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Sammanfattning 

I takt med att internet fått en allt mer självklar ställning i dagens samhälle uppkommer 

debatter om personlig integritet med jämna mellanrum. I rampljuset står ofta hur sociala 

medier belyser och behandlar användares integritet i den digitala miljön. Den här uppsatsen 

har undersökt hur personlig integritet konstrueras i användarvillkoren till tre av de största 

sociala medierna: Facebook, Twitter och Youtube. Kontexten i vilken studien tar avstamp är 

hämtad ur Giddens resonemang om ett senmodernt samhälle. Utifrån flera teoretikers 

definitioner av personlig integritet skapade vi en integritetsmodell med vilken begreppet 

operationaliserades. Kritisk diskursanalytisk metod och analysverktygen modalitet och 

transivitet har använts för att analysera texterna. Vi har även lagt stor vikt vid specifika ordval 

i användarvillkoren. Slutsatsen är att personlig integritet inte syns explicit i villkoren, utan 

istället genomsyras i hur organisationerna behandlar användarnas personuppgifter och 

personliga innehåll. Genom användarvillkoren positionerar sig organisationerna som olika 

roller, ibland som auktoritär figur och ibland som jämlik vän. Undersökningen visar hur 

personlig integritet i användarvillkoren även fokuserar på rättigheterna och ansvaret för 

webbplatsens innehåll. I texterna behåller användarna ansvaret för innehållet medan de 

skriver under på att organisationen får rättigheterna att använda innehållet. Gällande 

användarnas säkerhet är villkoren skrivna som att det är andra användares beteenden som kan 

vara integritetskränkande, medan organisationens handlande inte kan vara det.  
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1. Inledning 

Ett utökat användande av internet har bidragit till att vårt sätt att kommunicera och interagera 

med varandra idag har kommit att förändras. Genom ny teknik ges möjligheterna att på ett 

enkelt och bekvämt sätt få tillgång till mängder med information och chans att ständigt finnas 

tillgänglig. Den här nya tekniken har möjliggjort ett åtskiljande mellan tid och rum och 

geografiska avstånd har idag inte lika stor betydelse (Giddens, 1991:26-27). Vi kan befinna 

oss på en plats och kommunicera med andra oberoende av tid och avstånd. När det kommer 

till användandet av olika sociala medier växer dessa ständigt och den idag största av dessa, 

Facebook, rapporterades år 2015 ha över 1 miljard användare världen över. Bland de svenska 

internetanvändarna uppgavs år 2013, att 66 % var anslutna till Facebook (Hope, 2015; 

Internetstiftelsen i Sverige, 2014). 

  

De potentiella användningsområdena med sociala medier växer i takt med att antalet 

användare blir fler och det blir allt vanligare att nyttja dessa digitala miljöer inte bara för 

privata syften utan också till marknadsföring och olika former av affärsverksamhet 

(Salesforce, u.å). Internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet har blivit ett naturligt 

inslag i vardagen och vi har kommit att i många sammanhang forma våra liv runt dessa. Där 

många människor vistas och med en teknik som formar och omformar samhällen på det sätt 

som internet idag gör, blir också sådant som där skapas intressant att studera närmare. Med 

den digitala kommunikationens allt mer självklara plats i samhället ställs ibland outtalade 

förväntningar på gemene man att nyttja dessa. Sociologen Sherry Turkle (2011) lyfter i Alone 

Together diskussionen gällande det faktum att allt fler, främst unga människor idag lägger 

mycket tid och energi på sociala medier och som en följd spenderar mindre tid med att fysiskt 

umgås med andra människor. Hennes ståndpunkt är att då mer uppmärksamhet riktas mot 

skärmen minskar uppmärksamhet mot det som faktiskt händer runt omkring den enskilda 

individen och personer i dess närhet. Att gränsen mellan internet och det övriga samhället 

blivit allt mer flytande är också något som Christian Fuchs (2008) resonerar kring i Internet 

and Society. När vi blir allt mer digitala och tillgängliga vävs dessa två världar ihop och 

kommer varandra närmare. 

