respondent 8 
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5 Analys 

5.1 Analys av enkät 

På fråga 5 i enkäten där respondenterna besvarade ifall de är intresserade av vad som 
händer med deras information på Facebook såg vi att majoriteten av respondenterna anser 
sig ha ett intresse för vad som händer med deras information när den väl hamnar på 
Facebook. 
 

Genom vår analys av fråga 6 där vi bad respondenterna svara på om de ändrat 
sekretessinställningarna såg vi att det är en väldigt stor majoritet som någon gång faktiskt 
har ändrat dessa. Detta resultat styrker det som Debatin et al (2009) presenterar i sin studie, 
att majoriteten av användarna på Facebook faktiskt använder sekretessinställningarna. Vi 
kan vidare se en koppling från detta faktum till fråga 5 där respondenternas svar tyder på att 
majoriteten är intresserad av att ha kontroll över sin information. 
 

Då en majoritet av respondenterna svarade nej på fråga 7 som berör ifall de upplever sig ha 
kontroll över sin information på Facebook konstaterat vi i vår analys att många är kritiska till 
möjligheten till kontroll. Vid vidare analys av denna fråga kunde vi se vissa skillnader i hur 
man anser sig ha kontroll över sin information bland de respondenter som är inom de 
åldersgrupper som är mest representerade i denna studie. De åldersgrupper som är mest 
representerade är 18-25, 26-30 samt 31-40. Här konstaterar vi att svaren ja och nej är jämt 
fördelade bland de 18-25 åringar som svarat på enkäten. 52 % svarar att de har kontroll och 
47 % att de inte har det. I åldersgruppen 26-30 så svarar 32 % att de anser sig ha kontroll och 
68 % att de inte har det. Likt den sistnämnda åldersgruppen så svarar de i åldersgruppen 31-
40 att de inte anser sig ha kontroll då endast 28 % svarar ja på denna fråga. Att det 
procentuellt sätt är fler respondenter mellan 18-25 som anser sig ha kontroll över sin 
information anser vi gå i samma linje med Findahl (2014) som konstaterar att personer 
mellan 16-25 är minst oroliga för sin information. Vi anser här att känslan av kontroll kan 
vara knuten till graden av oro för vad som händer med informationen.  
 

När vi tittade på resultatet på fråga 7 med utbildningsgrad i åtanke märkte vi att svaren 
skilde sig beroende på om respondenterna gått på Universitetet eller inte. Anmärkningsvärt 
visar resultatet att respondenterna med universitetsutbildning är mindre medvetna än de 
med lägre utbildningsgrad. 
 

Vid analys av fråga 10 där respondenterna fick svara på om de var medvetna om att den 
information de lägger upp kan spridas vidare genom andra Facebookanvändare kan vi 
konstatera att majoriteten verkar känna till detta faktum. Något anmärkningsvärt var dock 
att åldersgruppen 26-30 var den enda åldersgrupp där fler respondenter svarade nej än ja. 
Det vi kunde se var att 55 % av dessa respondenter ansåg att de inte var medvetna om detta 
faktum.  
När vi tittade på detta resultat utefter utbildningsgrad märkte vi att svaren skilde sig mellan 
de respondenter med gymnasial utbildning och de som läst på högskola/Universitet. Av de 
med gymnasial utbildningsgrad var det en majoritet, 68 % av dessa svarade ja. Bland de som 
gått på Universitet så var det endast 51 % som svarade ja på denna fråga. Anmärkningsvärt 
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här anser vi vara det faktum att högre utbildning inte verkar påverka kunskapen kring detta 
till det bättre. 
 

Under fråga 11 där respondenterna fick svara på om de var medvetna om vilken information 
som alltid är offentlig på Facebook kunde vi i resultatet se att svaren skilde sig åt beroende 
på kön. Det vi ansåg är att resultatet pekar mot att kvinnor anser sig mindre medvetna om 
det faktum som tas upp under denna fråga än vad männen gör. Vi kan vidare i vår analys 
konstatera att de respondenter med universitetsutbildning verkar ha god kunskap om detta 
jämfört med de som endast har en gymnasieutbildning.  
 

Resultatet av fråga 12 pekar på att majoriteten av respondenterna var medvetna om att 
information kan fastställas även om det i praktiken är information som döljs. 
Av alla tillfrågade var det 83 % som ansåg sig förstå att det kan fungera på detta sätt. 
Vi kunde se vissa skillnader mellan åldersgrupperna 18-25, 26-30 och 31-40. Bland de yngre 
respondenterna var det 87 % som svarade ja och visar på en relativ god förståelse för 
situationen. Bland de respondenter som befinner sig i åldersgruppen 26-30 var denna siffra 
istället 75 % och i åldersgruppen 31-40 var den 94 %. Svaren på denna fråga anser vi peka på 
att kunskapsnivån verkar variera beroende på ålder. Gemensamt för dessa tre åldersgrupper 
är det en relativt stor majoritet som svarat ja på denna fråga men sett till procentenheterna 
har det visat på en skillnad i vilken utsträckning man anses vara medveten om detta. Det 
som vi ansett som intressant är att det i åldersgrupperna 18-25 och 31-40 är en högre andel 
respondenter som svarar ja jämfört med i åldersgruppen 26-30. 
 

Liknande frågan om härledd information har vi i resultatet på fråga 14 sett att många 
respondenter anser sig vara medvetna om att information man lämnar ut till Facebook kan 
skickas till andra tjänster utanför Facebook. 63 % svarade här att de visste om det. 
Sett till utbildningsgrad verkar det som att de med gymnasial bakgrund är mer medvetna om 
detta. 71 % av dessa svarade ja på denna fråga medan det var 62 % av de med 
universitetsutbildning som menade på att de kände till detta. 
 

I resultatet av fråga 16 kunde konstatera att en majoritet inte var medvetna om detta. Av 
det totala antalet respondenter var det 52 % som svarade nej. Åldersgruppen 18-25 var den 
enda åldersgruppen (bland våra mest representerade) där en majoritet av respondenterna 
svarade nej på denna fråga. 61 % svarade att de inte visste om detta och 39 % att de gjorde 
det. Vi kunde alltså se att de yngre respondenterna framstår som mindre medvetna om 
detta faktum. 
Likt resultatet på fråga 15 pekar vår analys av denna fråga på att fler som endast har 
gymnasial utbildning verkar vara mer medvetna om läget jämfört med de respondenter som 
har universitetsutbildning.  
 

Resultatet av fråga 17 som riktade sig mot ifall respondenterna var medvetna om vilken typ 
av information Facebook använder för att kunna erbjuda riktad annonsering visar att 
majoriteten av alla respondenter menar att de är medvetna om detta. Sett till demografiska 
faktorer har vi med vår analys fått en bild av att det inte skiljer sig nämnvärt. Det verkar 
finnas en generell kunskap om detta bland våra respondenter. 
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På fråga 18 visades det vara en majoritet som inte var medvetna om att annonseringen på 
Facebook kan kopplas till användarna utefter de sociala situationer de presenterats i. Något 
som vi i vår analys ansåg var anmärkningsvärt var att det i åldersgruppen 26-30 fanns en 
majoritet som menade på att de var medvetna om detta. Den grupp av respondenter som 
endast har en gymnasieutbildning var också de en grupp som hade en majoritet av svar som 
visar att man var medveten om detta. 53 % av dessa svarade ja på denna fråga jämfört med 
de respondenter med universitetsutbildning där det var en minoritet, 45 %, som svarade 
detsamma. 
 

I fråga 19 frågade vi respondenterna om de någon gång läst Facebooks användarvillkor. Vi 
kunde i vårt resultat se att det var en majoritet som inte hade gjort det. Vi kunde även 
konstatera att det fanns en ganska stor skillnad mellan könen. Fler kvinnor verkar ha läst 
användarvillkoren jämfört med männen. När vi analyserat resultatet utefter ålder har vi 
kunnat konstatera att det har funnits likheter i alla åldersgrupper på så sätt att det oavsett 
åldersgrupp var en majoritet av respondenterna som inte läst användarvillkoren. 
 

I och med fråga 20 ville vi ta reda på hur många av respondenterna som uppmärksammat 
den förändring i användarvillkoren som annonserats att ske 1 januari 2015. Resultatet visade 
att det är en minoritet som uppmärksammat detta, något som vi såg som anmärkningsvärt. 
Detta eftersom vi själva blivit uppmärksammade om att förändringen skall ske och trodde 
därför att det skulle vara ett större antal respondenter som ansåg sig blivit detsamma. 
 

De respondenter som hade svarat ja på föregående fråga fick i fråga 21 besvara ifall de läst 
om de kommande förändringarna i användarvillkoren. Resultatet visar att endast 11 % av 
dessa hade lagt någon värdering i att läsa om dessa. Vi anser att det är en relativt liten siffra 
och enligt vår analys pekar det på att det finns ett ointresse bland respondenterna att ta 
reda på vad villkoren säger. Det är något som vi ansåg var oroväckande då det skulle kunna 
hämma medvetenheten hos respondenterna i framtiden. 
 

I fråga 22 var vårt mål att försöka få en bild av ifall respondenternas medverkan i enkäten 
förändrat deras medvetenhet av Facebooks användarvillkor. Vi fick på denna fråga in 38 svar 
och i vår analys av dessa var det 8 stycken svar som framstod som lika medvetna. 11 stycken 
svarade på så sätt att vi inte kunde dra en konkret slutsats och blev därav oklara, samtidigt 
som 20 stycken gav ett svar som vi ansåg peka på att de kände sig mer medvetna efter att ha 
gjort enkäten. 
 

Nedan har vi sammanställt vissa av dessa svar som vi anser representera hur 
respondenterna resonerar.  
 

Påverkad medvetenhet Representativa svar 

Lika medveten “Varken mer eller mindre, detta blev mer en bekräftelse på det 
jag känt till sedan innan.”  

1.    Oklart “Jag var redan innan medveten om min omedvetenhet! :)” 

Mer medveten “Jag har fått tagit del av information kring datahanteringen som 
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 jag inte var medveten om tidigare. Jag hade visserligen en 
förutfattad mening om att min information "sprids" på FB men 
inte på vilket sätt eller i vilken utsträckning” 

Figur 8. Representativa svar på fråga 22 i enkät. 
 

5.2 Analys av intervju 

Vid analys av fråga 2 kan vi se att många av respondenterna verkar bry sig om sin 
information. Flertalet svarar att de anser sig vara restriktiva med vad de delar med sig av och 
på så sätt kontrollerar sin information. Vi anser att detta tyder på att flertalet respondenter 
reflekterar över vad som eventuellt kan hända med informationen när den väl finns på 
tjänsten. 
Då vi inte kunde se några större skillnader i attityd beroende på ålder anser vi att resultatet 
av denna fråga också gå i linje med vad Saeri et al. (2014) kommer fram till. De menar att 
ålder inte har så stor påverkan på användare beter sig gällande sin personliga integritet.   
 

Då resultatet på fråga 3, där vi undrade om respondenterna upplever att de har kontroll över 
sin information, pekar mot att många av respondenterna anser sig ha kontroll över sin 
information ser vi kopplingar mellan känslan av kontroll och användandet av 
sekretessinställningarna på Facebook. Fråga 3.1 gällde just detta och här uttrycker de flesta 
av respondenterna att de någon gång ändrat sekretessinställningar för någon av deras 
information. 6 stycken av respondenter svarar att de någon gång har ändrat inställningarna 
medan 2 stycken uttrycker att de inte har. Här ser vi återigen likheter med vad Debatin el al. 
(2009) kommit fram till där de menar att många användare faktiskt använder dessa 
inställningar. 
 

På fråga 4 där vi frågade om respondenterna hade kunskap om detta sen innan såg vi att alla 

respondenter svarar nej. Det gäller framförallt att informationen är tillgänglig för andra 

hemsidor som verkar vara nytt för de flesta respondenterna. På frågan om vad 

respondenterna känner kring detta faktum (4.1) fick vi som väntat en hel del känslobyggda 

svar. Flera respondenter uttrycker en negativ åsikt om detta faktum. Genom analys av svaret 

från respondent 1 kunde vi se koppling till Debatin et al (2009) som tar upp det faktum att 

Facebookanvändare ofta har en felaktig bild av vad sekretessinställningarna egentligen 

innebär.  

Vi ansåg oss också kunna se likheter med hur respondent 7 resonerar kring detta och de svar 

respondent 2 och 6 gav på frågan om de var medvetna om att viss information finns 

tillgänglig för alla.  Vi ansåg detta peka på att dessa respondenter ser Facebook som ett 

slutet rum där informationen flödar, men även stannar inom.  

Resultatet av fråga 5.1 som berör ifall respondenterna har reflekterat över annonseringen på 

Facebook visar att majoriteten av respondenterna har gjort det. I vår analys av svaren har vi 

kunnat utläsa att respondenterna uttrycker funderingar som riktar sig emot att 
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annonseringen de får presenterat för sig har en koppling till deras aktiviteter på Facebook 

och även generellt på Internet. 

På fråga 5.2 tyder resultatet på att det finns respondenter som menar att de inte var 
medvetna om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta annonser medan en del av 
respondenterna påpekar att de haft en viss förståelse för dessa tillvägagångssätt. Vi har i och 
med analysen av detta resultat förstått att det hos många av respondenterna finns kunskap 
om delar av de taktiker Facebook använder sig av i och med annonsering. Även om de inte 
har känt till allt som händer specifikt visar de ändå en förståelse för det. Denna förståelse 
verkar framför allt ha uppstått tack vare sitt användande av Facebook där de stött på 
annonseringen. De menar något i stil med att de kan lägga ihop ett och ett, att deras 
internetanvändning speglas i Facebooks annonsering. 
 

På fråga 5.3 där vi bad respondenterna uttrycka sina tankar kring Facebooks riktade 
annonsering har vi sett att resultatet visar att det finns ganska varierande svar. Vi har sett 
typ av inställning hos en del av respondenterna som pekar mot att de inte anser att 
annonseringen hämmar de själva. Vi anser att den inställningen står i kontrast till de svar vi 
fått av en del andra av respondenterna som uttrycker ett skarpt avståndstagande till 
Facebooks tillvägagångssätt för riktad annonsering. 
 

När vi analyserat svaren på fråga 6 så vi att de pekar åt att många av respondenterna inte 
reflekterar över den situation som uppstår när någon av deras vänner delar respondentens 
inlägg eller bild. På fråga 6.1 där respondenterna fick svara på om de var medvetna om detta 
sen tidigare var det ganska delade meningar mellan respondenterna hur vida de kände till 
detta eller inte. Respondent 1 och 4 angav att de inte varit medveten om att det fungerande 
på detta sätt.  
Samtidigt kunde vi se att respondent 6 och 2s svar på denna fråga påvisade en större 
förståelse för hur det fungerar, åtminstone hur det fungerar på Facebook.  
 

Svaren på hur respondenterna känner kring detta, fråga 6.2, pekar åt många olika håll. Två 
respondenter svarar att de inte ser några problem för egen del då de anser sig kontrollera 
vilken typ av information som eventuellt kan delas vidare. Gemensamt för dessa två 
respondenter är att de identifierar problem med detta för andra typer av användare.  
 

Till skillnad från denna inställning ser vi också att flertalet respondenter ser problem med 
detta generellt, även då för egen del. Vi ser den attityden tydligt i svaren från respondent 1 
och 4. Vidare hittar vi också en tredje syn på detta fenomen. Respondent 2 svarar att hen ser 
vissa positiva aspekter. Det ser vi som intressant då det går rakt emot vad övriga 
respondenter svarade.  
 

I fråga 7.2 bad vi respondenterna ta ställning till det faktum att tredje part kan ta del av 
information om användarna via Facebook. Av vår analys av svaren på denna fråga har vi 
upplevt en generell negativ inställning till detta användarvillkor. 
Bagley et al. (2014) skriver att godkännandet av många användarvillkor ofta innebär att ens 
information också kommer att behandlas av andra tjänster med andra villkor.  Vi har sett 
likheteter mellan detta och svaret från respondent 8 som med en negativ inställning 
uttrycker att det ger oönskade effekter även om man använder tjänsten i syfte för att 
kommunicera med andra. 
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Resultatet på fråga 8 var inte direkt förvånande då ingen av respondenterna svarade att de 
läst igenom villkoren någon gång under deras tid som medlemmar på tjänsten. Respondent 
8 och 4 svarar att de börjat läsa men sedan gett upp. Detta blir enhetligt med den studie 
som Johansson(2011) gjort som visar att majoriteten inte läser användarvillkoren.  
 

På fråga 8.1 såg vi en jämn fördelning mellan ja och nej, 50 % svarade ja och 50 % svarade 
nej.  Gemensamt för de respondenter som uppmärksammat detta var det att ingen av dem 
lagt någon värdering i att läsa vad förändringarna gällde. 
 

På fråga 9 där vi bad respondenterna bedöma om de ansåg sig fått mer kunskap om villkoren 
pekar svaren mot att flertalet ansåg sig fått det. Vi har här nedan analyserat alla svar från 
respondenterna: 
 

Respondent 1s svar ansåg vi ge uttryck för det som Debatin et al (2009) också pekar på i sin 
studie där det framgår att många användare inte har full förståelse för vad 
sekretessinställningarna innebär.  Detta blev extra tydligt när vi inkluderade respondentens 
svar på frågan om hur hen anser sig ha kontroll över sin information: 
 

”Ja det gör jag. Jag har till exempel ändrat sekretessinställningar för att jag 
inte vill att andra som inte är vän med mig ska komma åt min information.”  
 - Respondent 1 

 

Respondenten uttrycker en ökad förståelse för att dessa inställningar inte hindrar all 
information från att spridas vidare till andra tjänster. Detta som hen initialt trodde att de 
gjorde. Vi ansåg därför att intervjun påverkat respondenten på så sätt att hen efteråt fick en 
större insikt i hur villkoren ser ut och vad det betyder för hens information. 
 

Respondent 2s svar på denna fråga har inte gett en klar bild över huruvida respondenten fått 
en ökad förståelse för hur situationen ser ut. När vi analyserat dennes tidigare svar under 
intervjun har vi dock fått bilden av att hen ansett sig ovetandes om flera punkter i 
användarvillkoren. Vi kunde dock se en ökad reflektion över detta och indikationer på att 
respondenten sett en anledning till att fundera på vad hen delar med sig på Facebook. När vi 
reflekterat över respondentens tidigare svar i intervjun kunde vi se att denne är restriktiv i 
sitt användande av tjänsten och anser inte att informationen som respondenten delar med 
sig av är känslig.  
 

Respondent 3 är tillsammans med respondent 4 de respondenter som ger uttryck för att 
efter intervjun fått en förståelse för hur Facebook hanterar deras information som gör att de 
känner att de kanske skall upphöra som användare på Facebook. Detta anser vi tyda på att 
dessa respondenter fått en ökad förståelse jämfört med innan intervjun. 
 

Respondent 4 ansåg vi gett ett klart uttryck för att hen fått en större förståelse för hur 
informationen används och vi såg också att respondenten anser att detta inte är något som 
hen fullt ut kan acceptera. Vi tyckte även att respondenten gav uttryck för en tydligt negativ 
inställning till den information hen fått. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35179224900&amp;eid=2-s2.0-70450206356


41 
 

 

Respondent 5 ansåg vi tillhöra en av våra mer riskmedvetna respondenter. Detta då hen 
uttrycker att hen någonstans är medveten om att informationen når fler än vad man tänkt 
sig. Vi kunde se att respondentens svar pekar åt att man förlikar sig med att det är som det 
är och inte reflekterar över det längre än så. När vi inkluderade övriga svar vi fått av denna 
respondent i vår analys så framgick det för oss tydligt att hen inte hade kunskap om de delar 
vi presenterade ur användarvillkoren. Detta då respondenten svarade nej på frågan om hen 
var medveten om att villkoren ser ut som de gör. Trots att vi konstaterat att medvetenheten 
var låg innan intervjun ansåg vi dock att det är oklart om respondenten fått en annan bild av 
situationen efter intervjun. 
 

Det respondent 6 gett uttryck för var framförallt det faktum att hen fått en ökad förståelse 
för att information rör sig från Facebook till andra tjänster.  Respondenten uttrycker tydligt 
att det var denna aspekt som hen inte varit medveten om innan intervjun. Vi kunde vidare se 
att respondenten inte ser en anledning till att ändra sitt beteende på tjänsten då hen inte 
anser sig dela med sig av så stor mängd information. 
 

Likt hur respondent 2 och 6 verkar resonera är även respondent 7 inne på spåret att hen 
själv inte ser någon större anledning till att ändra sitt beteende på tjänsten. Respondenten 
verkar uttrycka att hen på något sätt anser sig mer medveten efter att ha deltagit i intervjun 
och likt en del tidigare respondenter verkar det vara det faktum att information går vidare 
från Facebook till andra tjänster som känns nytt.  
 

Svaret vi fick från respondent 8 tyckte vi peka mot en viss ökad förståelse för hur 
information hanteras av och på Facebook. Vi har framförallt tänkt på delen där 
respondenten sa: “...Det är väl just det här hur kommersiellt det är. Det är väl det jag inte 
reflekterat över”. Vår analys av det uttalandet gav oss en bild av att respondenten inte var 
medveten om vissa delar som hen nu fått förståelse för. 

5.3 Vidare analys 

Av resultatet från både enkätundersökningen och våra intervjuer kunde vi se att det finns en 
medvetenhet kring hur information hanteras på och av Facebook. Som vi kunde se i 
resultatet av enkätundersökningen var det en majoritet av respondententerna som svarade 
ja på fler villkorsfrågor än vad de svarade nej. Trots att flertalet av våra 
intervjurespondendenter med större frekvens svarade nej på liknande frågor kunde vi 
genom ytterligare frågor konstatera att de flesta av dessa respondenter ändå hade kunskap 
om vissa delar ur villkoren. Vi ansåg oss kunna se tecken på att det främst är de villkor som 
talar om hur information samlas in och används av Facebook som respondenterna inte var 
medvetna om innan studien. De tre villkorsfrågor som hade en högre frekvens av nej-svar 
var samtliga av den typen. Detta ansåg vi peka på att många av respondenterna har en god 
medvetenhet kring hur information kan spridas inom det sociala mediet av andra användare 
men inte utanför detsamma. 
 

Vi såg att svaren i vissa frågor skiljer sig lite beroende på olika demografiska faktorer. Det vi 
kunde anse vara anmärkningsvärt var att högre utbildning inte nödvändigtvis behöver 
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betyda att man har mer kunskap kring villkoren. Till exempel så kunde vi i fråga 4 i analysen 
av enkäten se att det är fler av dem med gymnasial utbildning som svarade ja jämfört med 
de med högre utbildning. I de flesta frågor var det dock väldigt små skillnader sett till de 
demografiska faktorerna. Detta speglas också i intervjuerna där respondenterna som deltog 
svarade liknande på flertalet frågor trots att de representerade olika åldersgrupper, kön och 
utbildningsgrad. 
 

Något vi ansåg vara intressant när vi tittade på hur våra intervjurespondenter resonerade var 
att flertalet av dem uttryckte en viss försiktighet i till vilken grad de delar med sig av sin 
information. Saeri et al. (2014) menar att äldre användare är mer restriktiva med vad de 
delar med sig av jämfört med yngre. Resultatet av våra intervjuer gav oss dock en bild av att 
detta inte verkar gälla för våra respondenter. Detta då även våra yngre respondententer 
resonerat på ett mer riskdrivet sätt. 
 

Vår analys av svaren på fråga 22 i enkäten och fråga 9 intervjuerna gav oss en bild av att vissa av 

respondenterna ansåg sig fått en ökad kunskap om hur villkoren ser ut. Flertalet av de som svarade 

på fråga 22 i enkäten svarade att de efter att ha deltagit känner sig mer medvetna om hur 

informationen hanteras av och på Facebook. Detta är också något som vi ansåg spegla de svar vi fick 

av intervjurespondenterna. 
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6 Diskussion  

Många av respondenterna i våra intervjuer svarade att de inte kände till flertalet av 
villkoren. När vi sedan bad dem reflektera kring ett specifikt villkor blev det tydligt att det 
trots allt fanns en viss medvetenhet kring det. Exempelvis var flera respondenter medvetna 
om att informationen kan bli tillgänglig för alla på Facebook men inte att den blir det för de 
utanför tjänsten. Det ledde dock till att man svarade att man var omedveten, förmodligen 
för att det fanns aspekter i det specifika villkoren som man inte kände till.  
 

En del av dessa svar ger oss en bild av att man har förståelse för vad som kan ske med ens 
information på Internet i och med sitt användande av detta fenomen. Vi får en bild av att 
dessa respondenter förstår att detta även gäller Facebook eftersom det är en del av 
Internet. Detta kan vara medvetenhet som byggs på antaganden av respondenterna, att det 
borde vara så här på Facebook just för att det är så här generellt på Internet. Det har i sin tur 
gett oss en bild av att det finns en medvetenhet kring villkoren på Facebook, även om man 
inte läst dem, som bygger på andra faktorer som vi inte har studerat i denna studie. Exempel 
på sådana faktorer som vi har reflekterat över kan vara kunskap man fått om 
användarvillkoren från andra källor eller en egen kunskap om sociala medier och Internet i 
stort. 
 

Både frågan i enkäten och frågan i intervjun, som berörde huruvida respondenterna läst om 
de kommande förändringarna i användarvillkoren på Facebook, tyder på att väldigt få lagt 
någon värdering i att ta reda på vad förändringana innebär. Detta är något som vi sett kunna 
vara ett problem. Rent spekulativt har vi sett det som ett problem för att det skulle kunna 
bidra till att medvetenheten hos användarna sjunker. Dels för att väldigt få läst vad de 
innebär men också för att det kan hämma de andra faktorerna. Vi syftar då till de faktorer 
som vi diskuterat innan, de som skulle kunna gett användarna en viss medvetenhet för 
villkoren även om de inte läst dem. 
 

Vi kan tycka att det har varit svårt att dra några större slutsatser utefter demografiska 
faktorer. Framför allt när det kommer till ålder där vi haft två åldersgrupper, 18-25 och 26-
30, som varit överrepresenterade sett gentemot de övriga åldersgrupperna. Vi har också sett 
att utbildningsgrad inte påverkar medvetenheten på så sätt att den nödvändigtvis ökar. I 
vissa frågor var de respondenter med gymnasieutbildning mer medvetna än de med 
högskola/universitetsutbildning och i andra frågor var det vice versa. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förståelsen ser ut bland Facebookanvändare 
gällande Facebooks hantering av information. Vi ville även undersöka om vi med studien 
kunde påverka medvetenheten hos de respondenter som deltog i vår enkätundersökning 
eller ställde upp på intervju. 
 

Vi har med denna studie kunnat visa på att det finns en relativ god medvetenhet kring hur 
Facebook hanterar information bland de Facebookanvändare som deltagit i studien.   
Vår enkätundersökning visar att majoriteten av respondenterna anser sig ha förståelse för 
flertalet av villkoren som presenterades för dem. Vi anser oss kunna dra den slutsatsen då 
antal ja-svar var överrepresenterade på 5 av 8 villkorsfrågor. Även resultatet av våra 
intervjuer visar att de finns en medvetenhet kring vissa delar av villkoren.  
 

Trots denna generella medvetenhet kring villkoren kan vi också konstatera att det finns en 
viss okunskap om hur information förs vidare från Facebook till tredje part. Av de tre frågor 
som vi såg en överrepresentation av nej-svar i enkäten var samtliga av just denna typ. Våra 
intervjuer ger oss också samma bild då flertalet respondenter anser att just denna del av hur 
informationen hanteras var ny för dem.  
 

Utöver att vi kan visa på att det finns en medvetenhet kring villkoren så anser vi oss också att 
det med denna typ av studie går att påverka respondenternas medvetenhet. Flertalet av de 
respondenter som besvarade fråga 22 i enkäten ansåg sig fått en bättre kunskap om hur 
villkoren ser ut efter att ha tagit del av enkäten. I våra intervjuer kan vi också se att det finns 
delar i villkoren som respondenterna inte kände till sen innan och efter deltagandet börjat 
reflektera över.  
 

Vi kan också se att medvetenheten inte nödvändigtvis måste bygga på att man som 
användare läser användarvillkoren. Av alla intervjurespondenter så var det inte någon som 
hade läst användarvillkoren men vissa av dem ansåg sig ändå vara medvetna om stora delar 
av de uppmärksammade villkoren. Detta anser vi pekar på att medvetenheten kan påverkas 
av andra faktorer som inte studerats i denna studie.  
 

Vår slutsats är också att vi inte har kunnat se några avgörande skillnader i stort när det 
kommer till demografiska faktorer. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjumall 

1. Varför använder du Facebook? 

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook, 
bryr du dig om vad som händer med din information?  

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
a) På vilket sätt? 

b) Har du ändrat sekretessinställningarna? 

c) Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 
4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även 

för andra hemsidor? 
a. [Visar avtal] 
b. Hur känner du kring detta? 

5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på 
Facebook? 

a. Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för 
dig? 

b. Hur tror du att det blir möjligt för Facebook att presentera relevanta 
annonser för dig? 

c. [Visar avtal] 
d. Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera 

relevanta annonser till dig som användare? 
e.  Hur känner du kring detta? 

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett 
inlägg skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna 
bild eller detta inlägg? 

a. [Visar avtal] 
b. Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt 

inlägg kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för alla användare, både 
på och utanför Facebook? 

c. Hur känner du kring detta? 

7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att 
kunna ta del av viss del av din information när du besöker deras hemsida 
utanför Facebook. 

a. [Visa avtal] 
b. Var detta något du visste om sen innan? 
c. Hur ställer du dig till detta faktum? 

8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras 
användarvillkor, utöver det du läst under denna intervju? 

a. 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att 
träda i kraft. Har du uppmärksammat detta? 

b. Hur har det påverkat dig? 
9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på 

Facebook efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 
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Bilaga 2 - Genomgång av intervjufrågor 

Huvudfråga Syfte med frågan Kategori 

Varför använder du Facebook? Få en bild av varför 
respondenten använder 
Facebook 

Bakgrundsinfo 

1.      Hur tänker du kring din 
information som du delar med dig 
av på Facebook, bryr du dig om vad 
som händer med din information? 

Få en bild av hur 
respondenten tänker kring 
sin information. Hur pass 
försiktigt respondenten är 
med sin information. 

Säkerhetsmedvetenhet 

Upplever du att du har kontroll 
över din information på Facebook? 

a.  På vilket sätt? 

b.  Har du ändrat 
sekretessinställningarna? 

c.  Vilken information är du 
mest mån om att 
kontrollera? 

 

 

Försöka få en uppfattning 
om vad respondenterna har 
för bild av sin kontroll över 
sin information. Det i sin tur 
kan ställas i jämförelse med 
aktuell fakta vid analys. 

Säkerhetsmedvetenhet 

Visste du att viss information alltid 
är tillgänglig för alla på Facebook 
och även för andra hemsidor? 

a. Hur känner du kring detta? 
 

 

Utröna om respondenterna 
är medvetna om villkor som 
rör  
 

Fånga attityder och känslor 
kring detta 

Medvetenhet kring 
villkor 
 

 

 

Attityd och känsla 

Har du uppmärksammat 
annonsering i och med ditt 
användande på Facebook? 

 

a. Har du reflekterat över 
vilken typ av annonsering 
som presenteras för dig? 

b. Hur tror du att det blir 
möjligt för Facebook att 
presentera relevanta 
annonser för dig? 

 

Säkerställa att 
respondenten sett 
annonsering för att sedan 
kunna svara på frågor om 
den. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Medvetenhet kring 
villkor 
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c. Var du medveten om 
Facebooks taktiker för att 
kunna leverera relevanta 
annonser till dig som 
användare? 

d. Hur känner du kring detta? 
 

 

 

Fånga attityder och känslor 
kring detta 

Medvetenhet kring villkor 

 

Attityd och känsla 
 

 

Om någon av dina vänner på 
Facebook delar exempelvis en bild 
eller ett inlägg skapat av dig, 
reflekterar du då över vilka som får 
behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 

a. Var du medveten om att det 
i detta fall innebär att din 
bild alternativt ditt inlägg 
kan bli offentligt, det vill 
säga tillgängligt för 
ALLA(användare på 
Facebook och utanför)? 

b. Hur känner du kring detta? 
 

Denna fråga ställde vi för att 
få en bild av hur 
respondenterna tänker 
kring den information de 
delar med sig av.  
 

