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”Man is the only animal for whom his own existence is a problem                                   

which he has to solve” 

– Eric Fromm [1900 - 1980] 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att via tre kvalitativa intervjuer undersöka gränsdragningen mellan 

privat och offentlig sfär på Internet ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Huvudfrågorna lyder; 

”Finns det en gräns mellan privat och offentligt på Internet och var går i sådana fall den?”; 

”Vad är det människor vill skydda från insyn och varför?” samt ”Hur stor är medvetenheten 

kring privat sekretess på Internet?” Studien innefattar bland annat en historisk överblick om 

hur privat och offentlig sfär utvecklats genom åren och hur dagens arenor till stor del 

överlappar varandra. Fokus ligger på den ständiga gränsdragningen kring privat och 

offentlighet i vardagen och hur individer uppträder online, hur de där formar sina roller och 

sin identitet och där G. H. Meads teorier om I och Me och den generaliserade Andre såväl 

som Foucaults panoptikon aktualiseras. Resultatet av denna undersökning tyder på att det inte 

finns någon definitiv gräns mellan privat och offentligt, utan individen baserar sitt 

gränsdragande på en rad faktorer som exempelvis livssituation, samhällets normer samt 

kommersiell yttre påverkan. Medvetenheten om sekretess hos deltagarna tycks tämligen stor. 

Nyckelord: Gränsdragning, självkontroll, privat, offentligt, Internet. 

 

 ABSTRACT 

Name of paper: Regarding Boundaries at the Digital Arena                                                       

– A qualitative study concerning Private and Public on the Internet   

The purpose of this study is to explore the boundaries between private and public sphere on 

the Internet based on three interviews. The main questions are: “Is there a border between 

private and public sphere on the Internet and in that case, where?”; “What do people want to 

protect from prying eyes and why?” and “How widespread is the awareness of personal 

privacy on the Internet?”  Theory includes a historical overview of how the private and public 

sphere has developed over the years and how they today seem to overlap. Everyday life 

decisions about where to draw the lines are here being examined along with how people 

behave online and how they form their identities. G. H. Meads theories on I and Me and the 

significant others as well as Foucault’s understanding of panopticon are also brought up. The 

result of this survey shows that there is no definite line between private and public and that 

individuals instead base their borders on factors such as situation in life, social norms and 

external commercial influences. The participants also show a large awareness concerning 

secrecy. 

Key words: Boundaries, self-control, private, public, Internet. 
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1. INLEDNING 

Det är inte alltid enkelt att utforska hur människors förhållanden förändras i och med dagens 

snabba teknologiska utveckling, och vilken påverkan detta har på individerna i samhället. 

Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren ger i sin bok På väg mot medievärlden 2020 uttryck för 

en träffande beskrivning: ”att analysera en pågående utveckling är som att skjuta på ett rörligt 

mål”.
1
 Med detta sagt så är det också viktigt att aldrig sluta försöka nå ny kunskap om 

människan och det samhälle hon lever i. Genom Internet och globalisering har världen vuxit 

sig större och eftersom Internet blivit en del av så många människors vardag är individernas 

uppträdande på och förhållningssätt till denna arena väldigt intressant att utforska. Sverige är 

ett av de länder vars internetanvändning per invånare ligger som högst då nio av tio svenskar 

mellan 16-75 år använder Internet antingen dagligen
2
 eller minst en gång i veckan. Detta 

gäller i ännu högre grad den yngre generationen.
3
 Det är därför inte så konstigt att människans 

beteende på denna digitala arena väcker ett visst intresse inom forskningen. I denna uppsats 

kommer det främst att fokuseras på hur individerna sköter gränsdragningen mellan den 

privata- och den offentliga sfären på Internet.  

Redan när datorerna fick sin genomslagskraft så höjdes det röster om att värna den personliga 

integriteten och det privata inom var kvinnas och mans liv. Många ställde sig tveksamma till 

den nya teknologin och vad denna skulle kunna komma att innebära, men det fanns också 

personer som tyckte att dessa individer oroade sig helt i onödan.
4
 Det har nu gått åtskilliga år 

sedan den första webbsidan skapades vid CERN i Genève och mycket har hänt sedan dess. 

Allt fler saker sköts numera via Internet och det utgör idag en enorm arena för möten mellan 

människor världen över.  

På senare år har det rapporterats en hel del om hur staten genom införandet av nya lagar och 

regler försöker uppnå en viss digital kontroll genom övervakning, där det främsta målet 

verkar vara att minska brottsligheten i samhället. Det har uppstått mycket debatt om dessa 

frågor och det allmänna intrycket tycks vara att medborgarna är väldigt måna om att slippa 

insyn i det privata; de vill slippa registreras och granskas. Samtidigt är det relativt vanligt att 

individerna villigt lämnar ut privat information på ett sådant sätt att den offentliggörs och kan 

letas upp av i princip vem som helst. Den naturliga följdfrågan är därför vad för slags val 

människor egentligen gör när det kommer till privat- och offentlig information och om detta 

ställningstagande sker medvetet eller ej. Var går gränsen mellan den privata- och den 

offentliga sfären och hur hanterar individerna gränsdragningen i sitt vardagsliv online? 

Förhoppningsvis kommer resultatet av denna undersökning kunna kasta ett sken över hur 

individer förhåller sig till vad som bör hållas privat och vad som med fördel kan 

offentliggöras. Det verkar finnas relativt lite nutida forskning om detta specifika område då 

många forskare har fokuserat på andra Internetrelaterade områden i större utsträckning. Det är 

därför författarens önskan att med sin uppsats kunna väcka både intresse och bidra med 

                                                           
1
 Nygren & Hvitfelt, 2008, p. 99. 

2
 Ibid, p. 110. 

3
 Centralbyrån, 2012, p. 9. 

4
 Sveriges radio, 1976. 
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kunskap till ett forskningsområde som hon hoppas ska utvecklas mer inom den närmaste 

forskningen. 

I uppsatsen finns det en viss historisk tillbakablick under den del som berör teori. Avsikten 

med detta är att ge en djupare bild av området och hur den privata och offentliga sfären har 

förändrats genom århundradena. För att kunna förstå de centrala aspekter av hur dagens 

samhälle och individerna däri agerar kring de två sfärerna ter det sig viktigt att granska den 

historia som står som grund för hur begreppen utvecklats till vad de är idag. 

Vilka är då dessa begrepp? Den uppmärksamme läsaren har för länge sedan dragit slutsatsen 

att det rör sig om en digital arena som växer sig större för varje år som går. Eftersom syftet 

med uppsatsen berör gränsen mellan privat och offentligt på Internet är det relevant att fastslå 

vad den offentliga respektive privata sfären betyder. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs 

ordet offentlig som ”öppen eller tillgänglig för alla”
5
 och ordet privat är något ”som tillhör 

eller har att göra med enskild(a) person(er), särskilt vederbörandes hem- och umgängesliv”.
6
 

Integritet är ett annat relevant begrepp och beskrivningen lyder; ”rätt att ha (visst) eget 

område som är skyddat mot intrång mest beträffande abstrakta områden som önskas 

skyddande mot åtgärder eller insyn, särskilt från myndighet”.
7
 Som tidigare nämnts så finns 

det ett motstånd mot de nya reglerande lagarna på Internet, och mycket fokus ligger på det sätt 

som den nya teknologin används i övervakningssyfte från både myndigheter, privatpersoner 

och reklambransch. 

En annan intressant aspekt är hur skarp gränsen mellan privat och offentligt egentligen är. 

Frågan är om sfärerna i viss mån glider in i varandra i och med det sätt som människor idag 

använder Internet. Beträffande det sistnämnda så höjs också frågan om hur medvetna 

individerna är om de risker som medföljer när personlig information publiceras - är integritet 

ett viktigt begrepp och hur skyddar människor sitt privatliv och vilka slags åtgärder används 

när personer håller inne med sin privata information; vad är det de vill skydda och varför? 

Frågorna är många och kommer att förklaras närmare i följande avsnitt som berör själva 

kärnan i uppsatsen, nämligen dess syfte. 

  

                                                           
5
 NE, 2012, http://www.ne.se/sve/offentlig [hämtad 12-05-18] 

6
 NE, 2012, http://www.ne.se/sve/privat?i_h_word=privat# [hämtad 12-05-18] 

7
 NE, 2012, http://www.ne.se/sve/integritet?i_h_word=integritet [hämtad 12-05-18] 

http://www.ne.se/sve/offentlig
http://www.ne.se/sve/privat?i_h_word=privat
http://www.ne.se/sve/integritet?i_h_word=integritet
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2. SYFTE MED TILLHÖRANDE FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsens syfte handlar om på vilket sätt individer hanterar gränsen mellan det privata och 

det offentliga när de använder sig av Internet. Eftersom det finns ett motstånd i samhället mot 

digital övervakning är det intressant att granska vilken typ av information som människor vill 

skydda, framför allt på vilket sätt de väljer att göra det. Syftet med studien är att komma åt 

kärnan i hur individerna ser på och agerar kring sitt privata och offentliga liv på Internet, och 

hur detta förhållningssätt skiljer sig från tidigare beteende, innan Internet fick sin 

genomslagskraft. Författaren har valt att fokusera på tre huvudfrågor; ”Finns det en gräns 

mellan privat och offentligt på Internet och var går i sådana fall den?”, ”Vad är det människor 

vill skydda från insyn och varför?” samt ”Hur stor är medvetenheten kring personlig sekretess 

på Internet?”  

 

2.1 DISPOSITION  
I den första delen av uppsatsen beskrivs det varför det är av intresse att granska och analysera 

individers förhållningssätt och handlingsmönster inom den privata respektive den offentliga 

sfären på Internet. Vidare har relevant syfte och frågeställningar avverkats. I den del som 

berör teori finns det en historisk överblick över hur gränsen mellan offentligt och privat 

tidigare sett ut och hur den har förändrats genom åren. Syftet är att skapa ett bättre underlag 

inför det nutida sätt som människor hanterar gränsen mellan privat och offentligt på Internet. 

Utöver detta sätts även mer modern forskning i fokus, detta för att bidra till en större 

förståelse kring ämnet. I den del som behandlar metod fokuseras det på hur undersökningen 

genomförts, till exempel att det är en kvalitativ intervjuundersökning. Viktiga aspekter som 

etik och validitet tas även upp här. Resultatet behandlar vad undersökningen har lett till och är 

uppdelad i olika relevanta teman som var och en belyser uppsatsens övergripande ämne. 

3. TEORETISKT RAMVERK 

Det är svårt att enbart utifrån definitionerna av begreppen privat, offentligt och integritet få en 

bra förståelse om hur de fick så stor betydelse i samhället förr och på vilket sätt den offentliga 

respektive privata sfären glider samman i dagens högteknologiska samhälle. För att förtydliga 

presenteras därför ett urval relevanta teorier i följande text. Dessa är valda utifrån en vilja att 

utforska ifall det existerar en gräns mellan privat och offentligt, och var i sådana fall denna 

gräns dras. Syftet med detta är att ha ett gediget underlag att utgå ifrån samt klargöra en del av 

de begrepp som vidareutvecklas framöver. 

 

3.1 PRIVAT OCH OFFENTLIG SFÄR I DET ANTIKA GREKLAND 

 

Teoretikern Jürgen Habermas utvecklar i boken Borgerlig offentlighet en global idealtyp där 

han diskuterar begreppen privat och offentlig i ett historiskt sammanhang men också hur de 

med tiden får nya roller och hur samspelet dem emellan förändras. Habermas tar avstamp i 

antikens Grekland där polis- respektive oikos-sfärerna, det offentliga och privata, utgör två 
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skilda arenor som samtidigt verkar som en förutsättning för varandra.
8
 Däri råder ett samspel 

som tycks ha betydelse ända in i dagens samhälle. I boken Människans villkor diskuterar även 

Hannah Arendt den offentliga respektive privata sfären. Hon menar att det inom polis och 

oikos finns något vid namn ”bios politikos” och det däri ligger två existensordningar; 

individens egna (idion) och det som är gemensamt (koinon); två relativt separerade sfärer.
9
 

Polis och oikos vidareutvecklas med tiden och dess betydelse förändras - framför allt i och 

med feodalismen där gränsen för vad som ses som privat och offentligt alltmer suddas ut. Det 

offentliga blir en förlängning av det privata och vice versa, och den offentliga sfären blir 

svårare att skilja från den privata. Detta sker eftersom offentligheten snarare liknas vid en 

större gemenskap med samma slags grundteman som det privata; denna sfär liknas vid ”en 

stor familj” bestående av samtliga medborgare i samhället. Ett exempel från den tidens 

uppdelning är ordet nationalekonomi som fortfarande står som synonym till ”kollektiv 

hushållning”.
10

  

 

3.2 PRIVAT OCH OFFENTLIG SFÄR GENOM MODERNISERING 

 
Habermas vidareutvecklar resonemanget om det privata och offentliga då han menar att den 

verkligt stora förändringen sker i takt med moderniseringen. Den makt som tidigare varit 

personlig ersätts av ett byråkratiskt samhällshjul och den tidigare decentraliserade makten 

centraliseras. Genom denna förändring blir makten mer opersonlig och gränsen mellan privat 

och offentligt får en tydligare gräns. Eftersom den privata- och offentliga sfären skiljer sig så 

mycket åt resulterar detta i en liberalistisk förändring som innebär en större medvetenhet från 

borgarna och där kraven på rättvisa, rösträtt och inflytande successivt ökar.
11

 Utvecklingen av 

det som Habermas benämner som socialsfär och intimsfär utgör även det en konsekvens av 

maktskiftet. Socialsfären representerar individens offentliga roll och intimsfären representerar 

det mer privata i stil med familj, religion och den kärlek som knyter samman ett fåtal 

personer, exempelvis föräldrar och barn.
12

  

Eftersom det moderna samhället medför nya roller hos individen med arbetstillhörighet kontra 

fritid får hon också en mera strukturerad uppdelning mellan offentligt och privat liv. Som en 

sidonotering kan Marx alienationsteori om hur individerna i och med lönearbetet blir 

alienerade, främmande, inför sig själva nämnas då även Habermas likt Marx fokuserar på den 

stora förändring som sker hos den enskilde individen själv i förhållande till förändringarna 

inom den större samhällsstrukturen.
13

 Friheten i detta resonemang står att finna i det som 

individen gör på sin fritid; först inom det privata är hon på riktigt sin egen. I Borgerlig 

offentlighet målar Habermas upp en ganska dyster bild av sin egen samtid genom det han 

kallar för en ”polarisering av social- och intimsfären”.
14

 Han menar att socialsfären och den 

                                                           
8
 Habermas, 1984, p. 6. 

9
 Arendth & Retzlaff, 1988, p. 47. 

10
 Ibid, p. 57-58. 

11
 Habermas, 1984, p. 12. 

12
 Norberg, 2007, p. 2. 

13
 Månson, 1997. 

14
 Habermas, 1984, p. 148. 
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sociala funktionen växer sig större medan det privata, intimsfären, bara blir mindre. Ett så 

kallat publikum infinner sig där individerna i intimsfären isoleras, passiviseras och lär sig 

konsumera utefter vad de kommersiella intressena önskar. Genom detta menar Habermas att 

samhället idag är mer totalitärt och toppstyrt än förr, och att människor numera lever i ett så 

kallat ”kommersialiserat massamhälle”. De stora profitintresserade företagen styr alltmer och 

individerna har förvandlats till mottagare som vänder kappan efter vinden snarare än 

medborgare med kritiska förhållningssätt som aktivt deltar i samhällsdebatten.
15

  

En annan intressant och mer hoppfull aspekt av Habermas är det sätt som han framställer 

borgerlighetens dåtida cafébesök vilket kan beskrivas som ”ett diskussionsforum tillgängligt 

för alla som vill uttrycka sina åsikter och är beredda att ta och ge skäl utan hänsyn till sociala 

skrankor och ideologiska klickbildningar”.
16

 När staten gradvis drog sig tillbaka så öppnade 

sig möjligheten för ett offentligt diskussionsforum mellan människor, ofta över en kopp kaffe 

på ett café. Det råder dock tvivel mot denna öppenhet och tolerans då människorna som satt 

på dessa typer av caféer var borgare av manligt kön, vilket i sin tur uteslöt en stor del av 

samhället. En förhoppning som tycks råda idag är att Internet kan betraktas som ett slags 

publikt virtuellt café där människor från alla delar av samhället kan engagera sig och utbyta 

åsikter.  