  

Som en förlängning av det ökade internetanvändandet och den allt större närvaron på sociala 

medier har diskussioner om personlig integritet med jämna mellanrum blossat upp. Ett 

exempel är debatten om den så kallade FRA-lagen där syftet var att reglera hur Försvarets 
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radioanstalt fick ta del av telefon- och internettrafik som passerade Sveriges gränser. Under år 

2008 debatterades den flitigt och gav upphov till en diskussion om den enskildes rättigheter 

kontra landets säkerhet (Rosén, 2009; Bergquist & Sundin, 2013). Även EU-direktivet IPRED 

som handlade om skydd av immateriella rättigheter, gav upphov till en diskussion om 

integritet på internet och återigen handlade det om hur mycket personlig information 

lagstiftaren skulle få tillgång till (Olsson, 2009). När det uppmärksammades att Facebook 

äger rättigheterna till det material som deras användare publicerar på sin digitala profil 

uppstod en diskussionen om användarvillkor på sociala medier - ännu en gång med koppling 

till den personliga integriteten (Bie, 2011; Tuvhag, 2013). 

  

Att läsa användarvillkor till de olika internettjänster vi nyttjar kan tyckas både omständligt 

och tidskrävande. I en internetguide utgiven av Internetstiftelsen i Sverige problematiseras 

detta faktum och en diskussion förs om vad ett godkänt användarvillkor faktiskt innebär för 

användaren (Lundeberg, 2015). Lundeberg (2015:20) illustrerar påståendet om att vi sällan tar 

oss tiden att läsa villkoren med ett exempel från den brittiska spelåterförsäljaren GameStation 

som i april 2010 lade till i sina köpvillkor att alla som under en viss dag genomförde ett köp 

från webbsidan också ”sålde sin själ”. Smith (2010) uppmärksammade detta och turligt nog 

visade det sig att tillägget, som var ett aprilskämt, därefter togs bort men detta efter att 88 % 

av den dagens transaktioner godkänts. Den väckarklocka som aprilskämtet gav, de ovan 

nämnda debatterna samt flera andra diskussioner som uppstått de senaste åren vittnar om att 

den personliga integriteten är viktig för många. Lagar och direktiv som människor upplever 

hotar integriteten möter motstånd och debatteras. I ljuset av detta blir det intressant och 

relevant att titta närmare på de användarvillkor som godkänns vid skapandet av ett konto på 

ett socialt medium. Med bakgrund i de ovan nämnda händelserna blir det också specifikt 

intressant att undersöka hur personlig integritet framställs i användarvillkoren till de ständigt 

växande sociala medierna.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av kritisk diskursanalys undersöka hur 

användarvillkor till tre av de största sociala medierna behandlar personlig integritet. Det vi 

intresserar för är att undersöka om de sociala medierna positionerar sig gentemot användarna 

och i så fall hur detta tar sig uttryck. Vi vill även undersöka hur användarens roll framställs i 

användarvillkoren. Vår förhoppning med denna studie är även att få en djupare förståelse för 

hur vår samtid återspeglas i användarvillkoren. Frågeställningen som leder arbetet är: Hur 
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konstrueras personlig integritet i användarvillkoren till de sociala medierna Facebook, Twitter 

och Youtube? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex huvudavsnitt. Härnäst kommer en redogörelse för tidigare 

forskning om internet i olika avseenden, användarvillkor och personlig integritet. Dessa 

ämnen tas upp för att ge läsaren en bred ingång till vårt ämnesområde. Avsnitt tre redogör för 

det teoretiska ramverk som uppsatsen lutar sig mot. Giddens resonemang om senmoderniteten 

har använts för att förankra uppsatsen i en tidskontext och ge analysen ett sammanhang. För 

att förstå det centrala begreppet personlig integritet gör vi därefter en genomgång av olika 

synvinklar som mynnar ut i en egenkonstruerad modell för begreppet. I det fjärde avsnittet 

introduceras att den metodologiska utgångspunkten är kvalitativ textanalys och vi redogör för 

det diskursanalytiska tillvägagångssättet. Det efterföljande avsnittet presenterar uppsatsens 

empiriska resultat samt analys. Utifrån fyra huvudteman diskuteras hur personlig integritet är 

konstruerad i de texter vi studerat. Avslutningsvis sammanfattas vad vi i undersökningen 

kommit fram till och därefter följer ett diskussionsavsnitt. Här diskuteras intressanta aspekter 

som uppkommit under studiens gång. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning 

inom området. 

 

2. Tidigare forskning 

Då internet som fenomen väsentligt har förändrat hur vi lever idag finns det mycket forskning 

på området. I detta avsnitt kommer ett antal studier om internets påverkan på våra liv att tas 

upp. Med grund i de tidigare nämnda debatterna i media gällande integritet på internet görs en 

genomgång av studier på detta område. Vidare presenteras forskning som behandlar sociala 

medier och den information vi lämnar ut när vi ansluter oss till dessa nätverk samt studier 

rörande integritet i andra sammanhang än på internet. 

 

2.1 Internets påverkan 

I och med att internet fått en stor plats i samhället idag har det blivit praktiskt taget omöjligt 

att inte leva uppkopplat. Under 1990-talet blev internet allt vanligare i hemmen och 

utvecklingen därifrån har varit ständig ökad tillgång och ökad användning av internet. Det 

finns forskare som menar att utvecklingen har gått för snabbt och resulterat i att en del 

människor inte kan hantera sin egen användning av internet. Young (2004) beskriver hur 
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internetberoende blir mer och mer vanligt och nya andra psykiska sjukdomar kan uppstå med 

internet som orsak. Effekterna av ett internetberoende kan bli stora för individen och bland 

annat leda till sömnbrist, sämre arbetsprestation eller studieresultat samt att individens 

personliga relationer tar skada (Young, 2004). Även Huang (2006) har undersökt internets 

negativa påverkan på relationer. I en studie gjord på universitetstudenter i Taiwan visade det 

sig att de som spenderade mer tid vid datorn hade kommit kortare i processen att utveckla 

intimitet med andra människor och dessutom led till större grad av psykologiska besvär 

(Huang 2006). Studien har dock inte undersökt om datortimmarna påverkade personernas 

psykologiska besvär eller om de psykologiska besvären ledde till mer tid vid datorn.  

 

Amichai-Hamburger och Hayat (2011) anser att en stor del av forskningen kring internets 

inverkan på människors sociala liv drivs av tesen att internet bidrar till större ensamhet och att 

mycket forskning påstår sig bevisa att ju mer tid en person spenderar framför datorn, desto 

mindre tid spenderar hen med familj och vänner. De menar att ser man till vad människor 

faktiskt gör framför datorn är det till stor del just att umgås - fast online (Amichai-Hamburger 

& Hayat, 2011). Deras studie med drygt 22 000 respondenter visar att internet inte har negativ 

inverkan på människors sociala liv utan i många fall är det faktiskt tvärtom (Amichai-

Hamburger & Hayat, 2011). I en annan studie om internet visade det sig att deltagande i 

sociala medier som Facebook kan ha en positiv inverkan på högstadieungdomars sociala liv. 

Facebook möjliggjorde nämligen för personerna att bibehålla kontakt med sina vänner samt 

att hitta nya kontakter (Ellison et al., 2007).  

 

2.2 Anonymitet online  

En del av forskningen rörande internet berör det faktum att personer kan delta i diskussioner, 

sociala medier och andra plattformar och samtidigt vara anonyma. En negativ effekt som har 

uppstått är olika former av brottslighet kopplat till den här anonymiteten. Armstrong och Ford 

(2003) beskriver i sin studie hur internet har möjliggjort uppkomsten av nya typer av brott 

som lett till en ökad brottslighet. Möjligheten att vara anonym på internet är givetvis inte bara 

negativ utan Akdeniz (2002) menar å sin sida att det är viktigt för ett bibehållande av 

yttrandefriheten och det fria ordet. Författaren hävdar att det är en mänsklig rättighet att kunna 

vara anonym på internet och att lagstiftaren bör inse värdet av fri kommunikation i ett 

modernt samhälle i stället för att se anonymitet som en grund för brottslighet (Akdeniz, 2002). 

Armstrong och Ford (2003) menar å andra sidan att det behövs en bättre balans mellan den 

anonyma yttrandefriheten och lagstiftning mot kriminalitet. 
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Någonting som diskuterats mycket i media handlar om nätmobbning och kränkningar på nätet 

och att anonymiteten gör att det är det svårt att ställa någon till svars. Sydkorea är ett av de 

länder i världen där störst andel av befolkningen har tillgång till bredband. Cho et al. (2012) 

har skrivit om resultatet efter en lagändring som innebar att sydkoreaner var tvungna att 

använda sina riktiga namn, så kallat ”real name policy”, vid publicering av inlägg på 

hemsidor. Det visade sig att på hemsidor där man tidigare publicerade inlägg eller 

kommentarer under pseudonym gjorde real name policyn att inlägg med negativa 

kommentarer, svordomar och annat olämpligt innehåll minskade (Cho et al., 2012).  

 

2.3 Integritet och användaravtal 

Som det nämnts i inledningen är personlig integritet ett ämne som engagerar människor. 

Mason (1986) skrev tidigt om etiska problem som uppstår i en tid där information och 

kommunikation tar stor plats. Just integritet var ett av dessa problem och författaren menar att 

personlig information har blivit en handelsvara och frågar sig vad som är ett rimligt pris på 

information samt vilka uppgifter en person kan få behålla för sig själv (Mason, 1986). I 

artikeln tas det även upp vem det är som äger information som blivit publicerad - är det 

exempelvis den som publicerat informationen eller den som äger sidan där det publicerats?  

 

Att integritet är viktigt för internetanvändare syns bland annat genom att många sociala 

medier har integritetspolicyer, som beskriver hur användarens uppgifter och personliga 

information kan komma att användas, inkluderade i sina användarvillkor. Custers et al. (2014) 

har gjort en genomgång av ett antal integritetspolicyer på sociala medier och bland annat 

funnit att det som de tillfrågade tyckte var viktigt i termer av integritet fanns med i avtalens 

integritetspolicyer. Däremot ansåg över hälften av respondenterna att användaravtalen som 

helhet var för långa och för detaljerade samt att många lade ner förhållandevis liten eller ingen 

tid på att läsa dem (Custers et al., 2014). I en studie av Stieger et al. (2013) jämförs bland 

annat attityder till integritet mellan Facebookanvändare och personer som avslutat sitt konto 

på Facebook, i artikeln kallas denna handling att man begår ”virtuellt självmord”. I resultaten 

kunde författarna se att de som avslutat sina Facebookkonton brydde sig mer om 

integritetsfrågor och den enskilt största anledningen till varför man begick virtuellt självmord 

var av integritetsskäl (Stieger et al., 2013). För den här studien har vi inte tillfrågat några 

användare, utan gjort en djupare analys av texterna som användare godkänner när de blir 

medlemmar på sociala medier.  
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2.4 Integritet i andra sammanhang 

Begreppet integritet är centralt i den här uppsatsen och samtidigt som det är välkänt begrepp 

finns ingen fastställd definition, utan det är ofta situationsberoende. Palanski och Yammarino 

(2007) upptäckte i sin genomgång av organisationslitteratur att begreppet ofta förekommer i 

ett ledarskapssammanhang. De kommer fram till att en bra definition på integritet är att 

någons ord och handlingar är konsekventa med varandra över tid och i olika situationer 

(Palanski & Yammarino, 2007). En liknande definition förekommer i Harré et al. (2009) där 

politiska aktivister på Nya Zeeland har intervjuats angående bland annat integritet. 

Artikelförfattarnas definition är att en person är sann mot sig själv och lever enligt sina 

kärnvärderingar. De tillfrågade aktivisterna uppgav att deras integritet har starkt bidragit till 

motivationen att fortsätta med sin aktivism samt var en viktig del av ändamålet med 

aktivismen (Harré et al., 2009). I Dix et al. (2014) skriver författarna om akademisk integritet 

som handlar om att man har integritet i det man producerar på akademisk nivå, vilket visas 

genom att man inte fuskar på tentor, plagierar texter och liknande. Genom att undersöka 

studenters attityd till akademisk integritet kunde man se att den förbättrades och stärktes när 

en hederskodex fanns på universitetet (Dix et al., 2009). De tre ovan nämnda studierna 

fokuserar på hur någon kan visa integritet genom sitt beteende. I en undersökning om hur 

personlig frihet och personlig integritet förhåller sig i våldsfall beroende på vilken relation 

offret och förövaren hade till varandra definieras personlig integritet som rätten varje individ 

har till ett privat förhållningssätt av sin egen person (Gibbs Van Brunschot, 2003). Det man 

fann var att i våldsfall där offer och förövare kände varandra skadades den personliga 

integriteten mer och i fall där offer och förövare var främlingar var det den personliga friheten 

som skadades mer (Gibbs Van Brunschot, 2003). I denna uppsats kommer personlig integritet 

att handla mer om innebörden av begreppet, snarare än hur integritet kan visas som en 

personlig egenskap genom ett visst beteende. I avsnittet nedan följer en fördjupning av hur 

personlig integritet kan förklaras och förstås. 

 

3. Teoretiskt ramverk  

Det teoretiska ramverket i denna uppsats tar avstamp i Giddens beskrivning av det 

senmoderna samhället. Tanken med detta är att ge läsaren ett sammanhang i vilken analysen 

och diskussionen för denna studie är skriven. Främst kommer Giddens tankar om tillit och 

risker att tas upp. Därefter redogör vi för ett antal forskares utredningar av begreppet 
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personlig integritet. Dessa delar sammanförs i slutet till att bli en begreppsmodell för hur vi 

har använt personlig integritet, i vår bearbetning och analys av texterna.  

 

3.1 Det senmoderna samhället 

I boken Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken gör 

Giddens (1991) en omfattande redogörelse och analys av vad som kännetecknar den 

senmoderna epoken. Här förs ett brett resonemang innehållande flertalet aspekter men till 

denna uppsats har vi gjort ett urval för vad vi anser är mest relevant för studiens 

frågeställning. Då vi studerar texter från organisationer har vi valt att fokusera på de delar i 

Giddens teori som berör kollektivet, institutioner och riskkultur. Genom att använda Giddens 

får vi möjlighet att kunna se texterna ur ett samhällsperspektiv och kunna abstrahera 

innehållet.  

 

3.1.1 Senmodernitetens karaktär 

Giddens (1991) för resonemanget om att vi idag lever i ett senmodernt samhälle. Detta märks 

inte minst genom utvecklingen och förändringen av de samhälleliga institutionerna, med 

andra ord de organisationer och struktuer som skapats i samhället. Traditionella samhällen 

hade ett fokus på vad som var bäst för kollektivet, exempelvis gården eller den lokala kyrkan, 

medan vi idag lever betydligt mer individualistiskt. Moderna institutioner har även kommit att 

skilja sig från de traditionella i såväl karaktär som anspråk och har med tiden blivit mindre 

platsbundna och mer globala. Det moderna samhället och därmed även de institutioner dessa 

inrymmer har blivit en del i en i övrigt ”skenande värld”, vilket illustreras genom stor och allt 

snabbare föränderlighet och rörelse (Giddens, 1991:25). En förutsättning för att moderna 

institutioner ska fungera på de sätt de idag gör menar han har sin förklaring i 

omorganiseringen av tid och rum (Giddens, 1991:26-27). Till skillnad från institutioner i 

traditionella samhällen, som hade ett större behov av platsbundenhet, har moderna 

institutioner idag kommit att vara beroende av att platsen inte längre har samma stora 

betydelse. I en global värld är det en förutsättning att vi kan kommunicera och interagera trots 

stora geografiska avstånd (Giddens, 1991:26-27).  

 

3.1.2 Abstrakta system och riskkultur 

Denna omorganisering av tid och rum är en förutsättning för att abstrakta system, vilka består 

av det som Giddens (1991:166) kallar symboliska medel och expertsystem, ska träda fram. 

Pengar är ett symboliskt medel då pengar i sig inte har något värde, utan dess värde bestäms 
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av att människor förlitar sig på dess värde och det förklaras hur pengar ”förbinder verkligt 

globala processer med vardagslivets trivialiteter” (Giddens, 1991:161-162). Expertsystem har 

fått ta plats i senmoderniteten då ökad specialisering lett till att fler experter tillkommit och 

därför har även tilliten till dessa experter ökat (Giddens, 1991:166-167). Precis som att 

människor förlitar sig på pengarnas bibehållna värde förlitar man sig också på 

expertsystemen.  

 

Enligt Giddens (1991:149-150) karaktäriseras även senmoderniteten av ett allmänt riskklimat 

i den meningen att vi tänker i termer av risker och konstant gör riskbedömningar. Detta 

innebär dock inte att riskerna i vardagslivet har blivit fler än förr - de ser bara annorlunda ut 

(Giddens, 1991:149-150). En anledning till att denna riskmedvetenhet finns hos människor är 

de abstrakta systemens inträde i vardagslivet (Giddens, 1991:136). När det gäller det 

riskklimat som allmänheten utsätts för i samhället skriver Giddens om två olika tolkningar av 

detta. Den första är att företagen eller andra organisationer vilseleder allmänheten eller 

använder marknadsföring för att dölja den verkliga risknivån och den andra är att individer 

helt enkelt inte är mottagliga för risker som ligger framåt i tiden eller som är individuella, inte 

kollektiva (Giddens, 1991:151-152). Det finns en motsägelse i att de abstrakta systemen 

hjälper till att bedöma och kontrollera risker i människors vardagsliv, som exempelvis att en 

läkare (expert) hjälper och ger råd till sina patienter angående deras hälsa, samtidigt som de 

abstrakta systemen har möjliggjort att det finns högkonsekvensrisker i världen, exempelvis 

kärnvapenkrig eller global finanskris (Giddens, 1991:11-12). Den snabba förändringstakt som 

Giddens menar karaktäriserar institutionerna i senmoderniteten gör att ingenting kan tas för 

givet och i och med högkonsekvensriskerna gör det att alla påverkas av de abstrakta systemen 

(Giddens, 1991:161,170).  

 

3.2 Personlig integritet 

Ett i uppsatsen centralt begrepp är personlig integritet och de olika perspektiv på personlig 

integritet som nedan presenteras är menade att ligga till grund för en egenutformad 

begreppsmodell. Det faktum att integritet är ett svårdefinierat begrepp är uppenbart efter både 

genomgången av den tidigare forskningen och vidare genomsökningar av litteratur kring 

ämnet. I en statlig utredning från år 2007 kunde inte heller någon tydlig definition av 

personlig integritet fastställas. Utredningskommittén skriver inledningsvis:  
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Vid diskussioner om hur den enskildes integritet skall skyddas är en ständigt 

återkommande fråga vad som egentligen avses med detta begrepp. En sådan 

begreppsanalytisk infallsvinkel har emellertid sina begränsningar. Ett skäl 

härtill är att det, som närmare kommer att framgå av det följande, är svårt för 

att inte säga omöjligt att komma fram till en entydig och allmänt accepterad 

definition av begreppet personlig integritet. (SOU 2007:22 s. 52) 

 

3.2.1 Integritet som kluster av rättigheter 

I ”The Right to Privacy” för Judith Jarvis Thomson (1975) en filosofisk diskussion om 

integritet
1
 genom att diskutera begreppet i olika kontexter. Ett av hennes exempel handlar om 

att ett par bråkar högljutt så det hörs ut på gatan när någon går förbi men stannar och hör detta 

i jämförelse med att ett par bråkar tyst med stängda fönster och någon monterar en 

ljudförstärkare på fönstret så det går att höra bråket (Thomson, 1975:296). I båda fallen har 

någon hört bråket men troligtvis skulle vi bara diskutera en kränkning av integritet i det senare 

fallet och då att det är en kränkning av rätten att inte bli omedvetet lyssnad på. Thomson 

(1975:308) tar ett annat exempel där en man blir torterad av någon som vill åt hans kunskap 

att göra smördeg. Detta kränker hans rätt att inte bli skadad men inte hans integritet eftersom 

kunskapen att göra smördeg är allmän. Skulle någon däremot tortera honom för information 

om vad han gör ensam i köket mitt i natten skulle både rätten till att inte bli skadad och hans 

integritet kränkas (Thomson, 1975:309). Det som Thomson försöker illustrera med sina 

exempel är att integritet inte är en rättighet som kommer ensam utan att den omgärdas av ett 

kluster av flera andra rättigheter, som exempelvis rätten att inte bli skadad, rätten till ägande 

och rätt att bli lämnad ifred (Thomson, 1975:313). Alltså kan inte enbart ens integritet 

kränkas, utan det förutsätter att någon annan rättighet ska ha kränkts. 

 

3.2.2 Kontextuell integritet 

Även Helen Nissenbaum menar att vår syn på integritet och inte minst kränkning av denna 

kan bottna i normerande beteenden och moral. Utgångspunkten är en del i ett längre 

resonemang ur den teori hon utvecklat, kallat kontextuell integritet, och hennes forskning 

handlar främst om integritetsfrågor i en internetmiljö. Nissenbaums (2011:43) teoretiska 

ramverk har en filosofisk grund och fokuserar framför allt på att belysa de kontexter i vilket 

något potentiellt integritetskränkande inträffar. Likt flertalet andra ger inte heller Nissenbaum 

                                                           
1
 Vi har översatt ”privacy” till ”integritet”. 
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(2011:33) någon entydig definition av personlig integritet och hon undviker begreppet genom 

att istället tala om ”det förväntade flödet av personlig information”. Kontextuell integritet 

innebär att vad som anses integritetskränkande till stor del är beroende på i vilket 

sammanhang som flödet av personlig information äger rum. Detta exemplifieras genom att 

beskriva hur vi i specifika sammanhang ofta inte reflekterar över spridande av personlig 

information som integritetskränkande. När vi besöker sjukvården och enskilda läkare förlitar 

vi oss på att de uppgifter som lämnas behandlas konfidentiellt och säkert, inte heller ser vi det 

som kränkande i fall då samma uppgifter överförs inom sjukvården till specialister 

(Nissenbaum, 2011:33). Nissenbaum (2011:36) beskriver hur detta har sin förklaring i 

förväntningar och förtroende, vi legitimerar informationsspridningen när vi tänker att dessa 

institutioner bryr sig om oss och vill oss väl. Informationsflödet blir således 

integritetskränkande först i sammanhang där det anses bryta mot den i sammanhanget rådande 

normen. 

  

Internet som social domän är förhållandevis ny. På kort tid har internet kommit att få en 

övergripande ställning i samhället och stora delar av våra vardagliga interaktioner sker idag 

med krav på uppkoppling, vare sig det handlar om att umgås, handla eller sköta bankärenden. 

Nissenbaum (2011:38) ställer sig kritisk till det faktum att när integritet på internet diskuteras 

framställs internet i många hänseenden som en specifik sfär och plats, och anledningen att 

man haft svårigheter att verkligt definiera metoder för att upprätthålla integritet på internet har 

sin förklaring i just detta. Då internet kommit att få en sådan självklar plats i vardagslivet har 

också gränserna mellan virtuell och fysisk verklighet med tiden suddats ut. Hon menar att 

internet inte ska ses som avskilt samhället i övrigt utan som en integrerad del, med skilda 

kontexter och likaså normerande förväntningar. Som ett verktyg för att interaktion över 

internet ska ske med hänsyn till integritet har många digitala tjänster utvecklat 

integritetspolicyer. Genom att användaren ges möjlighet att själv ta ställning till om hen vill 

”vara med eller inte” har de specifika tjänsterna också upplyst användaren om hur flödet av 

information kan komma att se ut i ett framtida sammanhang. Nissenbaum (2011:34) benämner 

det som tjänsterna här gör är att erbjuda transparens och val, upplysning och medgivande eller 

informerat medgivande
2
 men menar samtidigt att denna strategi i många avseenden 

misslyckats. Hon problematiserar det faktum att många användare inte läser dessa villkor och 

i händelser av att de gör detta ändå inte förstår dess mening och betydelse exempelvis på 

                                                           
2
  ”[A]chieving privacy online is a combination of transparency and choice. Often called notice-and-consent, or 

informed consent [...]” (Nissenbaum, 2011:34). 
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grund av det juridiska språket som används (Nissenbaum, 2011:35). Dessutom diskuteras en 

etisk aspekt i sammanhanget rörande om användare idag faktiskt har valmöjlighet när det 

kommer till användandet av digitala tjänster – vad kostar det socialt för människor som väljer 

att inte vara med? (Nissenbaum, 2011:35). 

 

3.2.3 Personlig integritet på internet 

Precis som Nissenbaum har Markus Bylund (2013) studerat personlig integritet på internet 

och i digitala sammanhang. Även han skriver att ingen ordentlig definition finns utan att 

begreppet har olika innebörder i olika sammanhang. Han gör dock ett försök till att förklara 

hur man kan se på begreppet genom att beskriva tre olika förhållningssätt (Bylund, 2013:21). 

Det första han tar upp är rätten till en privat sfär som han beskriver innehåller rätten att styra 

vilken personlig information som blir tillgänglig och rätten till att inte få hem, heder, kropp 

och ägodelar kränkta (Bylund, 2013:22-23). Det andra Bylund tar upp är personlig integritet 

som process, vilket är ett synsätt där personlig integritet hela tiden skapas och att det inte är 

ett fast tillstånd (Bylund, 2013:25). Detta synsätt betonar att integriteten skapas genom att 

individen förhandlar med omvärlden om vad som ska vara privat och vad som ska vara 

publikt (Bylund, 2013:27). