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Abstract 

Since social media is used more today than just a few years ago, it is easier to share our lives 

to the public in just a few seconds. Social media is easily accessible on smartphones, tablets 

and computers which allow us users to use them whenever we want. 

 

Instagram is an example of a very popular social media today. In this paper we focus on how 

younger women think about their privacy when using and publishing pictures on Instagram. 

We have been using a qualitative research method in which ten people were interviewed. All 

respondents agreed that privacy is important when publishing pictures or videos on Instagram, 

but there were also some differences between users with public and private accounts. This 

study’s result demonstrate that previous experience of risk associated with sharing private 

information and user's purpose of sharing on social media, affects younger women's ways of 

thinking about their privacy on Instagram. This is because previous experience of risks affects 

the user's trust towards a social network, which often determines what purpose the user has by 

sharing. The purpose of sharing may in many cases outweigh the risks associated with the 

partition itself, when likes, comments, and an increased number of followers encourage the 

user to continue with its behavior. 
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Förord 

Vi har under hösten 2013 genomfört vår C-uppsats på Institutionen för naturvetenskap, miljö 

och teknik i kursen Medieteknik C, inom programmet IT, medier & design vid Södertörns 

Högskola. 

 

Vi är väldigt tacksamma över det stöd vår handledare Fatima Jonsson har gett oss under denna 

period. Hennes råd och stöd har hjälpt och gett oss självförtroende genom hela processen. 

 

Vi vill också tacka våra respondenter som har medverkat i våra intervjuer. De har gett oss mer 

kunskap om deras syn på integritet i sociala medier och på Instagram. 

 

Tack! 

 

Emma Eriksson och Frida Persson  
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Definitioner 

För att det inte ska bli några missförstånd eller förvirring för läsaren förklarar vi nedan några 

begrepp som ofta används i vår uppsats. 

 

 

 

Applikation:  En programvara som är utformad för att utföra en viss funktion som 

underhållning eller information till användaren. Applikationer finns 

exempelvis på datorer, smartphones eller läsplattor. 

 

Flöde:  Där alla bilder eller all text samlas. De senaste uppdateringarna i 

applikationen hamnar på samma plats där man följer de senaste 

uppdateringarna. 

 

Följa:  När man prenumererar på en annan användare för att kunna se framtida 

publiceringar i flödet. 

 

Hashtag:  När man kategoriserar och länkar sina bilder med hjälp av en ”hashtag” 

(exempelvis: #middag) när man publicerar en bild eller text. Detta gör att 

det blir lätt för andra användare att hitta det man själv har publicerat. 

 

Online:  När man är uppkopplad på Internet och kan umgås med andra människor 

digitalt. 
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1. Inledning 

Vissa människor älskar att sjunga i duschen och andra pratar bebisspråk med sina barn. Dessa 

situationer kan för många människor kännas obehagliga att utföra i andras närvaro. Många av 

oss har också svårt att erkänna att sådana aktiviteter försiggår bakom hemmets fyra väggar, 

medan andra glatt berättar de mest personliga händelserna som de har varit med om. Många 

upplever likaså att den här sortens aktiviteter inte bör nämnas eller hör hemma i ett mer 

begränsat sällskap. Personlig integritet spelar en stor roll i människors liv där en av de mest 

påtagliga funktionerna som den personliga integriteten har, är att skydda oss från obehagliga 

situationer, då varje individ själv ska få bestämma vad hen vill dela med sig av. Detta gäller 

inte enbart i det vardagliga livet utan även i allt vi gör (Bylund, 2013). 

 

Under de senaste åren har sociala medier fått en stor betydelse för människor i dagens 

samhälle, då det är ett nytt och effektivt sätt att kommunicera med varandra. Vi svenskar är 

idag flitiga användare av sociala medier och ägnar ungefär tre timmar i veckan på att besöka 

dem. Detta gör att populariteten hos olika sociala medier ökar (Richardson, Plyhm, 2013). 

Sociala medier är dessutom lättillgängliga på till exempel datorer, smartphones och surfplattor 

och man kan därför använda sig av dem dygnet runt. Då användandet av Internet och sociala 

medier har ökat snabbt finns det många nya sätt att dela information på, exempelvis bilder, 

video, ljud och text (Humphreys, Gill och Krishnamurthy, 2010). 

 

Ett av de mest populära sociala medierna är Instagram som lanserades till iOSenheter 2010 

och Androidenheter under 2012. Instagram har därefter gått från 20 miljoner användare till 

över 130 miljoner användare på bara ett år och definieras därför som ett snabbt växande 

socialt medie (DN, 2013). På Instagram kan användaren enkelt visa sin vardag med hjälp av 

bilder eller filmer som allmänheten sedan kan ta del av. 

 

Trots att användningen och populariteten av sociala medier har ökat redogör Lagercrantz och 

Svensson (2012) i sin artikel Svenskarna mer medvetna om nätriskerna, att svenskarna måste 

bli bättre på att skydda sig mot eventuella risker i och med delning på sociala medier. I 

samma artikel åskådliggörs det även att majoriteten av svenskarna exempelvis inte byter 

lösenord på sitt Facebookkonto eller e-postkonto regelbundet. Detta även om de är medvetna 

om risker som finns. Det här är bara ett exempel på vad som kan orsaka hur användare på 
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olika sociala medier i vissa fall kan bli mer sårbara för olika sorters intrång på sin personliga 

integritet. 

 

Unga vuxna är flitiga deltagare på Internet till skillnad från äldre generationer. Där delar de 

med sig av sina intressen så som musik, publicering av foton och diskussioner (Findahl, 

2012). Tidigare forskning har även visat att kvinnor är mer öppna än vad män är när det gäller 

delning av material på sociala medier. I vår uppsats undersöker vi hur yngre kvinnor ser på sin 

integritet vid publicering av material på sociala medier och Instagram.  

 

Relationen mellan personlig integritet och sociala medier är mångskiftande då begreppet 

integritet har olika betydelser hos olika människor. Begreppet integritet beskrivs exempelvis 

som ”orubbat tillstånd; okränkbarhet; oberoende;” i den Svenska Akademiens ordlista 

(Svenska Akademien 2013). I Nationalencyklopedin (2013) beskrivs personlig integritet som 

en rättighet att få sin personliga originalitet och inre sfär respekterad, samt att inte utsättas för 

intrång på sin personliga integritet och soliditet. Detta innebär att de vill veta sina mål, kunna 

handla efter sina övertygelser, stå emot övertalning samt ha en upplevelse av att ha ett, och 

bara ett, jag. På Datainspektionens hemsida (2013) skriver de att det inte finns någon allmän 

accepterad definition på begreppet personlig integritet. De menar att integritet är en inre 

egenskap som definieras olika hos olika individer. 

 

Begreppet integritet definieras i vår uppsats som en rättighet att själv kunna bestämma över 

sin privata information. Ibland vill man endast dela med sig av privat information till vänner 

och familj, medan många även vill dela samma information offentligt utan att vänner och 

familj kan få tag på informationen (Gross, Acquisti, 2005). 
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2. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur yngre kvinnor tänker kring sin integritet vid 

publicering av material på Instagram. Vi vill dessutom undersöka om de är medvetna om de 

risker som finns vid publicering av material på Instagram samt vilket material de publicerar.  

 

Detta är intressant att undersöka då tidigare studier har visat att yngre personer och kvinnor är 

mer öppna med att dela med sig av material på sociala medier än vad män är. Kvinnor 

uttrycker även en större oro kring risker mot den personliga integriteten, vilket gör det 

intressant att granska hur yngre kvinnor resonerar kring sin integritet vid publicering (Ekman 

och Karlsson, 2011). Vi hoppas att med denna studie kunna belysa yngre kvinnors syn på sin 

integritet på sociala medier i allmänhet. Vi kommer dock främst fokusera på Instagram då det 

är ett relativt nytt socialt medie.  

 

 

 

2.1 Frågeställningar 

Huvudfråga 

 Hur resonerar yngre kvinnor kring sin personliga integritet vid publicering av material 

på Instagram? 

 

Frågor som hjälper oss att besvara huvudfrågan 

 Vilken betydelse har den personliga integriteten för yngre kvinnor vid publicering av 

material på Instagram? 

 Vad påverkar yngre kvinnors inställning till sin personliga integritet på Instagram? 

 Vilken roll har Instagrams två kontotyper för vad yngre kvinnor väljer att publicera? 

 Vilka strategier har yngre kvinnor för att skydda sin integritet? 

 Vilka risker ser yngre kvinnor när de publicerar material på Instagram? 
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2.2 Avgränsningar 

Avgränsningen som har gjorts från sociala medier i allmänhet till mediet Instagram bygger på 

den tidigare forskningen inom deltagande och integritet inom sociala medier. Dessa tidigare 

studier har för det mesta fokuserat på integritet på sociala medier som Twitter, Facebook och 

Flickr. Forskning kring integritet inom bildcommunityt Instagram finns däremot i färre 

exemplar, vilket kan bero på att Instagram är ett relativt nylanserat nätverk. Detta gör 

Instagram intressant att undersöka. 

 

Det här är ett exempel på två studier som riktar sig till det område som vi vill undersöka. Den 

första är Sarah Weman och Erik Molins studie (2012) om hur användarna resonerar när de 

lägger upp bilder på Instagram. Studien fokuserar dock mer på hur Instagram används och vad 

applikationens filterfunktion har för betydelse för användandet, än vad den riktar sig till 

integritet. Den andra studien som är skriven av Erla Andersson (2013) har i syfte att 

undersöka ungdomars inställning till den personliga integriteten på sociala medier.  

Skillnaden mellan dessa studier och vår är att de antingen inte fokuserar på integritet eller 

enbart ungdomar, integritet och sociala medier i allmänhet. Vi vill med vår studie både belysa 

Instagram och yngre kvinnors syn på den personliga integriteten. Detta eftersom tidigare 

forsning har kommit fram till att kvinnor och yngre människor känner sig mer bekväma med 

att dela med sig av sina liv på sociala medier, än män och äldre Internetanvändare (Ekman 

och Karlsson, 2011). Enligt Friedman, Kahn och Borning (2006) skiljer sig även reaktionerna 

över integriteten åt mellan könen. Fler kvinnor än män yttrade en oro över sin integritet och 

om hur deras material skulle kunna spridas. Då unga individer är mer aktiva och öppna på 

sociala medier än äldre generationer fokuseras vår uppsats på yngre kvinnor i ålder 18-25 år.  

 

På grund av att personer under 18 år är omyndiga och då behöver målsmans tillstånd, ansågs 

åldersgränsen 18 år som en representativ ålder för yngre kvinnor, samt en åldersgräns som 

förenklade arbetet under studiens begränsade tid (Qwist, 2011). Av samma orsak har vi också 

avgränsat vår undersökning till respondenter som befinner sig inom Stockholmsområdet. 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt introducerar vi forskning kring fenomenet sociala medier, samt det sociala 

nätverket Instagram för att läsaren ska få en fördjupad förståelse om vad det är. För att 

förtydliga vad Instagram är kommer det att göras en beskrivning om vilka funktioner som 

finns samt hur de används. 

 

3.1 Sociala medier 

Det finns ingen klarhet i vad sociala medier är idag, termen förvirrar bland annat chefer och 

akademiska forskare (Kaplan och Haenlein, 2010). De vet inte hur sociala medier skiljer sig 

från begreppen Web 2.0 och användargenererat innehåll, därför är det logiskt att ta ett steg 

tillbaka för att se vart sociala medier kommer ifrån och vad de innehåller. Med hjälp av 

lanseringen av Myspace (2003) och Facebook (2004) kunde man skapa termen sociala medier 

så som vi ser den idag (Kaplan och Haenlein, 2010). 

 

Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är Web 2.0 en plattform för utvecklingen av sociala 

medier och det användargenererade innehållet kan ses som summan av alla de sätt en individ 

använder sig av dessa sociala medier. 

 

Kaplan och Haenlein (2010) hävdar att begreppet självpresentation är en typ av social 

interaktion mellan människor där dessa har en önskan att styra de intryck andra individer 

bildar av dem på sociala medier. Användare av sociala medier har en önskan om att skapa en 

bild som är förenligt med ens egen personliga identitet, till exempel om man publicerar en 

bild på sig själv när man har snygga kläder på sig anses man vara ung och trendig. En sådan 

presentation sker genom självutlämnande, det vill säga den medvetna eller omedvetna 

uppenbarelsen av personlig information som är förenlig med den bild man vill ge av sig själv. 

 

Louise Richardson hävdar att Stiftelsen för Internetinfrastrukturs nya statistik för en 

kommande rapport, visar att svenskar spenderar cirka tre timmar i veckan på sociala medier. 

Det mest populära sociala mediet är Facebook men Instagram och Twitters popularitet ökar 

ständigt, framförallt hos yngre användare (Plyhm, 2013). 
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3.2 Instagram 

Instagram är en fotoapplikation som främst används på smartphones men också på webben: 

www.instagram.com, där användarna kan dela med sig av egna bilder och, sedan 2013, videos 

från och genom sina användarkonton. Enligt Instagram själva föreställer de en värld som är 

ansluten via fotografier (Instagram, 2013a). 

 

Instagram grundades av Kevin Systrom och Mike Krieger (Instagram, 2013b). Idag är 

Instagram ett omtyckt socialt medie med över 100 miljoner användare runt om i världen sedan 

applikationen lanserades 2010 (Rosenqvist, 2013). Ungefär 15% av befolkningen i Sverige 

använder fototjänsten (Ryde, 2013).  

 

Det är kostnadsfritt att ladda ner och bli medlem på Instagram och applikationen finns 

tillgänglig på Apple iOS och sedan 2012 även på Android-enheter, vilket gjorde att 

användarantalet ökade kraftigt samma år (Gunnarsson, 2012). Instagram är lätt att använda 

och kräver inte mycket ansträngning vilket är en anledning till varför det har blivit så populärt 

(Frommer, 2010). För att bli medlem på Instagram krävs det att användaren är minst 13 år 

gammal och har en e-postadress (Instagram, 2013d). 

 

När man blir medlem på Instagram är man automatiskt offentlig och vem som helst kan då 

följa en användare för att kunna se framtida publiceringar i sitt Instagramflöde. Som 

användare kan man också välja att vara privat, det vill säga att låsa sitt konto, där den 

användaren måste godkänna framtida följ-förfrågningar. Om man har ett privat och låst konto 

kommer enbart de som fått tillåtelse att följa användaren kunna se framtida bild- och 

videopubliceringar (Instagram, 2013c). 

 

När man har skapat ett användarkonto tar man en bild eller spelar in en video som man senare 

kan lägga ett valfritt filter på, skriva bildtext samt tagga en plats man befinner sig på (Miller, 

2010). Sedan 2013 kan användarna även tagga personer på bilderna där dessa bilder sedan 

hamnar i ”foton av dig” på ens egen användarprofil (Segolsson, 2013). När användaren ska 

lägga upp en nytagen bild kan de välja att dela med sig av bilden på andra populära sociala 

medier till exempel Facebook, Twitter, Flickr och Tumblr (Frommer, 2010). 

 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
http://www.lillagumman.se/jenny-ohrn-segolsson
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Användarna kan kommentera och gilla andra användares bilder vilket gör applikationen 

interaktiv mellan användare (Instagram, 2013a). 

 

På Instagram använder man sig ofta av en hashtag som strukturerar olika ämnen och 

kategorier i ett digitalt sammanhang. Genom dessa hashtaggar, som man kan skriva i 

bildtexten när man publicerar en bild eller i kommentarsfälten, är det lätt att hitta innehåll och 

bilder från många olika användare som har använt sig av en speciell hashtag. Det finns inga 

färdiga hashtaggar utan det är användarna själva som skapar dem. Instagram är ett socialt 

medie som är beroende av hashtaggar, då det är det enda sättet en användare kan hitta en 

annan bild om man inte väljer att söka på en befintlig användare. Möjligheten med dessa 

hashtaggar är också att fler kan hitta en användares bilder och man kan då få fler följare och 

gillningar (Strandh, 2013). 
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4. Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt tar vi upp tidigare forskning och teorier inom integritet och sociala medier, samt 

hur begreppet integritet definieras. Vi har för att få en fördjupad bild av begreppet integritet 

utgått från tre olika perspektiv. Dessa perspektiv är integritet inom design, identitet och 

integritet online, samt integritet inom sociala medier. 

 

 

4.1  Begreppet integritet 

Begreppet integritet har diskuterats flitigt i tidigare forskning. Trots detta finns det skilda 

meningar kring hur begreppet integritet ska definieras. Enligt Gershagen (2013) bygger 

integritet på tanken om en trygg zon där den enskilda individen själv ska ha möjligheten att 

avgöra vem som får ta del av personliga uppgifter samt vilka individer som ska få närma sig, 

psykiskt och fysiskt. Författaren nämner att det är svårt att definiera vad rätten till personlig 

integritet är eftersom dess innehåll bestäms av den personliga uppfattningen av en enskild 

situation. Enligt den tidigare forskningen inom sociala medier och integritet definierar 

Pearson (2009) integritet som en mänsklig rättighet. Han nämner även att det finns olika 

former av rättigheter inom integriteten, vilket är rätten att vara ifred och rätten av att ha 

kontroll över personlig information. I Agre och Rotenbergs (1997) vetenskapliga artikel om 

teknologi och integritet definieras integritet snarare som ett mänskligt värde än en rättighet, 

vare sig det gäller frågor som rör sig runt design av tjänster, spridning av information eller 

integritet inom företag och myndigheter. 

 

Enligt Bylund (2013) kan osäkerheten kring begreppet integritet bero på mångfalden av dess 

innebörd. Om det som ska definieras är så pass svårfångat att det blir svårt att definiera, 

begränsas innebörden tills begreppet blir hanterbart. Författaren visar att litteratur erbjuder ett 

överflöd av korta och exakta tolkningar av begreppet integritet.  
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Dessa tolkningar är: 

 

 Fysisk integritet, som innefattar att värna om den mänskliga kroppen och om rätten att 

skylta den i bestämda situationer. Intrång på den fysiska integriteten kan innebära 

kompulsion som polisingripanden eller oförmärkt fotografering där den berörda inte är 

medveten om situationen. 

 Datorskydd, som innefattar insamling, hantering och lagring av information som kan 

relateras till individer. 

 Finansiell integritet, innefattar den information som kan påverka individers 

ekonomiska tillstånd. 

 Social integritet, innefattar relationer mellan individer så som vänner, bekanta, familj 

eller främlingar. Vilka ingår i familjen och vilka är obehöriga till en viss information? 

 Etnisk, religiös och politisk integritet, innefattar den information som visar individers 

härkomst och övertygelse. 

 

 

Då begreppet integritet har en bred definition och ämnet sociala medier är ett brett begrepp, 

kommer vi i vår studie definiera integritet som en rättighet att själv kunna bestämma vilken 

information som är synlig samt vem som har tillgång till denna information. Definitionen 

bygger på det de ovan nämnda begreppsförklaringarna har gemensamt. Det vill säga är social 

integritet, etnisk integritet, finansiell integritet, datorskydd, personlig integritet och fysisk 

integritet. Definitionen kommer i denna studie även i stor utsträckning nämnas som personlig 

integritet, då studien fokuserar på Instagrams användare, med personliga åsikter, material och 

syften. 

Den personliga integriteten bestäms av den personliga uppfattningen av en enskild situation 

(Gershagen. C ,2013). 
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4.1 .1  Personlig integritet inom den privata sfären 

Den personliga integriteten inom den privata sfären uttrycks enligt Bylund (2013) ofta i 

rättighetstermer utifrån ett juridiskt perspektiv. Med den privata sfären menas det område som 

känns privat vilket kan inkludera åsikter, kropp, hem, familj och vänner. Vad som anses vara 

privat är även högst individuellt. 

 

Redan på 1300-talet innehåller den svenska Södermannalagen avsnitt om ”hemfrid och 

manhelgd” som belyser fria individers rättigheter och skydd mot kränkningar av personliga 

ägodelar, kropp, hem och heder. Pettersson (2006) tar upp en liknande lag som idag är skriven 

i regeringsformeln 2 kap. 3 § 2. Varje medborgare skyddas mot kränkning av sin personliga 

integritet genom att uppgifter om individen registreras med hjälp av automatisk datahantering. 

 

Möjligheten att kunna uttrycka åsikter utan oro för olämplig påverkan från andra individer är 

enligt Bylund (2013) en demokratisk grundsten och en mänsklig rättighet. Detta omnämns 

som förbudet mot åsiktsregistrering eller skydd för rösthemlighet. Dessa anses vara viktiga för 

att varje individ ska få chansen att välja politiska företrädare utifrån sin egen personliga 

inställning. Författaren definierar också begreppet personlig integritet som möjligheten att 

kontrollera andras tillgång till sin personliga information. Bylund (2013) menar att detta är ett 

viktigt villkor för att kunna bevara variationen av sociala relationer, eftersom förhållandet 

mellan människor bestämmer hur man agerar inför dem. 

 

 

4.2 Integritet inom design   

Vid design av tjänster online eller via annan teknik är det viktigt att ta hänsyn till integritet 

under hela designprocessen om tekniken innefattar risker eller frågor kring integritet. Detta 

har visat sig vara en gemensam aspekt vid design och integritet enligt de studier som tas upp i 

detta avsnitt. En artikel som belyser integritet i designprocessen handlar om design av 

molntjänster, som är den svenska översättningen för Cloud Computing (Pearson, 2009).   

 

Molntjänster är en teknik för att lagra information med hjälp av Internet som plattform. Detta 

betyder att mjukvara som tillhör datormoln kan köras på flera enheter samtidigt (Hållfast, 

2010). Ett problem inom datormoln anses vara säkerheten av privat information. Pearson 

(2009) berättar att detta påstående grundar sig i en undersökning där 109 IT-experter fick 
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svara på frågor angående datormoln. Resultatet visade sig vara att säkerheten var det största 

skälet till att många företag inte använde datormoln på grund av oron kring att personliga 

uppgifter skulle läcka ut och därmed blotta företagets integritet (Hållfast, 2010). 

 

Utmaningen vid design av molntjänster är att designa på ett sådant sätt att risker för integritet 

minskar. Pearson (2009) trycker på att integritet ska implementeras i ett tidigt skede och sedan 

fortsätta belysas under hela designprocessen och att det inte räcker att tillämpa åtgärder i 

slutet av processen. Det är även viktigt att lugna användares rädslor vid användning av 

datormoln. Dessa rädslor uppstår när användaren anser att informationen kring varför 

personliga uppgifter begärs känns otydligt, samt om uppgifterna kommer behandlas eller 

spridas till andra användare. Bristen på kontroll leder, enligt Pearson (2009), till 

misstänksamhet och brist på förtroende till tjänster på Internet. 

 

”Värdekänslig design” är en teoretisk grundad metod för utformning av teknik som tar hänsyn 

till mänskliga värden under hela designprocessen (Friedman, Kahn, Borning, 2006). Exempel 

på mänskliga värden kan vara sådant som människor värdesätter i sina liv, exempelvis 

personlig integritet, vänskap, utbildning eller familj.  

 

Vid design av teknik och produkter, med hjälp av ”Värdekänslig design”, tillhandahåller de 

olika värdena vilka egenskaper hos tekniken som är lämpliga samt om de befintliga tekniska 

egenskaperna stödjer eller hindrar mänskliga värden. Detta betyder att en given design kan 

passa bättre till en aktivitet än en annan men också att en teknik som inte stöds av vissa 

värden kan vara svår att genomföra i verkligheten eftersom att individer kan ta illa upp 

(Friedman, Kahn, Borning, 2006). 

 

En fältstudie, som gjorts i samband med Friedman, Kahn och Bornings artikel (2006), kopplas 

till ovanstående påstående om mänskliga värden som stöds av tekniken samt vilka funktioner 

som är lämpliga. Fältstudien fokuserar på hur användandet av HD - plasmaskärmar i en 

kontorsmiljö påverkar människors värden när det gäller tekniska tillämpningar. Dessa 

plastmaskärmar har i syfte att ge en arbetande individ i ett kontor utan fönster ett konstgjort 

fönster att titta ut i med hjälp av en livekamera med bilder från den fysiska världen utanför, 

exempelvis ett vackert landskap. Författarna beskriver i studien hur tekniken både gynnar och 

hindrar mänskliga värden utifrån två perspektiv, den som bevakar och de som blir bevakade. 
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Värdet integritet påverkar inte den bevakande och de bevakade på samma sätt. De bevakade, 

vilka är de individer som omedvetet har fått bilder på sig publicerade på denna plasmaskärm, 

kan enligt författarna ta illa upp. Författarna beskriver att denna teknik potentiellt skulle 

inkräkta på individers personliga integritet om tekniken skulle börja användas bland 

allmänheten för att man då kan känna sig ”bevakad” (Friedman, Kahn, Borning, 2006). 

 

 

4.3 Identitet och integritet online 

Den fysiska identiteten och den identitet som skapas på Internet är genom dagens teknik lätt 

att hålla isär. Många användare har exempelvis en eller flera identiteter online som skiljer sig 

från den fysiska. Detta beror delvis på hur individer vill framstå men också vilken roll de vill 

ha på olika forum. Så som en karaktär i ett spel, en åsiktsbenägen bloggare eller en 

kontaktsökande person på sociala nätverk (Lindqvist, och Thorslund, 2011). Författarna 

skriver dock att ens personliga integritet blir mer sårbar ju mer tid en individ har lagt ned på 

sina identiteter. 

 

Lindqvist och Thorslund ger ett exempel på hur integriteten kan komma till skada. De berättar 

att det är lätt att utforska vem man är som person i verkligheten genom en enkel sökning på 

Google. En användare kan till exempel på sitt Facebookkonto lägga in en länk till Instagram 

som därifrån hänvisar till dennes blogg. I bloggen beskriver personen var den utför sina 

fritidsintressen som sedan länkas vidare till en klubbs hemsida där bilder och annan 

information visas offentligt. Författarna menar att varje profil lägger till en ytterligare 

pusselbit till vem en individ egentligen är. En pusselbit kan verka oväsentlig men när fler bitar 

läggs på plats blir det ofta mer känsligt (Lindqvist och Thorslund, 2011). 

 

Synen på det sociala livet har med hjälp av Internet förändrats. Idag kan man utan att lämna 

sin bostad skapa nya kontakter vilket resulterar till att det blir lättare att känna att man som 

individ tillhör en grupp. Onlinespel eller onlinevärldar som det också kallas är intressant att 

titta på när det gäller identiteter. Exempel på onlinevärldar är World of Warcraft och MUD. 

Här kan en användare skapa en karaktär och utföra saker som inte är möjligt i det verkliga 

livet (Persson och Vasilescu, 2009). Författarna skriver också att den ursprungliga identiteten 

lämnas när en användare intar en roll i ett onlinespel och det skapas då en del av en ny 

identitet. 
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Att skapa nya identiteter vid onlinespel kan kännas som ett säkert sätt att skydda sin identitet. 

Peder Stenberg (2011) berättar dock i sin studie om onlinevärdar att de användare som han 

har kommit i kontakt med i sin observation är människor som han har spenderat många 

timmar med online. Dessa användare har blivit mer som vänner då berättelser och 

diskussioner om de mest privata detaljerna i deras liv har tagits upp. Frågan är bara hur man 

skiljer på vad som är verkligt och vad som kan ta skada på ens integritet, eftersom det många 

gånger är lätt att ta reda på vem som gömmer sig bakom skärmen (Lindqvist och Thorslund, 

2011).   

 

I det digitaliserade samhället samlas all information från ett köp av en låt på iTunes, 

incheckning på en flygplats till genomgång till tunnelbanan. Denna typ av data brukar 

benämnas ”Big Data” och används bland annat för att lära känna och analysera konsumenten 

(Bastin och Jansson Hobohn, 2013). Kontrollen över den personliga informationen online går 

förlorad enligt dagens konsumenter. Enligt Bastin och Jansson (2013) väljer exempelvis 

hälften av Internetanvändarna att inte handla online eftersom att det då skulle innebära att de 

tvingas blotta sin personliga identitet och hota en personlig integritet. 

 

 

4.4 Integritet och sociala medier 

Av den orsaken att forskning kring vad som anses vara privat på det sociala mediet Instagram 

är svår att få tag på utgår detta kapitel från teorier om liknande begrepp inom sociala medier. 

Dessa teorier är exempel på vad som kan vara orsaken till vad som anses vara privat på 

sociala medier. De vetenskapliga teorierna som nämns i de valda artiklarna är uppdelade i sex 

kategorier: personlig integritet, risker, erfarenhet och attityd, användarnas identitet samt 

motivation till att dela.  

 

4.4.1  Personlig integritet på sociala medier 

I en studie gjord av Jacob Kramer-Duffield och Carolyn Hank (2009) skriver författarna om 

en artikel i Washington Post som handlar om en händelse där en mamma har lagt ut bilder på 

sitt barn på det sociala nätverket Flickr. För att försäkra sig om att bilderna endast skulle delas 

mellan henne själv och hennes föräldrar markerade hon dem som privata, med undantag för 
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hennes föräldrar. Detta bidrog till att bilderna enbart kunde visas av två personer. Hon blev 

därför förvånad över att bilden senare hade över 1000 visningar. Författarna av studien anser 

att detta avslöjar att material som publiceras på sociala nätverk är avsedda för att vara 

offentliga och att man inte kan lita på att allt är privat. 

 

Humphreys, Gill, och Krishnamurthy (2013) nämner i sin studie, om integritetsfrågor på 

Twitter, att personlig integritet på sociala medier i allmänhet är komplicerat eftersom att man 

inte vet vem som kan få tillgång till den personliga informationen och hur den informationen 

kan användas på ett oönskat sätt. Det ska betyda att man har kontroll över sina uppgifter och 

det som läggs upp på användarkontot när man har ett privat konto. När inställningen ”privat 

profil” inte är aktiverad har användarna dock i syfte att dela med sig av det de publicerar. De 

är då mer öppna med att andra kan se privat information. 

 

Något som många användare av sociala medier ofta får uppleva är när man blir taggad i en 

bild av en annan användare. Det är något man inte kan påverka helt vilket gör taggning, av 

andra personer än sig själv, till en teori om vad som är personligt (Ekman och Karlsson, 

2011). Detta eftersom att vara privat enligt Humphreys, Gill, och Krishnamurthy (2013) är att 

ha kontroll över ens uppgifter och det som läggs upp. 

I en kandidatuppsats, skriven i Stockholm, undersöker författarna om var gränsen går mellan 

privat och publikt på Twitter (Ekman och Karlsson, 2011). Syftet med uppsatsen var att ta 

reda på var gränsen går mellan privat och publikt enligt de intervjuade Twitteranvändarna. 

Författarna berättar att respondenterna i deras studie ansåg att taggning av personer, som inte 

själv väljer det, är på gränsen till privat och kan därför vara olämpligt. De menar att 

information om de själva inte är privat men att om man publicerar material som handlar om 

en annan människa så är det olämpligt. Författarna analyserar kring varför detta är privat och 

nämner att det kan bero på att många användare är väldigt öppna om sina liv men att det blir 

känsligt när användare nämner privata saker om andra som möjligen inte är godkänt att 

publiceras av dem. Exempel på olämpliga publiceringar kan vara rasistiska och kränkande 

kommentarer eller bruk av droger. 
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4.4.2 Risker inom integritet 

Några risker som finns inom sociala medier är spridning av falsk information, stulna 

identiteter och stöld av inloggningsuppgifter. Detta nämner Jan Wennström (2012) i sin 

artikel om informationssäkerhet och sociala medier. Författaren menar att profiler kan 

missbrukas med avsikt att sprida falsk information om ett företag eller en individ. Ett exempel 

på detta är att det har lagts upp hemsidor och falska profiler som utger sig för att vara ett 

specifikt företag eller individ. Dessa händelser kan enligt Wennström (2012) verka ofarliga 

men det kan få förödande konsekvenser för individernas bild utåt samt medföra 

informationssäkerhetsrisker. 

 

Humphreys, Gill, och Krishnamurthy (2010) nämner risker i sin artikel om integritetsfrågor 

på Twitter. Enligt dem genererar sociala medier stora möjligheter till att hålla kontakten eller 

hitta nya vänner men att det i samband med fördelarna finns risker som man som användare 

måste ta hänsyn till. De nämner också i denna artikel att felaktig användning av personlig 

information kan öka risken till identitetsstöld. En risk som författarna tar upp extra mycket är 

risken som uppstår när användarens position delas. Denna risk är enligt författarna inget nytt 

utan har funnits långt innan sociala mediers uppkomst. Sociala medier har däremot gjort 

risken för till exempel inbrott större eftersom det möjliggör delningen av position genom en 

snabb knapptryckning. 

 

4.4.3 Individens attityd och erfarenhet till delning 

Medvetenheten om de risker som finns, och att användarens bilder på sociala nätverk delas 

med andra, är inte en okänd nyhet. Ekman och Karlsson (2011) skriver att ungdomar 

framförallt förlitar sig på de sekretessinställningar som finns och att det ska skydda deras 

privata information. Många användare är däremot omedvetna om vilka risker som finns i och 

med medlemskap på sociala medier.   

 

I artikeln Living a private life in public social networks: An exploration of member self-

disclosure (Chen. R, 2012) undersöker författaren fenomenet med det frivilliga 

självutlämnandet bland sociala nätverk. Studien visar att medlemmar på sociala medier har 

blivit allt mer tveksamma till att dela information i och med att fenomenet sociala medier har 

växt och därmed användares medvetenhet om de risker som finns. Chen menar att dessa 

personer inte gärna avslöjar något om sig själva och använder enbart sociala medier med 
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privata inställningar. Då kan enbart godkända och pålitliga vänner se användarens 

information.   

 

I Chens (2012) artikel visas en modell som illustrerar hur individers attityd till olika sociala 

nätverk påverkar hur bekväma de är med att lämna ut privat information (Bilaga 1). Om en 

användare till exempel litar mer på ett socialt nätverk än ett annat, skiljer sig det hur privat 

information användaren delar med sig av på de olika nätverken. Individen brukar då vara mer 

personlig på ett nätverk än ett annat. 

 

Forskningsmodellen pekar även på att attityden till delning på sociala nätverk utvecklas och 

förändras utifrån personliga erfarenheter. Exempel på sådana erfarenheter är utåtriktning, 

upplevd kritiskt materialinnehåll och upplevd risk på Internet. Slutligen sammanfattar Chen 

(2012) att användarens personliga oro, så som värdet av att vara privat, påverkar relationen 

mellan attityd till delning och delningen i sig. 

 

Klang (2006) skriver i sin artikel om tillit och teknologi att tillit definieras som det förtroende 

som en individ har till en annan individ, produkt eller tjänst. Det en individ beslutar sig att lita 

på beror på den information och erfarenhet användaren har fått. Författaren nämner även att 

människor gärna deltar i komplicerande sociala situationer men att de är vana med att leva 

livet genom att delta utan att reflektera över deltagandet och dess konsekvenser. Han menar 

att individer först reflekterar över tillit när ett fel inträffar i exempelvis en produkt eller en 

tjänst. 

 

Bishop (2007) nämner att en orsak till att vissa individer väljer att inte använda sig av sociala 

medier kan vara för att deras behov inte uppfylls eller att de tidigare har varit med om negativ 

eller ogynnsam respons. Mängden information som behövs för att användaren ska kunna 

bestämma om man litar eller inte litar på en tjänst kan dock variera i olika situationer. Tillit 

kan även utvecklas, antingen växa eller minska. För varje beslut som en individ tar och som 

resulterar till något positivt, utvecklas förtroendet och individens tendens att lita och använda 

tjänsten (Klang, 2006). 
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4.4.4 Individens motivation till delning 

I en vetenskaplig artikel, som undersöker hur bilder kan främja sociala kontakter online, visar 

en av undersökningarna att orsaken till att användare tar bilder och laddar upp dem på sociala 

medier är för att de känner en stor passion för att fånga ögonblick i livet och sedan dela dessa 

ögonblick med sin familj och sina vänner (Clifton och Faste, 2012). Författarna menar att det 

som motiverar användare är till exempel förmågan att dela med sig. Användare av sociala 

medier ansåg att detta var en stark motivation till att fortsätta med beteendet. Författarna 

identifierade också en till motivation som ansågs vara viktig vid användning av sociala 

medier. Denna motivation är att hålla sig uppdaterad på vänners liv. 

 

Motivationer har både för och nackdelar. Fördelarna är bland annat motivationen till att hålla 

kontakten och skapa nya relationer. Det finns dock risker inblandat och användare kan reagera 

olika på vad som är för privat eller inte. Ett exempel som Clifton och Faste (2012) tar upp är 

ett svar från en intervju där en individ inte gillade att han blev taggad på bilder på Facebook. 

Han tyckte att detta kändes som ett intrång på hans privatliv. Han skulle dock inte ta bort 

taggen eftersom han ansåg att andra vänner kanske ville se hur han såg ut och vad han gjorde 

idag.  

 

4.4.5  Identitet inom sociala medier 

Enligt Ekman och Karlsson (2011) har ens identitet ett stort inflytande på vad som anses vara 

privat eller offentligt på Twitter. I denna studie definieras identitet bland annat som 

personlighet, ålder och kön. Vad en person anser vara privat kan skilja sig helt från en annan 

individs åsikter. De menar att en individ kan anse att bilder på vad man har ätit till middag är 

för privat, medan en annan tycker att det är okej att skriva om ens relationsstatus och dess 

detaljer. Författarna kommer till slut fram till att det är svårt att definiera vart gränsen mellan 

privat och publikt går. 

 

Attityden till vad som anses vara privat vid delning kan även, som nämnts tidigare, bero på 

ålder och kön (Chen, 2012). Mängden personlig information som visas i profiler minskar till 

exempel, enligt författaren, ju äldre man blir. 

         



23 

 

Det finns information om att kvinnor känner sig mer bekväma med att dela med sig av sin 

information än män. En studie som Ekman och Karlsson (2011) tar upp i sin artikel handlar 

om attityden till integritet och Facebooks användning. De kommer fram till att oron kring 

sekretess avgjorde de äldre individernas användning av Facebook medan oron inte kunde 

förutspå yngre individers deltagande. Studien visade att unga troligen skulle fortsätta att vara 

aktiva, även om de var oroliga för sin privata information. Informationen visar dock att yngre 

användare använder sig av de privata inställningarna som finns medan de äldre användarna är 

mindre benägna av att ändra sina inställningar till privat. Författarna skriver att ungdomar är 

mer villiga att ge ut information än vuxna, som är mer medvetna om risken för intrång i 

privatlivet. 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

Enligt Bell (2011) kan man börja fundera på hur man ska samla in information när man har 

bestämt sig för ett ämne, slipat formuleringar och specificerat frågeställningarna. När vi hade 

bestämt oss för vad som skulle undersökas i vår explorativa studie valde vi att samla in 

information med hjälp av enbart kvalitativa intervjuer. Fördelen med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer är att kunna ta emot kvalitativa beskrivningar av respondenternas 

livsvärld och tolka deras mening (Kvale, 1997). Genom kvalitativa intervjuer kommer man 

också närmare människan. 

 

Intervjun var halvstrukturerad vilket innebär att den innehåller en rad teman och förslag till 

relevanta frågor. Det finns, på samma gång, möjlighet att göra förändringar när det gäller 

intervjufrågornas ordningsföljd om det behövs för att kunna följa upp svaren från 

respondenterna (Kvale, 1997). 

 

Innan de tänkta intervjuerna utfördes testades frågorna för att se om de kunde användas och 

ge oss gynnsamma svar. Frågorna testades med hjälp av två pilotintervjuer där personerna 

som intervjuades tillhörde vår målgrupp. Respondenternas svar i pilotstudien användes inte i 

studiens slutliga resultat, utan enbart för att kunna utveckla frågorna, göra dem tydligare och 

mer relevanta för vårt uppsatsämne. 

 

5.2 Målgrupp och urval 

I vår undersökning har en specifik målgrupp valts ut: yngre kvinnor mellan 18 och 25 år som 

bor i Stockholm och som använder, samt publicerar material på Instagram. Urvalet gjordes 

utifrån våra egna facebookkonton där vi slumpmässigt plockade yngre kvinnor som hade ett 

konto på Instagram. För att veta om de använde sig av Instagram tittade vi på Instagrams 

sökfunktion (där man kan hitta sina Facebookvänner på Instagram) och därefter kontaktade vi 

dem. Alla som blev tillfrågade tackade ja men för att vi skulle vara förberedda hade vi valt ut 

totalt 15 kvinnor, då fem av dem skulle bli tillfrågade ifall någon av våra 10 första utvalda 

respondenter, inte hade velat ställa upp på en intervju.  
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5.3 Etik 

Vi har innan de genomförda intervjuerna berättat för respondenterna vad vår forskning har för 

syfte och att intervjuerna är frivilliga. Det betyder att respondenterna har rättigheten att avstå 

från vissa frågor eller avsluta intervjun (Bell, 2011). Vi har också varit tydliga med att 

informera respondenterna att intervjuerna behandlas konfidentiellt. Det är endast vi som vet 

vilka individer som har deltagit eftersom frågor om integritet kan upplevas som ett känsligt 

ämne. Det är därför viktigt att kvinnorna som deltar inte ska kunna identifieras (Bell, 2011).  

 

De illustrationer som skapats i samband med beskrivningarna av respondenterna har godkänts 

av de som medverkade i intervjuerna. Vid tillverkningen av dessa bilder var vi medvetna om 

de risker som skulle kunna inträffa om illustrationerna var för avslöjande. Det skulle då också 

inkräkta på respondenternas anonymitet. Därför avbildar illustrationerna enbart kvinnornas 

intresse och en siluett som är fritt illustrerat, för att skapa en relation mellan läsare och 

respondent i resultatdelen. Med fritt illustrerat menar vi att illustrationerna inte avbildar ett 

befintligt foto, utan har illustrerats fritt för hand.  

 

5.4 Kvalitativa intervjuer 

Sammanlagt intervjuades 10 kvinnor i blandade åldrar mellan 18-25 år. För att våra 

respondenter skulle lita på oss, då våra frågor kunde uppfattas som känsliga, intervjuades de 

ensamma i en lugn hemmamiljö. Vi småpratade med respondenterna innan intervjuerna för att 

skapa en trevlig stämning och en avslappnad relation oss emellan. Det gjorde att kvinnorna 

verkade lugna. En annan anledning till att kvinnorna kände sig trygga under intervjun kan 

vara på grund av att vi är i samma ålder och bekanta med respondenterna. 

 

För att vi skulle vara väl förberedda inför intervjuerna skapades ett intervjuschema för att 

hålla ordning på våra frågor och när eller hur de skulle ställas. Intervjuschemats frågor 

kategoriserades beroende på vilket tema varje fråga hade för att skapa en ordnad struktur (se 

bilaga). Dessa teman var: Grundfrågor som inkluderar frågor om respondenternas intressen 

och sysselsättning, Kontot, Integritet, Material på Instagram, Var går gränsen? och Utvalda 

bilder.  



26 

 

Respondenterna fick i början av intervjun presentera sig själva gällande deras kön, ålder, 

sysselsättning, intressen eller något annat intressant kännetecken. Därefter ställdes frågor om 

Instagram och användandet, för att få en förståelse kring hur länge de har haft Instagram eller 

varför de använder Instagram. Intervjuerna avslutades med att respondenterna fick svara på 

några frågor kring tre utvalda bilder från varje respondents Instagramkonto. Detta för att 

undersöka om respondenternas svar stämmer överens med hur kvinnorna resonerar och agerar 

i praktiken. Varje intervju tog ungefär 25-35 minuter. 

 

En ljudinspelning är i flera fall bra att använda sig av när man samlar in information genom 

intervjuer, då man lättare kan kontrollera den exakta ordanalysen i det man vill citera i 

uppsatsen. Det är även lättare att ge respondenten full uppmärksamhet när intervjufrågorna 

besvaras (Bell, 2011). Det är idag en vanlig metod att använda sig av en inspelning när man 

genomför intervjuer så att de kan behandlas mer utförligt. Mikrofonen har placerats nära 

respondenten och vi har träffat respondenterna i lugnare miljöer (Kvale, 1999).  

 

5.5 Analysmetod 

Efter avslutande intervjuperiod transkriberades de inspelade intervjuerna så att vi lättare 

skulle kunna komma tillbaka till svaren, utan att behöva spola fram och tillbaka eller pausa. 

Varje intervju resulterade i tre till fyra transkriberade sidor.  

 

För att få fram relevant data från de transkriberade kvalitativa intervjuerna använde vi oss av 

grunden till den tematiska analysmetoden. Denna metod bygger på ett ramverk där resultat 

från insamlad kvalitativ data delas in i teman som tas fram genom noggrann läsning och 

kodning av de transkriberade intervjuerna. När relevant data är uppdelat i teman ska språket 

ändras så lite som möjligt och förkortningar är även tillåtna (Bryman, 2011). Metoden har 

däremot modifierats till vår egen för att anpassas till uppsatsens mål. 

 

Respondenterna kategoriserades utefter om de hade privat eller öppet konto för att lättare 

kunna se sammanhang mellan de två olika användartyperna genom deras svar. Därefter 

kategoriserades de olika svaren i teman för att kunna lyfta fram de unika svaren som besvarar 

våra frågeställningar. 

 



27 

 

Tematisk analys kan även delas upp i två olika inriktningar, induktiv och deduktiv tematisk 

analys. Med induktiv analys menas det att olika teman identifieras under analysens gång, 

medan deduktiv betyder att teman redan är bestämda innan analys utifrån tidigare forskning 

och teori. Dessa inriktningar kan även kombineras, vilket vi har gjort i vår studie (Dynamic 

Work Solutions, 2013). Tidigare teorier har stått till grund för frågorna i den kvalitativa 

intervjun och det har därför redan från början uppstått teman, samtidigt som teman har 

uppkommit allt eftersom under analysens gång.  

När analysen av de kvalitativa intervjuerna var klara, använde vi uppdelningen mellan privat 

och öppet konto för att lättare kunna diskutera våra frågeställningar. Vi tittade därefter 

tillbaka på frågeställningarna för att kunna se hur de kunde besvaras genom våra kvalitativa 

intervjuer för att sedan jämföras och diskuteras med hjälp av tidigare forskning och teori.  

 

De temaområden som vi utgick från för att kunna kategorisera våra insamlade svar inför 

resultat och analys var: 

 

- Typ av konto 

- Integritetens roll 

- Kvinnornas strategier vid publicering 

- Intrång på integritet 

- Medvetenhet 

- Tankar om publicering 

- Risker som finns vid publicering 

- Tankar om identitet 

- Funktionen hashtag 

- Material de inte lägger upp 

- Material de lägger upp 

- Privata bilder 

- De bilder som är okej att publicera 
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5.6 Metodkritik 

Vi var medvetna om att inspelade intervjuer kunde hämma ärlig respons på de intervjufrågor 

som ställdes till respondenterna, vilket Bell (2011) nämner som en risk när man väljer att 

samla in information på detta sätt. Under intervjuernas gång var vi tvungna att vid olika 

tillfällen kontrollera att inspelningen inte hade avbrutits eftersom det kan inträffa ibland av 

olika skäl. Då vi var de som valde ut tre bilder, som respondenterna skulle svara på frågor om, 

var vi medvetna om att respondenterna kanske kunde säga emot sig själva. Sådana fynd skulle 

dock inte vara till nackdel, då vi ser hur respondenterna tänker och tittar sedan på om de 

agerar som de säger sig göra. 

 

Då respondenterna valdes ut slumpmässigt från våra egna privata Facebookkonton, är vi 

medvetna om att resultatet kan ha påverkats. För att undvika att respondenten och 

intervjuansvarige kände varandra för väl intervjuade vi varandras bekantskaper. Det positiva 

med att ha en man känner i rummet är att respondenten ofta känner sig trygg och bekväm med 

att svara på frågorna. Resultatet kan dock ha en omvänd effekt om respondenten möjligtvist 

inte vill avslöja något som den bekanta inte har i godkännande att veta. Genom att försäkra 

respondenterna om att uppgifterna behandlas konfidentiellt och enbart används för denna 

studie, hoppas vi på att respondenterna känt förtroende för oss och vårt arbete. 

 

Den metod som har använts till denna uppsats är endast kvalitativa intervjuer. En fördel med 

att genomföra denna metod är att det är ett flexibelt sätt att samla in data på. Till skillnad från 

till exempel en enkät kan man gå in djupare på respondentens känslor och motiv.  Vi kan även 

med denna metod få ut mycket data på kort tid som besvarar våra frågeställningar. Det är även 

lättare att ge följdfrågor om de svar respondenten ger oss inte räcker till (Bell, 2011). 

 

Valet av att ha kvalitativa intervjuer kan trots fördelarna ha påverkat resultatet på olika sätt. 

Ämnet integritet är något som kan kännas väldig privat. Därför har vi varit medvetna om att 

respondenterna kan ha förvrängt vad de egentligen tycker. De frågor som har ställts kring de 

utvalda bilderna på användarnas konto har gett oss en hint om de verkligen agerar som de 

säger. Respondenterna har även fått veta att de är anonyma och att de inte behöver svara på en 

fråga som de känner är för privat. Trots detta kan vi inte vara helt säkra på att respondenterna 

talar sanning. Därför är eventuella metodförbättringar att använda sig av en enkät där 

enkätsvaren sedan jämförs resultatet från intervjuerna. 
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Nackdelar med denna typ av metod är att det kan ta lång tid att genomföra intervjuerna och att 

risken för skevhet (”bias”) är stor (Bell, 2011), vilket vi varit medvetna om. Skevhet (”bias”) 

menas att man förvränger de svar man får in och uppfattar dem på ett sätt man själv vill. Det 

är lätt att vara fördomsfull av en annan person om man, som intervjuare, är väldigt insatt i det 

ämne man undersöker, samt känner eller är bekant med respondenten. Det kan leda till att det 

påverkar tolkningen av resultat. Det är därför man måste vara insiktsfull och kritisk när man 

tolkar datan (Bell, 2011). 

 

Funderingar kring om metoden var tillräcklig för att ge ett bra svar på våra frågeställningar 

har uppstått. Detta eftersom att endast 10 kvalitativa intervjuer gjordes. Dessa intervjuer 

visade sig trots funderingarna vara tillräckliga då frågeställningarna blev besvarade. Detta kan 

ha sin grund i att mycket tid lades ned på att formulera de frågor som användes samt 

funderingar kring hur vi skulle få fram intressant information. Med detta sagt är insamlingen 

av data för denna undersökning lagom för att svara på våra frågeställningar.  

 

Om studien skulle ha utgått från en annan metod, så som enkäter eller observationer, skulle 

säkerligen resultatet ge ett liknande svar på vår huvudfråga. Valet av att använda kvalitativa 

intervjuer ger oss dock en fördel i jämförelse med andra metoder, då man kan få en djupare 

förståelse kring hur respondenten tänker kring sitt användande och beteende på Instagram. 
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6.  Presentation av respondenter 

Då respondenterna och deras uppgifter behandlas konfidentiellt, beskrivs de kortfattat med 

hjälp av ålder, kön, sysselsättning och övriga intressen. Det är genom dessa beskrivningar 

som respondenterna kommer att identifieras i de följande avsnitten. Beskrivningen grundades 

på deras egna beskrivningar om sig själva i sin presentation i inledningen av intervjuerna. 

 

6.1 . Lärarstudent, 20 år  

 

”Jag tycker om att fotografera och det är kul att se vad ens kompisar gör. 

Man börjar väl med det och sedan fortsätter man. Det är som en dagbok 

då man har bilderna där och så dokumenterar man sitt liv.” 

 

 

Kvinnan har varit aktiv på Instagram sedan hon fick sin första iPhone, sommaren 2011. Hon 

gillar att fotografera och skriva vilket gjorde att Instagram, enligt henne, verkade vara 

intressant. Hon har ett öppet konto. Det beror mycket på hur mycket tid hon har när det gäller 

publiceringen av material på Instagram. Under en hektisk skolvecka blir det inte många 

publiceringar och det kan hända att hon inte publicerat någon bild alls på flera veckor. 

Anledningen till att hon skaffade ett konto på Instagram var för att många av hennes vänner 

redan hade ett konto där och hon blev nyfiken på vad det var för något. Det var en ny populär 

grej då. 

 

6.2. Brevbärare, 22 år 

 

”Jag vill ha koll på vilka som följer mig och jag vet exakt vilka det är till 

skillnad från på Facebook. Därför känner jag mig trygg när jag lägger 

upp bilder och det blir mer ett medvetet val som jag gjort då.”  

 

 

Kvinnan arbetar som brevbärare och hennes fritidsintressen är kultur, konst och fotboll. Hon 

har ett privat konto och skaffade Instagram på väg hem från festivalen Way Out West 2012, 
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då hennes kompisar sa att hon skulle tycka att Instagram var roligt. Hon berättade att hon inte 

publicerar material så ofta, utan det kan bli en gång i månaden, men ibland två gånger. 

 

6.3. Högskolestudent inom media och design, 25 år 

 

”Jag använder Instagram för att jag tycker att det är kul att dela med 

mig av bilder som andra kan ta del av. Sedan visar man en bild på 

Instagram från ett event till exempel och det är inte som på Facebook 

där man visar många bilder från samma plats. Jag tänker hur jag 

själv är och jag vill inte bläddra bland massa bilder utan det 

viktigaste är att den viktigaste bilden publiceras.” 

 

Kvinnan har varit aktiv på Instagram sedan hösten 2011 och har ett öppet konto. Hon 

publicerade inte bilder så ofta i början men nu publicerar hon bilder ungefär två gånger per 

månad. Hon skaffade Instagram för att en kompis rekommenderade henne om Instagram. Alla 

verkade gilla Instagram så hon blev nyfiken. Hon tycker att det är kul att kunna uttrycka sig 

via bilder och i början gillade hon att använda sig av filter för att göra bilderna finare. 

 

6.4. Arbetssökande inom media, 22 år 

 

”Det är kul att titta och lägga upp bilder som man tycker är roliga och 

sedan se vad de andra tycker.” 

 

 

Kvinnan är arbetssökande inom media och gillar att träna samt vara med kompisar. Hon är 

dock inte någon som gillar att gå ut varje kväll utan myser hellre i soffan med en kopp te. Hon 

har ett privat konto på Instagram och gick med för ungefär ett år sedan (2012), eftersom hon 

ansåg att det var roligare att titta på andras bilder än att läsa om dem i textformat. Hon tyckte 

även att Instagram erbjöd en nystart då hon kunde lägga till de närmaste vännerna och inga 

fler. Kvinnan berättar att hon ibland inte lägger upp något material på Instagram på en hel 

månad, men att det händer att hon ibland lägger upp två bilder i veckan. Det beror på om 

bilderna som hon tar säger något eller har ett budskap annars är det ingen idé att lägga upp 

något material. 
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6.5. Student och bloggare, 18 år 

 

”Jag tycker det är roligt att ta kort och man har alltid mobilen med sig 

vilket gör det lättillgängligt att titta på, kommentera och lägga upp bilder. 

Det är ett slags socialt nätverk nästan.” 

 

 

Kvinnan har två olika konton på Instagram. Båda är öppna men hon ska göra ett konto privat 

då hon vill kunna publicera både personliga bilder på det privata kontot och mer officiella 

bilder på det öppna kontot som är kopplat till hennes blogg. Hon har haft Instagram sedan 

våren 2012 då hon skapade sitt första konto. Anledningen till att hon skapade ett konto var för 

att Instagram var väldigt populärt och då ville hon prova. Hur ofta hon publicerar material är 

väldigt olika då det kan variera från vecka till vecka. Ibland blir det flera bilder per vecka och 

ibland bara någon per vecka. Hon använder Instagram för att dela med sig av bilder och ta del 

av andras bilder. 

 

6.6 Butiksbiträde, 21 år 

 

”Det är väl lite för att alla andra använder Instagram. Istället för att 

skriva på Facebook, som jag är ganska trött på så lägger jag nog hellre 

upp bilder på Instagram. Jag har lite mer koll på vilka som följer mig 

där. Jag vill inte att alla som har Facebook ska veta att jag har 

Instagram och att de som vet att jag har Instagram veta att jag har 

Facebook då jag har olika personer på dessa sidor.” 

 

Kvinnan har ett öppet konto och har varit aktiv på Instagram sedan det kom till Android, 

våren 2012. Anledningen till att hon skaffade sig ett konto på Instagram var för att alla andra 

hade det. Hon hade redan Facebook och Twitter men enligt henne verkade Instagram roligare 

då man fokuserar på bilder där och det kändes väldigt socialt. Hon publicerar gärna material 

på Instagram när hon gör något roligt och det kan vara någon gång per vecka. Gärna när hon 

går på konserter eller bilder på mat. När Instagram var ”nytt” och under tiden då hon var ny 

där kunde hon uppdatera mycket oftare än idag då det var roligare då. 
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6.7 Arbetslös, 22 år  

 

”Jag använder Instagram för att det är kul med bilder, ifall de är fina så 

är det roligt för då får man respons.” 

 

 

 

Kvinnan har ett öppet konto och har varit aktiv på Instagram i lite mer än ett år. Hon är 

mycket aktiv på Instagram då hon publicerar material upp till två gånger per dag. 

Anledningen till att hon skaffade Instagram var för att hennes kompis tjatade på henne att hon 

skulle skaffa ett konto där. 

 

 

6.8 Högskolestudent inom journalistik, 23 år 

 

”Jag använder Instagram för att dela med mig av bilder som jag tycker 

om eller ögonblick som man vill minnas. Det är också roligt att se andras 

bilder.” 

 

 

Kvinnan har haft Instagram lite mer än ett år och blev medlem 2012 för att hon fick höra att 

några vänner använde sig av det. Hon har alltid tyckt mer om bilder än text och tyckte därför 

att Instagram verkade vara intressant. Innan hon blev medlem på Instagram lade hon upp 

mycket bilder på Facebook men hon gör det inte längre för att Instagram finns och täcker 

hennes behov. Hennes konto blev privat för inte så länge sedan för att hon upptäckte att det 

var öppet vilket hon inte trodde innan. 
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6.9 Fotografstudent, 22 år 

 

”Jag använder Instagram för att jag känner att det är ett bra alternativ 

för att bara ha en kort bildtext tillsammans med bilden. Det är inget 

ställe att skriva en roman på.” 

 

Kvinnan studerar en fotografisk utbildning inom reklam och magasin. Hennes intressen är 

fotografi, snowboarding och vågsurfing. Hon har ett privat konto på Instagram och skaffade 

det som ett annat alternativ än Facebook. Hon har varit medlem på Instagram sedan december 

2010 och publicerar material cirka två till tre gånger i veckan.  

 

6.10 Fotograf, 19 år 

 

”Jag älskar att fotografera och det är så lätt att ta med sig sin iPhone 

var man än befinner sig och det gör det lättare att dela med sig om vad 

man gör eller vad man är med om.” 

 

Kvinnan har varit med på Instagram sedan hösten 2010. Hon blev medlem för att hon blev 

tipsad om Instagram och tyckte att det verkade intressant då hon är mycket intresserad av 

fotografi. Publiceringen på Instagram varierar då hon vissa veckor publicerar material upp till 

fyra gånger per vecka och ibland kan det endast bli upp till två bilder per vecka, det beror på 

vad man gör. 
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7. Resultat och tolkning 

Ekman och Karlsson (2011) skriver i den tidigare forskningen att ens identitet har ett stort 

inflytande på vad som anses vara privat eller offentligt. Vad en person anser vara privat kan 

skilja sig helt från en annan individs åsikter. Därför har resultatet delats upp mellan kvinnor 

med privat konto och kvinnor med öppet konto. Detta för att jämföra respondenternas olika 

erfarenheter och syften med att delta och dela på Instagram. På detta sätt kommer vi 

förhoppningsvis gå in mer på djupet och få svar på våra frågeställningar. 

 

7.1 Privat konto 

Integriteten betyder mycket för alla respondenter med ett privat konto på Instagram. 

 

”Självklart är det viktigt. Jag måste bestämma själv var jag väljer att 

lägga upp eller inte.” – Fotografstudent, 22 år 

 

”Jag har ett privat konto just för att kunna ha kontroll och veta exakt 

vilka som kan se mina bilder och jag vet liksom vilka alla är och jag har 

träffat dem i verkligheten.” – Brevbärare, 22 år 

 

Citaten ovan sammanfattar de svar som kvinnor med privat konto har angett. De anser att 

integritet betyder mycket och att det därför är viktigt att de själva ska kunna bestämma vem 

som ska ha möjlighet att se bilderna med hjälp av sekretessinställningarna på Instagram. 

Många av svaren visar att de vill ha kontroll över vad som publiceras på och om dem. 

 

Högskolestudent inom journalistik, 23 år svarar på föregående fråga om vad integritet 

betyder. Hon anser att integriteten betyder mycket men att hon inte tänker på det i ”stundens 

hetta”. Det gör hon däremot efter publicering och ändrar det som känns fel, men eftersom hon 

har ett privat konto känner hon att det inte skulle göra någonting om hon skulle publicera en 

bild som avslöjar något privat. Detta svar visar på att kvinnorna tänker på sin integritet, men 

att de inte känner att de behöver vara så försiktiga då de skyddar sig med hjälp av sitt privata 

konto. Om materialet skulle vara olämpligt, redigeras det efter publicering. 
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På frågan om respondenterna känner en oro över sin integritet när de väljer att ha ett privat 

konto, svarar alla kvinnor att de inte är oroliga över sin integritet vid publicering på Instagram 

eftersom de har ett privat konto och för att de inte har upplevt intrång på Instagram. Att inga 

har upplevt intrång på Instagram visas då respondenterna enbart svarar vilka intrång de har 

upplevt på andra sociala medier så som Facebook, Twitter och Flickr vid frågan: Kan du 

berätta om någon gång där du upplevt ett intrång på din integritet? Vid frågan om de någon 

gång känt sig kränkta av material på Instagram som någon annan har publicerat svarar 

majoriteten att de inte har det, men att de skulle bli väldigt förnärmade och anmäla materialet 

direkt. 

 

”Inte på Instagram eftersom jag inte följer eller blir följd av så många. 

De som skämtar om invandrare eller homosexuella eller 

utvecklingsstörda eller så. Sånt tycker jag är kränkande. Sådant vill jag 

inte se i min Instagramfeed. Jag skulle anmäla bilden direkt!”  

 – Brevbärare, 22 år 

 

”Nej, det har jag inte. Jag har ju reagerat på saker ibland, jo men så 

som på Facebook när någon har dött, men det hör ju inte hit kanske. 

Sedan så reagerar jag också på om någon laddar upp en bild på mig där 

jag ser konstig ut, men det är inte en så stor grej. Då är det bara att gå 

vidare och ignorera den. Speciellt om bilden inte säger något elakt, utan 

att jag bara ser kontig ut. Annars skulle ja anmäla om det var något 

elakt.” – Högskolestudent inom journalistik, 23 år  

 

En annan faktor till att de inte känner oro över sin integritet är för att de vet vilka deras följare 

är. Enligt respondenterna skyddar kontot dem mot eventuella risker och personer de inte 

känner om de skulle glömma bort att tänka på sin integritet vid publicering av material. 

Citaten nedan visar hur några resultat ser ut i samband med denna tolkning. 

 

”Just på Instagram känner jag mig inte orolig då jag har så få som följer 

mig. Jag vet vilka de är och så.” – Brevbärare, 22 år 
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”Jag vill ju inte att okända människor ska kunna se allt jag gör. Sedan är 

det ju skönt att ha ett privat konto om man någon gång glömmer att 

tänka på sin integritet och att man bara laddar upp. Då är det ju bara 

mina vänner som ser bilderna, vilket är skönt.”  – Högskolestudent inom 

journalistik, 23 år 

 

Kvinnor med privat konto tar även upp att de, till skillnad från att de inte är oroliga för sin 

integritet vid publicering av sina egna bilder, anser att de känner en oro kring material som 

andra användare publicerar på dem. De har då ingen kontroll över vem som kan se materialet 

och hur det kan spridas. 

 

”Jag skulle inte vilja att andra delade bilder som visade att, här bor jag, 

utan att jag godkänner det. De kan tagga mig, men då ska inte privat 

information synas eller delas utan min tillåtelse. Jag känner ju inte alla 

som till exempel min kompis har som följare. Jag vet ju inte vilka de är.” 

– Arbetssökande inom media, 22 år  

 

Alla kvinnor med privat konto har någon form av erfarenhet av intrång på sin eller sina 

bekantas integritet på sociala medier utanför Instagram. Skillnader som finns mellan 

erfarenheter är dock vilken grad av erfarenhet av risker de har. 

 

De respondenter som har bekanta som blivit utsatta för intrång känner en viss oro över att det 

även kan drabba dem vilket är en av orsakerna till att de väljer att ha ett privat konto. Oron för 

att bli drabbad av risker är något som är gemensamt för alla respondenter med ett privat 

konto. 

 

”Har aldrig varit med om det själv men man har ju hört andra som har 

blivit hackade på Facebook eller ”stalkade” av någon. Jag vet ju vad 

som kan hända så jag tänker alltid före jag lägger upp något. Mina 

kompisar brukar fråga mig först innan de delar en bild på mig, eller... 

ibland har de väll lagt upp en bild på mig utan att fråga, men då har jag 

vetat att de har tagit kortet.” – Arbetssökande inom media, 22 år 
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Arbetssökande inom media, 22 år berättar att hon har ett privat konto på Instagram för att hon 

ska kunna lägga upp mer privata bilder som enbart släkt och vänner kan se, då hon anser att 

okända människor inte behöver se vad hon gör i sin vardag. 

 

Några av de intrång, på den personliga integriteten inom sociala medier som kvinnorna 

nämner, har skett i form av kapning av Facebookkonton, stulna bilder eller stulen identitet. 

 

”Ja, när jag blev hackad på Facebook. Det var fruktansvärt. Det var 

någon som la upp massa sexuella bilder och allt handlade mycket om 

sex. Det kändes kränkande och hemskt men samtidigt gick jag ut med att 

det inte var jag som gjorde allt det där. Personer lades ju också till 

genom att den som hackade gick längs en lista och lade till vänner som 

jag inte kände. Det hände senast för en vecka sedan att en person 

accepterade en vänförfrågan. Det är någon som jag inte har skickat till 

och det är ändå två år efter hackningen. Man blir påmind. Man kanske 

tänker att det ”bara är Facebook” men folk kan ändå få en uppfattning 

om en även om det inte var jag.” – Brevbärare, 22 år  

 

Ovanstående citat visar att integritet inte enbart innefattar personligt material, utan även 

material som inte har med respondenterna att göra, men som ofrivilligt påverkar dem genom 

exempelvis kapning av konto. En oro om att personer utifrån kan få en oönskad uppfattning 

om en visar sig inte enbart hos denna respondent, men även hos majoriteten med de med 

privat konto. Detta gäller inte enbart vid intrång på den personliga integriteten utan även vad 

som påverkar vilket material de publicerar på Instagram. 

 

För att kvinnor med privat konto ska vilja ladda upp material på Instagram, måste materialet 

kännas underhållande, ha ett budskap eller visar ett ögonblick i livet som de vill dela med sig 

av. Integriteten har en stor roll, men eftersom de litar på att det privata kontots inställningar 

ska skydda dem, tänker respondenterna främst på sin bild utåt och hur de framstår. De anser 

att det är viktigt med att framstå på ett visst sätt som ger den bild av dem som de önskar. De 

vill gärna få respons på sina bilder. 

 

”Antingen om folk tycker det är tråkigt eller om de undrar, varför lägger 

du upp det här? Det vill jag inte att de ska tänka. Det har väl ingenting 



39 

 

med min integritet att göra men just då tänker jag mest bara på hur 

andra ska se på mig.”  – Arbetssökande inom media, 22 år 

 

”Jag publicerade bilden för att det är ett minne jag vill ha kvar. Stämmer 

in på alla bilder, är den största anledningen till att jag lägger upp 

bilder.” – Fotografstudent, 22 år 

 

Majoriteten av respondenterna angav att en av anledningarna till att de har ett privat konto är 

för att de känner att det är alldeles för offentligt på de flesta sociala medierna idag. Kvinnorna 

berättade därför att de väljer att inte publicera något personligt utanför Instagram. 

 

”Jag brukar ändå inte lägga upp något personligt i huvud taget på 

Facebook, för där finns det så många man inte känner.”  

– Arbetssökande inom media, 22 år 

 

”Jag lägger aldrig upp någonting på Facebook till exempel. Där känns 

allt för personligt att lägga upp bilder där och där har man också så 

många vänner som man inte känner egentligen. På Instagram har jag ju 

kanske 40 vänner eller något liknande.”  

– Högskolestudent inom journalistik, 23 år 

 

På Instagram kan de däremot publicera personligt material då de litar på Instagrams 

sekretessinställningar och att de känner alla personer som följer dem. 

 

Av den orsaken att respondenterna berättade att de kan vara mer personliga på Instagram, än 

på andra sociala medier, är det intressant att kolla på frågan om det är någon skillnad mellan 

bild och text på sociala medier. Högskolestudent inom journalistik, 23 år skriver att en text 

beskriver tydligare vad man vill förmedla medan en bild, utan text, kan ha många betydelser 

då åskådaren får en egen uppfattning om vad bilden föreställer och vilken information som 

finns i den. Genom bilder kan man få mer information än i en kort uppdatering i text. Bilden 

blir trots allt mer anonym även om den visar mer information då åskådaren får gissa sig till 

vad den föreställer. 
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Kvinnorna var eniga om vad som är för privat att publicera på Instagram. Dessa var 

personuppgifter samt vänner och familj som inte vill vara med på Instagram. Brevbärare, 22 

år och Högskolestudent inom journalistik, 23 år nämnde även att de aldrig skulle dela bilder 

som visar en utsatt grupp eller som kränker någon. Kvinnorna tar hänsyn till andras integritet 

vid publicering och frågar alltid sina vänner om det är okej att de lägger upp bilder på dem. 

Platser som var de bor klassas även som privat men det gör inget om sådan information delas 

eftersom de känner de som har accepterats på kontot.   

 

På frågan vad de publicerar på Instagram svarade många bilder på djur, natur, vänner och 

nöjen. 

 

7.2 Öppet konto 

Integritet betyder mycket för kvinnor med öppet konto på Instagram. Det är viktigt för dem att 

inte lämna ut mycket information om sig själva. Många av de som har intervjuats och som 

använder sig av öppet konto tänker sig alltid för innan de publicerar en bild då deras konton är 

offentliga vilket betyder att vem som helst kan titta på bilderna. Det blir då mycket viktigt att 

tänka på vad man lägger upp. De verkar också mycket medvetna om de risker som finns med 

att publicera bilder på Internet. De risker som nämndes ofta hos respondenterna var att 

material som de delar med sig av kan hamna i fel händer och att vem som helst kan se dessa 

bilder. 

 

”Integritet är viktigt och ibland kan jag tänka på saker som inte får synas 

i mina bilder innan jag publicerar dem eller något som inte får stå på 

bildtexten. Man kan ju också tagga platser på Instagram när man 

publicerar en bild och ibland vill jag inte visa exakt var jag är så då 

lägger jag upp bilden lite senare men taggar rätt plats.”  

 – Fotograf, 19 år 

 

”Lägger man upp något får man räkna med det för att Internet är ju 

Internet och man har väl lärt sig hur man rör sig på Internet nu så man 

vet när man ska vara privat eller öppen.”  – Lärarstudent, 20 år 
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Två av de intervjuade kvinnorna med öppet konto känner att det inte finns någon mening med 

att ha ett privat konto just av den anledningen att allt på Internet finns där oavsett om man vill 

det eller inte. De känner också att de inte skäms över det material som de publicerar på 

Instagram och de anser sig även vara väldigt öppna som personer utanför Internet. 

 

”Jag ser ingen poäng med att ha det stängt och jag känner inte att jag 

publicerar något som är privat så jag har inget att dölja direkt. Jag 

håller väl mina bilder för mig själv om jag tycker att de är för privata att 

lägga upp.” – Butiksbiträde, 21 år 

 

”Jag förstår inte varför jag skulle ha det privat där för det är bilder jag 

skulle kunna lägga upp på Facebook och Twitter också.”  

– Lärarstudent, 20 år 

 

Tidigare i resultatet har vi nämnt att kvinnor med öppet konto är mycket medvetna om de 

risker som finns i samband av delning på sociala medier. Högskolestudent inom design och 

media, 25 år berättar att hon är väldigt försiktig med att dela platser eller bilder från hemmet, 

eftersom hon är medveten om att detta kan bringa risk för inbrott. Detta eftersom hon äger 

värdefulla tavlor som täcker en stor del av hennes hem.  Intervjusvar visar också att 

majoriteten av respondenterna med öppet konto inte har någon erfarenhet av intrång på deras 

integritet och att de inte är oroliga över risker. En minoritet av respondenterna med öppet 

konto uttryckte dock en liten oro då de har egen erfarenhet av intrång på deras integritet. 

Dessa respondenter nämner ändå att det positiva med att ha ett öppet konto överväger det 

negativa. 

 

”Ibland kan det väl vara läskigt ifall någon man inte vill ska titta på 

mina bilder och vad jag gör. Det har hänt att vi har haft ett inbrott när 

jag och min familj varit bortresta och det kanske beror på att man nämnt 

det någonstans. Samtidigt vill jag inte behöva tänka på det utan göra det 

jag brinner för.” – Fotograf, 19 år 

 

Student och bloggare, 18 år har däremot två användarkonton på Instagram för att hålla isär 

hennes offentliga och personliga ”jag”. Kvinnan vill kunna vara både privat och offentlig. 

Därför väljer hon att ha två olika konton där hon på det personliga kontot publicerar bilder på 
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sina vänner och där hon på det offentliga kontot publicerar mode eller bilder som inspirerar 

henne. 

 

Något alla respondenter nämnde var att material som är ”för privata” är sådant som 

exempelvis visar för mycket hud eller om man visar sig naken. Det passar enligt dem inte in 

på Instagram eller sociala medier i allmänhet då det kan uppfattas som stötande. 

 

”Det är så olika för alla. För mig är det nakenbilder och sådant. De har inget 

på sociala medier att göra.” – Butiksbiträde, 21 år 

 

”Ja, dels mycket hud. När man visas för mycket. Rasistiska bilder eller 

något som gör någon upprörd. Man måste tänka innan man publicerar 

något.” – Student och bloggare, 18 år 

 

Även familj och barn är något som ansågs vara privat enligt kvinnor med öppet konto. De 

menade att det är mycket viktigt att inte identifiera familj och barn med namn eller var de bor. 

Respondenterna frågar oftast sina vänner och sin familj om material som de önskar att 

publicera är godkänt. Om deras vänner skulle vilja att kvinnorna tar bort en bild på dem så gör 

de det. 

 

”Privata bilder är till exempel bilder på familjemedlemmar som inte vill 

vara med på bild, sexistiska bilder, bilder på barn och om man visar för 

mycket var man bor. Jag, personligen vill bara lämna ut information från 

min kreativa sida och inte den mer privata sidan.” – Fotograf, 19 år  

 

”Jag lägger upp mycket på mina djur, kläder och olika platser men inte 

så mycket på mina kompisar. Det är svårt, jag lägger inte upp bilder på 

mig som osminkad och man vet inte var bilderna hamnar egentligen och i 

vems händer och vilka som kan se dem det vill säga de bilder som är 

privata. Jag skulle inte lägga upp bilder i bara underkläder. Där går väl 

min gräns. Jag vill inte visa för mycket hud. Sedan finns det väl något 

mer som jag inte kommer på just nu.” – Student och bloggare, 18 år 
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Skillnader som finns mellan de med öppet konto på Instagram är bland annat att en av 

kvinnorna tyckte att politik och rasism kan vara för privat att dela med sig av, då det kan 

provocera människor och göra dem upprörda. Det som dock stämmer med de andra 

respondenterna är att sådant som rasism mer känns som kränkande material än personligt. 

 

Ingen av respondenterna vet exakt vilka som följer dem på Instagram då de har följare som de 

inte känner eller inte har godkänt. Vem som helst kan följa dem och titta på deras material 

som de publicerar. Oron kring att andra användare ska publicera material med information om 

dem är närvarande, eftersom deras konton är offentliga och att vem som helst inte ska få veta 

allt om dem. De tycker dock att andra användare är skyldiga att fråga innan publicering av 

material på dem vilket visar att de vill ha kontroll över vad som publiceras. 

 

”Mina vänner lägger upp bilder när jag är med ibland men de har privat 

konto så det känns okej. Vi frågar varandra innan vi lägger upp bilder på 

varandra.” – Student och bloggare, 18 år 

 

”Beror ju på vilken person det är som jag känner men om det skulle vara 

en riktigt nära kompis skulle jag inte ha brytt mig i huvud taget. De kan 

ju allt om mitt liv ändå, och jag vet vilka de känner och vad de lägger 

upp. Vi brukar fråga varandra innan eller så ser jag att de tar ett kort 

och då säger jag vad jag tycker. Men om det skulle varit en okänd så 

skulle det bli obehagligt om de skulle få reda på saker som man inte vill 

att folk ska få reda på. Men man kan ju alltid anmäla bilder.” 

 – Arbetslös, 22 år 

 

En annan faktor till att de har ett öppet konto, förutom att de inte ser meningen med att ha 

privat konto, är för att de vill visa sin kreativa sida, skapa nya kontakter eller för att få respons 

på sitt material. 

 

”Jag lägger oftast upp kreativa bilder som jag är nöjd med. Eftersom att 

jag är fotograf annars så vill jag också vara det på Instagram. Jag tar en 

bild, redigerar och publicerar den. Det brukar vara på mina vänner, 

natur eller när jag reser. Jag använde Instagram för att folk ska kunna 
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följa mig och se vad jag gör. Jag gillar att få respons och många likes på 

mina bilder.” – Fotograf, 19 år 

 

När frågan om det finns någon skillnad mellan bild och text när man publicerar material på 

Instagram ställdes, svarade majoriteten att det är lättare att tänka en extra gång om man 

skriver texter. 

 

”Man måste tänka mycket mer på när man publicerar en text än en bild 

vilket är en skillnad. En bild tar man ju bara och är där och visar det 

man ser. En text kan tolkas på flera sätt utifrån hur man formulerar sig. 

Så jag tycker att det är en otrolig skillnad. Man kan såra mer med en text 

än bild.” – Lärarstudent, 20 år 

 

Enligt Fotograf, 19 år är en bild redan tagen och då kan man flera gångar vara efterklok i 

skillnad från en text som man alltid kan redigera innan texten publiceras. Student och 

bloggare, 18 år, svarade att hon alltid tänker sig för när hon skriver och lägger upp material: 

”Det är ju sociala medier och Internet”. En av respondenterna sa även att det finns en skillnad 

men att hon inte riktigt visste vad skillnaden var. Arbetslös, 22 år svarade att hon tycker att 

det är roligare med bild då hon tidigare har använt Facebook som Instagram innan Instagram 

lanserades. Det var mestadels bilder som hon publicerade. Enligt henne är det mer personligt 

med en bild: ”En bild säger mer än tusen ord”. Lärarstudent, 20 år tyckte att man måste tänka 

på fler saker när man publicerar en text vilket är en skillnad till om man delar en bild: ”En 

bild tar man ju bara och den är där och visar det man ser”. Hon menade att en text kan tolkas 

olika på flera sätt utifrån hur man formulerar sig och man kan även såra mer med en text än en 

bild, därför finns det, enligt henne, en skillnad. 
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8. Diskussion  

För att avsluta vår uppsats följer nedan en diskussion som tar upp förklaring till resultatet, 

jämförelse mellan Instagrams kontotyper och relation till tidigare forskning. 

 

Kan valet av att ha delat upp resultatet i offentligt och privat påverkat studiens resultat? Enligt 

oss hjälper denna uppdelning undersökningen då resultatet går in på djupet och ger svar på 

eventuella skillnader, vad skillnaderna kan bero på och om det finns en överensstämmelse 

oavsett vilket konto användarna har valt. Detta gör det lättare att ta ett beslut om vilken roll 

integritet har för kvinnor, varför integritet spelar den rollen den gör och hur unga vuxna 

kvinnor resonerar kring sin personliga integritet. 

 

Vid jämförelse mellan kvinnor med öppet och privat konto, uppstod en del skillnader, men 

även många likheter. Yngre kvinnor på Instagram, oberoende av vilket sorts konto de väljer 

att använda, anser att integritet betyder mycket vid publicering av material på Instagram. De 

skillnader som finns mellan de två kontotyperna är däremot varför de anser att integritet 

betyder mycket. Dessa skillnader kan främst bero på vilken erfarenhet de har av risker samt 

vilket syfte användarna har med att publicera material på Instagram. 

 

8.1 Erfarenhet bidrar till tillit 

Erfarenhet av eventuella risker vid publicering av material påverkar användarnas tillit till 

nätverket och hur användarna väljer att använda Instagram. Syftet till varför yngre kvinnor 

delar material är även en viktig faktor till varför integriteten spelar en stor roll då det påverkar 

kvinnornas beteende. De genomförda intervjuerna har visat att mycket av kvinnornas 

beteende har sin grund i om användaren har erfarenheter av risker på sociala medier utanför 

Instagram, samt vilken grad av erfarenhet användarna har. Dessa erfarenheter påverkar 

därefter vilket syfte de har med att dela. 

 

Enligt Bishop (2007) är en orsak till att vissa individer inte väljer att använda sig av sociala 

medier, för att deras behov inte uppfylls eller att de tidigare har varit med om negativ eller 

ogynnsam respons. Ungefär hälften av kvinnorna i denna studie anger att de har erfarenhet 

eller känner någon som har erfarenhet av risker på sociala medier utanför Instagram.  
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Skillnader som finns mellan de olika kontotyperna är att alla med privat konto någon gång har 

upplevt intrång på sin eller andras integritet. Respondenterna nämner även risker men de anser 

sig inte vara oroliga över riskerna även om majoriteten har erfarenhet av intrång, då de har ett 

privat konto som skyddar dem. De nämner även att de aldrig skulle publicera material utanför 

Instagram eftersom de inte känner sig säkra där.  

 

Majoriteten med öppet konto anger även att de inte har någon erfarenhet av risker på sociala 

medier. Vi kan med Bishops (2007) ovanstående teori och resultatet tolka detta som att 

erfarenheten av intrång och risker bidrar till hur mycket tillit användaren känner till ett socialt 

nätverk. Tilliten kan då även vara avgörande för vilket konto som användaren väljer, eftersom 

resultatet visar att alla med privat konto tidigare har erfarenhet av intrång på sin integritet, 

medan majoriteten med öppet konto inte har det. Respondenter med erfarenhet visar dock att 

de fortsätter att använda sig av sociala medier, men med större försiktighet och med hjälp av 

sekretessinställningar. 

  

Enligt Ekman och Karlsson (2011) kan oron kring risker inte förutspå unga individers 

deltagande, då de troligtvis skulle fortsätta med sitt beteende. Författarna nämner även att 

yngre deltagare på sociala medier använder sig av sekretessinställningar för att skydda sin 

integritet. Resultatet i denna uppsats visar att sekretessinställningarna kan vara orsaken till att 

yngre kvinnors deltagande inte kan förutspås trots oron kring risker. Yngre kvinnor med privat 

konto är inte oroliga över risker då de har Instagrams inställningar att skydda sig med. 

 

Majoriteten med öppet konto, förutom två respondenter, har inte någon erfarenhet och 

uttrycker då ingen oro över eventuella risker. Detta visar att oro kring risker på sociala medier 

är större för de med erfarenhet av risker, medans de som inte har det inte känner någon oro. 

Minoriteten med öppet konto anger att de har erfarenhet av risker, men att de ändå inte är så 

pass oroliga för att använda sig av ett privat konto istället. Bishop (2007) nämner att mängden 

information som behövs för användaren att bestämma om hon litar eller inte litar på en tjänst 

kan variera i olika situationer. Anledningen till att användarna ändå använder sig av ett öppet 

konto trots erfarenheter, kan delvis vara för att de anser att det positiva med att använda ett 

öppet konto överväger de risker som finns, men även att de enbart har erfarenhet av andras 

upplevelse av intrång på sin personliga integritet. De har möjligtvis inte fått tillräckligt med 
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information av den upplevda erfarenheten för att det ska ha påverkat kvinnornas inställning 

och beteende på Instagram. 

 

Även Klang (2006) menar att tillit till ett nätverk beror på den information och erfarenhet 

användaren har fått. Tillit kan också utvecklas vilket resulterar till att varje beslut som en 

individ tar och som resulterar till något positivt, utvecklar förtroendet och individens tendens 

att lita och använda tjänsten. Vad kvinnor med öppet konto och erfarenhet menar med att det 

positiva överväger det negativa, kan vara att de har upplevt positiva effekter av Instagram. De 

positiva erfarenheterna av Instagram överväger därför de negativa risker som respondenterna 

har erfarenhet av vid andra sociala medier. 

 

Ingen av respondenterna har någon erfarenhet av risker på Instagram, vilket enligt Chen 

(2012) visar på att användarnas tillit till Instagram är stor. Författaren visar en illustrerad 

modell om hur individers attityd till olika sociala nätverk påverkar hur bekväma de är med att 

lämna ut privat information. Om en användare litar mer på ett socialt nätverk än ett annat, 

skiljer sig det hur privat information användaren delar med sig av på de olika nätverken. 

Individen brukar då vara mer personlig på ett nätverk än ett annat. 

 

Majoriteten av de med öppet konto visar bland annat att de skulle kunna publicera sitt 

material i andra sammanhang utanför Instagram. Det skulle däremot inte de med privat konto 

göra på samma sätt eftersom materialet känns för privat och delas enbart mellan vänner och 

familj.  Detta visar på att respondenterna med privat konto litar mer på Instagram än andra 

sociala nätverk. Det visar även att inte enbart påverkas av erfarenhet, utan också syftet med 

delning. 

 

8.2 Syfte med delning på Instagram 

Humphreys, Gill, och Krishnamurthy (2013) nämner i sin studie att personlig integritet på 

sociala medier i allmänhet är komplicerat eftersom man inte vet vem som kan få tillgång till 

den personliga informationen och hur den informationen kan komma att användas på ett 

oönskat sätt. Författarna menar att integritet betyder att man vill ha kontroll över sina 

uppgifter och det som läggs upp på användarkontot. När inställningen ”privat profil” inte är 



48 

 

aktiverad har användarna dock i syfte att dela med sig. Användarna är då mer öppna med att 

andra kan se privat information. 

 

Vad som avgör vilket typ av konto yngre kvinnor väljer att använda på Instagram beror delvis 

vilket syfte de har med att publicera och dela material på Instagram. Kvinnor med öppet konto 

i denna studie visar att de använder kontot just för att de har i syfte att dela. Resultatet från 

denna uppsats har dock visat att typen av konto inte har någonting med vilket material 

kvinnorna anser är acceptabelt att publicera. Det som skiljer sig från författarnas ovanstående 

teori är att kvinnor med öppet konto är väldigt försiktiga med vad de publicerar och tänker 

alltid på sin integritet före publicering i jämförelse med de med privat konto. 

 

Kvinnor med privat konto tänker inte på sin integritet före publicering, utan efteråt då de har 

sekretessinställningar på Instagram att skydda sig med. I Humphreys, Gill, och 

Krishnamurthys (2013) studie nämns det även att de med öppet konto är väldigt öppna med 

att andra kan se privat information. Detta motsäger en del av de med öppet konto i vad denna 

studie medger. Yngre kvinnor med öppet konto är öppna med vilka som kan se materialet, 

men de publicerar ofta ingenting som är för privat, som sorgsamma händelser eller något har 

med deras familj att göra. De med privat konto kan däremot vara mer öppna med sin privata 

information, men enbart då de vet vilka som har tillgång materialet. 

 

Anledningen till att de med öppet konto känner att de kan dela med sig offentligt kan bero på 

att majoriteten av de med öppet konto nämner att de vill ha många följare och få respons på 

material som publiceras. De vill också skapa nya kontakter till skillnad från de med privat 

konto som enbart vill hålla kontakten med vänner och familj. 

 

Clifton och Faste (2012) nämner i sin vetenskapliga artikel i den tidigare forskningen att 

orsaken till att användare tar bilder och publicerar dem på sociala medier är för att de känner 

en stor passion för att fånga ögonblick i livet och sedan dela dem med familj och vänner. 

Författarna menar att det som motiverar användare är exempelvis förmågan att dela med sig 

och att användare på sociala medier anser att det är en stark motivation till att fortsätta med 

det beteendet. Detta kan förknippas med att kvinnor med öppet konto, i vår studie, är 

medvetna om de risker som finns, men känner ändå att det positiva med att dela offentligt 

överväger det negativa. Kvinnor med ett privat konto har även en oro kring att bli drabbad av 
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risker på sociala medier, men fortsätter ändå att vara aktiva på Instagram eftersom de har sitt 

privata konto att förlita sig på. 

 

Enligt Ekman och Karlsson (2011) förlitar sig framförallt unga människor på de 

sekretessinställningar som finns och att det ska skydda deras privata information. De nämner 

även att många användare däremot är omedvetna om vilka risker som finns i och med 

medlemskap på sociala medier. Yngre kvinnor med privat konto är därför inte oroliga över sin 

integritet på Instagram, men vår studie visar att alla användare är medvetna om risker. De 

hanterar riskerna på olika sätt via sekretessinställningar eller att noggrant välja ut vilket 

material som är lämpligt att publicera. 

 

Samma författare nämner att vad en person anser vara privat kan skilja sig helt från en annan 

individs åsikter och att det är svårt att definiera vart gränsen mellan privat och offentligt går. 

Då resultatet av vad yngre kvinnor anser är för privat visar att det inte finns så stora skillnader 

mellan kontotyperna. Det material som kvinnorna gemensamt tycker är för privat att publicera 

är material som visar för mycket hud samt familj och vänner som inte godkänner materialet. 

De med öppet konto är mer noga med att se till så att materialet inte är kränkande eller visar 

privat information så som platser där de bor eller ofta vistas. Syftet med att dela påverkar 

avslutningsvis en hel rad av beteenden på Instagram som är vilket material användarna 

publicerar, vad som känns för privat och vilket konto de använder. Syftet är dock inte enbart 

det som påverkar användarnas beteende på Instagram. Det gör även kvinnornas tidigare 

erfarenheter av risker. 

 

8.3 Kontroll av material 

Något som förekommer frekvent i resultatet är att användare värdesätter att ha kontroll över 

material som visar privat eller missvisande information. Enligt Friedman, Kahn och Borning 

(2006) definieras begreppet integritet som både en personlig rättighet att kontrollera vilken 

information som kan visas för andra och vad man själv väljer att visa. Denna teori stämmer 

överens med vad respondenterna strävar efter när det gäller kontroll över material.  Det som 

alla respondenter vill ha kotroll över är publicering av personligt material där både de själva 

ska kunna bestämma vad andra användare kan få tag på, vilka användare som kan få tag på 

materialet, samt vilken information som andra publicerar på dem. 
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Vilka användare som får se materialet skiljer sig mellan öppet och privat konto. De med 

privat konto kan själva bestämma vilka som får se materialet med hjälp av Instagrams 

sekretessinställningar. Kvinnor med öppet konto medger däremot att de vill ha kontroll över 

vilka som får se materialet men att det då gäller material som andra användare publicerar på 

dem. Detta eftersom de med öppet konto redan delar material offentligt, vilket gör att de är 

noga med att kunna bestämma vad som publiceras. Enligt Ekman och Karlsson (2011) är 

publicering av material från en annan användare något som många på sociala medier ofta får 

uppleva. Det är dock inget som man kan påverka helt vilket gör publicering, av andra 

personer än sig själv, till en teori om vad som är personligt. 

 

Kvinnorna månar även om att inte överskrida integriteten för andra användare på Instagram. 

Detta kan hänga samman med författarnas teori om att taggning av andra personer definieras 

som privat. Kvinnorna medger även att publicering av material på andra personer kan 

medföra intrång på deras integritet vilket visar att kvinnor på Instagram inte vill göra något 

som de själva inte vill bli drabbade av. Därför kontaktar de alltid personer som är med i 

materialet innan publicering. 

 

Ett exempel på ett svar från en intervju som Clifton och Faste (2012) tar upp, är att en individ 

inte accepterade att han blev taggad på bilder, eftersom an ansåg att detta kändes som intrång 

på hans privatliv. Han skulle dock inte ta bort taggen, eftersom han ansåg att andra vänner 

kanske ville se hur han såg ut och vad han gjorde idag. Kvinnor i denna studie medger att de 

vill ha kontroll över allt material som publiceras, men om detta inte är möjligt då andra 

publicerar material, känner de att det inte skulle göra något bara det inte visar för mycket 

privat information. I värsta fall går det att anmäla bilden. De nämner också att man får räkna 

med sådana saker då ”Internet är Internet” och att de har i syfte att dela. 

 

Att det är viktigt att ha kontroll över vilket material som får publiceras är uppenbart vid 

observation av material och tidigare forskning, men varför är det viktigt? Enligt majoriteten 

av kvinnorna är kontroll av material viktigt eftersom de inte vill visa för personligt material 

som kan medföra risker. Resultatet visar även en annan faktor till behovet av kontroll, vilket 

nämns mellan raderna i föregående teori.  Författarna nämner att användaren som blev taggad 

i ett foto valde att inte anmäla bilden då andra vänner kanske ville se hur han såg ut och vad 

han gjorde idag. Detta även om han ansåg att det kändes för privat när andra taggade bilder på 
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honom. Kvinnorna i denna studie medger att de även är måna om sin bild av sig själva utåt. 

Om materialet som publiceras är godkänt och passar in i den bild utåt som användarna önskar, 

gör det inget om materialet finns kvar. Vid publicering av egna bilder kontrollerar de även 

materialet så att inget olämpligt finns med som kan förstöra deras image eller skapa intrång på 

integriteten för sig själv eller andra. 

 

8.4 Relation till tidigare forskning 

Resultatet som vi har kommit fram till kan till en stor del stämma med vad som har tagits upp 

i tidigare forskning. Den stora skillnaden är dock att tidigare studier enbart har fokuserats på 

integritet hos alla användare i sociala medier i allmänhet eller enstaka specifika nätverk 

förutom Instagram. Denna studie fokuseras enbart på unga kvinnor på Instagram för att få en 

tydligare inblick på hur unga kvinnor ser på sin integritet. 

 

Det som stämmer bra överens med vårt resultat är definitionen av integritet som tas upp i 

avsnittet integritet och design i denna uppsats. Pearson (2009) berättar där att integritet 

exempelvis betyder rätten av att ha kontroll över personlig information. Varför vårt resultat 

liknar denna definition kan vara för att Instagram är en del av alla sociala medier och att 

integritet även har samma eller liknande betydelse oberoende på vilket område som 

behandlas. Det kanske inte finns så stora skillnader mellan de olika nätverken då syftet med 

sociala medier ofta är detsamma. Skillnaderna kan däremot ligga i användarnas erfarenheter 

och tillit, då vissa nätverk känns säkrare än andra enligt respondenterna i denna uppsats. Vi 

har enbart fokuserat på Instagram där respondenterna nämner att de litar mest på Instagram 

eftersom de har varit med om intrång på sin integritet på andra sociala medier. Varför de har 

den tilliten till Instagram kan även bero på att nätverket är så pass nytt i jämförelse med 

exempelvis Facebook. Det kan därför vara intressant att ta reda på vilket socialt nätverk som 

användare litar mest på och varför i framtida forskningar. 

 

Tidigare teorier nämner också att yngre kvinnor är mer öppna än andra möjliga användare på 

sociala medier.  Frågor kring teorin om att unga kvinnor skulle vara mer öppna på sociala 

medier stämmer har kommit upp under studiens gång. Denna studie har inte jämfört ålder 

eller kön, vilket resulterar till att ett beslut om dessa frågor inte kan tas. Behöver öppenhet 

bero på kön och ålder? Det resultat denna studie däremot har kommit fram till pekar på att 



52 

 

erfarenheter och oro över risker påverkar hur öppen en användare är, samt vilket syfte 

användaren har med att dela. Detta nämns även i Chens (2013) forskningsmodell i tidigare 

forskning som pekar på att attityden till delning på sociala nätverk utvecklas och förändras 

utifrån personliga erfarenheter. Den tidigare forskningen och vårt resultat har både liknande 

och olika meningar kring vad som påverkar öppenheten, men vad är det egentligen som 

stämmer? 

 

Förslag på framtida forskning är därför: 

- Vad påverkar om hur öppna användare är på sociala medier? 

- Finns det någon skillnad mellan vilken roll integritet har på olika sociala nätverk? 

- Vilket socialt nätverk litar användare på mest och varför? 
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9. Slutsats 

Alla frågeställningar blev besvarade under studiens gång och beskrivs i korthet i detta avsnitt. 

Delfrågorna som till en början skapades som en hjälp till att besvara huvudfrågan, visade sig 

vid genomgång av resultat ha en djupare betydelse för denna uppsats. Huvudfrågan speglar 

bland annat vilken roll integriteten har för unga vuxna kvinnor och hur de resonerar vid 

publicering av material. Efter vår undersökning kan vi även konstatera att 

delfrågeställningarna hjälper oss att förstå varför den personliga integriteten spelar den roll 

den gör och ger även en djupare förståelse kring unga vuxna kvinnors beteende på Instagram.  

 

Yngre vuxna kvinnor i denna studie resonerar överstämmande när det gäller den personliga 

integriteten vid användning och publicering av material. De anser att den personliga 

integriteten alltid har en stor roll vid publicering av material på Instagram.  

 

Integritet är viktig då användarna till så stor utsträckning som möjligt, vill kunna påverka och 

ha kontroll över vad som får publiceras på Instagram där personlig information blottas. Utan 

kontroll riskerar användarna att öka risken för intrång på den personliga integriteten så som 

stulen identitet, stulna bilder, att vem som helst kan få åtkomst till material vid offentligt 

konto, inbrott i hemmet vid publicering av platser, otillåten taggning av andra användare och 

olämpliga utlåtanden från andra användare. Respondenterna nämner även fler risker vid andra 

sociala medier så som hackning av konto. 

 

Det som påverkar inställningen till den personliga integriteten har efter analys av resultat 

alltid återkommit till användarnas erfarenheter av bland annat risker och intrång på den 

personliga integriteten på sociala medier utanför Instagram. Om kvinnorna har negativa 

erfarenheter av sociala medier utanför Instagram minskas användarnas tillit till alla sociala 

nätverk. Om kvinnorna däremot har upplevt positiva egenskaper hos ett socialt nätverk ökar 

tilliten till nätverket, vilket den har gjort för kvinnor på Instagram då ingen av respondenterna 

har upplevt risker där. Inställningen till den personliga integriteten förblir ofta den samma 

trots den ökade tilliten. Detta eftersom användarna är medvetna om vilka risker som finns i 

och med sociala medier och Internet i sin storhet. 
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Syftet yngre kvinnor har med sitt medlemskap på Instagram påverkar även kvinnornas 

inställning till sin personliga integritet. De som har i syfte att dela material offentligt är ofta 

mer försiktiga med vilken information som ges ut. De anger samtidigt att syftet med att dela, 

som kan resultera i respons och bekräftelse, i vissa fall överväger de risker som finns med att 

dela material offentligt. Användare som har i syfte att enbart dela med familj och vänner 

(privat konto) känner att de kan publicera mer privat material eftersom de har Instagrams 

sekretessinställningar att skydda sig med. 

 

De strategier som yngre kvinnor har utvecklat för att skydda sin integritet är för de med privat 

konto, bland annat kontot i sig. De förlitar sig på att sekretessinställningarna ska skydda dem 

för eventuella risker och är då inte lika försiktiga med att publicera privat information som de 

med öppet konto. De med öppet konto skyddar sin integritet genom att medvetet välja ut vilka 

bilder som är godkända för publicering innan materialet publiceras för att integriteten inte ska 

komma till skada.  

 

Instagrams två kontotyper påverkar även användarnas val av material, då användarna med 

privat konto medger att de kan publicera mer privat material än vad de med öppet konto kan. 

Det är bland annat viktigt att materialet inte visar för mycket information. Familj är något som 

är känsligt att publicera för respondenter med öppet konto, samt material som visar personer 

som inte vill vara med på sociala medier. Bortsett från detta liknar, de olika kontotypernas val 

av vad som känns lämpligt att publicera, varandra.  

 

För att avsluta denna uppsats kan resultatet sammanfattas i en mening.  

 

Hur yngre kvinnor resonerar kring sin personliga integritet vid publicering av material, beror 

på om användaren har erfarenhet av intrång och vilket syfte användaren har med att dela 

material på Instagram.  

 

Detta påverkar därefter vilket typ av konto användaren väljer att använda och vilket material 

som publiceras. Det som alla respondenter har gemensamt är att de delar med sig av sina liv i 

den virtuella världen som Instagram ändå är. Därför vill de kunna ha kontroll över vad som 

får visas för att deras integritet och bild utåt inte ska riskera att komma till skada.  
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Bilagor 

Bilaga 1 .  

Modellen visar sambandet mellan attityd till delning och privatisering.  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Berätta lite om dig själv. Kön, ålder, sysselsättning, intressen etc. 

Grundfrågor (För att profilera respondenten) 

 Hur länge har du varit aktiv på Instagram? 

 Hur ofta publicerar du material på Instagram? 

 Hur kommer det sig att du skaffade Instagram? 

 Varför använder du Instagram? 

Kontot 

 Har du ett privat eller öppet konto? (Är du säker?) Varför väljer du att ha ett 

privat/öppet konto på Instagram? 

 Finns det något du är orolig för, angående din integritet när du väljer att ha ett privat? 

 Litar du på de som följer dig på ditt privata/öppna konto? 

 Om privat konto: Har du lagt till personer eller godkänt vänförfrågningar från personer 

som du inte känner? 

 

Integritet 

 Beskriv ordet Integritet. 

 Vad betyder integritet för dig? Hur viktig är din integritet när du publicerar material på 

Instagram? 

 

Material på Instagram 

 Vad definierar du som en personlig/privat bild eller video på Instagram? 

 Vilket material lägger du upp eller inte upp på Instagram? 

 Har du känt dig kränkt av material som en annan person har publicerat på Instagram? 

Varför/varför inte? 

 Vad skulle du definiera som en kränkande bild? 

 Vilka risker ser du när du publicerar material på Instagram? 
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 Tänker du på något specifikt innan du publicerar en bild på Instagram gällande din 

integritet? Hur? Varför? 

 Hur tänker du om du hade publicerat samma information som finns i en bild eller 

video i text? Finns det någon skillnad mellan bild och text? 

 Har du en annan attityd gällande integritet på andra sociala medier? (Berätta gärna hur 

du tänker när du publicerar information på andra sociala medier). 

 

Vart går gränsen? 

 Hashtaggar du dina bilder? Varför? Varför inte? 

 Vad tycker du är “för personligt/privat” att publicera på Instagram? Finns det någon 

gräns till vad som är för personligt/privat? 

 Har du någon gång ångrat en specifik bild som du har publicerat på Instagram? 

Varför? 

 Kan du berätta om någon gång där du upplevt ett intrång på din integritet? (Dvs att 

någon, som du inte känner eller känner lägger upp information om dig som du ej har 

godkänt). 

 Om inte: Kan du tänka dig hur du skulle känna om det hände dig? Hur skulle du då 

känna dig? 

 Har du varit med om att någon har stulit din identitet? 

 Om nej: Hur skulle du känna dig om någon stal din identitet på Instagram? 

 Finns det någon skillnad på om en individ som du känner skulle göra intrång på din 

integritet, jämfört med en okänd individ? 

 

Utvalda bilder 

 Vad föreställer denna bild? 

 Varför publicerade du denna bild? 

 Tänkte du på integritet när du publicerade denna bild och berätta gärna hur du tänkte 

angående integriteten. 

 Skulle du kunna dela med dig av en sådan bild i ett sammanhang utanför Instagram? 

Varför/Varför inte? 