 

3.3 HUR PRIVAT OCH OFFENTLIGT ÖVERLAPPAR VARANDRA I DAGENS 

SAMHÄLLE 

Det är relevant att i dagens samhälle fokusera på det sätt som det privata och det offentliga 

tycks glida in i varandra. Forskaren Antje Gimmler konstaterar i sin artikel ”Deliberate 

democracy” att ”the public sphere and civil society do not coincide, they overlap to a 

significant degree”.
17

 Hon fortsätter sitt resonemang genom att lägga vikt vid hur de två 

sfärerna i allra högsta grad är beroende av varandra. Vidare diskuterar hon hur den offentliga 

arenan innehåller både politiska och sociala relationer och att det där finns utrymme för att 

både de individuella och kollektiva identiteterna ska kunna uttryckas och integreras.
18

  

Det tycks inte finnas någon direkt enighet bland forskare över vad för slags sfär Internet 

egentligen är. Det pågår en flitig diskussion om huruvida Internet kan ses som en publik sfär 

och på vilket sätt detta i sådana fall skulle kunna gynna demokratin i samhället. 

Öppenheten på Internet är något som enligt Lincoln Dahlberg tyder på att Internet kan ses 

som ett offentligt forum; det finns mängder av konversationer som sker helt öppet online på 

en daglig basis och som går att nå för vem som helst med internetuppkoppling. Detta menar 

han går i linje med den något vaga bild som de flesta har av den offentliga sfären. Dahlberg 

ger sig på att strukturera upp sex kriterier för att Internet ska kunna klassas som offentlig sfär 

                                                           
15

Habermas, 1984, p. 17. 
16

 Norberg, 2008, p. 7. 
17

 Gimmler, 2001, p. 25. 
18

 Ibid, p. 22. 
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och dessa är; självstyre från stat och ekonomiska intressen, utbyte och kritik vid moraliskt 

tvivelaktiga påståenden, reflexivitet, rollövertaganden, uppriktighet och inkluderande samt 

jämlikhet.
19

 Dessa kriterier skulle kunna utgöra en grund för den offentlighet som motsvarar 

Habermas tes om den borgerliga offentlighetens caféer. Mycket tyder dock på att detta inte 

gäller alla individer med tillgång till Internet. Kasun Ubayasiri argumenterar i sin artikel 

”Internet and the Public Sphere” för hur Internet i sin roll som offentlig sfär inte helt uppfylls 

av meningsfull dialog utan snarare erbjuder ett forum för de intresserade. Han diskuterar 

vidare och reflekterar över hur det istället för en solid offentlighet på Internet tycks råda en 

viss överlappning mellan de olika sfärerna och att dessa ofta flyter samman. Ubayasiri menar 

att denna fragmenterade offentlighet med en postmodernistisk struktur bättre fyller sitt syfte 

än en offentlighet baserad på hegemoni och massmedia där individer isoleras i sin privata sfär. 

I en sådan form av offentlighet får individen en roll som passiv mottagare av underhållning 

och tung masskommunikation och där saknas också möjligheten för kommunikation och 

rationell diskussion, något som Ubayasiri inte tycker stämmer överens med verkligheten.
20

 

Jon Mided är författaren till kapitlet The Internet and The Public Sphere som återfinns i boken 

Culture and Technology, och där skriver han att det är mer fördelaktigt att se Internet som ett 

kluster av olika sfärer.
21

 Mided diskuterar vidare om hur lätt det blir grupper av nybörjare som 

utesluts från de redan erfarna användarna på en arena online. När nybörjare går med i ett 

Community, forum eller grupp och försöker inta positioner inom den nya arenan blir det så att 

de mer erfarna individerna flyttar till mer privata arenor eller chattrum där de kan få mer 

utrymme för sig själva. Mided konstaterar avslutningsvis att Internet har banat fram en ny 

slags sfär, men att denna är av en mer social och nätverks-baserad natur än politisk. Samtidigt 

menar han att det ofta är ur det sociala som samarbete uppstår, via delad kunskap och 

erfarenhet. Han beskriver också hur det kan ta sig vidare i mer offentliga miljöer exempelvis 

via volontärarbete och engagemang i offentliga kriser.
22

 

 

3.4 IDENTITETSKAPANDE INOM DET PRIVATA RESPEKTIVE OFFENTLIGA 

Hannah Arendt diskuterar i Människans villkor de sätt som det offentliga påverkar individerna 

och vice versa. Det offentliga klassas enligt Arendt som ”något synbart och hörbart för alla”. 

Närvaron av andra människor blir därför en bekräftelse på den egna existensen, något som 

individerna önskar då det utgör ett bevis på att de finns och gör avtryck i samtiden.
23

 Den 

enskilde individens förhållningssätt till sig själv baseras på ett ständigt ifrågasättande och 

omformande av värderingar i förhållande till vad offentligheten förespråkar. Enligt detta 

resonemang så skapar människorna sina åsikter och intressen genom att jämföra sig med 

andra.
24

 Detta sker också på den offentliga arenan online. Det finns ett flertal forskare som 

menar att denna offentliga arena inte bör ses som en avgränsad och absolut sfär utan snarare 

                                                           
19

 Dahlberg, 2001. 
20

 Ubayasiri, 2007, p. 12. 
21

 Mided, 2001, p. 66. 
22

 Ibid, p. 75. 
23

 Arendth & Retzlaff, 1988, p.74 & 80. 
24
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som ett område indelat i många olika typer av offentliga sfärer. Det offentliga rummets olika 

delar utgör alltså en viktig aspekt när individer ska fatta beslut både inom det offentliga och 

inom det privata; det som rör de enskilda individerna och hur de väljer att leva sina liv.
25

  

Då utgångsläget är hur det offentliga formar det privata kan det vara givande att utgå från  

hur människor agerar och formar sin identitet i respektive sfärer. Det finns sociologiska 

resonemang som fokuserar på det privata och hur individer strategiskt hanterar relationer och 

olika grader av tillit och intimitet genom att ge andra individer olika mycket tillgång till den 

personliga informationen. Detta skriver Robert S. Gerstein om i sin artikel ”Intimacy and 

Privacy” där han argumenterar för att den privata sfären är nödvändig för individers intima 

band till varandra. Grundpoängen med resonemanget är att människor ger sig mera hän i 

situationer där de inte behöver reflektera över det sätt som de framställs inför andra.
26

 

Gerstein menar att det finns tillstånd där individen är så inne i det hon gör att objektifieringen 

av självet löses upp och istället kvarlämnar de spontana manifestationerna av intim 

kommunikation. Är individen medveten om att hon blir iakttagen försvinner den intima delen 

då hon blir uppmärksam på hur det egna beteendet ter sig inför andra.
27

 En slutsats som kan 

dras från Gersteins resonemang är alltså att individen tycks reflektera mer över sitt 

uppträdande i offentliga sammanhang än i det intima och privata. 

 

3.4.1 Digital identitet utifrån symbolisk interaktionism 

En individ kan stundtals känna sig iakttagen utifrån och detta kan även påverka hennes 

beteende på internet. En stor del av denna påverkan tycks bero på den stora medvetenhet som 

finns hos individerna rörande informationssökning som genomförs av andra. 

Informationssökning om enskilda individer har på senare tid underlättats genom digitala 

register- och sökfunktioner, och en intressant illustration till detta är det faktum att två av tre 

arbetsgivare uppger att de söker information om eventuella arbetstagare via nätet. Det 

vanligaste sättet är att söka information på den kända sökmotorn Google.
28

 Faktum är att 

information om människor rent generellt tycks ha blivit mer lättillgänglig. Detta börjar 

uppmärksammas mer och mer i samhället via media och Tv-dokumentärer som Världen enligt 

Google
29

 och Du är googlad, där den sistnämnda handlar om hur personer kan påverka vad 

för slags information som dyker upp på sökmotorn Google när deras namn skrivs in.
30

 Det 

finns alltså medel att ta till för de individer som vill justera den digitala bild de vill förmedla 

utåt beroende på dels vilken roll de väljer att inta och dels beroende på i vilken situation de 

befinner sig. Det sätt som individerna blir och är medvetna om sina egna beteenden inför 

andra utgör ett av nyckelbegreppen inom det välkända socialpsykologiska perspektivet 

symbolisk interaktionism.  

                                                           
25
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I boken Socialpsykologins ansikten skriver Gunnar Augustsson om en känd teoretiker inom 

just symbolisk interaktionism vid namn George Herbert Mead. Boken går igenom det sätt som 

Mead definierar individens jag utifrån ett rolltagande; något individer lär sig från en tidig 

ålder. Det Mead benämner som rolltagande har sin grund i att individen förhåller sig till vad 

andra personer förväntar sig av henne, relaterar dessa förväntningar till det egna beteendet och 

iklär sig på så vis olika roller i olika situationer. Augustsson beskriver detta som att individen 

”för det första föreställer sig en mottagares reaktion på ens egna angivna signaler” och för det 

andra att individen ”i varje sådan situation framkallar mottagarens reaktion i sig själv”.
31

 Det 

ter sig därför logiskt att individen spelar olika roller inom den privata respektive offentliga 

sfären. 

3.4.2 Mead och I och Me inom privat och offentligt 

För att återgå till gränsdragningen mellan privat och offentligt blir ytterligare en av Meads 

välkända teorier relevant, nämligen den som tar upp I och Me. Grundpoängen är att självet 

både kan betraktas som ett objekt och som ett subjekt där Me representerar objektet och I 

representerar subjektet. Detta innebär att Me är den del som är mer kontrollerad och bunden 

till den generaliserade Andre; individen tolkar andra människors handlingar gentemot henne 

och konstruerar ett beteende utifrån denna tolkning.
32

 Ett aktuellt exempel är hur människor 

styr sina handlingar på Internet utifrån det sätt de tror att andra uppfattar dem. De kan välja att 

framhäva vissa saker och dölja andra i linje med sin offentliga profil för att verka så 

professionella som möjligt, eller så kan de lägga mer fokus på privata aspekter vid exempelvis 

nätdejting. Individerna blir till objekt inför sig själva och inför sitt eget handlande, vilket i sin 

tur innebär att de bedömer sig själva och formar en identitet utifrån detta.  

I är en mer svårtolkad aspekt av Mead och kan ses som föregångaren till Me. I utgör början på 

individens beteende innan det övergår till Me och det kan därför sägas att I utgör det mer 

spontana. Detta kan i sin tur ses som en reaktion på hur individens Me uppträder i linje med 

den generaliserande Andre – de normer som skapas av samhälle och individer runt omkring. I 

representerar det som överraskar individen och som sker utan närmre eftertanke och också är 

det som gör att människan aldrig riktig säkert vet vad hon är. Frågan är vad för slags 

konsekvenser det mer spontana men ändå socialt formade I har på Internet, där information 

snabbt sprids och kan vara svår att avlägsna om individen vill ändra det historiska I i 

efterhand och ändra det hon tidigare publicerat för att få det att stämma bättre med Me, det 

mer kontrollerade och socialt styrda som baseras på vad individen tror andra tänker om henne. 

I utgör i sammanhanget den del av jaget som reagerar på Me, och I och Me kanske förklaras 

bäst genom ett citat ur Meads bok On Social Psychology: “The ‘I’ is the response of the 

organism to the attitudes of the others; the ‘me’ is the organized set of attitudes of others 

which one himself assumes. The attitudes of the others constitute the organized ‘me,’ and then 

one reacts toward that as an “I”.”
33
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3.4.3 Övervakning som reglerar individens beteende 

En annan aspekt av hur individer skapar sin identitet utifrån offentligheten är Michael 

Foucaults analyser kring Benthams panoptikon. Panoptikon kan sammanfattas som ett 

kontrollmedel för att styra den moderna disciplineringen av medborgare och sker i form av 

observation; individens medvetenhet om att hon är iakttagen ökar och därför anpassar hon sitt 

beteende så att det ska stämma in på det önskvärda i rädsla för att bli bestraffad. Detta 

möjliggör också för övervakning av flera individer samtidigt, eller som Foucault uttrycker det; 

”Det panoptiska schemat är avsett att spridas till hela samhällskroppen utan att förlora någon 

av sina egenheter; dess bestämmelse är att bli en allmänt utbredd funktion”.
34

 Ett annat 

begrepp som aktualiseras är det om synoptikon; hur individer övervakar varandra. Detta sker 

exempelvis genom foto och video i mobiltelefoner som öppnar upp möjligheter att publicera 

saker om andra människor med hjälp av Internet och de sociala medierna.
35

 Individerna kan 

alternera sitt beteende så att det stämmer samman med rådande normer i rädsla för straff och 

inför en vilja att marknadsföra sig själva inför andra. 

4. TIDIGARE FORSKNING 

Baserat på de mer moderna teorier som tagits upp så verkar det växa fram en bild där det 

privata börjar röra sig mer mot det offentliga, något som tycks ske på flera olika områden. I 

detta avsnitt kommer det att ges exempel på tidigare forskning som berör områden där det är 

tydligt hur det privata och det offentliga kommit att överlappa varandra.  

 

4.1 KOMMERSIELLA INTRESSEN SAMMANFOGAS MED PRIVAT OCH 

OFFENTLIG SFÄR 

I boken Privatliv av filosofen Torbjörn Tännsjö läggs fokus på hur handlingar som kan tyckas 

privata för individerna själva, exempelvis sökningar på nätet och hemsidor de besöker på sin 

fritid, kartläggs av den kommersiella industrin. Detta sker i ett syfte där denna ska kunna 

skicka ut skräddarsydd reklam anpassad för specifika målgrupper och individer.
36

 

Individernas klassas av bolag som potentiella köpare och därför kartläggs deras handelsvaror 

och reklam utformas utifrån den enskilde individens intressen och tidigare aktivitet på Internet 

exempelvis genom historik och sökmotorer.
37

 Det kan alltså noteras hur de kommersiella 

intressena tar stor plats inom den offentliga sfären. Sociologen Manuel Castells diskuterar 

frågan om registrering och istället för att som många andra fokusera på en strukturell statlig 

övervakning så lägger han fokus på det mera vardagliga i dagens samhälle. Människor delar 

enligt honom med sig av information i syfte att få tillgång till bra erbjudanden.
38

 Han menar 

att en av svårigheterna med Internet är hur dess infrastruktur kan missbrukas av olika 
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intressen - exempelvis politiska, ideologiska och de kanske mest relevanta i detta 

sammanhang, kommersiella intressen.
39

  

Castells tankegångar tycks baseras mycket utifrån det som redan benämnts som 

kommersialiseringen av det offentliga rummet. Den enda skillnaden tycks vara att denna har 

flyttat till en digital arena. Tim O ‘Reilly, grundaren till O ‘Reilly Media, ett stort amerikanskt 

mediaföretag som specialiserat sig på böcker och information om teknologiska ämnen, 

konstaterar även han i sin artikel ”What is web 2.0?” att Internet till stor del konstruerats 

utifrån ett rent marknadsstrategiskt perspektiv. Han nämner som ett exempel bloggar där 

personlig information delas ut till en stor mängd människor. Genom att dessa bloggar, i vissa 

fall offentliga dagböcker, förvandlas till produkter som säljs via annonseringar får bloggarna 

en ny roll. Det går att följa uppdateringar genom så kallade RSS-flöden och på så vis 

prenumerera på nya inlägg.
40

 I och med detta så tycker uppsatsens författare sig se hur den 

privata informationen som delas i bloggarna får en offentlig roll som dels baseras utifrån den 

publik som följer uppdateringar och dels utifrån de kommersiella intressen som styr 

annonseringen. 

 

4.2 GRÄNSDRAGNING I VARDAGEN 

Per Ström skriver i sin bok Övervakad, elektroniska fotspår om hur många av de handlingar 

människor utför på Internet registreras utan att personerna verkar medvetna om det eller 

reflekterar över det i någon högre grad. Exempel som Ström nämner är transaktioner med 

kontokort, positionering med mobil i anknytning till Internet och sparad historik över vilka 

sidor som individerna besöker. Han anser att det finns problem med att så mycket registreras 

liksom att det inte finns några konkreta medel för att hantera denna information, inget riktigt 

skyddsnät för den enskilde individen och hennes privatliv.
41

 Naturligtvis finns möjligheten att 

välja bort genomförandet av dessa avslöjande handlingar, men det tycks vara många som inte 

reflekterar över hur deras privata information kan utnyttjas eller bli offentlig på ett annat sätt 

än i linje med deras intention. Exempel på metoder för att dölja den enskilda informationen är 

att inte betala med kontokort och förändra inställningarna på de sociala medier som besöks.
42

 

Mycket av forskningen som bedrivits i detta fält är relativt ny, men det kommer i följande 

avsnitt att redogöras för hur individer behandlar sin personliga information på Internet idag. 

Förhoppningsvis kommer detta att resultera i information om hur den privata och offentliga 

sfären hanteras idag och vilka konsekvenser detta kan leda till. Mycket av fokus kommer att 

ligga på hur individer uppträder på Facebook, eftersom en stor del av forskningen tycks ha 

bedrivits med just Facebook och liknande Communitys som utgångspunkt.  
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4.2.1 Farorna med att offentliggöra privat information 

I artikeln ”Information and Revelation” skriver forskarna Gross och Acquisti om de mängder 

av tillgängliga hemsidor individer kan besöka och utföra olika typer av handlingar på. Det 

sträcker sig allt ifrån affärer till dejtingtjänster och gemensamma intressegrupper. Många 

sidor förutsätter att individen registrerar sig och skapar en profil, ofta med en beskrivning av 

sig själv och personlig information som exempelvis ålder, kön, sexuell läggning, politiska 

åskådning, intressen och foton. Detta är något som krävs för att kunna interagera med andra 

vare sig det är människor personen känner offline eller individer som denne aldrig träffat 

personligen. Gross och Acquisti fortsätter sin analys och konstaterar att många av dessa sidor 

kräver individernas riktiga namn - därför kan profilen kopplas till den fysiska individen.
43

 

En intressant aspekt av Gross och Acquistis undersökning är hur semi-offentlig information 

som tidigare skoltillhörighet, arbete och nationalitet ofta blandas samman med mer personlig 

information som intressen och personliga relationer. Här kan det anas en viss problematik när 

privata och offentliga sfärer glider in i varandra. När människor blandar samman information 

riskerar uppgifter av det mer privata slaget att tolkas som offentliga oavsett om detta är 

avsikten eller ej. För att citera artikeln:”The relation between privacy and a person’s social 

network is multi-faceted. In certain occasions we want information about ourselves to be 

known only by a small circle of close friends, and not by strangers. In other instances, we are 

willing to reveal personal information to anonymous strangers, but not to those who know us 

better”.
44

  

Gross och Acquistis undersökning baseras på fler än 4 000 studenters uppträdande på Internet 

och resultaten visar att det är en mängd individer som delar sin privata information med både 

nära vänner och människor de bara är bekanta med eller inte ens känner. Forskarna Judith 

Donath och Danah Boyd förklarar detta beteende i sin artikel ”Public Displays of Connection” 

där de skriver att sociala nätverkssidor som Facebook är ett billigt och enkelt sätt att hålla 

kontakten med människor som personen har rätt ”svaga band till”.
45

 På samma sätt blir 

information som tidigare delats med färre personer tillgänglig för en rad nya aktörer. Exempel 

utöver de vänskapsrelationer personen hyser är tredje part som kan vara alltifrån hackare, 

statliga organisationer, arbetsledning och privata bolag. Genom att ha samma slags foton på 

olika ställen kan samme individ identifieras på flera olika sidor online. I artikeln varnar därför 

Gross och Acquisti för konsekvenserna inom både den offentliga och privata sfären - till 

exempel identitetsstöld, förföljelse, pinsamma situationer i vardagslivet, utpressning och 

direkt marknadsföring som riktas mot enskilda individer.
46
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I undersökningen framgår det också att det är relativt få individer som ändrar sina 

inställningar kring sekretess på Facebook. Detta betyder i sin tur att namn och bild på 

individerna ofta finns tillgängliga för alla med ett Facebooks-konto.
47

 Det existerar också fler 

situationer där individer inte tycks reflektera ordentligt över vilken slags information som kan 

bli offentlig på Internet. I artikeln ”To Join or Not to Join: The Illusion of Privacy in Social 

Networks” skriven av forskarna Elena Zheleva och Lise Getoor läggs fokus på hur väldigt få 

individer som faktiskt reflekterar över hur de grupper de går med i på Facebook och andra 

Communitys speglar vilka de är. Mycket av denna information blir publik även om individen 

har ändrat sina inställningar för sekretess utåt.
48

 Den generella bild som målas upp av dessa 

undersökningar är att många människor publicerar personlig information utan att vara 

medvetna eller bry sig om vilka andra som kan få tillgång till den, på vilket sätt som 

uppgifterna kan missbrukas samt vad som de anser vara privat kan övergå till att bli offentligt 

på ett sätt som troligtvis inte kunnat möjliggöras utan Internet. 

 

4.2.2 Kollisionen mellan privat och offentligt i arbetslivet 

En undersökning genomförd av Joanna MacDonald, Sangsu Sohn och Pete Ellis år 2010 visar 

hur Internet kan medföra svårigheter att skilja arbetslivet, som ofta ses tillhöra den offentliga 

arenan, och privatlivet åt. Det område som problematiseras är hur unga läkare ofta är aktiva 

på Facebook och inte alltid tycks ha full kontroll över vilken typ av information som visas 

upp offentligt. Detta påverkar inte bara läkarna utan kan även ha negativ effekt på deras 

patienter. Dels kan det skada förtroendet mellan läkare och patient, och dels kan olämplig 

information som görs offentlig även skada läkarnas karriär. Författarna till artikeln uppmanar 

därför universitetslärare och arbetsgivare att ta ansvar och informera både blivande och 

verksamma läkare om riskerna med att blanda privat och offentligt samt skapa diskussion om 

var gränserna går.
49

 Det ter sig troligt att denna problematik inte bara gäller läkare utan också 

andra verksamma yrkes-utövare, i synnerhet sådana med ansvar i form av sekretess som till 

exempel vårdpersonal rent generellt, socialarbetare samt militär.  

Problemen tycks dock inte sluta här utan det verkar finnas fler problem med att skilja privat 

och offentligt åt vid yrkesutövning. I undersökningen ”Kärlek och sex på Internet” utförd av 

forskarna Sven-Axel Månsson och Ronny Tikkanen med flera framkommer det att omkring 

10 % av de tillfrågade respondenterna ägnar sig åt sex på Internet under arbetstid och på 

arbetsplatsen. Ofta är det för att ta en paus från vanliga arbetsuppgifter och många uppger 

också att det ligger nära till hands att besöka sexuellt orienterade sidor då de ofta är 

uppkopplade på nätet under arbetstid. Andra anledningar som uppges är ovilja att surfa 

hemma, tristess samt hur de vill upprätthålla kontakten med sin partner.
50

 Till saken hör att 

det i undersökningen framkommer att omkring en tredjedel av de svenska arbetsplatserna har 

en uttalad policy emot besök på sidor med sexuellt innehåll. Detta betyder å andra sidan att en 

stor del av företagen inte tycks ha några direkta uttalade regler och många av respondenterna 
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vet inte heller huruvida det råder en policy eller ej.
51

 Överlag tycks det råda en viss brist i 

kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagande om vad som är godtagbart att surfa 

på samt vilken information som är olämplig att blanda samman med mer privata uppgifter vid 

användandet av sociala medier på Internet. 

 

4.2.3 Sexualitet inom privat och offentligt 

En intressant aspekt att fokusera på är de mer intima delarna i vardagslivet. Privatlivet tycks 

ha fått fler uttryckskanaler via Internet, och sammanblandningen mellan gränser för privat och 

offentligt tycks också ha påverkan på individerna och deras beteende. Här får artikeln ”Sex på 

Internet” utgöra ett exempel. Det tycks idag lättare att få tag på pornografi jämfört med förr, 

och samtidigt är det också lättare för individerna att hålla sig anonyma. Dessutom tycks 

friheten och lusten att testa nya saker öka då Internet kan ses som ett slags ”frizon” där ämnen 

som vanligtvis inte diskuteras kan tas upp. Även andra läggningar som individer inte är så 

öppna med får plats att just testas och utvecklas – människor tycks våga mera då de inte 

behöver känna sig granskade av andra i sin närhet.
52

 Som tidigare nämnts tycks det ibland 

vara lättare att dela med sig av privat information till främmande personer snarare än de som 

står nära, och i detta avseende tycks det vara av extra stor vikt att behålla anonymiteten så att 

informationen inte sprids vidare till andra. Frågan är dock hur detta beteende och individernas 

oaktsamhet kring sekretess på Internet samverkar på områden där den privata sfären verkar 

stråla samman med den offentliga alltmer - vad innebär egentligen detta för individerna i 

samhället?  

5. METOD 

5.1 ANSATS OCH ANALYSMETOD 

Eftersom denna uppsats syftar till en djupare förståelse där syftet främst är att beskriva och 

förklara gränsdragningen mellan privat och offentligt på Internet så kommer kvalitativ metod 

att användas. Det sätt som denna metod kommer att tillämpas är genom identifikation av 

underliggande mening och budskap i de kvalitativa intervjuer som ligger till grund för senare 

resultat och analys.
53

 Då mycket kretsar kring attityder kring den privata och offentliga sfären 

och på vilket sätt dessa har förändrats är det lämpligt att använda kvalitativ innehållsanalys  

då denna i stor grad används i socialpsykologisk kontext.
54

 Fokus ligger på underliggande 

mening och även information som kan finnas latent i intervjuerna, vilket i sin tur motiverar 

kvalitativa intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. I Pattons bok Qualitative research & 

evaluation methods står det att läsa om vad en kvalitativ innehållsanalys innebär och 

sammanfattningsvis kan det konstateras att denna metod används för att ”identifiera, koda 

samt kategorisera grundläggande teman i det empiriska materialet.”
55

 Det kan även tilläggas 
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att metoden enligt Hsieh och Shannon används på större mängder texter för att bryta ned 

innehållet i mindre och mer lätthanterliga bitar, det vill säga kategorier av data, oftast koder. 

Dessa kategorier används senare för att nå fördjupad förståelse för det berörda ämnet och för 

att dra slutsatser och nå resultat.
56

  

Det finns tre slags inriktningar på kvalitativ innehållsanalys; kontroversiell, riktad samt 

summerade innehållsanalys.
57

 Vilken typ som väljs beror på vad för slags undersökning som 

ska genomföras och vilken typ av fakta det resulterar i. I denna uppsats kommer riktad 

innehållsanalys att användas. Den är av ett mer deduktivt slag än de två andra och 

kännetecknas ofta genom tydligare struktur samt att den påverkas mer av både tidigare 

forskning och teorier.
58

 Detta passar bra då frågorna har skapats med både tidigare forskning 

och teorier i åtanke eftersom vissa genomgående frågor väcktes under dessa två delar. De 

begrepp som återfinns i teori och tidigare forskning är hur förhållandevis få individer det är 

som reflekterar över vilket sätt de delger andra människor sin privata information, vilka som 

kan få tillgång till den samt vilka konsekvenser detta kan ge. Den tidigare forskningen och 

teorin väcker frågor om individers svårigheter att skilja privata och offentliga sfärer åt, om 

dessa sfärer är på väg att alltmer sammanblandas, ifall individer så lättvindigt delar med sig 

av privat information i syfte att få bekräftelse från andra, om de använder de sociala medierna 

för att jämföra sig själva med andra och på så vis definiera sitt eget jag samt om det bör finnas 

mer uttalade regler och policys om var gränsen mellan privat och offentligt går, exempelvis på 

arbetsplatser. 

 

5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Det förberedande arbetet inför de semistrukturerade intervjuerna består i att en mall med 

frågor konstrueras utifrån både syfte och frågeställning, men även utifrån de relevanta 

aspekter som framkommer i både teori och tidigare forskning. När frågorna konstrueras finns 

även Statistiska Centralbyråns information om frågeteknik i åtanke, detta för att undvika att 

fel slags frågor ställs - exempelvis ja- och nejfrågor samt alltför luddiga eller svårförståeliga 

frågor.
59

 Inspelningsapparat i form av diktafon används, då inspelat material underlättar vid 

transkribering, återgivningen blir mera exakt och det är fördelaktigt att slippa skriva ned 

information vid intervjutillfället. På så vis kan intervjuaren fokusera mer på att ställa relevanta 

följdfrågor och upprätta ett bra och förtroligt samtal med respondenten. Naturligtvis 

informeras deltagarna om att diktafon kommer användas och samtliga intervjuer sker med 

godkännande från deltagarnas sida. 

För att etablera ett bra och förtroligt samtal lyssnar intervjuaren aktivt och koncentrerat på vad 

som sägs och följdfrågor ställs vid upprepade tillfällen, både sådana som tillhör 

intervjuguiden och mer spontana frågor som uppkommer i samband med samtalet. Frågorna 

ställs i den ordning som känns mest logisk utifrån de vändningar samtalet tar. I bilagorna på 
                                                           
56

 Hsieh & Shannon, 2005. 
57

 Isaksson, 2012, p. 6. 
58

 Ibid, p. 9. 
59

 SCB, http://www.scb.se/Pages/List____293660.aspx [hämtad 2012-05-18] 

http://www.scb.se/Pages/List____293660.aspx


20 
 

sida 44 och framåt kan den intresserade läsaren finna det informerande brev som skickades ut 

till informanterna före intervju samt även intervjumall.  

De olika stegen i analysprocessen genomförs enligt Taylor och Bogdans beskrivning av 

kvalitativ materialbearbetning. Först samlas data in i form av de intervjuer som genomförs, 

sedan granskas denna information grundligt för att hitta genomgående teman och för att 

kontrollera ifall materialet uppvisar några speciella mönster. Vid detta steg i analysprocessen 

hittas en mängd relevant information som både bekräftar och motsäger tidigare teori och 

forskning. Sedan sållas informationen, och det viktigaste plockas ut och omsätts i kodord, 

teman. I steg två sorteras koderna in i olika kategorier som representerar olika delar av 

undersökningen; en del är redan konstruerade före intervjutillfällena och en del kommer till 

under analysprocessens gång. Den överblivna informationen granskas sedan på nytt för att 

säkerhetsställa att ingen viktig information går till spillo.
60

  

 

5.3 INFORMANTER 

Informanter i denna undersökning är totalt tre och intervjutillfällena lika många. Eftersom det 

rör sig om kvalitativa intervjuer är grundregeln att forskaren utgår ifrån det minimum antal 

intervjuer hon tror sig behöva till en början och utökar mängden om hon känner att mera 

information är önskvärt. Naturligtvis måste hänsyn tas till resurser och i detta specifika fall, 

framför allt till den begränsade tidperioden. Informanterna rekryteras våren 2012 genom en 

allmän förfrågan på Facebook bland vänner och bekanta och senare i form av mail där syftet 

med studien förklaras vidare och anonymitet försäkras, vilket är viktigt vid studier av detta 

slag. För att säkra anonymiteten får individerna som har ett intresse av att medverka skicka 

mail i stället för att publikt kommentera statusuppdateringen. Datum, tid och plats för 

intervjuerna bestäms också via mail, och eftersom det är fördelaktigt att genomföra 

intervjuerna på så bra platser som möjligt med tanke på att vissa frågor av det mer privata 

slaget förekommer så väljs även relativt folktomma platser. Den första intervjun genomförs 

hemma hos respondenten, den andra i ett bokat grupprum i universitetets lokaler och den 

tredje intervjun äger rum hos författaren.  

I boken Kvalitativa intervjuer diskuterar Jan Trost de svårigheter som kan uppkomma när 

informanterna sedan tidigare känner personen eller personerna som genomför 

undersökningen. I detta fall skulle det kunna vara att deltagaren anpassar sina svar utifrån vad 

hon eller han tror att författaren vill höra då informanten kan känna till dennes förutfattade 

meningar på förhand. En annan svårighet kan vara att personen inte tar intervjun på nog stort 

allvar. Å andra sidan finns det en chans att intervjupersonen vågar öppna upp mer och att 

detta leder till ett mer förtroligt samtal.
61

 Författaren Repstad, som skrivit en bok om 

kvalitativa metoder i samhällskunskap, diskuterar också dessa eventuella effekter av att 

deltagare och forskare känner varandra sedan tidigare. Han berättar samtidigt om att han 

personligen inte upplevt några direkta skillnader när han intervjuat vänner och bekanta 
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jämfört med när han intervjuat helt främmande människor.
62

 Detta kan verka lugnande, men 

för att undvika yttre påverkan på intervjupersonen så finns det hela tiden en strävan mot att 

hålla intervjuerna så seriösa som möjligt. Påverkan i form av ledande och värdeladdade frågor 

undviks i så stor grad som möjligt för att dels minska yttre påverkan och dels minska risken 

för att intervju-personen ska känna sig hotad och gå i försvarsposition. 

För att underlätta för läsaren och för att säkerhetsställa deltagarnas anonymitet kommer 

hädanefter informanterna få fiktiva namn. Karin är 23 år och snart klar akademiker, Karl är 25 

år och studerar växelvis med internetbaserat frilansarbete, Emil är 48 år och förvärvsarbetar. 

5.4 URVAL 

Informanterna väljs utifrån ett antal kriterium då denna undersökning genomförs med ett 

selektivt urval. Dels ska de vara aktiva på sociala medier online där medlemskap i Facebook 

ses som mest fördelaktigt, men även andra sociala medier får betydelse. Genom att söka efter 

informanter på nyss nämnda sida utesluts människor som ej är medlemmar. De personer som 

författaren sedan tidigare känner till har en specifik anknytning till dessa frågor väljs bort för 

att svaren ej ska bli alltför missvisande – detta gäller främst personer med djupt politiskt 

engagemang i frågor rörande sekretess på Internet då de kan antas vara mera insatta i dessa 

frågor än gemene man. Urvalet för denna undersökning är tänkt att spegla den genomsnittliga 

användaren. Forskning har visat att de individer som är mest aktiva på Internet är den yngre 

generationen och det faller sig därför naturligt att två av respondenternas ålder ligger på 23- 

respektive 25 år.
63

 Den tredje informantens ålder är 48 år då författaren gärna vill ha med en 

respondent som fått uppleva internets framväxt från vuxen ålder. Medianåldern ligger därför 

på 25 år, medelålder ligger på 32 år med en viss snedfördelning i och med den 48 årige 

mannen. Könsfördelningen är 66 % män och 33 % kvinnor då urvalet utgörs av två män och 

en kvinna. Samtliga deltagare är aktiva medlemmar på Facebook och använder även andra 

typer av sociala medium, exempelvis Google + och andra intressebaserade Communitys. 

Samtliga deltagare använder sig av Internet på daglig basis.  

5.5 ETIK 

Innan intervjuerna genomförs läses Vetenskapsrådets forskningsetiska principer noggrant, 

eftersom denna uppsats till stor del baseras på de regler som verkar som skydd för de personer 

som tar sig tid att ställa upp på intervjuer, besvara enkäter och hjälpa forskningen framåt. 

Dessa krav bottnar i att samhällsmedborgare ska vara skyddade från otillbörlig insyn i 

livsförhållanden, de får inte skadas varken psykiskt eller fysiskt och ej heller bli utsatta för 

förödmjukelse eller kränkning. Detta går under namnet individskyddskravet och det existerar 

fyra riktlinjer för forskare att ta hänsyn till. Informationsskyddets innebörd är att forskaren 

”skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande”.
64

 Det ska finnas klar och tydlig information om 
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att deltagandet är frivilligt och att det när som helst går att avbryta medverkan om så önskas. 

Denna information framkommer i mailkonversationen vid rekrytering av intervjupersoner  

(se bilaga 1) och deltagarna återinformeras dessutom precis innan intervjuerna genomförs. 

Deltagarna ska också informeras om alla inslag i undersökningen som kan ”tänkas påverka 

deras villighet att delta”.
65

 Detta möts genom att informanterna får en klar och tydlig 

genomgång om uppsatsen syfte, vad den ska användas till samt att uppsatsen kan komma att 

publiceras på Uppsala universitets hemsida under Institutionen för sociologi under tidigare C-

uppsatser, antingen en nedkortad version eller i fulltext.  

Den andra principen innebär att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska ha gett 

samtycke till att delta. Är personen under 15 år ska forskare ha samtycke även från 

vårdnadshavare (vanligtvis föräldrar). Den tredje regeln går ut på att deltagarna själva ska ha 

rättighet att bestämma ifall de vill delta, hur länge de vill delta och på vilka villkor de vill 

delta. Ifall undersökningen innebär negativa följder för individen har denne rätt att avbryta sin 

medverkan utan några som helst negativa påföljder. Denna information delges via mail samt i 

samtalet innan intervjuerna äger rum. Eftersom samtliga deltagare är över 15 år krävs inga 

intyg från tredje part. Den fjärde och sista principen går ut på att oavsett om deltagaren väljer 

att vara med i studien eller väljer att avbryta så ska denne inte ”utsättas för otillbörlig 

påtryckning eller påverkan.”
66

 Det ska heller inte finnas något beroendeförhållanden mellan 

forskare och undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.
67

 Då informanterna antingen är 

bekanta eller vänner till författaren så skulle det kunna finnas ett beroendeförhållande i och 

med själva vänskapsrelationerna. Dessa vänskapsförhållanden går dock åt bägge håll i 

samtliga intervjufall och på så vis undviks beroendeförhållanden naturligt. Samtidigt avhjälps 

också denna risk genom att deltagarna informeras och uppmuntras till att säga ifrån ifall något 

i intervjun känns alltför obehagligt att tala om eller om de på något vis känner sig orättvist 

behandlade.  

I denna uppsats tas samtliga av de forskningsetiska principerna noga i beaktande och 

anonymitet försäkras i form av att de uppgifter som lämnas enbart används i linje med 

undersökningens syfte. Deltagarna har dessutom fiktiva namn i uppsatsen och det kommer 

heller inte att delges någon information som kan röja individernas faktiska identiteter.  
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5.6 RELIABILITET, VALIDITET OCH BEGRÄNSNINGAR I UNDERSÖKNINGEN  

Då denna uppsats är skriven utifrån ett kvalitativt arbetssätt skiljer sig den en del från den 

kvantitativa metod där reliabilitet ofta mäts med siffror och undersökningarna är större. I en 

kvalitativ undersökning som denna ligger fokus vid att data som samlas är relevant och att den 

bearbetas på så sätt att de viktigaste delarna förs fram till ytan på ett systematiskt och 

vetenskapligt sätt. Detta innebär bland annat att kvalitén och tillförlitligheten hos svaren ska 

vara fullgoda. Undersökningsfel bör heller inte förekomma, dessa går att undvika genom att 

hela tiden redovisa undersökningen olika steg och hur dessa fortlöper. Stegen kan 

sammanfattas med den kunskap som ligger till grund för undersökningens teori och tidigare 

forskning, hur datainsamlingen går till samt hur analysen genomförs. Genom detta arbetssätt 

blir det lättare att hitta eventuella fel och även testa undersökningens validitet genom 

reproduktion, falsifiering.
68

 Då denna uppsats är begränsad både tidsmässigt och finansiellt 

resulterar detta i ett relativt litet urval vilket är bra att ha i åtanke då undersökningens storlek 

måste ses i ljuset av den nivå som studierna bedrivs. Ett av de problem som kan uppstå i 

samband med intervjuerna är att fastän intervjupersonerna väljs utifrån det kriterium som 

säger att deltagarna inte ska vara alltför insatta i integritetsfrågor, så finns det en viss risk att 

de individer som hör av sig också är de som visar intresse för denna typ av frågor. På grund 

av detta kan det bli en viss oönskad effekt i urval, vilket i sin tur kan ha påverkan på 

analysarbetet. Å andra sidan noteras detta främst hos en av tre deltagare och kan medföra ett 

visst djup i analysen som annars inte skulle uppstå. I slutet av denna uppsats kommer det att 

läggas fram förslag till framtida forskning och även förslag på andra metoder som kan 

användas för att nå relevanta resultat inom detta relativt nya forskningsfält. 

6. RESULTAT  

6.1 INLEDNING 

Under arbetet med koder har det vuxit fram ett antal viktiga teman som samtliga får 

representera resultatet av den kvalitativa undersökningen. I dessa teman ingår även relevant 

teori för att fördjupa analysen och bidra till ett större djup vid tolkningen av informationen, 

detta för att bättre kunna förstå hur människor hanterar den privata respektive offentliga 

arenan på Internet. Totalt utkristalliserades nio teman och dessa utgörs av en oviss arena där 

ständiga gränsdragningar råder; individernas livssituation; de roller som skapar och 

representerar jaget samt underlättar gränsdragning: identitetsskapande inom privat och 

offentligt; självreglering; det privata och vad som bör döljas; det offentliga och sådant som 

ska framhävas; passiv aktivitet samt aktiv aktivitet. Dessa olika teman aktualiserades under 

arbetets gång och dess främsta uppgift är att kasta sken över uppsatsens frågeställningar; 

”Finns det en gräns mellan privat och offentligt på internet och var dras i sådana fall denna 

gräns?”, ”Vad är det människor vill skydda från insyn och varför?” samt ”Hur stor är 

medvetenheten kring privat sekretess på internet?”  
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6.1.1 En oviss arena där ständiga gränsdragningar görs 

Innan de mer konkreta tematiseringarna behandlas kommer det följande avsnittet redogöra för 

hur det på Internet inte tycks finnas någon absolut eller allmän gräns för vad som hör till det 

privata respektive det offentliga. Naturligtvis finns det saker som verkar tillhöra en specifik 

sfär mer än andra, vilket också kommer att diskuteras framöver, men resultatet av denna 

undersökning visar på att Internet utgör en ganska oviss arena där individerna ständigt måste 

fatta beslut om var de vill dra sina gränser och, för att använda Meads terminologi, där Me 

som en betydande del av självet ständigt tar in intryck och justerar uppträdandet. På samma 

gång är det I som agerar i stunden utifrån det ramverk som Me utgör. Det tycks dock inte 

existera någon definitiv mall som sätter reglerna för om olika delar i individernas liv hör 

hemma privat eller offentligt utan det handlar hela tiden om olika avväganden. Alla tre 

studiedeltagare uttrycker att Internet utgör en naturlig del av deras liv och att de spenderar 

mycket tid med att vara uppkopplade – ofta på ett aktivt plan men även inaktivt då Internet 

väldigt sällan avlägsnas helt från deras liv vilket i sin tur lyfter frågan om gränsdragningen 

online.  

Det allmänna intryck som intervjuerna ger är att deltagarna ägnar en hel del tid till att fundera 

kring var de ska dra gränsen för privat information och offentlig information. Detta antyder i 

sin tur att det rör sig om ett ständigt beslutsfattande då Internet är en så naturlig del av deras 

vardag och i med det även själva gränsdragningen. Det faller sig mest troligt att dessa 

gränsdragningar sker både på ett medvetet och omedvetet plan. Undersökningen visar att det 

kan finnas situationer där det faktiskt existerar en slags förutbestämd mall på vad som hör till 

respektive arena, något som utgör en slags bakgrund till besluten och något som skulle kunna 

tolkas som individens Me. Dessa tycks dock fattas mera spontant i linje med individernas I:  

[...] vem jag är på nätet, så det kommer rätt automatiskt, det tänker jag inte på så aktivt utan det är mer i 
bakgrunden, jag har en idé om vem jag vill vara på nätet i olika situationer och då har jag nåt jag kör på 
och därmed blir gränsdragningarna ganska enkla att göra även om det är flytande i de flesta fall.            
– Karl 

Författaren tolkar detta som att mycket av gränsdragningen i vardagen sker automatiskt, men 

att det samtidigt finns ett slags bakomliggande ställningstagande över vilken information som 

individen väljer att dela. Detta kan ha sitt grund i personernas livssituation som tidigare 

berörts men det kan även bottna i mer personliga saker - till exempel i fallet Emil där han till 

sin person är ganska privat och troligtvis låter detta vara en ledstjärna när han väljer ut vilken 

slags information som ska publiceras i olika sammanhang. 

För att sammanfatta så kan det sägas att den relevanta utgångspunkt som flödar genom hela 

resultatet fokuserar på hur individer ständigt fattar beslut om vad de vill ha i den privata 

respektive offentliga sfären. Inom samtliga intervjuer så reflekterar deltagarna själva kring hur 

de kommit att dra gränser mellan det privata och det offentliga, och var denna gränsdragning 

kan ha sitt ursprung. Alla tre uttrycker en känsla över hur det privata och det offentliga ibland 

går in i varandra och hur gränsen inte alltid är speciellt tydlig. Nedan följer två citat över hur 

individerna reflekterar över de situationer där dessa två arenor möts och sammanstrålar: 
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Ja, det finns väl inga vattentäta skott för vad som är offentligt eller inte, det [internet] är ju en väldigt 
offentlig arena i och med att alla i princip har tillgång till allt men samtidigt är det ju en väldigt privat 
arena då många delar med sig av så mycket privat information där. Till viss del är det ju en arena för att 
offentliggöra privat information eftersom det är så lätt att göra och så svårt att ta bort.  – Karin 

En annan av deltagarna uttrycker det som att det inte råder någon definitiv gräns 

överhuvudtaget, vilket på ett bra sätt sammanfattar den generella känslan i intervjuerna: 

Det är ju ingen gräns utan det är ju mer flytande i och med att man umgås med folk man arbetar med, 
och att det man sysslar på fritiden blir det man jobbar med, som i mitt fall... och man kan vilja involvera 
sina vänner i det mer offentliga så det går ju inte att hålla dem helt isär, det hade ju fungerat om jag hade 
ett kontor att gå till och jobbade 8-17 och släppte jobbet när jag kom hem men mitt jobb har aldrig 
fungerat så... det är ständiga gränsdragningar jag måste göra i vardagen. – Karl 

Genom att konstatera att Internet har fört med sig nya situationer inom bland annat arbetsliv 

kan en större förståelse inför gränsdragningen skapas och även inför de situationer där det är 

svårt att urskilja en tydlig gräns. I dagens samhälle är det mycket tal om hur individer kan 

skapa sig personliga varumärken som kan ha sin grund i det privata men samtidigt verkar på 

en offentlig arena. Den privata arenan kan dessutom verka som förutsättning för den 

offentliga arenan och vice versa; en nära vän kan i nästa ögonblick bli individens arbetsgivare 

och ett genuint intresse för ett ämne på ett privat plan kan resultera i ett arbetserbjudande. 

Någonting som också hör till ämnet och kan noteras i samhället idag (men som dock inte 

framkommer speciellt mycket i intervjuerna) är bloggar då de kan ha startat som privata men 

samtidigt offentliga dagböcker, och där mängden läsare med tiden ökat - och i och med det 

även inkomsterna. Det finns ett flertal exempel på detta inom Sveriges ”bloggvärld” och det 

finns även situationer där bloggsidorna blivit en slags startpunkt för en mängd andra arbets-

tillfällen i mer renodlade offentliga sammanhang, till exempel författarskap, design och 

föreläsningstillfällen. Detta tillsammans med den bild som intervjuerna ger resulterar från 

författarens sida i en tolkning över hur det finns en mängd situationer där gränsen mellan 

privat och offentligt är svår att urskilja. Med detta sagt kan det konstateras att Antje Gimmlers 

teorier om hur det privata och offentliga glider in i varandra tycks stämma även om 

gränsdragningen i vissa situationer ter sig lättare än i andra. 

6.2 BESKRIVNING AV TEMAN SAMT TOLKNING 

6.2.1 Individernas livssituation 

Något som också framkommer under kodningsarbetet med intervjuerna är hur livsfasen som 

individen befinner sig i ser ut; vilken situation i livet hon är. Livssituationer tycks nämligen 

ha väldigt stor inverkan på hur individer drar gränsen mellan offentligt och privat och 

framförallt hur medvetna de är om denna gräns. Detta är något som kan noteras hos samtliga 

deltagare. Av intervjuerna framgår det att Emil inte bekymrar sig speciellt mycket över sättet 

han framstår på Internet. Dels delar han inte med sig speciellt mycket av sådant som han 

klassar som privat och intim information, och dels har han ett tryggt arbete sedan många år 

tillbaka på en och samma arbetsplats. Tack vare detta bekymrar sig därför inte Emil så mycket 
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över vad framtida arbetsgivare skulle kunna komma över för slags information och vilka slags 

slutsatser de skulle kunna komma att dra.  

För Karin som befinner sig i situationen av en snart nyexaminerad ung akademiker på jakt 

efter arbete är det dock av större betydelse att framstå som en flitig och kompetent framtida 

arbetspartner och hon lägger därför mer energi på att kontrollera den information hon och 

andra lägger ut. Hon beskriver det som att hon vill göra en slags investering inför framtiden: 

”om jag vore en excentrisk miljardär hade jag väl tänkt mindre på hur jag framstod på nätet, 

men nu ska jag ju försöka skaffa arbete och försörjning.” Även för Karl är det tydligt hur 

hans situation har kommit att leda till mycket reflektioner kring var han drar sina gränser. 

Eftersom han ägnar sig åt frilansarbete och hyser rätt offentliga roller inom diverse intresse-

grupper så är han noga med att hålla en del av sina roller på ett strikt offentligt plan. Han vill 

verka så professionell som möjligt inför framtida arbetsgivare, men till skillnad från Karin så 

ligger det mer i hans intresse att skilja de olika offentliga rollerna åt.  

6.2.2 Den generaliserande Andre och beteende utifrån I och Me 

Något som aktualiseras under analysen är hur individerna utifrån sig själv bestämmer var 

gränserna ska gå. Parallellt med individualiteten så finns det dock ett genomgående tema som 

baseras på hur individerna i studien delar med sig av olika slags typer av information och 

även i hur stor mängd. Mängd och typ av information tycks i sin tur bero på vilka grupper av 

människor som är de tänkta mottagarna och vilka som i en specifik situation utgör den 

generaliserande Andre: tolkningen som styr individens beteende och baseras på hur hon tror 

andra uppfattar henne.  

Vissa av de mer offentliga rollerna hos individerna tycks utmynna i ett slags varumärke, ett 

persona som representerar en mera offentlig och korrekt roll. Denna persona tycks variera i 

betydelse utifrån vilken livssituation personen befinner sig i. Intervjupersonerna verkar också 

reflektera en del över hur de vill framställa sig själva inför andra när de intar och formar 

denna representation utåt. Detta sätt som de reglerar det egna beteendet kan kopplas till Mead 

och hans teori om hur människor har förmågan att se sig själva som objekt i den del av 

individen som motsvarar Me och att de gör detta i förhållande till den generaliserade Andre 

som även i sig kan representera de regler och normer som gäller i samhället. Individerna gör 

alltså en bedömning av sig själva som objekt och värderar också sig själva därefter. Det tycks 

råda en slags självkontroll i agerandet mot andra individer - något som utformas med hjälp av 

interagerande. För att konkretisera detta får Karin utgöra ett exempel då hon hyser en önskan 

om att framtida arbetsgivare ska få ett neutralt men kompetent intryck av henne. Denna 

önskan har sitt ursprung i att hon framhäver de egenskaper som hon tror att en framtida 

arbetsgivare ser som positivt. En eventuell framtida arbetsgivare får därför ta rollen som den 

generaliserade Andre när Karin ser sig själv som ett objekt, bedömer sig själv i situationen 

och gradvis tycks forma sin identitet som ung arbetssökande akademiker därefter.  

Då begreppet Me tas upp är det också viktigt att nämna dess komplement I då dessa två 

tillsammans representerar individens själv. Tidigare i uppsatsen har det konstaterats att I 

representerar subjektet. Denna del av självet är det som förmodligen har diskuterats allra 
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mest, eftersom det finns väldigt olika tolkningar av vad det egentligen innebär. En möjlig 

tolkning av I är att det är den del som formas av Me och därför också kan styra hur I beter sig.  

En annan tolkning som även kommer att appliceras i denna text är hur I ses som något som 

skapas ur den sociala kontexten. Handlingar sprungna ur I kan överraska individen själv och 

utgör den del av självet som svarar på Me. I förklaras också genom handlingar som inte på 

förhand kan bestämmas utan snarare sker i stunden. Det mer spontana I är en del som 

existerar hos samtliga intervjudeltagare, men det är i Karins intervju som det framkommer 

som mest konkret. Hon är ett exempel på hur I och Me samverkar när hon blickar tillbaka på 

situationer och en typ av agerande som hon själv anser var onödig och hon är missnöjd med. 

Hon beskriver en situation där hon ger uttryck för saker som hon senare ångrar: 

Ja det är klart, det har det ju gjort, när man blir riktigt förbaskad eller ja, om det är någon dum 
kommentar man har läst och svarar innan man egentligen tänkt efter... jag har inte kallat någon för något 
riktigt fult på internet ännu men jag vet av lite bittra inlägg som man skrivit och det är klart, hade man 
tänkt efter så hade man väl hållit igen lite. – Karin 

Författarens tolkning är att Karin låtit I styra själva agerandet och när hon senare sansar sig 

och tittar tillbaka på situationen så återgår hon till Me. Eftersom hon enbart kan se I ur ett 

historiskt, förbipasserat sammanhang så framkallar det tidigare beteendet en viss ånger då 

hon, genom Me återigen ser sig själv som objektet och värderar sitt jag utifrån det hon tror är 

det mer önskvärda beteendet i sådana situationer. Det är långt ifrån alltid som individen 

ångrar handlingar som uppstår i samband med I, utan det tycks främst ske då beteendet inte 

överensstämmer med den bild som individen har av sig själv eller vill vad hon vill uppnå.  

Ur analysen framkommer även hur det ibland råder viss självcensur på siter där individens 

information är tillgänglig för många olika grupper. Detta sker främst på Communitys där 

informationen visas öppet inför personer som individen hyser olika typer av relationer till 

och där det inte finns någon uttalad metod för att anpassa innehållet till nyss nämnda grupper. 

Det tycks finnas en medvetenhet hos deltagarna om att de uppgifter som de delar kommer att 

nå ut till flera andra människor och därför reglerar de också sitt beteende utifrån hur de tror att 

mottagaren kan komma att reagera och även utifrån vad de tror denne förväntar sig. Denna 

självreglering utgör en intressant aspekt som är väl värd att utveckla och detta är något som 

även framkommer i intervjuerna - individerna anpassar sitt beteende online utifrån vilka 

människor de tror kommer att läsa, även om det inte alltid sker på ett medvetet plan: 

[...] inte medvetet, omedvetet gör man ju alltid det [framställer sig på något speciellt vis], man har olika 
personas beroende på roller men inte medvetet alls, ungefär desamma på jobbet som privat, de går in i 
varandra. – Karl 

Den självreglering som författaren kan urskilja i sin undersökning går hand i hand med bilden 

av den generaliserade Andre. Tror individen att vissa handlingar kan medföra straff är det 

heller inte underligt ifall hon antingen undviker dessa handlingar helt eller försöker dölja dem 

från omvärlden. I intervjuerna kan det urskiljas en stor medvetenhet kring hur andra granskar 

den information som delges. Denna medvetenhet tycks främst bottna i hur framtida 

arbetsgivare bildar sina uppfattningar om personer som de överväger att anställa. Samtidigt är 
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det inte alltid tydligt vad individerna tror förväntas av dem. Deltagaren Karin uttrycker 

exempelvis en viss tvekan över vad dessa framtida arbetsgivare kan se som önskvärt hos en 

person: 

Ja, om man är tråkig så hoppas jag att arbetsgivaren ser en som ett kompetent men oskrivet blad men det 
kan väl finnas arbetsgivare som vill ha excentriska [yrkestitel] också, även om det är mindre troligt, jag 
misstänker att de är färre i antalet. – Karin 

Det faktum att det råder viss osäkerhet inför vad för slags meriter och beteende som ses som 

önskvärda anser författaren stärker Meads tes om att individerna agerar på vad de tror andra 

värderar då de aldrig säkert kan veta vad som ses som fördelaktigt i alla tänkbara situationer. 

 

6.2.3 Identitetsskapande inom privat och offentligt 

Internet är en arena som innefattar väldigt många olika sammanhang där individen kan ha 

olika roller, något som vidare kan kopplas till Meads teorier om rolltagande. De olika rollerna 

kan vara strikt privata eller strikt offentliga och det finns även situationer där rollerna 

existerar både inom det privata och inom det offentliga eller kan kännas motstridiga. De 

personer som intervjuats till denna uppsats har alla olika sätt att hantera och separera dessa 

olika roller från varandra. Emil lägger ned mer tid och energi på texter som ska publiceras i 

språkfokuserade forum än när han mailar med vänner vilket ju faller sig naturligt. Karin håller 

en ganska låg profil rent generellt då hon tänker på det sätt hon framstår inför både framtida 

arbetsgivare och även inför sin släkt där hon har en annan slags roll än med de närmsta 

vännerna, något som i sin tur genererar i en mer allmän roll som kan hantera både den mer 

privata och den mer offentliga arenan:  

Därför att det syns för, inte bara arbetsgivare utan för exempelvis äldre kusiner som säkert skulle sätta 
kaffet i vrångstrupen om de såg att deras lilla kusin skrev så snuskiga skämt på internet... man har ju 
olika roller med olika kompisar så då gäller det att hålla en någorlunda städad profil. – Karin 

Genom att reflektera över sina roller verkar individerna forma sina identiteter utifrån de 

situationer som de befinner sig i och vad som sker på den privata respektive offentliga arenan. 

Samtliga försöker de vinna fördelar i sina respektive roller och det är också någonting som 

tycks vidareutveckla deras identiteter online – får de bekräftelse på att vad de gör är bra är det 

heller inte konstigt att de fortsätter utveckla de rollerna hos sig själva. Detta är något som 

också verkar kunna kopplas till att så många i dagens samhälle tycks vara väldigt villiga att 

dela med sig av sin personliga information; människor tycks söka bekräftelse, vänskap, 

uppmuntran och tröst. Emil uttrycker i sin intervju förvåning över hur vissa personer är så 

öppna och säger att ”jag blir förvånad över hur mycket vissa människor lämnar ut om sig 

själva men det är ju ofta folk som... såvitt jag vet så gör de det med flit, jag menar, de vill dela 

med sig och ”bondar” [knyter an till varandra] på så vis, de vill ha uppmuntran eller tröst 

eller... whatever.” Att närvaron av andra personer kan bli till en bekräftelse på den egna 

identiteten är ingenting nytt under solen då det tidigare har diskuterats i samband med Arendts 

teorier om hur individen vill ha bevis på sin egen existens och hur det är något hon söker 

finna hos andra människor. 
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Det kan alltså fastställas att en individ tycks ha flera olika roller att sköta då hon interagerar 

på Internet. Detta tycks utgöra en viktig del i individernas identitetsskapande och bidrar i sin 

tur till en bild där individen kan ses som en slags sammansatt helhet och där grunden för en 

persons identitet vilar på en mängd olika roller som förekommer både inom den privata- som 

den offentliga sfären. 

6.2.4 Självreglering 

I analysen av intervjuerna framkommer det en del tankar och reflektioner kring hur 

individerna framställer sig själva i relation till vad som i samhället ses som positivt, vilket i 

sin tur kan kopplas till Foucaults panoptikon; det finns en medvetenhet kring vad som anses 

som negativt och därmed bör döljas i offentliga sammanhang. Ett exempel från intervjuerna är 

när Karins vän skriver på hennes vägg att hon har laddat hem en serie till Karin, något som är 

förbjudet enligt lag och en händelse som Karin betraktar som negativ då det kan skada både 

hennes och vännens personas; de positiva egenskaper och attribut de vill framhäva inför 

andra. Det skulle även kunna medföra lagliga bestraffningar i form av rättsliga åtgärder.  Karl 

berättar i sin tur om hur han under en tid körde ett bakgrunds-program som med hjälp av 

förinställda RSS-flöden sökte på en mängd olikartad information på Google för dölja sådant 

som av samhället ses som negativt. Karl och Karin är alltså medvetna om sådant som skulle få 

dem att hamna i dålig dager och delger därför inte gärna denna typ av information då de vill 

handla i enighet med vad som av samhället ses som fördelaktigt och på så vis undvika 

bestraffning. Denna bestraffning kan exempelvis vara svårigheter att hitta bra arbete, social 

uteslutning och rättsliga åtgärder.  

Vid vissa tillfällen beskriver deltagarna att de känner av en mer renodlad påverkan utifrån i 

form av riktlinjer och policys om vilken information som anses lämplig att lämnas ut eller ej. 

Emil och Karl, de två individerna med arbete, uppger att det finns tillfällen där sekretess-

belagd information inte får lämnas ut till tredje part. Dessa bestämmelser klassas ofta som 

oskrivna regler och sunt förnuft och verkar vara något som de flesta individer på arbets-

platserna också håller sig till. Emil ger dock i sin intervju ett avskräckande exempel på vad för 

slags bestraffning som kan vänta när en person råkar blanda ihop den sekretess han ska hålla 

inne i linje med i sin arbetsrelaterade offentliga roll och sin vilja att briljera i en mer privat 

roll: 

”[...] vi hade en kille som var inne på ett aktieägarforum och läckte information för att... det var nog 
ganska harmlöst, han fattade inte riktigt vad han gjorde och han var ganska omogen så att han ville att 
folk skulle beundra honom för att han visste så mycket men han fick sparken, så att det, det var ju 
verkligen... han läckte hemlig information, kursdrivande information så jag menar, jag tror att man kan 
sparka folk för det, jag håller med om att det var ganska hårt men det var verkligen nolltolerans...”          
– Emil 

Något som också framkommer ur dessa tre intervjuer är hur deltagarna använder andra 

människors brist på självcensur som avskräckande exempel - genom att jämföra sig själva 

med de personer som de anser lämnar ut för mycket privat information reglerar de samtidigt 

den mängd information som de själva delar med sig av. Detta är något som får illustreras med 

ett citat från Karin: ”[...] och då tänker jag att oj, ska hon verkligen lägga ut så mycket 
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information när hon är så nere och tänker väl att om jag skulle hamna i den situationen skulle 

jag nog välja att inte göra det, så det är väl lite som avskräckande exempel.”  

En annan relevant del inom panoptikon är hur samhällets normer lär individerna att uppträda 

på ett visst sätt. Karl uttrycker en del funderingar kring just detta och reflekterar över vad 

samhället har lärt oss att tycka och tänka kring privatlivet. Han menar att privatliv som det ser 

ut idag är en relativt ny konstruktion och det intresse och de metoder som finns för att hålla 

personlig information privat delvis fungerar som en samhällskonstruktion. Han beskriver 

vidare att anledningen till varför det känns så givande när han lyckats hålla sin privata 

information för sig själv beror just på detta: 

”Det här med privatliv är ju något som vi har, men det är ju en ganska ny idé, historiskt var det ju inte 
alls så här eftersom folk samlades kring någons dödsbädd eftersom det inte var ett enskilt ögonblick, 
sexlivet var något som man per definition inte kunde dölja eftersom man levde mer tätt, familjen hade ett 
rum så vad gör man? Brev var offentliga på ett helt annat sätt, folks brevväxling var något man kanske 
läste upp för andra, men idag så har vi fått en idé om att privatliv det är något vi ska ha, det är bra, utan 
att för den sakens skull behöver vara så. […] i och med att man är påverkad av den här privatlivsidén, i 
och med att man tycker att privatliv är något viktigt så känns det på något sätt bättre att nu har jag 
minsann lurat den här datorn, den vet ingenting om mig egentligen! [skratt]” - Emil 

Att privatlivet är en ny tanke är en sanning med modifikation, men citatet ovan illustrerar 

samtidigt den generella bild som samtliga intervjuer ger; alltså att individerna anpassar sitt 

beteende utifrån det som förväntas av dem i deras olika roller och hur individen genom att 

dölja den information hon anser vara för privat bekräftar dess tillhörighet på den privata 

arenan. Deltagarna i studien uttrycker även en vilja över att kontrollera den information som 

andra ger ut om dem då de vill framstå så fördelaktiga som möjligt och de uttrycker också en 

viss oro och ovilja inför hur lätt det är för andra att publicera privat information om dem, 

exempelvis foton på Facebook - något som kan ses som en del i synoptikon; hur individer 

övervakar varandra. Skulle normerna i samhället se ut på annat vis så skulle troligtvis 

individernas beteende kring dessa frågor också vara annorlunda. Vore det norm att blottlägga 

varje åsikt, sexuell dragning och underliga intresse även i offentliga sammanhang skulle det 

med största sannolikhet vara fler som gjorde just detta. Den mer strukturella samhälleliga 

uppdelningen över vad som rekommenderas tillhöra privat respektive offentligt verkar 

existera någonstans i periferin för många. Det tycks också kunna fungera som ett medel för att 

skydda den egna individen och även styra andras intryck då det går att välja hur mycket av 

den personliga informationen som ska delas. På så vis kan individen bygga ett slags skydd 

mot att den privata informationen ska kunna användas emot henne senare. Karl uttrycker det 

som att”[…] det finns praktiska fördelar med att kunna styra information, dels det här med 

att vara en offentlig person då men också att inte alla vet allt om en och därför inte kan, rent 

teoretiskt sett, använda den här informationen emot en.” 
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6.2.5 Det privata och vad som bör döljas 

Vad som utgör den privata informationen kan ses som väldigt komplext då det varierar från 

person till person. Författaren har valt att delge ett urval av de citat från intervjuerna som 

representerar vad de tre deltagarna räknar till sin privata information och därmed inte vill 

offentliggöra, något som visar på hur väldigt individuellt det faktiskt är. Först ut är Karins 

definition: 

Ja, i princip allt man gör privat på nätet vill man ju hålla för sig själv... Just det, jag har ju faktiskt 
bidragit till ett webbzign, alltså nättidning, som publicerar erotik och skrivit en erotisk historia! För att 
bidra till tidningen kan man alltså författa ett litet skönlitterärt erotiskt verk och det kan bli publicerat... 
Jag blev uppmärksam på detta genom en kompis som tyckte att det var trevligt att läsa och det kan jag ju 
hålla med om, att det var trevligt att läsa! Och sen frågade hon om jag inte vill vara med och skriva nåt 
och då tänkte jag att jo, det kan jag väl göra, och då blev det väl så, att jag publicerade ett litet alster och 
det är väl sådant här man gärna håller för sig själv, det publiceras ju under pseudonym.  – Karin 
 

Fler exempel på sådant hon vill hålla för sig själv: 

Jaa, det kan vara allt möjligt, sådant man googlar... jag har ingen aning om, jag misstänker att jag 
googlar väldigt underliga saker och jag vet inte, om man skulle ställa upp alla mina sökningar, då kanske 
man skulle se något mönster, det kanske skulle vara rätt oskyldigt som kulturhändelser men det kanske 
skulle vara politiska händelser, man vill ju inte verka för politisk, då är det svårt att bli anställd... om man 
googlar på sina krämpor - jag googlade inte alltför länge sedan på munsår, då vill man kanske inte att 
världen ska veta om att man drabbats av just den krämpan, så det är klart, i princip allt som man inte 
medvetet vill skylta med. – Karin 

Baserat på den information som framgår i Karins intervju blir tolkningen att hon klassar allt 

som hon inte aktivt vill publicera som privat. Ett exempel på detta är hennes sexualitet då hon 

i intervjun även talar om hur hon inte vill ha sitt förhållande till sin pojkvän offentligt på 

Facebook, eftersom hon gärna inte vill att folk ska få reda på vem hon ligger med. Mycket av 

de uppgifter som hon väljer att hålla för sig själv eller som hon väljer att dölja är sådant hon 

inte tycker angår andra eller sådant hon är rädd ska ha en negativ inverkan på de offentliga 

roller hon har - ifall det privata skulle krocka med den publika bild hon vill visa upp. 

Så till Karls kommentar om vad han anser höra till det privata: 

Jag skulle säga att allting är privat på nåt sätt, för att även när det är affärskontakter så är det ju 
människor jag umgås med men bara för att umgås... det är ju inte så att umgänge har en gräns utan det 
är ju flytande... även om man har ett mer vanligt jobb än mig, det vill säga man går till ett kontor och har 
sina kollegor där, de brukar man väl umgås med men det kanske inte är så att man vill att de ska känna 
till lika mycket som ens närmaste vänner. – Karl 

Och återigen ett citat av Karl, denna gång om de specifika situationer där han vill dölja sin 

privata information: 

Ganska mycket faktiskt, jag tycker inte att det angår andra var jag är, vad jag har gjort, vilka relationer jag har till 
andra människor och sådär. – Karl 
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Karl verkar anse att mer eller mindre allting är privat, men har samtidigt en lite annorlunda 

infallsvinkel än Karin då han lägger mer fokus på hur det för honom tycks finnas privata 

aspekter även inom den offentliga sfären. Han vidareutvecklar sin tes när han förklarar hur 

mängden privat information han väljer att dela med sig av beror på hur nära individerna står 

honom, någonting som känns ganska naturligt även för människor på ett rent generellt stadie. 

Det är alltså graden av närhet i relationerna som bestämmer hur mycket Karl väljer att dela 

med sig av. I det andra citatet går det att konstatera hur han gärna vill vara så anonym som 

möjligt inför den större massan, då han inte ser någon anledning till varför människor ska ha 

tillgång till den typen av information. 

Och så slutligen till Emil och hans kommentarer om vad han väljer att vara offentlig med och 

vad han väljer att dölja, specifikt med anknytning till sekretessinställningarna på Facebook: 

Jo, jag har gått igenom och dolt en del men visar det mesta... jag är nog ganska så, jag minns inte exakt 
nu vad det är jag visar men det är nog ganska mycket, jag tycker att sådant som traditionellt varit öppet i 
och med telefonkatalogen inte är några problem med att visa, e-postadress och telefonnummer vill jag 
visa... jag vet inte nu exakt om jag visar telefonnummer eller ej men gör jag det tycker jag att det är helt 
okej för vem som helst kan slumpa mig i telefonkatalogen och få fram mitt ovanliga namn ändå så det 
spelar mig ingen roll att det finns på Facebook. Och likadant var jag bor också, tycker jag är helt grönt, 
foton... jag har gått igenom men lite mer på känsla, vad jag kände för dagen... – Emil 

På frågan varför han väljer att vara öppen med så mycket svarar han: 

Därför att jag inte tycker att det är känslig information, det spelar ingen roll, jag visar inte så mycket... 
det som jag inte vill visa på internet det visar jag inte på internet. Om jag postar något på internet som 
jag inte aktivt vill att folk ska sprida vidare så postar jag det inte som public utan till friends istället bara 
för att sfären som vet något om mig ska bli för stor men så fort jag postar något som jag tycker ”sprid det 
här vidare” så postar jag public. Men jag skriver väldigt lite personligt, jag skriver om saker och böcker 
och... försöker vara rolig och sådär men jag skriver väldigt lite om hur jag mår, hur jag känner mig eller 
sådär utan det vill jag inte överhuvudtaget ha på internet. Det tycker jag, för mig tillhör det väldigt 
mycket den privata sfären. – Emil 

Och så till ett sista förtydligande om vad för slags privat information det är som Emil inte vill 

publicera:  

Allt som är privat, det är väl inte så mycket att jag tycker att det är privat i sig utan det är väl mer att... 
ja, grabbar gillar inte att prata känslor, det är väl sånt jag inte vill dela med mig av. Många andra 
berättar ju, och jag tycker det är helt okej att de berättar, jag menar, det kan ju vara sexuella grejer 
också, det stör mig inte ett dugg men jag klarar liksom inte av att dela med mig av sådant... – Emil 

Utifrån den information som framkommer i intervjuerna så håller Emil mycket av sin mer 

privata information offline, det vill säga att det mest intima sällan tar sig så långt ut som på 

Internet. Med detta resonemang i bakhuvudet kan Gersteins teorier om intimitet närmas. 

Enligt Gerstein så finns det skäl att tro det existerar situationer där intimiteten blir så stark att 

individen helt ger sig hän och glömmer utomstående blickar, det vill säga förlorar sig helt i 

sitt privata jag. Resultaten från hela intervjuarbetet tyder på att dessa situationer förekommer 

mer sällan i de öppna offentliga sammanhangen på Internet. De tycks mer naturligt att denna 
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typ av intimitet främst förekommer i de situationer där individen känner sig trygg nog att 

släppa taget om de roller hon spelar utåt, och ett sätt att göra detta på är att inte publicera 

alltför personlig information på Internet överhuvudtaget. Emil väljer också att vara offentlig 

med mer information än de två yngre individerna Karin och Karl. På frågan varför svarar han 

att det inte bekommer honom att information som lätt går att få tag på offline även finns 

tillgänglig online. Han är också den som är mest konsekvent i hur han döljer sin privata 

information då han inte överhuvudtaget publicerar den på Internet. I intervjun förklarar han 

det som en åtgärd anpassad för att inte riskera att känslig information ska läcka ut, exempelvis 

hans privata känslor och sexuella händelser och preferenser. 

 

6.2.6 Det offentliga och sådant som ska framhävas 

En aspekt som även har tydliggjorts i den tidigare teorin är det fördelaktiga i att se 

offentlighet på Internet som ett kluster av olika slags offentliga sfärer. Även om inga direkta 

slutsatser kan dras utifrån en såpass liten kvalitativ intervjustudie så är författaren beredd att 

hålla med detta resonemang då en av deltagarna, Karl, ger uttryck för hur han som 

privatperson har flera olika typer av offentliga roller. Han säger att det ibland kan uppstå 

problem då människor som söker information om honom i ett visst specifikt offentligt 

sammanhang får upp information inte bara om honom på ett privat plan utan också 

information om hans roll i andra offentliga sammanhang än Internet: 

Och sen har man ju dessutom olika offentliga roller... jag har till exempel rollen som [yrkes]-Karl som 
vet väldigt mycket om [yrkesämnet] och tycker att folk ska betala honom för att komma och prata om det 
och sen så har jag ju rollen av [intresse]-Karl där han också vet väldigt mycket om [fritidsintressen] och 
ibland tycker att folk ska betala honom för att prata om det också men framförallt gör det här på sin fritid 
och folk kan ju söka efter det ena och hitta mig i fel slags roll... trots att det är offentliga roller bägge två 
fast på olika arenor. – Karl 

Detta är något som inte heller verkar speciellt unikt för de andra deltagarna. Alla tre beskriver 

det som att i princip all information de publicerar på Internet kan bli offentlig eller redan är 

det. Detta målar upp en relativt komplex bild där de offentliga rollerna samexisterar med 

varandra. Det kan exempelvis röra sig om roller inom arbetslivet, styrelseposter, roller inom 

politiska sammanhang och ordförandeskap i föreningar. Att det finns flera positioner som 

specifikt återfinns på den offentliga arenan tycks inte vara något större problem utan faller sig 

snarare rätt naturligt; eventuell problematik verkar främst uppstå när en offentlig roll lägger 

krokben för en annan, som i fallet Karin där hon gärna döljer sin politiska offentliga position 

från arbetslivet då att hon tror att vetskapen om hennes politiska åsikter kan påverka framtida 

arbetsgivares bild av henne på ett negativt vis: 

Jo, för det är sådant som arbetsgivare... de tycker bättre om anställda utan personlighet höll jag på att 
säga, bittert men sant, det är fördelaktigare, de vill kunna forma sina anställda utan att de har för mycket 
åsikter sedan tidigare.  – Karin  

Slutsatsen blir därmed att det inte tycks vara något problem i sig att ha flera olika offentliga 

roller så länge de varken försvårar sökbarheten på individen i en specifik roll eller påverkar 
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varandra negativt. Det tycks också finnas utrymme för de olika offentliga rollerna att stötta 

upp varandra ibland, då aktivitet inom en viss roll kan ses som positiv för utvecklingen av en 

annan. Ett exempel på detta är hur ett ordförandeskap i en betydelsefull förening ses som en 

merit vid framtida arbetsintervjuer.  

6.2.7 Passiv aktivitet 

Det finns teorier som likt Habermas resonemang pekar på hur intimsfären och den privata 

arenan blir alltmer isolerad och hur de kommersiella intressena tar över för att slutligen 

resultera i ett toppstyrt samhälle, där det inte råder någon större medborgerlig påverkan och 

där invånarna kommersialiseras mer och mer. Baserat på intervjuerna kan detta i viss grad 

bekräftas då individerna verkar passiviseras i vissa sammanhang. Här är det dock väldigt 

viktigt att understryka att deltagarna bör ses som egna reflekterande personer och inte enbart 

styrda av konsumtionssamhället. Det går däremot inte att förneka hur mycket påverkan som 

ändå har sitt ursprung i de kommersiella intressena. I och med att så mycket information 

samlas in och används i marknadsföringssyften blir mycket av den information som många 

klassar som privat medel för att sälja produkter. Gratis-siter där individer uppger privat 

information för att få fördelar samlar in personliga uppgifter som sedan kan säljas ut till 

högstbjudande, något som går i linje med Castells teorier om hur individer frivilligt delar med 

sig av sin information. Resultatet i intervjuerna tyder dock på att det kan finnas en slags 

medvetenhet även från de enskilda individerna om att de blir kartlagda och att även att denna 

information främst används i reklamsyften. En av deltagarna, Karl, uttrycker det som att 

människorna vid användandet av gratistjänster förvandlas till en vara och att den information 

som uppges säljs vidare i marknadsföringssyften:  

Gratistjänsterna är ett problem, är det gratis så är det ju vi som är produkten vilket inte är fallet med 
betaltjänster... och vill man hålla kontakten via till exempel Facebook så är ju informationen om en själv 
det som säljs vidare, själva varan, för reklam som är anpassad för målgrupper. Jag hade hellre betalat 
hundra kronor i månaden om jag kunde lita på att Facebook inte sålde vidare information eller faktiskt 
raderade information, Facebook raderar ju aldrig någonsin information... – Karl 

Detta kan ses som en aspekt av hur människor förvandlas till passiva mottagare av 

information. En annan sida av samma mynt är vad individerna egentligen ägnar sig åt när de 

är uppkopplade. Genom att utföra mer passiva handlingar på Internet, exempelvis genom att 

agera mottagare av information snarare än att producera den, så kan detta förhållningssätt ses 

som något som passiviserar individer. Författaren vill dock inte sätta ett likhetstecken mellan 

passivitet och ett minskande av medborgerlig delaktighet utan tolkar intervjuerna som 

indikationer på att individen själv väljer när och om hon vill vara delaktig. Ett aktuellt 

exempel i detta fall är Karin som är relativt selektiv med vad hon publicerar för slags 

information under eget namn då hon gärna inte vill kopplas till politiska sammanhang på den 

offentliga arenan. Detta är något som hon tror kan påverka hennes framtida anställningsbarhet 

negativt. Hon uttrycker det själv som att ”jag skriver väl inte så mycket inlägg på forum, eller 

kommenterar debattartiklar, jag surfar hellre än jag deltar”. Detta är ett konstaterande som 

speglar hur personer på ett individuellt plan kan välja att hellre ta emot information rent 

passivt än att aktivt delta. Eftersom detta är en studie genomförd på tre individer går det inte 

att dra några större generella slutsatser men författarens hypotes är att individernas 
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mångsidighet har viss betydelse i frågan då de själva kan välja hur mycket de vill delta. Detta 

är någonting som också kommer att diskuteras vidare i kommande text som rör aktiv aktivitet 

på Internet. 

6.2.8 Aktiv aktivitet 

Något som tidigare diskuterats är hur information samlas in och säljs vidare i reklamsyfte. 

Författaren menar dock att medvetenheten som råder hos deltagarna i studien fungerar som en 

slags katalysator och fungerar som motbild till synen på individer som passiva konsumenter. 

Samtliga deltagare är medvetna om att information samlas in och de använder också vissa 

medel för att kringgå att själva bli registrerade. Den mest effektiva och vanligaste metoden är 

helt enkelt att inte lämna ut alltför privat information på Internet överhuvudtaget. Emil 

uttrycker ytterligare ett sätt att undvika påverkan då han använder sig av ett program som 

blockerar reklam. Han uttrycker det själv som att: 

 Jag vet ju vad Google håller koll på, de sparar ju all data och samkör, det vet man ju. Nu så märker jag 
inte av det så mycket eftersom jag har adblock [program som blockerar reklam] precis överallt, jag 
märker inte att ”oj, vad läskigt att jag får de här annonserna, jag som precis höll på att läsa om det här”, 
jag ser inte annonserna. – Emil 

Då Emil eliminerat yttre påverkan från reklambranschen riskerar han inte heller att fångas upp 

av annonser riktade specifikt till honom, reklam som möjliggjorts via insamlandet av hans 

personliga uppgifter.  

Det allmänna riskmedvetandet hos informanterna verkar alltså vara förhållandevis stort och de 

individer som författaren intervjuat uttrycker samtliga en ovilja mot den insamling av data 

som pågår i samhället, främst då via Internet. Anledningarna som de uppger rör sig allt ifrån 

rädsla för virus vid korttransaktioner online till värnandet om den egna och andras privata 

sfärer och även i viss mån en önskan om att inte uppge alltför privat information då 

demokratin eller friheten i ett land aldrig kan tas för given: 

På något vis är ju kunskap makt, det är en sliten klyscha men den stämmer, det finns ganska många 
länder i världen där sån här information kan användas till mer än reklam - DRR, den muren föll inte för 
inte så länge sedan, jag har en del kinesiska vänner, Iran... och så vidare, Vitryssland... och allt sånt här 
är ju flytande. Man kan aldrig ta demokratin för given, det finns en del obehagliga tendenser i exempelvis 
USA. Information kan användas i fel syften och bara för att vi lever i en demokrati nu kan vi aldrig ta för 
givet att de som styr alltid vill vårt välbefinnande väl snarare än makten... utan att vilja sätta på mig 
foliehatt och säga att ”de vill åt oss”. Man vet ju aldrig om vad som händer framöver. Jag hoppas leva 
länge till och man vet inte hur världen ser ut om 50 år. – Karl 

[...] att Google kartlägger folk är ju inte bra, de gör det ju inte för att de är onda, de gör det ju bara för 
att kunna annonsera mer effektivt och tjäna pengar men det är fortfarande fel, jag menar, deras data kan 
räcka ända till Vitryssland och Kina […] om man tänker på friheten, vill man ha fullkomlig säkerhet och 
få tag på alla brottslingar och förhindra alla brott så måste man avlyssna alla hela tiden och det kan man 
inte så det är liksom, deal with it, vi får stå ut med en bomb då och då, det är liksom frihetens pris.           
– Emil 
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Något som genom dessa citat tydliggörs är hur offentlig information på Internet inte enbart 

begränsas till det land som personen ifråga uppehåller sig i utan även finns tillgänglig globalt 

sett. Detta uttryckte dessa två deltagare viss oro över. Må vara att individen publicerar 

information i ett specifikt land; det finns ändå tillgängligt globalt vilket också kan komma att 

ge konsekvenser, exempelvis om individen väljer att resa eller söka arbete i en annan region.  

Denna medvetenhet och vilja att dölja alltför känslig information samt det allmänna motstånd 

till kommersialisering som finns anser författaren till viss del tala emot Habermas resonemang 

om passiva medborgare som låter intimsfären krympa till förmån för den sociala sfären. De 

individer som intervjuades i denna studie tycker förvisso att användandet av deras information 

i kommersiella syften faller sig ganska naturligt, och även fastän två av tre är emot just det 

användningsområdet uttrycks det främst en ovilja inför den osäkerhet som insamlandet av 

uppgifter innebär - att informationen i det långa loppet kan komma att användas i fler och mer 

obehagliga sammanhang.  

Situationer som pekar på hur individerna själva kan välja att vara aktiva deltagare förklaras 

bland annat genom Emil som delar flera politiska länkar som han själv anser vara viktiga. Han 

väljer i och med det att göra den typen av information så publik som möjligt så att den kan 

spridas vidare och läsas av fler. Det framkommer även i intervjuerna hur individerna styr den 

målgrupp av tänkta mottagare som ska få tillgång till de aktiva handlingar som individen 

genomför. Ett exempel på detta är Karl som riktar sitt politiska intresse till vissa grupper av 

människor som han känner tillför någonting till diskussionen. Genom detta beteende utesluter 

han vissa individer som han inte tycker bidrar något. För att återigen koppla detta till 

Habermas kan individens aktivitet på Internet förvisso bekräftas, men å andra sidan kan det 

inte sägas med säkerhet om den offentliga arenan innefattar alla medborgare - i likhet med 

borgerlighetens dåtida caféaktiviteter som inte heller inbjöd alla individer i samhället. 

Slutsatsen utifrån den information som samlats in i denna undersökning är att den mer 

hoppfulla del av Habermas, som bottnar i det offentliga digitala kaffehuset där människor 

samlas och diskuterar, till viss mån tycks ha besannas då Internet som offentlig arena erbjuder 

möjligheter till politisk diskussion. Författaren är dock mer benägen att hålla med Ubayasiri i 

hans resonemang om hur Internet snarare erbjuder ett forum för de intresserade och inte 

nödvändigtvis en arena där alla deltar. Detta tycks snarare ske baserat på personliga 

ställningstaganden. Det är svårt, om inte omöjligt, att dra några generella slutsatser för hur 

individerna i samhället rent allmänt uppträder och om de är aktiva eller passiva. Resultatet 

från denna undersökning tyder dock på att individerna inte renodlat hör till någon av 

kategorierna utan snarare blandar passiv och aktiv aktivitet.  

 

  



37 
 

7. DISKUSSION 

7.1 SUMMERING AV RESULTAT  

I denna del kommer författaren att sammanfatta resultat efter syftet och frågeställningar innan 

diskussionen tar vid. Den första frågan som denna uppsats var tänkt att besvara lyder; Finns 

det en gräns mellan privat och offentligt på Internet och var går den i sådana fall? Resultatet 

visar på att Internet snarare är en arena där ständiga gränsdragningar måste göras i vardagen 

och att det inte finns någon definitiv och allmän gräns som alla följer. Individerna fattar 

snarare beslut om vad som ska höra till respektive arena baserat på en mängd olika saker. 

Exempel på detta är var i livet de befinner sig, då en ung akademiker som precis ska söka 

arbete eller en person som frilansar troligtvis tänker mer det sätt som de vill framstå i sina 

offentliga roller, sina persona och enligt sina Me, än en individ som haft ett fast arbete under 

många år och inte har någon anledning att profilera sig inför framtida arbetsgivare. 

Individerna tycks reglera sitt beteende och beslutsfattande efter vad de tror att andra förväntar 

sig av dem. Ifall en person framhäver en specifik egenskap offentligt är det något som till viss 

mån kan förklaras av hur denne individ tror att hon blir uppfattad av andra och hur egenskaper 

som hon lyfter fram kommer medföra en viss reaktion från omvärlden, må det vara bättre 

chanser till arbete, bekräftelse eller andra typer reaktioner. Gränsdragen tycks till viss del ske 

automatiskt men det verkar finnas ett ständigt bakomliggande ställningstagande kring vad 

som ska publiceras inom respektive arena och roll. En av deltagarna i studien beskrev hur hon 

på arenor likt Facebook där privata och offentliga roller möts skapar en ny slags roll där hon 

håller en låg profil och anpassar innehållet utefter samtliga som kan tänkas läsa det hon 

skriver och en annan berättar om hur han är väldigt mån om att skilja rollerna åt och anpassar 

innehåll efter grupper han skapat själv, exempelvis arbetskontakter, vänner och politiska 

diskussionspartners.  

Baserat på tidigare forskning så tycks det finnas situationer där individen helt glömmer av att 

hon blir iakttagen och kan hänge sig helt utan självkontroll. Dessa situationer tycks dock vara 

intimt bundna till det privata och författarens hypotes blir därmed att de inte förekommer lika 

ofta på Internet där allting som sker kan komma att bli offentligt på ett sätt som kanske inte 

var menat från första början. Ibland kan även individen spontant i stunden och genom sitt I gå 

över en gräns hon själv satt upp genom Me vilket kan framkalla ånger hos henne senare. Det 

tycks dock vanligast att människors I uppträder och drar gränser i enighet med sitt Me och det 

socialt skapta. Individens gränsdragning påverkas även av samhällets regler och normer och 

kan kopplas till panoptikon och synoptikon där individerna uppträder i enighet med vad som 

förespråkas. De tillfällen där individen inte gör det eller vill slippa kollision mellan privata 

och offentliga roller så väljer hon alltsomoftast att dölja informationen från omvärlden. 

Olaglig nedladdning får i detta fall utgöra ett exempel då detta i samhället i stort ses som fel 

och kan resultera i rättsliga påföljder. Det är dock en stor skara människor som ägnar sig åt 

denna typ av nedladdning och försöker vara anonyma med det på en mer privat arena så att 

det inte ska skada individens roller utåt eller resultera i böter eller fängelse. Det är dock 

väldigt individuellt vad för slags saker som individer vill skydda från insyn och vilka 

anledningar hon har till detta. Individerna i studien använder sig också av avskräckande 
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exempel när de beslutar om vad som ska klassas som privat respektive offentligt och där de 

jämför sig med individer som de tycker lämnar ut för mycket privat information och använder 

dem som måttstock för vad de själva vill hålla inne med.  

Den tredje och sista frågan rör hur stor medvetenheten kring privat sekretess på Internet är, 

vilket är väldigt svårt att generalisera över då denna undersökning baseras på så få personer. 

Det som kan sägas är att deltagarna i studien är tämligen medvetna om den privata sekretessen 

vilket till viss del går emot resultaten i tidigare forskning som ger en bild av att 

medvetenheten inte är speciellt hög. Det faktum att resultatet i denna undersökning ser 

annorlunda ut kan bero på en mängd olika saker, exempelvis så kan de individer som hört av 

sig och velat delta i studien vara extra intresserade av dessa frågor. Dessutom är denna 

undersökning av kvalitativ art och har ett annat upplägg än tidigare kvantitativ forskning. 

Något som enbart kan spekuleras i och som kommer att tas upp mer i diskussionen är ifall 

medvetenheten om gränsdragning på Internet har börjat öka i samhället. Dokumentärer, 

tidningar och radio tar ibland upp dessa frågor och en mer allmän kunskap bör rimligtvis 

kunna resultera i att personer reflekterar mer kring var de drar sina gränser på Internet.       

I den tidigare forskning som genomförts på området kan det noteras att flera forskare nått 

resultat som visar hur medvetenheten bland individerna är rätt låg gällande de frågor som rör 

vilken slags information som kan bli offentlig samt hur detta kan ge negativa konsekvenser i 

form av identitetsstöld, kortbedrägeri och kollision mellan privat och offentlig information i 

arbetslivet. Denna tidigare forskning är mer kvantitativ till sin karaktär än denna 

undersökning och det medför också problem att ställa de olika resultaten emot varandra. Det 

är svårt att göra några generaliseringar baserat på tre intervjuer och det är ingenting 

författaren heller eftersträvar då denna uppsats är skriven i syfte att nå en djupare förståelse 

kring frågeställningarna. I undersökningen uppvisar deltagarna en relativt bra nivå av 

medvetenhet rörande de existerande riskerna med att dela privat information. Dels hade de 

andra människor att jämföra sig med (i form av avskräckande exempel) och dels verkade de 

till viss grad blivit upplysta om riskerna utifrån, både från media och i studiesammanhang. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att studien inte är kvantitativt utförd och därmed inte tänkt 

att generalisera över en hel population. 
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7.2 ALLMÄN DISKUSSION  

Tidigare forskning ger en bild av att det tycks finnas en del problem kring hur individer alltför 

frikostigt delar med sig av sin privata information och hur detta kan komma att förstöra deras 

offentliga roller och utnyttjas av andra. Detta tycks vara resultatet av hur individer har 

svårigheter att dra gränser då de inte alltid verkar medvetna om vilka slags mottagare 

informationen kan komma att nå. Det har i denna studie framgått hur individer till stor del 

anpassar sitt beteende och den information de delar beroende på vilka grupper av människor 

som är mottagare och vad de tror att dessa grupper tycker och tänker om dem. Väldigt privat 

information tycks individerna främst dela med sig till människor som står dem nära och till 

helt okända individer där informationen förvisso publiceras mer eller mindre öppet, men där 

anonymitet även garanteras. Kärnan till gränsdragning och reflektion tycks ligga i hur 

individen är medveten om till vilken sfär de grupper hon publicerar respektive ger information 

till hör. Om individerna inte är medvetna om vad för slags grupper som de visar upp sin 

information för verkar det vara lätt hänt att rollerna blandas samman och krockar.  

 

I den del av uppsatsen som berör tidigare forskning efterlyser Ström ett slags skyddsnät för 

individerna som ska skydda dem mot övervakning och registrering av privata uppgifter. 

Författaren till denna uppsats vill hellre närma sig denna problematik på en mera vardaglig 

nivå, där mer av fokus ligger på individernas handlingar i relation till hur samhället ser ut 

snarare än samhället som en stor strukturell och övervakande kontrollenhet. Naturligtvis är det 

viktigt att inte allt ansvar läggs på den enskilde individen och det är också orimligt att kräva 

att hon helt ska sluta upp med att publicera information som kan missbrukas. Författaren tror 

dock att nyckeln till viss del ligger i medvetenhetsnivån hos individen. Personens själv kan 

utgöra ett slags skyddsnät i och med Me, den del av självet som skapas utifrån den 

generaliserade Andre och speglingen i andra såväl som i normer och regler. En större 

medvetenhetet i samhället om just gränsdragning i stort lär också generera reflektion hos den 

enskilda individen. Denna information kan, som det framgår i intervjuerna, komma från såväl 

andra personer, radio, tidning, TV som utbildningsväsendet. Ett talande exempel är författaren 

själv som efter att ha skrivit denna uppsats kommit att reflektera mera över sin egen gräns-

dragning på Internet och tack vare detta även går igenom säkerhetsinställningar som hon 

annars inte skulle ha kontrollerat lika noga.   

Kollision mellan privat och offentligt i arbetslivet händer lite nu och då enligt tidigare 

genomförd forskning. Detta ses som negativt då det kan skada individen själv, andra 

människor runt omkring samt företaget som individen arbetar hos. Detta klargjordes tydligt i 

exemplet som Emil nämnde, där en av hans tidigare kollegor blev avskedad från sitt arbete då 

han läckt sekretessbelagd information för egen privat vinning på ett offentligt forum rörande 

aktieutveckling, något som kan ses som en straffpåföljd från samhällets sida då individen inte 

uppträtt korrekt i sin arbetsroll. Exempel som dessa kan även de utgöra avskräckande exempel 

och styra andras beteende i riktning mot ett mera kontrollerat beteende i gränsdragningen för 

privat och offentligt. Informanterna i denna undersökning tycks medvetna om att det finns en 

gräns för vad som är lämpligt att publicera i arbetssammanhang och verkar också reflektera en 

del över var de drar sina gränser. I fallet Karl blir det extra tydligt hur gränsdragningen kan bli 
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väldigt flytande inom hans arbete då mycket kan ha förändrats från dag till dag. Sådana slags 

arbeten tror författaren är något som kommer att bli flera i framtiden, eftersom Internet är en 

arena som erbjuder många nya typer av jobb och där mycket av individens arbetsuppgifter på 

ett eller annat sätt knyts an till just Internet. I och med detta känns det också extra relevant att 

människor funderar kring hur de ska separera de olika rollerna, så att de, via panoptikon och 

synoptikon, slipper bli straffade när andra anser att de går över gränsen för vad som är tillåtet. 

Något som verkar underlätta gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv är exempelvis 

information om vad som gäller på arbetsplatsen och även tips och råd över hur individen ska 

hantera dessa frågor. Författarens slutsats går alltså hand i hand med det som Joanna 

MacDonald, Sangsu Sohn och Pete Ellis kom fram till i sin undersökning om hur viktigt det 

är att skapa diskussion om gränsdragning i vardagen. Författaren vill dock trycka på att även 

om dessa ämnen uppmärksammas alltmer, så är detta ingen bra anledning till att öka 

övervakningen i samhället. 

Ser man till undersökningens resultat och kopplar det till sexualitet så finns det tydliga tecken 

på att just sexualitet är en privat fråga som många håller för sig själva. För intervjupersonerna 

blir detta väldigt tydligt då de ger intrycket av att tycka att sådant hör hemma i den privata 

sfären, åtminstone för egen del. Samtliga deltagare ger exempel på metoder som går att 

använda för att behålla sin anonymitet, exempelvis genom dataprogram, genom att inte 

använda sitt riktiga namn och genom att helt enkelt inte publicera den sortens information på 

Internet överhuvudtaget. Karin skriver erotik under pseudonym, Karl använder sig av relativt 

förfinade medel för att dränka specifik information som rör dessa områden och Emil väljer att 

inte publicera sådan information överhuvudtaget. Författarens tolkning är att Internet kan 

frigöra och hjälpa till att utveckla mycket av sexualiteten och hjälpa till att utforska erotik och 

sexuella preferenser just tack vare att mycket av detta sker i det fördolda, individerna kan vara 

anonyma och därmed hålla dessa typer av privata roller för sig själva. 

 

7.3 IMPLIKATIONER FÖR FRAMTIDA FORSKNING OCH PRAKTIK 

Även om denna uppsats med tillhörande metod varit av de mindre slaget och därför inte i 

någon egentlig mening är tänkt att fungera som generaliserande, så har den tagit upp hur 

gränsdragningar mellan privat- och offentlig sfär på Internet kan se ut. Dessa gränsdragningar 

kan påverkas av sådant som individens livssituation, påverkan från hur de tror andra värderar 

dem, genom jämförelser med vad andra delar med sig av för slags information (främst i 

avskräckande syfte) och yttre påverkan i form av riktlinjer, kunskap och straff. Det kan 

nämnas hur de individer som deltog eventuellt kan ha haft ett större intresse av dessa frågor 

än den genomsnittlige Internetanvändaren. Samtidigt kan det också vara en indikation på att 

medvetenheten kring dessa typer av frågor börjat öka i samhället. Detta kan bara spekuleras i 

än så länge och det är också därför författaren efterlyser mera forskning inom området.  

En annan intressant aspekt att titta på är hur privata och offentliga roller hos frilansande 

personer kan komma att sammanblandas. Detta gäller också andra delar av arbetslivet. Något 

som konstaterats i studien är hur något som kan ha börjat som en hobby och fritidsaktivitet på 
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ett privat plan i dagens Internetfokuserade samhälle kan förvandlas till något mera kopplat till 

den offentliga sfären, bli en inkomstkälla och ett arbete. Personliga varumärken på Internet är 

också något som tycks ha vuxit sig större – hur påverkar detta gränsdragningen mellan privat 

och offentligt? Detta är exempel på två frågor som vore spännande att läsa mera om i framtida 

forskning. En tredje relevant fråga vore att ytterligare utveckla hur individer går tillväga för 

att skilja personligt och arbetsrelaterat åt. Det en viktig fråga, inte bara med fokus på hur 

individernas karriärer kan skadas, utan även med tanke på hur oaktsamhet och alltför generös 

spridning av information kan påverka flera olika individer och områden, exempelvis patienter, 

nationell säkerhet, ekonomi och rykte. Rent generellt efterfrågar författaren mer nutida 

forskning som rör just det privata och det offentliga på Internet eftersom det påverkar så stora 

delar av befolkningen och Internetanvändningen bara tycks öka för var år som går.  
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8. BILAGOR 
 

8.1 INFORMATION TILL UNDERSÖKNINGSDELTAGARE 

Då ska jag börja med att informera dig lite om uppsatsen och intervjun:  

 

Intervjun kommer att vila på Vetenskapsrådets fyra grundprinciper. Det innebär i korthet att 

du ska få all information du kan tänkas behöva för att bedöma om du vill delta i 

undersökningen eller inte.  

 

Jag skriver alltså min c-uppsats om var människor drar gränsen för vad som de klassar som 

offentlig respektive privat information när de använder sig av Internet och varför och på vilket 

sätt de skyddar information. Mina frågeställningar lyder; ”Var går gränsen mellan privat och 

offentligt på internet och finns det en sådan gräns?” och ”Vad är det människor vill skydda 

från insyn och varför?” samt ”Hur stor är medvetenheten kring privat sekretess på internet?”  

 

Du kommer vara helt anonym i uppsatsen. Jag kommer inte ta upp några uppgifter som kan 

härledas till dig, jag kommer att använda ett fiktivt namn istället för ditt riktiga och när jag 

skrivit av intervjun och plockat bort din personliga information kommer jag också att radera 

ljudfilen eftersom vårt samtal kommer spelas in på diktafon. Din medverkan är frivillig och 

du kan välja att avbryta den om du så skulle önska utan några som helst påföljder. Ifall du 

känner att det är något under intervjun som känns alldeles för obehaglig att prata om eller att 

någonting känns fel, säg då till så kan vi prata om varför eller så byter vi helt enkelt fråga och 

går vidare. Själva samtalet bör inte ta mer än någon timma. 

 

Den här uppsatsen är främst i utbildningssyfte och kommer framförallt att läsas av min 

handledare, examinator samt ett par av mina kurskamrater som ger feedback på det jag skrivit. 

Den kommer eventuellt att publiceras på Uppsala Universitets hemsida under institutionen för 

Sociologi och C-uppsatser, i sådana fall antingen i korthet eller också i fulltext beroende på 

vad för betyg den kommer att få. Du får mer än gärna läsa igenom uppsatsen efter att jag fått 

den examinerad och klar! 

 

Så sammanfattningsvis: Känner du dig fortfarande OK med att delta och i sådana fall när har 

du tid att ses (det funkar lite närhelst för mig eftersom mina tider är rätt flexibla) och vill du 

ses någonstans där det passar dig bäst eller går det bra på universitetet om jag bokar rum? Och 

har du några frågor du vill ha svar på, antingen om uppsatsen eller intervjun?  

 

Tack än en gång för att du kan tänka dig att ställa upp!  
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8.1 INTERVJUMALL OCH FRÅGOR BASERAT PÅ TEORI OCH TIDIGARE 

FORSKNING 

 

Övergripande tema 

 

Huvudfrågor Detaljfrågor 

 

Personlig fakta 

 

Berätta om dig själv 

 

 

Kön, ålder, utbildning, arbete, 

bostadsort, fritidsintressen 

 

 

Internetanvändning 

 

Hur ofta använder du dig av 

internet? 

 

I vilka slags sammanhang 

använder du internet? 

 

Använder du dig av Facebook 

och/eller andra sociala 

medier? 

 

Vilka då? 

 

Vilka är anledningarna till 

varför du använder dem? 

 

Vad känner du att du får ut? 

 

 

 

Hur många timmar per dag 

osv? 

 

Nyheter/socialt 

umgänge/arbete/studier/leta 

partner/köpa och sälja?  

 

 

 

Vilka sociala medier och i 

vilket syfte. 

 

 

Social umgänge, hålla sig 

uppdaterad, kunskap, 

marknadsföring av den egna 

personen osv 
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Sekretess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du medvetet granskat och 

eventuellt ändrat i 

säkerhetsinställningarna för 

vad som är ”slutet” respektive 

”öppet” på Facebook? 

 

Använder du dig av några 

åtgärder för att förbli anonym 

på Internet? 

 

 

I vilka situationer vill du 

förbli anonym? 

 

 

Har det funnits situationer där 

du känt osäkerhet inför att 

publicera privat information? 

 

 

Vad för slags information 

delar du med dig till andra via 

internet? 

 

Varför väljer du att dela med 

dig av information på 

internet?  

 

Kan du känna att du själv är 

för öppen med den 

information du lämnar ut? 

 

 

 

På vilket sätt, varför? 

 

 

I sådana fall vilka? → 

Exempel privat surfing, 

sekretessinställningar, 

använda andras nätverk så det 

ej kan spåras osv. osv. 

 

Varför? → Exempel sex, 

politik, saker som känns för 

privata? 

 

Vad för slags situationer? → 

Kontonummer över mail, 

foton, information om var du 

befinner dig...  

 

Statusuppdateringar på 

Facebook, dejting, forum, 

bloggar? 

 

Exempelvis på Facebook, i 

undersökningar eller dylikt? 

 

Varför? Känner du någonsin 

oro för att denna information 

kan komma att missbrukas av 

andra? 
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Har någon av din information, 

enligt dig själv, används i fel 

syften?  

Förtydliga; fel intryck vid 

arbetssökningar, 

identitetsstöld, riktad reklam, 

skvaller, orättvisa. 

 

Privat sfär kontra offentlig 

sfär 

Upplever du några svårigheter 

med att skilja privat och 

offentligt åt? 

 

 

Hur ser du på att gränsen 

mellan privat och offentligt 

ter sig så luddig/klar? 

 

Har du stött på några riktlinjer 

för vad för slags information 

som inte bör eller får delas 

publikt på internet? 

 

Tycker du att andra är för 

öppna med det du ser som 

privat information? 

 

Anser du att Internet känns 

mer kollektiv eller 

individbaserad? 

 

 

Vad för för- och nackdelar 

skulle du säga att Internet har 

medfört både i ditt liv privata 

och offentligt? 

 

Var du vill publicera 

respektive information? 

 

 

 

Varför? Vad tror du det ger 

för konsekvenser? 

 

 

Förtydliga; arbetspolicy om 

sidor som ej ska besökas, lag, 

påverkan från andra.  

 

 

På vilket sätt? Vad tror du 

detta beror på? 

 

Mer offentligt eller privat, 

arbetar människor 

tillsammans eller enskilt? 

 

Pinsam information blivit 

offentlig, fått mer kontakter, 

marknadsföring osv. 
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Kartläggande och 

övervakning 

Hur mycket vet du om 

registrering av uppgifter på 

internet? 

 

Många stora sökmotorer som 

exempelvis Google använder 

sig av så kallad ”personalized 

search” och styr sökresultaten 

baserat på de sökningar som 

tidigare gjorts. Är detta något 

du lagt märke till? 

Statistik över vilka sidor du 

besöker, åsiktsregistrering, 

övervakning. 

 

På vilket sätt då?  

Tycker du det är bra eller 

dåligt? 

Varför? 

 

Identitetsbekräftelse 

 

Brukar du jämföra dig själv 

och dina åsikter med andras 

statusuppdateringar, vad 

andra skriver i bloggar och så 

vidare? 

 

Har det hänt att du ändrat 

åsikter i frågor när du läst vad 

andra skrivit på Internet? 

 

När du är på Internet, 

framställer du dig på något 

speciellt vis inför andra? 

 

 

På vilket sätt?  

 

 

 

 

Varför? 

 

 

 

Varför? Se bra ut inför 

arbetsgivare, vänner, bekanta. 

Avslutande reflektioner Något du skulle vilja tillägga? Fria associationer och 

kommentarer 

 


