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Sammanfattning  
 

Syftet med denna B-uppsats i informatik är att få en bild av samt få bättre förståelse för vilka 

faktorer det är som kan påverka vilka kvinnor i åldern 18-25 som offentliggör privat information 

på sociala medier.  Dock har inte djupintervjuer tillämpats utan enkäter, vilket annars är normalt 

för ett kvantitativt tillvägagångssätt. Enkäter valdes för att respondenterna skulle kunna svara 

anonymt eftersom syftet är att undersöka samt analysera vilka kvinnor i ålder 18-25 offentliggör 

privat information på sociala medier.   

 

Utifrån en enkätundersökning som skickades ut elektroniskt till 25 kvinnor i åldern 18-25 har jag 

kunnat identifiera olika faktorer som bidrar till varför vissa kvinnor delar med sig av mer privat 

information på sociala medier. 

 

Några av de slutsatser som dragits utifrån denna studie är att kvinnor som befinner sig i ett 

offentligt förhållande oftare delar med sig av information på sociala medier samt att de som 

studerar är mer aktiva på sociala medier.  

 

Nyckelord: sociala medier, facebook, privat information, twitter, socialt nätverk, blogg 
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1. Inledning 

Inledningen syftar till att ge läsaren en introduktion till ämnet som denna uppsats behandlar. 

Först påbörjas studien med en presentation av problembakgrunden. Följt av studiens syfte, vilka 

avgränsningar denna studie har. Samt undersökningsfråga, målgrupp och metod.  

 

1.1 Problembakgrund  
 

Sociala medier blir en del av människors vardag där de delar med sig av sitt liv med sina nära och 

bekanta. Det finns även möjligheten att skapa kontakter med människor från andra delar på 

jorden.   

 

Begreppet sociala medier innefattar normalt alla de sociala nätverk som går att finna på Internet. 

Denna studie avgränsas till Facebook, Twitter och bloggar som representerar begreppet sociala 

medier genom hela uppsatsen. Twitter är likt en dagbok där användarna kan dela med sig av 

statusmeddelanden, så kallade tweets (Nationalencyklopedin). Uppdateringarna kan innehålla 

text, bilder samt videos (Twitter 2014). Facebook är ett socialtnätverk där användaren kan göra 

allt från att ha kontakt med sina vänner till att spela spel. (Facebook, 2014) 

Bloggar är en förkortning för det engelska ordet "weblog" och består av inlägg som publiceras i 

kronologisk ordning, så det senaste inlägget syns först (Bhatt, 2005). 

 

Användandet av digitala sociala nätverk har genomgått en utveckling från att endast hålla 

kontakten med sina vänner via loggar och mail, till att se sina vänners dagliga förehavanden, att 

tagga vänner i foton, att använda applikationer inom nätverk där man får kontakt med människor 

som delar samma intresse etc. Sociala nätverk online kan definieras som en nätmötesplats på 

Internet där individer interagerar och kommunicerar genom profiler som representerar dem själva 

och deras kontakter till andra (Acquisti & Gross, 2006). 

 

Unga upplever att sociala medier bidrar till bättre relation till vänner och familj, relationen till 

vänner de inte annars har god kontakt med och att komma i kontakt med nya vänner stärks också. 

Undersökningen från Common Sense Media (2012, s 10) visar att unga känner sig mindre blyga 

och mer utåtriktade på sociala medier.  

 

Under 2000-talet har allt fler sociala medier uppkommit och blivit ett populärt sätt att interagera 

på. Enligt en rapport utförd av SE, “Svenskarna och Internet” (2012), besöker 39 % av den 

svenska befolkningen över 12 år, sociala nätverk dagligen. Varje år har antalet svenska 

medlemmar på de sociala nätverken ökat med 10 %, men ökningen har nu stannat upp och 

antalet medlemmar år 2012 var endast 3 % fler än 2011. 

 

I studien ”Ungar & medier” (2012/13) skrivs det att tjejer använder sociala medier som Facebook 

i större utsträckning jämfört med killar i samma ålder.  

 

Privat information är ett stort område som många tolkar på olika sätt. Denna uppsats riktar in sig 

på den informationen som gäller unga kvinnors vardag. Studien undersöker inte personlig 
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integritet i form av publicering av personuppgifter på sociala medier. Personlig information är i 

denna uppsats information som man helt enkelt vill hålla privat. Några exempel kan vara att du 

inte vill dela med dig av om dina privata relationer, till exempel relationen mellan dig och din 

pojkvän, eller vad som händer hemma i ditt hus, vad du och din mor precis bråkat om. 

 

Den här studien riktar sig mot kvinnor genom att studera vilka faktorer som kan påverka vilka 

kvinnor som offentliggör mer än andra. Jag har ett antal faktorer som jag tror kan påverka 

kvinnor men som jag inte sett belysta i litteraturen (se litteraturgenomgången i kapitel 2). 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna B-uppsats i Informatik är att få kunskap om vilka kvinnor i åldern 18-25 år som 

offentliggör privat information på sociala medier. Jag valde åldersgruppen för att få ett perspektiv 

på hur de offentliggör information på sociala miljöer som kanske klassas som privat information. 

Målet när uppsatsen är färdig är att ha en bild av samt fått bättre förståelse för vilka faktorer det 

är som kan påverka vilka kvinnor som offentliggör information.  

1.2.1 Undersökningsfråga: 

 Vilka faktorer kan påverka vilka kvinnor i ålder 18-25 som offentliggör privat information 

på Sociala medier 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Gällande privat information har jag valt att inrikta mig på den informationen som gäller kvinnors 

vardag. Studien kommer inte undersöka personlig integritet i form av publicering av 

personuppgifter i sociala medier. Denna studie avgränsas till Facebook, Twitter och bloggar och 

kommer representera begreppet sociala medier genom hela uppsatsen. Jag vill fånga in ett brett 

perspektiv på vilka faktorer som kan påverka vilka kvinnor det är som publicerar information på 

sociala medier. 

 

Jag har avgränsat mig till kvinnor i 18-25 års ålder i denna uppsats. Eftersom de troligtvis har en 

stor vana av sociala medier.  

1.4 Målgrupp 
 

Målgruppen för denna B-uppsats är alla som är intresserade av hur kvinnor offentliggör privat 

information på sociala medier och vilka faktorer det är som kan avgöra varför vissa delar med sig 

av mer information än andra. Denna studie kan även vara intressant för individer som använder 

sig av sociala medier. 
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2. Teori 

Teoriavsnittet avser att presentera den teori som ligger till grund för den empiriska studien. 

Kapitlet ska bidra till en grundläggande beskrivning av vad som menas med privat information i 

sociala medier.  

 

Jag använde mig av Google Scholar söka efter relevant information. Några av de sökord som 

använts för att få fram relevant information till denna studie var: ”sociala medier”, “sociala 

nätverk”, ”Facebook”, ”Twitter”, ”blogg”, “privat information”, “private information”. Dessa 

söktes som ensamma ord och vidare sammanfogat på både svenska och engelska, både för att 

brädda men också specificera sökningen.  

2.1 Sociala medier 
 

I den här uppsatsen innebär begreppet sociala medier Facebook, Twitter och bloggar. Bland de 

människor som är i åldern 16 till 25 år är det hela 96 procent som är ute på de sociala nätverken 

(Findahl 2011:18).  

 

Sociala medier har påverkat människors sätt att kommunicera, speciellt Facebook och Twitter 

som har medfört en social förändring (Nakatsu & Edirisinghe, 2011). Användarna inom sociala 

medier utbyter korta meddelanden med andra användare inom gemensamma sociala kretsar för 

att dela med sig av sina dagliga aktiviteter och tankar.  

 

Datainspektionen (2010) beskriver att sociala medier i första hand avses som en granskning av 

tjänster där det förekommer användargenererat och modererat innehåll d.v.s. innehåll som blir 

direkt tillgängligt för andra användare.  Kommunikationskanaler där användare tillåts 

kommunicera direkt med varandra genom t.ex. bild, text eller ljud är också en beskrivning av 

sociala medier. Lena Carlsson (2010) skriver att sociala medier erbjuder olika möjligheter att 

vara sociala på Internet, det kan vara allt från sociala nätverk som Facebook, till bloggar där 

skribenten delar med sig av sitt innehåll, t.ex. bilder, texter etc. 

 

Risker på sociala medier  
 

Kommunikationen i sociala nätverk sker i stor utsträckning med personer som man har en 

relation med även utanför cyberspace (Boyd & Ellison 2007). Användningen av sociala medier 

handlar mycket om socialt engagemang utifrån det egna och personliga. De flesta skriver om sig 

själva och vad de gör om dagarna istället för att skriva om samhällsfrågor och dylikt (Bergström 

2009). 

Det gäller att analysera en extra gång innan man delar med sig av information om sig själv eller 

om andra på sociala medier. Vad händer om fel information hamnar hos fel person i fel tillfälle.  

 

I artikeln "Livet på internet får konsekvenser" 2010 ger Sofia Mirjamsdotter ett tips till alla som 

publicerar sig på nätet. – Lägg inte ut någonting som du inte kan stå för inför vem som helst. 

Det är lätt att lägga ut information om sig själv, men ofta betydligt svårare att dra tillbaka den. 

Tänk steget längre innan man publicerar information. Det finns flera risker med att dela med sig 
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av information på Sociala Medier. Per Ström (2011) skriver att bland dina vänner och följare i 

sociala medier finns det möjligheten att det döljer sig personer som har ett syfte med att hålla koll 

på dig. Det kan vara chefen på jobbet, handläggaren på försäkringskassan eller ex-partner som 

samlar argument inför vårdnadstvisten.  

 

Facebook är ett exempel på sociala medier som sparar varje liten detalj. De sparar allt som skrivs, 

information om IP-adressen etc. Hur smart är det att skriva att hela familjen ska åka till Thailand 

i två veckor, det skickar ut en signal att huset kommer stå tomt och kan på så sätt locka 

inbrottstjuvar (Ström 2011). 

 

Ungdomarna idag är generellt sett ganska medvetna om riskerna med publicering av  

uppgifter som kan identifiera vilka de är och var de bor (Lindqvist & Thorlsund 2008). Men 

precis som vuxna vill ungdomar visa något av sitt liv för omgivningen genom text och bild. Vad 

de flesta glömmer är att det är relativt lätt att ta reda på vem en viss person är. Exempelvis kan 

man ha en profil på Facebook där det enda som alla andra kan se är en kort presentation, en 

profilbild och kanske en länk. 

 

Tidigare forskning 
 

I en tidigare studie som gjorts tyder det på att tjejer använder sociala medier och skapar publika 

profiler mer än killar. 70 % av tjejerna använder sig av sociala nätverk till skillnad från killarna 

där enbart 54 % av dem använder sociala nätverk. Gällande att skapa publika profiler är det även 

här betydligt fler tjejer(70 %) än killar(57 %) (Lenhart & Madden 2008). 

 

Den 7 oktober 2013 lanserade Statens medieråd rapporten Ungar & medier (2012/13), där 2000 

barn och unga mellan 9 och 18 år tillfrågats av Statistiska centralbyrån (SCB) om sin 

medievardag och attityder till medieanvändning. 

 
Figur1. Mest besökta sociala medier, ungdomar 17-18år. (Ungar & Medier (2012/13)) 
 

Det är ingen större skillnad mellan könen gällande medlemskap på någon social nätverkssida 

(Ungar & Medier 2012/2013). Av de som angivit vilka sidor de är medlemmar på visas de två av 

de populäraste sidorna. Där facebook toppar både pojkars samt flickors användning av sociala 

medier på Internet. Gällande Twitter används den sociala nätverkssidan i stort sett lika mycket 

hos flickorna och pojkarna.  

 

I Privatpersoners användning av datorer och internet 2012’s studie visas internetanvändningen 

bland åldergruppen 16-34 fördelat på hur ofta internet används (Se Figur.2). 
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Figur 2. Andel personer i åldern 16–34 år som använt internet 2005–2012 efter ålder  

och hur ofta internet använts, procent. 

 

Internetanvändningen har ökat i samtliga åldersgrupper sedan 2005. Tabellen visar att frekvensen 

av användandet minskar med åldern samt att användningen är som störst i ålder 16-24år. Bland 

ungdomarna i åldern 16-24 har 94 % använt Internet dagligen under första kvartalet 2012 och för 

de i åldern 25-34 har 91 % använt Internet dagligen. 

 

Prat PR (2012) har tillsammans med undersökningsföretaget Netigate (2012) gjort en 

undersökning på svenskar om hur kvinnor och män använder sociala medier (se Figur.3). 

 
Figur 3. Svenska kvinnor är mer aktiva även när det gäller bloggläsandet och att blogga 

själva jämfört med svenska män. (Nilsson I 2012) 

 

 

Denna studie tyder också på att kvinnor använder sociala medier mer än killar. När det gäller 

bloggandet, läsandet av bloggar samt att kommentera andra bloggar leder kvinnorna över 

killarna. 

 

Danah Boyd (2007) är kvinnan bakom artikeln ”Why Youth (Heart) Social network 

Sites” där unga människors förhållande till sociala nätverk undersöks. Hon använder sig av 

kvalitativa intervjuer samt observationer. Hon har kommit fram till följande resultat: 

Genom att ungdomar socialiseras virtuellt i samhället, umgås de med obekanta och lär sig 

därigenom hur normer och strukturer fungerar i praktiken.  

Begreppet offentlighet har en helt annan betydelse för dagens unga gentemot sina föräldrar. 

Begreppet innefattar en bild som är mycket kopplad till kändisskap och publicitet.  

 

En studie som gjorts av Bakardjievas (2005) visas det att det inte finns någon kritisk punkt som 

skiljer en individ eller grupps privata eller publika beteende på Internet. Utifrån de olika 

proportionerna som skiljer olika individer från varandra avgör det hur individen och gruppen 

upplever och planerar sitt beteende mellan privat och publik information. Hur individen avgör 

http://www.prat.se/
http://se.netigate.se/
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vad, vem och hur hen lyssnar och pratar med andra på internet formas av individens egen 

medvetenhet. 

 

2.2 Privat information 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras information som det meningsfulla innehåll som 

överförs vid kommunikation i olika former samt kan uppfattas som en viss mängd fakta, 

upplysningar eller underrättelser.  

Privat kan tolkas på olika sätt, men används oftast som ett motsatsord till offentlig 

(Nationalencyklopedin privat).  

 

På grund av internet och de sociala medierna blir det allt svårare för individen att skilja på dess 

förhållande till det privata och offentliga livet. Baym (2010) menar att det internetbaserade 

sociala nätverken gör steget mellan det personliga och det offentliga mindre. 

Hur privat information hänger samman med Sociala medier: 

I denna studie har jag valt att koppla samman sociala medier med privat information. I sociala 

medier är det lätt att dela med sig av information. Man kanske inte tänker efter på hur många det 

är som kan läsa informationen som delas. Det är främst tjejer som använder sig av sociala medier 

(Ungar & medier (2012/13).  

 

Vad klassas som privat information på sociala medier? I personuppgiftslagen (PUL) finns det 

inga särskilda regler för vad som får publiceras på Internet. Om man inte kränker personer är det i 

princip alltid tillåtet att publicera t.ex. namn och foton på personer på bloggar och i sociala 

medier (Datainspektionen). 

 

2.3 Facebook 
 

Facebook (facebook.com) skapades 2004 och har sedan dess vuxit kopiöst. Under mitten av 2007 

hade facebook ca 30 miljoner användare (Joinson, 2008) till att under 2010 ökade till över 400 

miljoner användare. Användarna kan skapa en personlig profil, lägga till andra användare som 

vänner och utbyta meddelanden, samt skicka privata meddelanden och lägga till vänner i en 

gemensam meddelandegrupp. Spela spel är också en av funktionerna på facebook. 

 

Boyed och Ellison (2007) framhåller att Facebook till en början endast var menat för de som 

studerade vid Harvard universitetet och fungerade därför som ett privat nätverk, men att sajten 

senare expanderade och studenter från andra skolor tilläts att registrera sig, och till slut öppnades 

för allmänheten.  

 

Michael J. Bugeja förklarar Facebook som ett ”egocasting” fenomen där användarna får chans att 

marknadsföra sig själva. Han menar att ”imagebook” är en bättre titel än ”facebook” då all  

kommunikation egentligen utspelar sig i en virtuell värld och aldrig i ett face-to-face möte. 

http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/kommunikation
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2.4 Twitter 
 

Twitter är likt en dagbok där användarna kan dela med sig av statusmeddelanden, så kallade 

tweets, med en begränsning på 140 tecken. Längden motsvarar det maximala antalet tecken i ett 

SMS (Nationalencyklopedin). Newson et al (2009) menar att Twitter är en så kallad mikroblogg. 

Enligt Comm et al (2009) tillåter mikrobloggar endast ett begränsat innehåll som oftast består av 

små korta inlägg som i de flesta fall används för att förmedla något aktuellt. Uppdateringarna kan 

innehålla text, bilder samt videos (Twitter 2014). 

 

Twitter är ett av de störst växande sociala nätverken på Internet. Populariteten har lett till en stor 

användarbas, bestående av flera tiotals miljoner användare som aktivt deltar i skapandet och 

tillväxten av innehåll (Asur & Huberman 2010).  

 

2.5 Bloggar 
 

Blogg är en förkortning för det engelska ordet "weblog" och består av blogginlägg som 

publiceras i kronologisk ordning, så det senaste inlägget syns först (Bhatt, 2005). Kort kan man 

säga att en blogg ofta är en journal eller dagbok online (Holmström & Wikberg 2010:22). 

 

Enligt Dutta-Bergman (2006) bygger en blogg på kommunikation mellan konsumenter, från en 

bloggare till flera bloggläsare. 

 

Bloggar representerar den tidigaste formen av sociala medier (Kaplan & Haenlein 2010). Enligt 

Frankel (2007) används bloggosfären för att beskriva ”bloggsamhället”, det sociala nätverk som 

ett stort antal sammanlänkade bloggar skapar. 

 

Artikeln ”Köp mig!” av Ulrika Andersson påvisar att bloggandet har blivit en viktig del av 

vardagslivet för många ungdomar i Sverige. Det är framförallt de unga tjejerna som är aktiva 

inom bloggosfären och för de unga fungerar bloggen ofta som en plattform för kommunikation 

(2010:94). Den svenska bloggtopplistan består till stor del av tjejer, där 10 av 10 bloggar på 

topplistan skrivs av tjejer (bloggportalen.se). 

2.6 Påverkande faktorer på sociala medier. 
 

Då det skrivits och diskuteras väldigt lite om påverkande faktorer på sociala medier, har jag i 

detta avsnitt utgått från egna faktorer som jag tror kan vara avgörande till vilka kvinnor det är 

som offentliggör privat information på sociala medier mer än andra.  

 

F1. Livssituation 
I denna B-uppsats används livssituationen som en punkt för att undersöka om det är en faktor 

som bidrar till att kvinnor offentliggör privat information på sociala medier. I uppsatsen speglar 

livssituationen på om individen studerar, arbetar eller är arbetslös. Denna punkt kopplas samman 
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med nedanstående punkter för att granska om de tillsammans är de faktorer som avgör vilka som 

offentliggör mer information.  

 

F2. Social status 

Social status är också en stolpe för att se om den påverkar att vissa kvinnor delar med sig av mer 

information på sociala medier.  Befinner sig individen i ett offentligt eller privat förhållande samt 

om hon är singel. Beroende på om individen har bra eller dåligt självförtroende, kan det kanske 

vara en bidragande faktor till mer eller mindre aktivitet på sociala medier. Lika så om individen 

anser sig ha en stor umgängeskrets.  

 

F3. Förföljd/Hotad 

Denna punkt ställer frågan om individen har under tidigare skede blivit hotade eller förföljda på 

sociala medier.   

 

F4. Intressen 

Alla individer har olika intressen, det kan kanske resultera i att de delar med sig av olika 

information på sociala medier.  

 

F5. Aktiv sociala medier. 
Hur aktiv är individen på sociala medier. Hur länge har hon använt sig av sociala medier. Vad 

väljer man att inte dela med sig utav samt vad kan hon tänka sig att dela med sig av.  
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3. Metod  

Metodkapitlet inleds med en beskrivning till vilket tillvägagångssätt som tillämpats och följs av 

det utvalda undersökningsupplägget. En beskrivning angående datainsamling och hur en uppsats 

når hög trovärdighet genom reliabilitet och validitet kommer också att presenteras. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

 
Under de senaste årtiondena har det skrivits och diskuterats en hel del kring kvalitativ och 

kvantitativ inriktad forskning. Dessa båda beteckningar syftar på hur man väljer att generera, 

bearbeta och analysera informationen, den information som man samlat in.  

 

Enligt Larsson (1986) innebär det att en metod är kvalitativ när den handlar om hur man ska 

karaktärisera något, hur man ska gestalta det samt vi vill beskriva egenskaperna hos något, alltså 

hur någonting är beskaffat (utformat).  

 

Med kvalitativ inriktad forskning handlar det om "mjuka" data. Alltså att datainsamlingen 

fokuserar på t.ex. kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, där materialet oftast består av 

verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidsson 2003). 

 

Forskning som innebär mätningar och statiska bearbetnings - och analysmetoder vid 

datainsamlingen är en bra beskrivning på kvantitativ inriktad forskning, t.ex. enkäter. 

 

I denna B-uppsats tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt eftersom jag ville att respondenterna 

skulle svara på en enkätundersökning. Jag valde att använda anonyma enkäter för att 

respondenterna skulle kunna svara mer opåverkade än om jag använt mig av en intervju.   

Syftet är att undersöka samt analysera och få bättre förståelse om vilka faktorer som kan påverka 

vilka kvinnor i ålder 18-25 som offentliggör privat information på sociala medier.   

 

3.2 Upplägg för undersökningen 

 
Patel och Davidsson (2003) beskriver några tekniker man kan tillhandahålla för att samla 

information. Det finns ett flertal sätt för att få våra frågeställningar besvarade, t.ex. 

attitydformulär, intervjuer samt enkäter. I förhållande till tid och de medel som finns till vårt 

förfogande väljs teknik (Patel & Davidsson 2003). 

 

De data som samlas in av forskaren själv i syfte att använda datan i den aktuella studien kallas 

primärdata (Andersen 1998). Data kan ha samlats in via observationer, intervjuer och enkäter. 

Sekundärdata innebär den data som är insamlad av andra personer, forskare eller institutioner 

osv. (Andersen 1998). Sådana data finns publicerad i böcker, rapporter osv. 

 

Enkäter förknippas oftast med ett formulär bestående av valfritt antal frågor som skickas per post 

eller elektroniskt (Patel & Davidsson 2003). 
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I denna B-uppsats har enkäter (Bilaga 2) använts för att tillhandahålla information. Enkäterna 

skickades ut elektroniskt(t.ex. via Facebook) till kvinnor vars ålder är mellan 18-25. 

 

Denna B-uppsats innehåller primärdata men främst sekundärdata. Den sekundärdata jag använt 

mig av kommer främst från litteratur, internetkällor, böcker samt vetenskapliga artiklar. Jag 

använt mig av sökverktyget Google Scholar som är ett sökverktyg där du kan söka efter 

vetenskaplig litteratur, t.ex. vetenskapliga skrifter, avhandlingar, böcker, artiklar etc.  Primärdata 

kommer från de enkäter jag skickat ut.  

 

Enkäten skickades ut till 25 kvinnor den 22maj 2014 och avslutades den 24maj 2014. Utav de 25 

utskickade enkäterna fick jag 22 svar tillbaka. Enkäten omfattar 21 frågor, både fasta och öppna 

frågor. Enkäterna skapades med hjälp av det webbaserade enkätverktyget kallat Survey&Report.  

 

Enkäten börjar med en kort presentation angående enkätens syfte, hur lång tid enkäten kommer ta 

samt att deltagarna svarar anonymt på undersökningen (Bilaga 1). Respondenternas identitet 

kommer således aldrig bli känd för mig. Det framgår också att respondenterna kan avbryta sin 

medverkan under hela processen. Anledningen till att göra studien anonym är för att det inte är 

relevant vilka som svarat på enkäterna, eftersom det enbart är kvinnor i ålder 18-25 som svarat på 

enkäten och det är det denna studie går ut på samt att det inte handlar om enskilda personer. 

 

Enkäten utformades med några frågor med fasta svarsalternativ, där respondenterna kommer ha 

möjlighet att kryssa för en- respektive flera rutor om så önskas. Svarsalternativen kommer att 

bestå av 4 eller 6 kryssalternativ samt 3 eller 5. Valet av antal alternativ kommer baseras utifrån 

vilken fråga som ställs, om jag önskar få ett mer genomtänkt svar kommer fyra eller sex 

alternativ att finnas, för att undvika att respondenten väljer “mittenvalet”. Alltså om man har 

svarsalternativ 1, 2, 3, 4 och 5, är det lätt att välja 3:an eftersom det är mittenvalet man behöver 

inte väga över på någon sida. Genom att undvika att respondenterna väljer mittenvalet behöver de 

tänka igenom vilket svarsalternativ de ska välja vilket resulterar i ett ärligare svar.  

 

I enkäten ingick tre multipleresponse-frågor, vilket innebar att respondenten gavs möjligheten att 

välja fler än ett svarsalternativ då de säkert har t.ex. mer än ett intresse. Dessa frågor var:  

“Intressen?”, “Vad brukar du göra på dagarna?“, “Vad delar du med dig av på sociala medier?”.  

 

3. 3 Konstruktion av enkät 
 

Enkäten bestod som bekant, av 21 frågor som berör olika områden gällande respondenterna. 

Dessa områden är Livssituation, Social status, Förföljd/Hotad, Intressen, Aktiv sociala medier. 

Enkäten går direkt in på frågor som jag anser behövliga att ha besvarade för att kunna svara på 

studiens syfte.  

Enkäten börjar med några bakgrundsfrågor så som livssituation just nu och social status. Sedan 

följer några lite mer personliga frågor så som, anser du dig ha stor umgängeskrets, hur bra 

självförtroende anser du att du har. Enkäten fortsätter sedan med lite mer ytliga frågor om 

intressen, hur det kom sig att de började med sociala medier. Avslutar sedan med en lite mer 

personligfråga, har du känt dig hotad eller förföljd på sociala medier. 
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Nedan följer förkortningar som används i Tabell 1.  

E1- E22 = Enkätfrågor 

F1 – F5 = Faktorer 

Tabell 1. Koppling mellan enkätfrågor (E) och faktorer (F).  

Faktorer F1. 
Livssituation 

F2.  
Social status 

F3.  
Intressen 

F4.  
Aktiv sociala medier 

F5. 
Förföljd/hotad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkätfrågor 

E1. 
Livssituation 
just nu. 

E2. Social 
status, 

E6. Intressen, E8. hur aktiv skulle 
du påstå att du är på 
sociala medier, 

E16. har du 
någon gång 
undvikit att 
dela med dig 
av information 
på sociala 
medier, 

E3. Har du bra 
relation med 
din 
familj/släkt, 

E4. anser du 
dig ha stor 
umgängeskr
ets 

E7. vad 
brukar du 
göra på 
dagarna 

E9. hur länge har du 
använt dig av sociala 
medier, 

E18. har du 
känt dig 
hotat/förföljd 
på sociala 
medier, 

 E5. hur bra 
självförtroen
de anser du 
dig ha, 

E12. vad gör 
du på sociala 
medier, 
 

E10. hur kom det sig 
att du började med 
sociala medier, 

 

  E14. vad 
delar du med 
dig av på 
sociala 
medier 

E11. vilka sociala 
medier besöker du 
oftast 

 

  E15. har 
du/skulle du 
dela med dig 
av 
någon/några 
av följande  
alternativ, 

E13. hur ofta delar 
du med dig av 
information 

 

   E19. tycker du att 
vissa tjejer delar med 
sig av för mycket 
privat information på 
sociala medier, 

 

   E.21 Varför tror du 
att tjejer delar med 
sig av mer 
information på 
sociala medier än 
killar. 
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Tabell 1 ger en förklaring till hur enkätfrågorna kopplas mot faktorerna.  

Faktor 1, alltså Livssituation besvarades genom enkätfrågorna E1. Livssituation just nu samt E3. 

Har du bra relation med din familj/släkt. Med hjälp av dessa två frågor fick man en bild på hur 

respondentens livssituation ser ut.  

De frågor som besvarade F2. Social status var, E2. Social status, E4. anser du dig ha stor 

umgängeskrets, E5.hur bra självförtroende anser du dig ha.  

F3. Intressen besvarades genom att frågorna E6. intressen, E7. vad brukar du göra på dagarna, 

E12. vad gör du på sociala medier, E14. vad delar du med dig av på sociala medier, E15. har 

du/skulle du dela med dig av någon/några av följande alternativ. 

Här kommer några frågor som besvarade F4. Aktiv sociala medier, E8. hur aktiv skulle du påstå 

att du är på sociala medier, E9. hur länge har du använt dig av sociala medier, E10. hur kom det 

sig att du började med sociala medier (se alla frågor i Tabell 1). 

Det fanns två frågor i enkäten som besvarade F5. Förföljd/hotad, E16. har du någon gång 

undvikit att dela med dig av information på sociala medier, E18. har du känt dig hotat/förföljd på 

sociala medier. 

3.4 Etiskt förhållningssätt 
 

Enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) finns det fyra grundläggande krav som bör 

tillämpas vid forskning för att säkerställa respondenternas skydd. Dessa är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentilitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren har skyldighet att informera respondenterna om studiens syfte innan enkäterna sätts i 

drift.  

Respondenterna har själva rätt att bestämma om de vill medverka eller ej i undersökningen, det 

står i Vetenskapsrådets etiska riklinjer gällande samtyckeskravet. Deltagarna har rätt att avbryta 

studien under hela processen. 

Uppgifter gällande respondenterna i undersökningen ska behandlas konfidentiellt, eller anonymt 

enligt konfidentialitetskravet.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål, alltså resultaten får ej användas i kommersiella eller andra icke-

vetenskapliga syften. 

 

Min undersökning uppfyller samtliga fyra krav. 
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3.5 Uppsatsens trovärdighet 
 

Validitet i en enkätfråga avser frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. När en fråga har 

hög validitet kan den ha ett litet systematiskt fel, eller helst inget alls (Ejlertsson, 2005). Jag anser 

att jag har ställt frågor på ett sådant sätt att de mäter det jag vill ha svar på. Då jag både använt 

mig av fasta svarsalternativ samt öppna frågor där respondenterna har utrymme att uttrycka sig 

med egna ord, vilket påverkar validiteten positivt. 

 

Reliabilitet handlar om huruvida upprepade mätningar ger samma resultat vid ett senare tillfälle. 

Hög reliabilitet innebär att det slumpmässiga felet är litet (Ejlertsson, 2005). Jag anser att 

frågorna i enkätundersökningen är ställda på ett sätt att jag skulle få samma svar vid ett senare 

tillfälle.  

 

För att försöka försäkra mig om att respondenterna skulle svara ärligt i enkätundersökningen 

baserades valet av antal svarsalternativ utifrån vilken fråga som ställdes, om jag önskade få ett 

mer genomtänkt svar fanns fyra eller sex alternativ, för att undvika att respondenten valde 

“mittenvalet”. Genom att undvika att respondenterna valde mittenvalet behövde de tänka igenom 

vilket svarsalternativ de skulle välja, vilket resulterar i ett ärligare svar. Genom att enkäten enbart 

skickades ut till kvinnor, kan man även säkerställa att respondenterna inte är av avvikande kön. 

 

Då jag enbart fick 22 svar på enkäten samt att de kvinnorna enkäten skickades till bor på samma 

ort lider studien av bristande reliabilitet då jag inte kan generalisera och anta att det ser ut 

likadant ut på andra orter runt om i Sverige. Jag har under analysens gång dessutom insett att alla 

frågor i enkäten inte var relevanta; se vidare diskussion om detta i sista stycket i kapitel 5.   
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4. Resultat 

Inledningsvis presenteras en sammanställning av den insamlade empiriska data från 

enkätundersökningen som erhölls från 22kvinnor i åldern 18-25. 

 

Kvinnorna som tog del av enkätundersökningen valdes ut genom att jag skickade ut 

enkätundersökningen via facebook till kvinnor i åldern 18-25.  

Detta kapitel kommer visa några diagram för varje del/faktor ur analysmodellen. Allstå vilka 

faktorer som tros avgöra vilka kvinnor det är som offentliggör information på sociala medier. 

 

Livssituation 
Som man kan utläsa från figuren under så studerar större delen av respondenterna som svarat på 

enkätundersökningen.  

 

 
Figur 4. Livssituation 

 

Social status 
Gällande den sociala statusen befinner sig 63.6% av respondenterna i ett offentligt förhållande 

och 36.4% har status singel. Alltså befinner sig ingen av de 22 respondenterna sig i ett privat 

förhållande.  

 

 
Figur 5. Social status 
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Till social status kopplades även frågan angående självförtroende. Frågan “Hur bra 

självförtroende anser du att du har?” ställdes i enkätundersökningen. Majoriteten av 

respondenterna anser sig ha ganska bra självförtroende. Sedan är det ganska jämt utfördelat 

mellan “mindre bra” , “helt okej”, samt “väldigt bra”. 

  

 
Figur 6. Hur bra självförtroende anser du att du har? 

 

Intressen 
När det kommer till respondenternas intressen varierar det ganska mycket. De tre som sticker ut 

mest är umgås med vännerna, idrott samt resa.  

 

 
Figur 7. Intressen? 

 

Aktivitet på sociala medier 
Här ställdes frågan “Hur aktiv skulle du påstå att du är på sociala medier (t.ex. Facebook)?”. 

Man kan identifiera att respondenterna anser sig att vara ganska aktiva (40.9%) när det gäller 

sociala medier. 
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Figur 8. Aktivitet på sociala medier. 

Frågan “Hur länge har du använt dig av sociala medier?” hamnar under kategorin Aktivitet på 

sociala medier.  

Det som kan urskiljas ur den insamlade empirin är att 81.8 % av respondenterna har använt sig 

utav sociala medier i mer än 5år. 

 

 
Figur 9. Hur länge har du använt dig av sociala medier? 

 

Förföljd/Hotad 
Ur detta diagram kan man utläsa att största delen (hela 81.8%) av kvinnorna som svarat på 

undersökningen inte känt sig förföljda eller hotade på sociala medier. Resterande, 18.2% har 

någon gång känt sig hotad/förföljd på sociala medier.  

 

 
Figur 10. Har du känt dig förföljd/hotat på sociala medier? 
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Vilka faktorer avgör vilka kvinnor som offentliggör privat information på Sociala medier. 
De enkäter som skickades ut, har nu jämförts, och svaren har analyserats för att få en bild av 

vilka faktorer det är som avgör vilka kvinnor i ålder 18-25 som offentliggör privat information på 

sociala medier. Majoriteten av kvinnorna anger att de använder sociala medier främst för att 

kommunicera med vänner, läsa statusuppdateringar samt i studiesammanhang.  

 

I tidigare forskning använder sig 70 % av tjejer sociala nätverk till skillnad från killarna där 

enbart 54 % av dem använder sociala nätverk. (Lenhart & Madden 2008) Utifrån resultaten i 

undersökning i denna uppsats dras slutsatsen att tjejer i högre utsträckning delar med sig av mer 

information på sociala medier än killar. Enligt respondenterna är anledningen att tjejer vill ha mer 

bekräftelse än killar, de söker mer uppmärksamhet samt att tjejer jämför sig med varandra.  

Baym (2010) antyder att de internetbaserade sociala nätverken gör steget mellan det personliga 

och det offentliga mindre. 90.9% av respondenterna ansåg att kvinnor ofta delar med sig utav för 

mycket information på sociala medier. Några av respondenternas svar på varför de ansåg att vissa 

delar med sig av för mycket information löd såhär: 

 

“sitt privatliv”, " knaggliga relationer, både förhållanden och vänner/familj.”, 

“Personlig information”, “För lättklädda bilder eller om deras privatliv” 

 

 

I rapporten Ungar & medier (2012/13) framgår det att Facebook är den populäraste sociala medie 

för tjejer. Utifrån enkätundersökningen framkom det väldigt tydligt att även där dominerar 

facebook och är den sociala medie som respondenterna använder sig av oftast.   

 

Utav de 22 respondenterna som deltog i enkätundersökningen hade alla någon gång undvikit att 

dela med sig av information på sociala medier. 19 av de 22 respondenterna hade anledningen “för 

att skydda mitt privatliv”. 
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Hur ofta delar du med dig av information samt vad är din sociala status? 
För att få en tydlig översiktlig uppfattning om hur ofta respondenterna delar med sig av 

information på sociala medier beroende på om de befinner sig i ett offentligt förhållande, är 

singel samt om de befinner sig i ett privat förhållande analyserades frågorna “social status” samt 

“Hur ofta delar du med dig av information?”. Utifrån respondenternas svar kan man utläsa i 

Figur 11. att det i största utsträckning är de kvinnor som befinner sig i ett offentligt förhållande 

som oftast delar med sig utav information på sociala medier. Ingen av de 22 respondenterna 

angav att de befann sig i ett privat förhållande.  
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Hur aktiv skulle du påstå att du är på sociala medier samt hur ser din livssituation ut just 

nu? 
I vidare analyser har variablerna “Livssituation just nu” samt “Hur aktiv skulle du påstå att du är 

på sociala medier” sammanslagits. Utifrån figur 12 kan man tyda att de kvinnor vars livssituation 

är studerar, är mer aktiva på sociala medier än t.ex. de som arbetar eller är arbetslösa.  

 

 
 

Då respondenterna fick möjligheten att kryssa i flera alternativ på frågan om dess intressen vart 

idrott samt umgås med vänner överlägsna. Likaså dominerade svarsalternativen tränar samt 

umgås med vänner i frågan om vad kvinnorna brukar göra på dagarna. De är viktigt att poängtera 

att även i denna fråga fick respondenterna möjligheten att välja flera alternativ. Utifrån dessa svar 

kunde slutsatsen dras att kvinnorna oftast delade med sig utav sin träning samt vad de gör om 

dagarna. 

 

 

I webbenkäten ställdes frågan “Hur aktiv påstår du dig vara på sociala medier?” och frågan om 

“intressen” då frågorna jämfördes och analyserades drogs slutsatsen att de vars intressen är idrott 

var mer aktiva på sociala medier än resterande. 
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Hur ofta delar du med dig av information samt hur bra självförtroende anser du att du 

har?  

Resultatet från figur 13 där en jämförelse mellan hur bra självförtroende kvinnorna ansåg sig ha 

och hur ofta de delar med sig utav information visades det att de som ansåg sig ha helt okej 

självförtroende oftast delar med sig av mer information, en gång i veckan. De respondenter som 

ansåg sig ha ganska bra självförtroende fördelades ganska jämt över frekvensalternativen.  

 

 

 
 

 77,3 % av respondenterna anser att det är okej att dela med sig utav vad de gör om dagarna. 

Dock, oavsett livssituation, social status eller intressen var alla de 22 kvinnorna överens om att 

inte dela med sig utav intriger i hemmet (bråk osv.) på sociala medier. Det var för privat. 
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Hur ofta delar du med dig av information samt har du känt dig förföljd/hotad på sociala 

medier? 

Utifrån information från enkätundersökningen drogs slutsatserna att de kvinnor som blivit hotade 

i sociala medier undvikt att dela med sig av information för att skydda sitt privatliv och på så sätt 

inte delar med sig lika mycket på sociala medier.  

I denna figur kan man utläsa att de kvinnor som blivit hotade/förföljda på sociala medier delar 

med sig av mindre information än de som ej upplevt det. 
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5. Slutdiskussion 

 

Syftet med uppsatsen var att få en bild på samt få bättre förståelse om vilka faktorer som kan 

avgöra vilka kvinnor som delar med sig av mest information på Sociala medier. Enkäter 

skickades ut elektroniskt till 25 kvinnor i ålder 18-25 varav jag fick 22 svar. I kommande avsnitt 

följer en avslutad diskussion/analys för att besvara frågeställningen samt avslutande tankar om 

framtida forskning.  

 

Utifrån enkätsvaren har man kunnat utläsa en del intressanta drag om vilka faktorer som avgör 

vilka kvinnor som offentliggör privat information i sociala medier. Innan denna B-uppsats 

påbörjades hade jag förkunskap om ämnet och därmed en sorts uppfattning om resultatet.  

 

Något jag fann överraskande var att kvinnor som befinner sig i ett offentligt förhållande oftare 

delar med sig utav information än kvinnor som har status singel. Denna förutfattade mening kan 

man anta uppkommit från att de kvinnor som har status singel kanske antas vilja visa upp sig, 

marknadsföra sig själva på sociala medier. 

En av de möjliga anledningar till varför kvinnor i ett offentligt förhållande delar med sig utav mer 

information skulle kunna vara att de vill tala om för vänner och bekanta om hur bra de har det i 

sitt förhållande, möjligtvis en känsla att de måste bevisa något.  

 

De kvinnor som studerar har troligtvis möjlighet att använda sig av sociala medier lättare än de 

som t.ex. arbetar på en fabrik där de inte har tillgång till Internet eller där de har vissa uppgifter 

som kräver tid. Medan de vars livssituation är arbetslös kanske inte har råd med Internet. Det 

skulle kunna vara möjliga anledningar till varför de kvinnor vars livssituation är studerar, är mer 

aktiva på sociala medier än t.ex. de som arbetar eller är arbetslösa.  

 

Resultatet från en jämförelse mellan hur bra självförtroende kvinnorna ansåg sig ha och hur ofta 

de delar med sig utav information, resulterade i att de som ansåg sig ha helt okej självförtroende 

oftare delar med sig av information än de som ansåg sig ha väldigt bra självförtroende. En kvinna 

med väldigt bra självförtroende känner kanske inte behov av att dela med sig eller att bevisa 

något på sociala medier. Medan en med sämre självförtroende kanske använder sig av sociala 

medier för att ha möjligheten att bevisa något eller att visa upp sig själv på ett sätt hon inte vågar 

i det verkliga livet. Att kvinnor delar med sig av mer information på sociala medier än vad killar 

gör (Lenhart & Madden 2008) höll respondenterna med om. Respondenterna fick möjligheten att 

själva skriva en motivering till varför de tror att det är så. 20 av de 22 respondenterna pekade på 

att anledningen var att de söker uppmärksamhet, söker bekräftelse samt att tjejer jämför sig med 

varandra. Dessa anledningar kanske hänger samman med att de kvinnor som har lite sämre 

självförtroende delar med sig av mer information på sociala medier. 

 

Att de kvinnor vars intressen är idrott visades vara mer aktiva på sociala medier skulle kunna 

härstamma från dagens samhälle då många troligtvis anser att idrott är ett viktigt ämne på sociala 

medier. Många känner kanske behov av att träna och idrotta för att passa in i samhället. En möjlig 

anledning skulle kunna vara känslan att behöva bevisa för omgivningen att de tränar regelbundet 

och då kanske sociala medier är den perfekta platsen att göra det på.  
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Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan de som känt sig förföljda/hotade på 

sociala medier och hur aktiva de är på sociala medier. Sambandet tyder på att de som känt sig 

förföljda/hotade delar med sig av mindre information på sociala medier än någon som ej upplevt 

det. Anledningen skulle kunna vara att de är rädda för vilka som kommer läsa deras 

uppdateringar samt vad de kommer göra med informationen de läser. T.ex. Om du talar om att du 

ska ut och springa om 30minuter och vilken slinga du kommer välja.  

 

En brist med uppsatsen är att alla de 22 respondenter som svarat på enkätundersökningen 

kommer från samma stad. Jag kan alltså inte generalisera och anta att det ser likadant ut på andra 

orter runt om i Sverige, men syftet har inte främst varit att generalisera utan ett försök att förstå 

faktorerna bättre eftersom dessa inte diskuterats tidigare. Jag märkte även att när jag började 

sammanställa resultatet att alla mina enkätfrågor inte var relevanta att ha med. Ytterligare en 

begränsning är att jag inte kan vara helt säker på att respondenterna varit 100 % ärliga vid svar på 

enkätundersökningen. En rekommendation till fortsatta studier vore att intervjua kvinnor i åldern 

18-25 i en större skala istället.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Enkätformen skapades i Survey & Report  
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/4328 
 

Hej! :) 

Jag vänder mig till dig för att få svar på frågor gällande din användning av sociala medier. 

Anledningen till att jag vänder mig till dig är att du är en kvinna i ålder 18-25. 

 

Det är viktigt att poängtera att det är helt frivilligt att fylla i enkäten och du kan avbryta ditt 

deltagande under hela processen. Det inte kommer att framgå av några resultat hur någon enskild 

person har svarat. 

 

Beräknad tidsåtgång för att fylla i enkäten är cirka 5-10 minuter. Det är väldigt viktigt för mig att 

du svarar så ärligt som möjligt på detta frågeformulär för att jag ska kunna använda mig av 

svaren.  

 

Huvudansvarig för projektet är jag, Elin Larsson som läser 2:a året på Webb & Multimedia-

programmet på Karlstads Universitet. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta huvudansvarige för undersökningen via e-post. 

elinlar@xxxx.com 

  

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/4328
mailto:elinlar@xxxx.com
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 
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