 

 

 

Fånga attityder och känslor 
kring detta 

Medvetenhet kring 
villkor 
 

 

 

 

Medvetenhet kring villkor 

 

 

 

Attityd och känsla 

I dagsläget kan andra företag och 
tjänster ingå avtal med Facebook 
för att kunna ta del av viss del av 
din information när du besöker 
deras hemsida utanför Facebook. 
 

a. Var detta något du visste 
om sen innan? 

b. Hur ställer du dig till detta 
faktum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fånga attityder och känslor 
kring detta 

 

 

 

 

Medvetenhet kring villkor 

 

Attityd och känsla 
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Har du någon gång under ditt 
användande av Facebook läst deras 
användarvillkor, utöver det du läst 
under denna intervju? 

a. 1 januari 2015 kommer 
förändringar i 
användaravtalet för 
Facebook att träda i kraft. 
Har du uppmärksammat 
detta? 

b. Hur har det påverkat dig? 
 

 

 

 Här ville vi få en bild 
av hur många av 
respondenterna som 
läst villkoren. 

 Då vi vet att 
Facebook gått ut 
med meddelande 
angående detta ville 
vi se om användare 
uppmärksammar 
det. 
 

 Fånga attityder och 
känslor kring detta 

Medvetenhet kring 
villkor 
 

Uppmärksamhet kring 
förändringar. 
 

Attityd och känsla 

Hur skulle du vilja beskriva din bild 
av användandet av information på 
Facebook efter det du fått tagit del 
av här idag? Är den detsamma som 
innan? 

Med denna fråga vill vi se 
om intervjun i sig har 
påverkat medvetenheten 
hos respondenterna. 

Grad av ökad 
medvetenhet för hur 
information hanteras 

 

Bilaga 3 – Enkätmall 

 1. Kön 
 2. Ålder 
 3. Utbildningsgrad 
 4. Yrke 

 

 Har du läst användaravtalet? 
 5. Är du intresserad av vad som händer med din information? 

 6. Har du någon gång ändrat sekretessinställningar på Facebook gällande den 
information du delar med dig av? 

 7. Upplever du att du har kontroll över din information på facebook? 
 8. Vilken typ av information på facebook är du mest mån om att kontrollera? 

 
 

9. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg skapat av 
dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller detta inlägg? 
Aldrig - Sällan - Ibland - Ofta - Alltid 
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Villkor - “När andra delar information om dig kan de också välja att göra den 
offentlig” 

 

 10. Är du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt inlägg 
kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på Facebook och 
utanför)? 

 

 
 

Ditt namn, dina profilbilder, omslagsbilder, ditt kön, dina nätverk, ditt användarnamn och 
användar-ID behandlas precis som den information du väljer att göra offentlig. Det innebär 
att denna information alltid är tillgänglig för alla, även utanför Facebook. 
 

 11. Var detta något som du visste sedan innan? 
 

 
 

“Även om du väljer vilka du delar med kan det finnas sätt för andra att fastställa information 
om dig. Om du till exempel döljer din födelsedag så att ingen kan se den på din tidslinje, men 
vänner skriver "Grattis på födelsedagen!" på din tidslinje kan andra personer fastställa din 
födelsedag” 

 12. Var detta något du var införstådd med sen tidigare? 

 
 

13. Har du någon gång använt ett spel eller en applikation via Facebook? 
 

När du använder ett spel, en applikation eller loggar in på en annan hemsida med ditt 
Facebookkonto lämnar Facebook ut din allmänna information, där i bland ditt användar-ID, 
till den externa tjänsten. De lämnar även ut användar-ID för dina vänner(din vänlista). 
Tjänsten kan med hjälp av ditt användar-ID få tillgång till din offentliga information och 
vänlista, dvs den information du väljer att göra offentlig och information som alltid är 
offentlig. 
 

 14. Visste du att information du lämnar ut till Facebook även kan skickas till andra 
tjänster utanför Facebook? 

 
 

Förklaring av begreppet “Facebook-sida”: 
Facebook-sidor är offentliga sidor. Företag använder Facebook-sidor för att dela information 
om sina produkter. 
 

“Vissa sidor har innehåll som kommer direkt från sidägaren. Sidägare kan åstadkomma detta 
med hjälp av insticksprogram online, som en iframe. Det fungerar på samma sätt som spel 
och andra applikationer du använder via Facebook. Eftersom det här innehållet kommer 
direkt från sidägaren, har den sidan möjlighet att samla in information om dig, precis som 
vilken annan webbplats som helst.” 
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 15. Många offentliga personer och företag skapar Facebook-sidor på Facebook för att 
få publicitet. Visste du att sidägarna till dessa sidor kan samla information om dig 
genom Facebook? 

 

 
 

“Vi tar emot data när du besöker ett spel, en applikation eller en webbplats som använder 
Facebooks plattform eller besöker en webbplats med en Facebook-funktion (som ett socialt 
insticksprogram), ibland via cookies. Det kan innebära datum och tid när du besökte 
webbplatsen, den webbadress eller URL du befinner dig på, teknisk information om IP-
adress, webbläsare och operativsystem som du använder och om du är inloggad på 
Facebook, ditt användar-ID.” 

 

 16. Visste du att Facebook får information från andra sidor du besöker på Internet? 
 

 
 

“I syfte att skapa en mer anpassad upplevelse kan vi komma att använda all information vi 
får om dig för att leverera annonser vars innehåll vi tror kan vara relevant för dig. Det kan 
exempelvis röra sig om: 

 information som du anger vid registreringen eller som du lägger till till ditt konto eller 
tidslinje 

 saker som du delar och gör på Facebook, t.ex. vad du gillar, och hur du interagerar 
med annonsörer, partner eller applikationer 

 nyckelord från dina händelser och 
 sådant som vi kan sluta oss till från din Facebook-användning.” 

 

17. Anser du dig ha haft en förståelse för vilken information Facebook använder för att 
kunna erbjuda reklam anpassat för dig som användare? 

 
“Utöver att leverera relevanta annonser använder Facebook ibland informationen för att 
koppla annonser till socialt sammanhang, dvs. händelser som du och dina vänner har deltagit 
i.” 

 

 18. Var du medveten om att även annonser kan kopplas till dig utefter de sociala 
situationer som du har presenterat dig i? 

 

19. Har du någon gång, innan du svarat på denna enkät, läst Facebooks 
användarvillkor? 

20. 1 jan 2015 kommer det ske vissa förändringar i användarvillkoret, har du blivit 

uppmärksammad om detta?

 
21. Om du svarade Ja på föregående fråga, har du läst om vilka förändringar som 
Facebook kommer att genomföra?

 

https://www.facebook.com/full_data_use_policy#aboutplatform
https://www.facebook.com/full_data_use_policy#aboutplatform
https://www.facebook.com/full_data_use_policy#socialplugins
https://www.facebook.com/full_data_use_policy#socialplugins
https://www.facebook.com/full_data_use_policy#cookies
https://www.facebook.com/full_data_use_policy#infoaboutyou
https://www.facebook.com/full_data_use_policy#infoaboutyou
https://www.facebook.com/about/ads/#types
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22. Har din medverkan i denna enkät gjort att du känner dig mer eller mindre medveten 
om Facebooks användarvillkor? (Öppen fråga) 
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Bilaga 4 - Svar på fråga 22 i enkät 

 

Lika medveten Oklara Mer medveten 

“Jag känner mig ungefär lika 
medveten som när jag 
började, något nytt lärde jag 
mig nog då jag inte tolkat allt 
på samma sätt som ni gjort 
tidigare. Till exempel att/om 
FB gör all min info offentlig 
trots att jag valt att inte ha 
det. Dock är ju offentlig 
information så som namn, 
adress osv just offentlig och 
går att få tag på utanför FB. 
Stenbra initiativ, folk behöver 
tänka mer på sin egen 
integritet och säkerhet än de 
gör idag, för att inte tala om 
det här med hur riktad reklam 
fungerar.” 

“Man är alldeles för 
godtrogen, svårt att 
förstå vad ngn ska 
med mina uppgifter 
till.” 

“mer” 
 

 

 

“Nej, visste det redan” “Funderar på att 
stänga ner mitt fb-
konto” 

“mer medveten” 

“Jag var ganska medveten 
sen innan om villkoren men 
har inte läst igenom allt. Det 
är därför jag aldrig använder 
apps från Facebook och är 
väldigt noga med vad jag 
lägger ut för bilder, 
uppdateringar osv.” 

“Ja. Funderar på att 
hoppa fb.” 

“Mer medveten!” 

“Var ganska medveten om 
villkoren innan. 
Skit är vad det är. :-)” 

“Jag tror de flesta är 
omedvetna, eller inte 
införstådda med vad 
det kan ha för 
konsekvenser att dela 
information på 
Facebook. Detta 
måste lyftas fram. 
Mycket bra Isak!” 

“Mer medveten.” 

“Varken eller” “Det har gett en mer 
komplex bild.” 

“Mer!” 
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“Varken mer eller mindre, 
detta blev mer en bekräftelse 
på det jag känt till sedan 
innan.” 

“Kanske något mer, 
men det är försumbart” 

“Mer information om mig "läcker" 
än vad jag var medveten om, 
både det mina vänner delar 
vidare från mig och till andra 
sajter, annonsörer ect.” 

“Är medveten sen innan och 
tycker att det är skitkassa 
villkor.” 

“Jag var redan innan 
medveten om min 
omedvetenhet! :)” 

“Mer medveten men min 
grundinställning har inte ändrats. 
Ingenting riktigt privat ska ut på 
facebook. :-)” 

“Jag är allsmäktig, jag är 
allvetande, jag är Groot! 
Men känner att jag varken 
vet mer eller mindre.. Räknar 
med att det som läggs upp 
finns tillgängligt för alla…” 

“Känner att jag måste 
bli mer medveten och 
ha bättre koll på fb !!” 

“Jag har fått tagit del av 
information kring 
datahanteringen som jag inte var 
medveten om tidigare. Jag hade 
visserligen en förutfattad mening 
om att min information "sprids" 
på FB men inte på vilket sätt 
eller i vilken utsträckning” 

 “Ja.” “Bättre insikt i hur många kryphål 
det finns i användarvillkoren och 
hur dessa är skrivna.” 

  

“Ja!” 

“Jag har blivit mer medveten om 
behovet att läsa villkoren. Jag 
känner ett behov av att skydda 
mig mera.” 

  “Jag har blivit mer medveten om 
vad som gäller! 
Men samtidigt är jag införstådd 
med att min närvaro på FB och 
på nätet skapar möjlighet för 
omvärlden att ta del om 
information om mig! 
Jag tar den risken mht allt jag 
får!” 

  “Ja, en aning. Hade en ganska 
bra bild av Facebooks 
användarvillkor tidigare.” 

  “Ja, fick reda på information som 
jag inte tycker Facebook har 
tydligt påvisat för dess 
användare. Jag skulle nog 
omvärdera att bli medlem nu när 
jag fick reda på detta.” 

  “Har fått en större medvetenhet 
om Facebooks användarvillkor. 
Jävlarna är luriga.............” 
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  “Det har ökat min medvetenhet 
kring all information Facebook 
och andra aktörer kommer åt.” 

  “Definitivt mer medveten, 
överväger att avsluta Facebook.” 

  “Jag tycker att den har gjort mig 
mer medveten! Visste inte 
mycket innan men hade heller 
inte brytt mig så mycket... 
känner nu att jag kanske borde 
göra det. 
Bra enkät för övrigt grabbar, 
tydlig och med bra hjälptexter!” 

  “Ökad förståelse för hur 
Facebook sprider och använder 
information från min profil och 
mina inlägg.” 

  “något lite mer, men jag visste ju 
redan tidigare att villkoren är 
fullkomligt galna.” 

  “Jag visste att det var 
användarvillkor som jag inte 
visste fanns men som berörde 
mig. Men nu när jag har gjort 
enkäten så inser jag att det finns 
så många olika användarvillkor 
som man bör känna till. Men 
man tar sig inte tid till att läsa in 
sig på dessa och Facebook har 
gjort det så, liksom andra, att 
man presenterar 
användarvillkoren på så sätt att 
de flesta användare inte känner 
till dessa och inte orkar läsa 
dessa.” 
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Bilaga 5 – Intervjuresultat 

Respondent 1 

 
Kvinna, 27, administration, gymnasial. 
 
 

1. Varför använder du Facebook? 
”För att jag tycker att det är ett bra ställe att hålla kontakten med dem man känner 
men kanske inte träffar så ofta. Man kan följa släktingar, gamla klasskompisar 
exempelvis,” 

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook?  
Bryr du dig om vad som händer med din information? 

”Ja det gör jag. Jag har till exempel ändrat sekretessinställningar för att jag 
inte vill att andra som inte är vän med mig ska komma åt min information.” 

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
a) På vilket sätt? 

”Jag vill ju tro att jag har det.” 
b) Har du ändrat sekretessinställningarna? 
c) Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 

”Dels bilder som är på mina barn som jag inte tycker att utomstående ska se. 
Ofta lägger jag ut dem för dem som inte träffar mig och barnen så ofta ska 
ändå kunna se.” 

4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för 
andra hemsidor? 

”Nej det hade jag ingen aning om.” 
a) [Visar avtal] 
b) Hur känner du kring detta? 

”Det blir motsägelsefullt. Jag tror att jag har sekretess på mina grejer men så 
har jag inte det.” 

5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 
”Ja. Det dyker upp ofta” 

a) Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för dig? 
”Nej, det tror jag inte. Eller det är klart, det har varit en del barnsaker. Det 
kanske har och göra med vad jag har varit inne på, jag vet inte.” 

b) Hur tror du att det blir möjligt för Facebook att presentera relevanta 
annonser för dig? 
”Jag har bara tänkt att det är slumpmässiga annonser som inte är riktade.” 

c) [Visar avtal] 
d) Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta 

annonser till dig som användare? 
”Nej.” 

e) Hur känner du kring detta? 
”Ja men det är väl återigen att jag tror att mina grejer är så skyddade. För det 
är ju verkligen så att dem tar ju information från mig för att leta fram 
annonser och reklam och rikta till mig.” 
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KAN du någonstans se ngn form av bekvämlighetsaspekt? 
”Nej inte i mitt fall. Kanske för andra. Jag bläddrar bara förbi reklamen, jag är 
inte intresserad av att läsa det.” 

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg 
skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 
”Ja ibland gör jag nog det. Det beror lite på vad det gäller för någonting. Än så länge 
har det kanske varit saker som jag inte tycker är så viktiga och då har jag inte direkt 
tänkt på att deras vänner kan se.” 

a) [Visar avtal] 
b) Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt 

inlägg kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på 
Facebook och utanför)? 
”Nej det hade jag ingen aning om.” 

c) Hur känner du kring detta? 
”Jag kanske har trott att jag har haft sådan kontroll, att jag faktiskt 
bestämmer över vad jag delar med mig av och vad andra ska komma åt. Jag 
har inte riktigt reflekterat kring att andra som kanske till och med inte har 
Facebook själva skall kunna se.” 
 
När dina vänner delar något hamnar det utanför ramen för din kontroll. Hur 
tänker du kring det? 
”Det känns olustigt. Jag kan inte alltid kontrollera vad dem i min vänlista 
väljer att dela och tagga. Då får man nästan hoppas att dem har förståndet 
kanske och tänka själva. ”Det här kanske är för personligt”, inte vet jag.” 

7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta 
del av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. 

a) [Visa avta] 
b) Var detta något du visste om sen innan? 

”Nej. Nej det var jag inte. Det känns lite olustigt, det blir ju något lite större. 
Man loggar in och tittar, gillar och kommenterar och tänker inte så mycket på 
att information kan säljas vidare och användas i försäljningssyfte. Det är lite 
fult.” 

c) Hur ställer du dig till detta faktum? 
8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 

utöver det du läst under denna intervju? 
”Nej det har jag inte gjort. Det kom ju upp det där att man ska läsa och godkänna 
men vanligtvis är de ju så jäkla långa som man scrollar igenom och trycker godkänn 
och tänker att det på något sätt inte ska vara några ouppnåeliga villkor.” 

a) 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att träda 
i kraft. Har du uppmärksammat detta? 
”Nej. Vad jag vet har jag inte fått någon information om det.” 

b) Hur har det påverkat dig? 
”Inte alls.” 

9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook 
efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 
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”Nej, det är den inte. Som jag sa i början trodde jag att jag hade kontroll över vad jag lägger 

ut, bilder jag väljer att visa, vad jag skriver, andra sidor och inlägg jag väljer att gilla. Jag 

trodde inte att min information på nått sätt liksom säljs vidare för att användas i andra 

syften. Så nej, jag skulle nog säga att min bild nu efteråt snarare är att jag inte har någon 

kontroll alls. Att man kanske är lite naiv som tror att man bara kan gå in och göra sitt eget 

och tro att det ska hållas inom sekretess, så som jag har valt att klicka i”.  

Respondent 2 

Man, 34 år, Studerande, Gymnasial 
 

1. Varför använder du Facebook? 
a. ”Tidsfördriv. Jag tänkte att det var för att hålla kontakt med vänner och sådär 

på håll, nära och kära. Nu är det mer för att man kollar för kollandets skull. 
Men jag är med i en del grupper som bara sköts via Facebook, så det är väl 
det enda. Det huvudsakliga är att få information i de här grupperna. Dels är 
det min löparklubb där det kommer ut en del information.” 

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook? 
Bryr du dig om vad som händer med din information? 

”Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tänker att de som går att läsa om 
mig är inget hemligt, inget jag hymlar med så. Jag har inga problem 
med det.” 

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
a. På vilket sätt? 

”Jag tänker att det är så, men jag har ingen aning. Man kanske har 
hört en del att de kollar mer än vad man tror och mer än vad man vet 
om.” 

b. Har du ändrat sekretessinställningarna? 
”Nej det har jag inte gjort.” 

c. Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 
”Nej, inget är extra känsligt.” 

4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för 
andra hemsidor? 

”För andra på Facebook var jag medveten om men inte andra hemsidor.” 
a. [Visar avtal] 
b. Hur känner du kring detta? 

”I och för sig, det här har man ju sett när man sökt på någon person så har 
deras Facebook konto dykt upp på Google. Det är kanske inte jättebra alltid, 
men jag tänker bara på mig själv liksom. Jag har ingenting att dölja men det 
kanske inte är så bra i det stora hela. Att man kan läsa allt, på andra sidor 
också.” 

5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 
”Ja. Jätte ofta” 

a. Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för dig? 
”Ja det har jag gjort. Jag söker mycket på löpargrejer. Så löparskor, 
klockor och sådant kommer ju ofta upp. Det kan även vara om jag varit 
inne på någon sida, nån grej sådär bara, och kollat något annat så 
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kommer det direkt upp någon notis om det liksom. Det är sjukt 
egentligen.” 

b. Hur tror du att det blir möjligt för Facebook att presentera relevanta 
annonser för dig? 

”De måste ju på något sätt ha koll på vilka sidor man är inne på 
eftersom det så snabbt kan komma en annons.” 

c. [Visar avtal] 
d. Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta 

annonser till dig som användare? 
”Nej. Det visste jag inte om.” 

e. Hur känner du kring detta? 
”Jag vet inte riktigt vad jag känner. Det är bra gjort! Jag har inga 
problem med det men det är samma sak där, i det stora hela är det väl 
inte så bra.” 

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg 
skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 

”Jo men det kan jag göra ja, eller nej. Det är inte så ofta det händer, att någon 
delar vidare det jag publicerar. Men skulle det hända ser jag det bara som en 
kul grej och tänker inte så mycket längre.” 

a. [Visar avtal] 
b. Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt 

inlägg kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på 
Facebook och utanför)? 

”För andra på Facebook vad jag medveten om men inte på andra sidor 
då, det visste jag inte.” 

c. Hur känner du kring detta? 
”Det kan ju kanske vara bra i vissa sammanhang. Om man söker jobb 
kan ju arbetsgivaren kolla upp vad den som söker, då kan man ju gå in 
och kolla deras Facebook sida. Så på så sätt kan det ju vara positivt. 
Det hänger ju lite på vad man har delat.” 

 
Om du tänker på det här faktumet och sett till din kontroll av din 
information på Facebook, är de detsamma eller får du en annan bild 
av hur mycket du faktiskt kan kontrollera själv? 
”Efter det här kommer det att vara en helt annan bild ja. Vad jag 
trodde och vad jag vet nu.” 

 
7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta 

del av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. 
a. [Visa avtal] 
b. Var detta något du visste om sen innan? 

”Nej.” 
c. Hur ställer du dig till detta faktum? 

”Mamma ser dig. Nej, hur ställer jag mig till det? Jag vet inte, det 
känns i mitt fall, min personliga åsikt så spelar det ingen roll. Jag har 
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liksom inget, av det som jag väljer att vara offentligt på Facebook, 
hemligt.” 
Tycker du att det känns olustigt? 
”Nej. Det kanske jag ska men jag vet inte riktigt vad det får för 
konsekvenser.” 

8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 
utöver det du läst under denna intervju? 

”Nej. Det var liksom bara ”jag accepterar”.” 
a. 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att träda 

i kraft. Har du uppmärksammat detta? 
”Nej. Det har jag inte gjort” 

b. Hur har det påverkat dig? 
”Nej.” 

9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook 
efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 

”Ja det kommer att vara den samma som innan men jag kommer kanske 
tänka till lite om vad man lägger ut och sådär, vad man skriver och med bilder 
och sånt. Det tror jag nog.” 

 
Respondent 3 
 
Man, gymnasial, plåtslagare, 39 
 

1. Varför använder du Facebook? 
”det började väl för att jag skulle ha kontakt med, leta på gamla vänner från 
första början. Som jag hade tappat kontakten på ett eller annat sätt. När 
Facebook dök så var det som en möjlighet, sen reflekterade man inte mer 
över det.” 

Ett sätt att hålla kontakten, är det så du tänker? 
”Ja precis” 

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook? 
Bryr du dig om vad som händer med din information? 

a. Delar du med dig av någon information? 
”Ja öh, inte supermycket faktiskt kan jag säga. Jag har väl alltid 

tänkt på vad man säger och skriver typ, och vad man lägger ut för 
bilder med tror jag. Det har jag alltid tänkt på tror jag, även om det 
gäller någon annan sida än Facebook. Det är ju ändå på Internet. 
Jag har väl ändå försökt, men visst man har ju ändå lagt ut några 
bilder på sig själv, men sen är det ju…” 

b. Så du är lite eftertänksam så innan du lägger upp något? 
”Ja brukar nog tänkta lite innan, i alla fall nu, kanske inte i början, 
då slängde jag mest upp lite grejer för att det var lite festligt. Nu 
tänker jag efter lite mer, sen använder jag inte Facebook 
jättemycket o så.” 

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
”ja… Nej, egentligen inte… jag har väl, jag har väl inte satt mig i det där 
ordentligt... man har ju sett att det står såna grejer... att om man gör så ser 
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bara dina vänner eller andra utanför… då har man väl satt att bara de som är 
godkända mig kan se” 

a. På vilket sätt? 
b. Har du ändrat sekretessinställningarna? 

”Nej inte på… det var i så fall ganska länge sen jag gjorde det. 
Men du tror att du gjort det någon gång? 

”jaa… jag har för mig att jag gjorde det” 
c. Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 

”Nej, jag har väl som sagt varit noga med inte skriva ut vad som helst kanske, 
vad man tycker och tänker. Utan mest kommentera på andras inlägg.”   

4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för 
andra hemsidor? 

”Nej det visste jag inte, men det är väl något som jag kunnat ana… men det 
var inget jag visste om sådär 

a. [Visar avtal] – ”Exakt, men det har man ju märkt… för ibland har det ju hänt 
att man sökt på folk… på Google eller så och fått fram deras Facebookkonto 
och uppgifter därifrån så det har man ju faktiskt insett att det borde vara så ” 

b. Hur känner du kring detta? 
”Det kan vara tråkigt, kan ju vara. Men jag har ju ända valt att vara restriktiv 
och så kan det ju finnas de som lägger ut mycket mer information o så. Men 
jag har ju ändå tänkt från början att jag inte vill lägga upp för mycket” 

Man kanske tänker att det man lägger upp på Facebook 
stannar där, är det något du tänkt på? 
”Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det där… men jag har 
aldrig litat på att saker o ting stannar någonstans på internet 
så, men man har ju hoppats på att det skulle vara så… så det 
handlar mest om att inte lägga upp för mycket.” 

5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 
”ja det har jag gjort. De är riktade till mig… det har man ju tänkt på. Visst det 
har man funderat på… sen har man förstått att de har ju koll på vilka sidor jag 
går till på internet. 

a. Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för dig? 
b. Hur tror du att det blir möjligt för Facebook att presentera relevanta 

annonser för dig? 
”Ja... de måste väl ha kontakt på något sätt… eller att andra företag kan 
se….eller få de uppgifterna på något sätt. Kanske via någon överenskommelse 
eller så.” 

c. [Visar avtal] – ”Ja just det… lite så man trodde” 
d. Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta 

annonser till dig som användare? 
e. Hur känner du kring detta? 

”Ja jag tycker det kan vara dåligt att allt ska vara så offentligt på något sätt. Då 
kanske man inte vågar vara sig själv på något sätt. Det kan ju bli lite jobbigt 
tycker jag. Det är just det här offentliga att ingenting kan vara privat... att alla 
ska veta allt om alla... det är ju lite därför som jag försöker dra ner på mitt 
användande allmänt. Ser inte det som så viktigt längre. Sen har jag väl 
tröttnat av andra anledningar också… men det är lite svårt att förklara men 
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jag förstod väl lite redan innan att det var såhär på något sätt. Man måste ju 
tänka på vad man skriver som sagt. Vad man än lägger ut så finns det där ute 
och cirkulerar”  

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg 
skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 

”Nej, det har jag faktiskt inte gjort” 
a. [Visar avtal] - ”Det har jag faktiskt tänkt på ibland när kompisar har scannat in 

gamla bilder på mig och lägger upp för att det ska vara lite festligt… och då 
har de lagt det som offentligt så att alla ska kunna se… det jag tycka är lite 
störande… att man inte har någon kontroll på det. Det handlar väl om hur 
man vill uppfattas” 

b. Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt 
inlägg kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på 
Facebook och utanför)? 

c. Hur känner du kring detta? 
7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta 

del av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. 
 

a. [Visa avtal] – ”Det är ju samma där…det offentliga.” 
b. Var detta något du visste om sen innan? 

”Jag visste ju inte att det var så men jag hade ju mina aningar…det har man ju 
läst eller hört att allt alltid går att få tag på... men jag hade ju inga belägg för 
det…men jag blev ju inte chockad att det var så” 

c. Hur ställer du dig till detta faktum? 
”Visst det finns väl bra grejer med det med, men man vill ju välja själv som 
sagt…vad man vill ha offentligt…man blir ju lite nojig över vad folk kan se o om 
det kan påverka en negativt eller så. Jag vet ju…jag vet ju att i början när 
Facebook var nytt då var jag mer…då trodde jag mer på det här att man måste 
vara vän med en person för att kunna se information o så…men vet jag folk 
som fått information om en på annat sätt…då tänker man, hur har de lyckats 
med det” 

8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 
utöver det du läst under denna intervju? 

”Nej jag tror att jag har bara scrollat förbi alla de där grejerna.” 
a. 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att träda 

i kraft. Har du uppmärksammat detta? 
”Nej inte alls, det visste jag inte” 

b. Hur har det påverkat dig? 
9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook 

efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 
”Jag tror att jag…kanske kommer att rensa lite på min sida…nu vet jag ju inte vad det 
blir för villkor 2015, så man kanske får lägga ner Facebook helt och hållet nu.” 

 

Respondent 4 
 
Intervju – Man, 62, Universitet, Statistiker 
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1. Varför använder du Facebook? 
”Mina barn höll på med Facebook allihop och verkar tycka att det är kul så då 
tänkte jag att det var ett bra sätt att se vad de håller på med, och skriver lite 
då o då.”  

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook? 
a. Bryr du dig om vad som händer med din information? 

”Ja jag delar med mig väldigt lite information, skriver i princip 
ingenting..har gillat några få saker bara.” 

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
”Jag vet ju, jag tror att jag vet vad jag har lagt upp och har ju varit väldigt 
försiktigt. Har inte lagt upp så mycket alls” 

Så du kontrollerar genom att inte lägga upp så mycket? 
”Ja precis” 

a. På vilket sätt? 
b. Har du ändrat sekretessinställningarna? 

”Hehe, nej” 
c. Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 

”Alltså när jag började med detta så trodde jag att det var de som jag 
blev vän med som fick tillgång till det jag la upp” 

4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för 
andra hemsidor? 

”Nej det visste jag inte” 
a. [Visar avtal] – ” 
b. Hur känner du kring detta? 

”ja det är ju inte bra. Jag tycker det…det känns obehagligt” 
5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 

”Ja” 
a. Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för dig? 

”Inte speciellt. Jag försöker undvika att titta på dem men jag vet att de 
finns” 

b. Hur tror du att det blir möjligt för Facebook att presentera relevanta 
annonser för dig? 

c. [Visar avtal] 
d. Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta 

annonser till dig som användare? 
”Nej” 

e. Hur känner du kring detta? 
”Ja det är ju kriminellt” 

 
6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg 

skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 

”Det har inte hänt…vad jag vet” 
a. [Visar avtal] 
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b. Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt 
inlägg kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på 
Facebook och utanför)? 

”Nej jag trodde ju att det var inom den här kretsen, vänkretsen som 
det blev synligt” 

c. Hur känner du kring detta? 
”Återigen, det känns ju som att det är kriminellt…det här ju inte något 
som var jättetydligt som man tillgodogjorde sig när jag skapade ett sånt 
här konto” 

7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta 
del av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. 

a. [Visa avtal] 
b. Var detta något du visste om sen innan? 

”Nej” 
c. Hur ställer du dig till detta faktum? 

”Det här känns ju som att utsetts för kriminella handlingar. Det här är 
ju inte något som jag gått med på…eller som jag vet att jag gått med 
på. Jag har ju förmodligen gått med på detta på något sätt.” 

8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 
utöver det du läst under denna intervju? 

”Jag kollade väl lite grann när jag la upp kontot men jag läste absolut inte 
igenom alltihop” 

a. 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att 
träda i kraft. Har du uppmärksammat detta? 

”Jag har nog hört det nämnas men jag vet inte vilka förändringar det 
är” 

b. Hur har det påverkat dig? 
9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook 

efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 
”Nej det tycker jag ju är förskräckligt, jag har ju mer och mer nu förstått att 

den används på ett otillbörligt sätt. Jag överväger ännu mer att avsluta mitt 

konto” 

 

Respondent 5 
 
Intervju – Kvinna, Gymnasial, Sjukskriven, 40 
 

1. Varför använder du Facebook? 
”Jag använder Facebook…till att börja med för att få tillgång till köp och sälj 
sidor. Sen fastnade jag” 

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook? 
Bryr du dig om vad som händer med din information? 

”Det gör jag nog fast jag tänker inte på det” 
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3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
”Nej det gör jag inte” 

a. På vilket sätt? 
b. Har du ändrat sekretessinställningarna? 

”Nej för jag tror inte jag vet hur man gör” 
c. Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 

”Jag känner nog att jag valt att bara mina vänner kan se, o det kan jag 
känna att det är viktigt att inte ALLA kan se.” 

4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för 
andra hemsidor? 

”Nej” 
a. [Visar avtal] 
b. Hur känner du kring detta? 

”Ja alltså, det är ju inte så trevligt. Kan jag ju inte påstå.” 
5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 

”ja” 
a. Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för dig? 

”nej det har jag inte.” 
b. Hur tror du att det blir möjligt för Facebook att presentera relevanta 

annonser för dig? 
c. [Visar avtal] 
d. Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta 

annonser till dig som användare? 
    ”Nej det var jag inte, inte såhär mycket” 

e. Hur känner du kring detta? 
”Jag tycker inte att det är ok, att de kommer åt så mycket information 
om mig” 

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg 
skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 

”Nej för jag ha nog bara tänkt att det blir nog synligt för de närmast mig” 
a. [Visar avtal] 
b. Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt 

inlägg kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på 
Facebook och utanför)? 

”Nej det var jag inte” 
c. Hur känner du kring detta? 

”det är inte ok” 
7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta 

del av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. 
a. [Visa avtal] 
b. Var detta något du visste om sen innan? 

”nej” 
c. Hur ställer du dig till detta faktum? 

”Det är inte heller ok” 
8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 

utöver det du läst under denna intervju? 
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”Nej” 
a. 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att 

träda i kraft. Har du uppmärksammat detta? 
”Ja tror att man har fått hintar om det på Facebook men jag har inte 
vart inne o läst det” 

b. Hur har det påverkat dig? 
”Det har nog påverkat mig så att jag tänker på det mera…att jag bör 
läsa det där. Jag tänker på det men inte gjort något om det.” 

9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook 
efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 
”ja det har det ju, det är ju mycket grejer som jag inte tycker är ok. Sen i bakhuvudet 
så har man med sig att min information på facebook når fler än vad jag tänker på 
men man gör inte så mycket åt det utan tänker, ja ja det är väl ok” 

 
 

Respondent 6 
 
Man, 23 år, studerande, universitet/högskola 
 

1. Varför använder du Facebook? 
”Anledningen till att jag skaffade ett konto från början var nog för att det var 
nytt och populärt samtidigt som ens vänner också gick med. Nu använder jag 
det för att hålla kontakt med kompisar och så. Mycket för att hänga med i vad 
som händer, både inom min vänskapskrets och i världen.” 

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook? 
Bryr du dig om vad som händer med din information? 

”Jo det tycker jag nog ändå att jag gör. Jag skulle inte säga att jag är 
orolig, det skulle jag inte. Jag delar inte med mig av speciellt mycket 
information alls och jag publicerar väldigt sällan något själv som 
inlägg och sådant där.” 

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
a. På vilket sätt? 

”Ja. Mest för att jag delar med mig av lite information.” 
b. Har du ändrat sekretessinställningarna? 

”Det har jag. Bland annat för de få bilder som jag har på min profil.” 
c. Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 

”Jag vet inte om jag tycker att det är någon specifik egentligen. Men 
visst, eftersom jag precis sa att jag ändra sekretess för mina bilder så 
borde jag väl säga att det är de.” 

4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för 
andra hemsidor? 

”Nej. Eller ja, att det blir det på Facebook har jag ju kunnat förstå. Men jag 
kan nog inte säga att jag visste att det gällde andra hemsidor.” 

a. [Visar avtal] 
b. Hur känner du kring detta? 
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”Det förvånar mig inte sådär jättemycket. Jag tror ju någonstans att 
det är ganska vanligt att det är så på internet, egentligen inte bara på 
Facebook liksom. Jag har väl inte reflekterat över det och det är väl 
därför jag inte riktigt tänkt så långt att det når ut även för de utanför 
just Facebook.” 

5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 
”Ja.” 

a. Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för dig? 
”Ja. Det känns som det i de flesta fall är annonsering av produkter som 
faller inom ramen för mina intressen. Väldigt vanligt är ju att man får 
annonsering från sidor man besökt och sådär.” 

b. Hur tror du att det blir möjligt för Facebook att presentera relevanta 
annonser för dig? 

”Jag förstår ju att de på något sätt har koll på vad jag gör, vad jag 
besöker på nätet. Annars vore det konstigt att de kan annonsera just 
om de saker som de gör till mig. Jag har hört talas om cookies och jag 
vet väl hur det fungerar så jag kan tänka mig att det kan vara något 
sådant som underlättar.” 

c. [Visar avtal] 
d. Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta 

annonser till dig som användare? 
”Ja, du ser. På sätt och vis var jag väl det. Alltså, en del av detta kunde 
jag väl ändå räkna ut, att det fungerar så. Jag har dock inte tänkt på 
alla de här punkterna. Så ja, delvis medveten kanske?” 

e. Hur känner du kring detta? 
”Ja, jag vet inte. För mig själv så är det väl kanske inte något problem, 
jag tror inte att det skadar mig på något vis. Samtidigt är det lite 
skrämmande att de faktiskt kan ha så bra koll på mig. Jag tänker 
främst på den sista punkten att de kan hänga med i vad jag gör med 
mina kompisar och så, och att de uttnyttjar det för att kränga grejer.” 

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg 
skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 

”Eh, det händer nog inte så ofta att någon gör det. Jag lägger ju inte upp så 
mycket grejer. Men nej jag skulle nog inte reflektera över det.” 

a. [Visar avtal] 
b. Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt 

inlägg kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på 
Facebook och utanför)? 

”Att det blev tillgängligt för andra på Facebook visste jag ju. Det är väl 
lite hela grejen att det ska bli tillgängligt för flera i och med att saker 
delas vidare. Men återigen så har jag nog inte reflekterat över att det 
kan bli synligt även utanför Facebook.” 

c. Hur känner du kring detta? 
”Det var inte helt nytt för mig och jag tror att jag förstår vad det 
innebär när man delar saker. Sen kan jag väl tycka att det blir lite 
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konstigt att det ska bli möjligt att komma åt även utanför Facebook, så 
har i alla fall inte jag tänkt när jag delat saker.” 

7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta 
del av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. 

a. [Visa avtal] 
b. Var detta något du visste om sen innan? 

”Nej.” 
c. Hur ställer du dig till detta faktum? 

”Ja.. Alltså, återigen, jag har väl känt mig ganska medveten om att 
information blir öppen på Facebook och sådär men det där med andra 
hemsidor är nytt för mig. Jag har inte tänkt så långt. Det känns inte 
helt bra ändå, att det skulle vara på det sättet.” 

8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 
utöver det du läst under denna intervju? 

a. ”Nej det har jag inte. Jag tror att det är rätt vanligt att man bara bläddrar 
igenom och godkänner. Jag menar, det gör jag väl även på andra ställen 
med.” 

b. 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att 
träda i kraft. Har du uppmärksammat detta? 

”Ja, jag fick en notis av Facebook om det.” 
c. Hur har det påverkat dig? 

”Haha, nej det kan jag inte påstå, ärligt talat.” 
9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook 

efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 
”Mitt användande av Facebook kommer nog vara detsamma som innan. Jag 
är ju som sagt en person som inte delar med mig av så mycket. Det hade 
kanske varit annorlunda om jag var en av de där som uttryckte varenda liten 
detalj i mitt liv på Facebook, då skulle jag vara vettskrämd efter denna intervju 
haha. Men på sätt och vis har jag en annan bild nu, eller snarare en bättre 
förståelse för vad som kan hända. Det som jag tar med mig är dock det där 
som handlar om information som andra hemsidor tar del av. Det visste jag 
inte.” 

 
Respondent 7 

Man, 29 år, Ambulanssjukvårdare, universitet/högskola 
 

1. Varför använder du Facebook? 
”Ja, flera orsaker, jag skulle säga dels för att många andra använder Facebook. 
Har gjort till att man dragits med. Sen är det faktiskt, man får mycket information 
från vänner om inbjudningar till fester och andra saker, viss del jobbet men 
väldigt lite. Mycket för att ta del av information, jag sprider inte så mycket 
information utan jag tar del av information från vänner o bekanta. O sen bara 
egentligen nöjestitta på bilder och så.  
a. Du ser det som ett sätt att hänga med menar du? 
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”Ja skulle man kunna säga, utan att egentligen träffa folk så hänger man ju 
med på vad som händer till viss del. Men kanske 95 % är att ta del och 5 är att 
ge information. 

2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook, bryr du 
dig om vad som händer med din information? 

”Nej det skulle jag inte säga att jag tänker längre än till steg ett liksom, att nå 
ut till, om det är så att jag kommenterar någonting eller skriver någon form av 
statusuppdatering så är det i princip bara i stunden. Sen vad som händer senare 
kan jag inte säga att jag tänker på alls. 

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
”Nej egentligen inte, men sen kan jag inte säga att det är något jag reflekterar 
över det så mycket heller. Så det är inget som, jag gör nog egentligen den 
bedömningen när jag lägger ut det. Jag gör någon värdering att det här, vart det 
tar vägen så gör det inte så mycket. Så när jag väl har valt att presentera något 
på det så tänker jag inte på vart det hamnar i ett större perspektiv.” 
a. På vilket sätt? 
b. Har du ändrat sekretessinställningarna? 

”Ja, jag gjorde nog det i samband med, i princip när jag skapade profilen eller 
uppdaterade profilen så har jag begränsat ja, mindre saker som vilka som kan 
ta del av bilderna. Men jag kan inte säga att jag är helt säker på exakt vad jag 
har gjort alla gånger men jag har gjort nån medveten att begränsa till viss del 
vilka som kan se den information jag har. ” 

c. Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 
”Ja, dels, för att jag till exempel inte kompletterat min profil fullt ut. Men då gör 
jag en begränsning då vad jag egentligen vill sprida. JHag vet bland annat mitt 
födelsedata o sådana saker som jag tror at jag inte ens har lagt upp. Men har 
jag gjort vissa, bland annat bilder o sådana saker som jag har lagt inom de som 
är vänner med mig. Har jag gjort något medvetet val…vad var frågan?” 
 - Upprepar frågan 
”Ja men då så, jag har begränsat bilder o viss då personliga uppgifter har jag 
begränsat det lite till framförallt vänner” 

d. Det låter också som att du kontrollerar genom att inte lägga upp allting på 
Facebook, kan man se det så? 

”Ja men precis, det kan vara till exempel telefonnummer o sånt som..där litar 
jag inte riktigt på, kanske vad..o jag kan kanske känna att inte ens alla vänner 
ska veta mitt mobilnummer så då völjer jag inte presentera det alls” 

4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för 
andra hemsidor? 
”Nej det skulle jag inte säga, framförallt att det är sidor utanför Facebook” 

a. [Visar avtal] 
b. Hur känner du kring detta? 

”Spontant så känns det ju inte så bra. Det är väl kanske det att det är utanför 
Facebook. Grundtanken var väl där att det som sker där är väl att det är ett 
slutet rum det var väl den spontana känslan man haft men sen har jag väl inte 
reflekterat så mycket om det. Men, men där tappar man väl egentligen kollen, 
för utanför Facebook är ju i princip allt. För man vet ju inte hur de nätverken ser 
ut. Så det ser jag ju som negativt, absolut.” 
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5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 

”Ja det har jag och jag upplever att det har blivit påtagligt mycket mer på den senare 
tiden också” 

a. Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras för dig? 
”Ja..det, jag upplever ju att det är hemsidor som jag har besökt. O liknande 
som kommer på väggen eller vad man säger. Så det är ju sällan, eller det 
händer väl at man undrar vad det här är men jag tycker att det har någon 
anknytning till det på något sätt. 

b. Hur tror du att det blir möjligt för Facebook att presentera relevanta 
annonser för dig? 
”Nej det har jag inte reflekterat över kan jag inte säga” 

c. [Visar avtal] 
d. Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta 

annonser till dig som användare? 
”Nej det var jag ju inte, men självklart har man ju kunnat ana saker eftersom 
att man har ju kanske inte like eller någon uppdatering men ändå så hamnar 
det, som reklam för de sidor man besöker frekvent. Så man har ju förstått men 
det är inte något som jag haft någon vetskap om. 

e. Hur känner du kring detta? 
”Ja det är ju, just att det kan ske det kanske jag inte bryr mig så mycket om. 
Men sen själva principen stör mig mycket för att uttrycka det. För nu tycker 
jag att jag upplever att nästan hälften, börjar vara, det har inte med ens 
vänner utan det är i princip rena reklaminlägg även om de presenteras på ett 
sätt som gör att man kanske uppfattar det som att här är det någon som gjort 
ett inlägg men om man tar del av det så ser man att det är ett rent 
reklaminlägg” 

f. Så just mängden annonsering ser du som ett problem? 
”Ja, eftersom att den presenteras på ett sätt som att den kommer i tidslinjen 
som att det är som ett inlägg, men mängden och att den är där överhuvudtaget 
stör mig ganska påtagligt” 
 

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg 
skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 
”Nej egentligen inte, så, för ur ett eget perspektiv så är det lite som vi pratade om 
förut att när jag väljer att lägga upp bilden så räknar jag med att det kommer att 
kunna spridas. Så att, om den dyker upp på andra ställen det har jag på nåt sätt 
förståelse för att kan bli så, hur saker delas o gillas sker ju så otroligt lättvindigt så att 
det är väl inte något som jag ser som ett problem. Men då har jag ju ett filter vad jag 
lägger, ett eget. Sen kan jag inte förespråka att det blir så men som de sociala 
medierna funkar så...och det är ju så lätt, du kan ju i princip ta print screen även om 
det inte går att kopiera en bild så kan du ju hur lätt som helst dela den. Men då måste 
du ju veta om det. Jag hade säkert reagerat annorlunda om jag inte var en van 
datoranvändare” 

a. [Visar avtal] 



73 
 

”Jag kan ju förstå o se en negativ aspekt i det, för oftast om man vill 
göra begränsade inlägg så antar jag att räcker det att en vän delar så 
sprids det utanför ens egen vänlista” 
 

7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta 
del av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. 

a. [Visar avtal] 
”Direktanpassning syftar man på om an till exempel loggar in med sitt 
Facebook inlogg på en annan sida eller räcker det att man besöker en annan 
sida” 

b. Förklarar direktanpassning, Var detta något du visste om sen innan? 
”Nej, sen kan jag inte minnas att jag vart med om detta någon gång” 

c. Hur ställer du dig till detta faktum? 
”Ja det är ju inte så positivt, framförallt för att man delar hela sin vänlista o 
dom kan man ju omöjligt tala för i det här skedet, när man går in på den här 
sidan. Så att jag kan ju egentligen inte förstå hur man kan ge godkännande för 
det. Men det känns ju också som, jag känner ju inte till syftena men det känns 
som ett stort reklam, sätt att sprida reklam så jag kan ju inte så något positivt 
med vad jag som användare skulle tjäna på det.” 

8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 
utöver det du läst under denna intervju? 
”Nej det har jag nog aldrig gjort.” 

a. 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att 
träda i kraft. Har du uppmärksammat detta? 

”Ja, jag vet inte om det är exakt, men  det är det men det borde vara det här. 
Jag vet att jag stött på det i samband med inloggning tror jag eller nåt sånt. Det 
kommer ske någon förändring, i sekretess, eller nåt sånt. Nåt kommer att 
ändras men jag inte vad” 

b. Tog du dig tid att läsa det? 
”Nej” 

c. Hur har det påverkat dig? 
”Nej, jag försöker om jag kan minnas något mer vad det handlar om men nej. 
Men eftersom att man inte har någon förkunskap innan så vet man ju inte vad 
man går ifrån heller så då blir det liksom. Det skulle vara tillfälle såklart att 
sätta sig in i det men nej det har jag inte tagit mig tid till” 

 
9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook 

efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 
”Nej, det kan jag inte säga, bara genom att ta del av det här så kortfattat som jag 
gjort så upplever jag ju att det är så mycket mer än en isolerad social tjänst. Utan att 
det ingår ju i något betydligt större så.  Sen har man ju förstått att Facebook inte är 
eget, att de har ju avtal o ägs eller äger andra i sin tur o så. Så det förstår man ju men 
att det var så pass omfattande, det hade jag inte koll på så. Sen om man ser rent 
konkret på hur jag använder Facebook i dag så tror jag inte att jag kommer att 
använda det på något annat sätt. Utan jag har fortfarande den är spärren vad jag 
väljer att presentera på min sida. Men om det är åt nåt håll så är det kanske att man 
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blir ytterligare restriktiv med hur man använder det. Det skulle ju kunna ha en effekt 
utav det.” 

a. Skulle du säga att du känner dig mer medveten? 
”Efter att ha tagit del av det?” 

b. Svarar ”Ja” 
”Ja det skulle jag nog kunna, kanske mer indirekt, kanske inte 
att jag aktivt tänker på det. Sen är jag ju så otroligt begränsad i 
hur jag, till exempel hur det gäller statusuppdateringar o så 
men man blir väl inte mer sugen på att dela fritt efter att tagit 
del av det här” 
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Respondent 8 

Kvinna, 30, Ekonomi, universitet 
 

1. Varför använder du Facebook? 
a. ”Ja det är väl för att hålla kontakt med människor, vad ska man säga…som ett 

socialt forum. ” 
2. Hur tänker du kring din information som du delar med dig av på Facebook, bryr du 

dig om vad som händer med din information? 
a. ”alltså ja, jag är ganska medveten om att informationen inte är min 

som jag lägger upp på Facebook så jag försöker tänka på det. Om man 
tänker i jämförelse med Instagram så använder jag Facebook otroligt 
lite. Mer att man har slutna grupper när man pratar med folk, det har 
jag flera stycken. Och vi använder det i vårt föreningsarbete o för att 
marknadsföra det men privat gör jag ganska lite, lägger upp väldigt 
lite bilder. Om jag lägger upp grejer är det ofta att jag delar något som 
är intressant. Men till skillnad från Instagram, där lägger upp jag 
väldigt mycket bilder.” 

3. Upplever du att du har kontroll över din information på Facebook? 
”Nej gud nej det vet jag att jag inte har. Men alltså jag vet ju att min information inte 
är min, den ägs inte av mig. Men jag ser till att jag har kontrollen över vilken 
information jag väljer att dela med mig men när den väl ligger på Facebook då vet jag 
att det inte är min längre. 

a. Har du ändrat sekretessinställningarna? 
”Ja det har jag, jag har gjort ganska mycket liksom för att spärra av. O sen har 
jag tagit bort väldigt mycket bilder.” 

b. Vilken information är du mest mån om att kontrollera? 
”Ja men det är ju bilder. Bilder liksom. Text. Vad ska dom använda texten till. 
Alltså bilderna kan ju användas på ett helt annat sätt än texten. Texten tänker 
jag är mer till dem som följer mig på Facebook. Men bilderna däremot tycker 
jag att man ska vara försiktig med. Därför gillar jag inte när folk taggar mig o 
så. ” 

 
4. Visste du att viss information alltid är tillgänglig för alla på Facebook och även för 

andra hemsidor? 
a. [Visar avtal] 
”Ja det har man väl förstått. Men man kan ju säga såhär att jag inte har läst det i 
Facebooks användarvillkor. Fast jag har ju aldrig tänkt på att informationen är 
tillgänglig utanför Facebook. Man har väl inte tänkt att det är tillgängligt för alla 
inom Facebook men inte det andra steget där.” 
 
b. Hur känner du kring detta? 
”Jag tycker såhär, eftersom att jag ändå anser mig vara ganska medveten om det 
här så får man väl, alltså ja, det är väl det här man får köpa för att vara delaktig. 
Det jag kan tycka är obehagligt är väl det att många måste gå med i Facebook för 
att vara delaktiga i saker. Till exempel så för oss i vårt lag använder vi Facebook 
som kommunikationsplattform och då har vissa personer varit tvungna att gå 
med o ställa upp på det här för at kunna delta.” 
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5. Har du uppmärksammat annonsering i och med ditt användande på Facebook? 
”Jaa” 

a. Har du reflekterat över vilken typ av annonsering som presenteras 
för dig? 

”Ja o ju äldre jag blir så blir det mer jävla viktnedgångs, 
antirynkkrämreklam får jag. Förr fick jag väldigt lite reklam då jag inte 
var inne på typ nån sån här, för om man är inne gillar ett klädföretag 
eller något så dyker det ju upp i ens flöde men så fort man gillat nåt skit 
då får man ju hela tiden. Men det är ju väldigt såhär könsnormerande 
alltså verkligen smink och parfym och framförallt viktnedgång” 

b. [Visar avtal] 
c. Var du medveten om Facebooks taktiker för att kunna leverera relevanta 

annonser till dig som användare? 
”Ja” 

d. Hur känner du kring detta? 
”Det är väl klart att det är obehagligt men jag tror att det var mer obehagligt i början 
när det började för hade man ju inte så mycket koll liksom men nu, 6 år senare så är 
det här en del av vår vardag så det är klart att det är obehagligt men samtidigt så 
accepterar man det. Det är ju valfritt att vara med på Facebook liksom” 

6. Om någon av dina vänner på Facebook delar exempelvis en bild eller ett inlägg 
skapat av dig, reflekterar du då över vilka som får behörighet till denna bild eller 
detta inlägg? 
”Nej det har jag inte tänkt på” 

a. [Visar avtal]  
”men då kan man ju dela i all evighet” 
b. Var du medveten om att det i detta fall innebär att din bild alternativt ditt 

inlägg kan bli offentligt, det vill säga tillgängligt för ALLA(användare på 
Facebook och utanför)? 
”Nej det där har jag inte tänkt på. Det är just det där utanför, ofta tänker 
man ju inte i alla led utan man tänker ju, när man delar, att den där personen 
kommer reagera, alltså som man har som vänner(på Facebook)” 

c. Hur känner du kring detta? 
”För mig privat så har jag inte så stort problem med det där. Jag har inte några 
problem att dela med mig av det mesta i mitt liv, politiska åsikter o så vidare. 
Men jag kan väl mer tycka att det är obehagligt när det gäller ungdomar som 
använder Facebook o sådär. För om jag hade haft Facebook när jag var fjorton 
femton och fått leva med det när jag var 31 så hade det kanske inte vart så 
roligt. Mer från det perspektivet, men inte för mig själv. ” 

7. I dagsläget kan andra företag och tjänster ingå avtal med Facebook för att kunna ta 
del av viss del av din information när du besöker deras hemsida utanför Facebook. 

a. [Visa avtal] 
b. Var detta något du visste om sen innan? 

”Nej det visste jag verkligen inte om.” 
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c. Hur ställer du dig till detta faktum? 
”Det var väl, jag vet inte, man får få så mycket, så många oönskade effekter 
av att använda något som man använder för att kommunicera med folk. 
Samtidigt tror jag ju inte att man någonsin kan vara off the grid på något 
sätt” 
 

8. Har du någon gång under ditt användande av Facebook läst deras användarvillkor, 
utöver det du läst under denna intervju? 
”Jag tror att jag började men orkade man inte.” 

a. 1 januari 2015 kommer förändringar i användaravtalet för Facebook att 
träda i kraft. Har du uppmärksammat detta? 

”Eh nej, eller man kanske kan ha hört det någonstans…men nej jag tror inte 
det” 
 

9. Hur skulle du vilja beskriva din bild av användandet av information på Facebook 

efter det du fått tagit del av här idag? Är den detsamma som innan? 

”Ja det är väl det här man att vilken omfattning, alltså man vet ju att man inte äger 

informationen man lägger upp men jag kan ju välja vad jag lägger upp. Men trots 

detta, det är väl det här med det här steget längre, hur långa stegen är från där jag 

skriver, eller delar någonting i stunden om att jag köpt nya skor på något sätt kan gå 

så långa led utifrån plattformen Facebook liksom. Det är ju lite obehagligt. Det väl 

just den här hur kommersiellt det är. Det är väl det jag inte reflekterat över. Man 

tänker ju inte på den kommersiella biten utan man tänker ju bara att man har det för 

att hålla kontakten med vänner. Det är ju det här man inte vill tänka på för då får 

man ju ångest. ” 
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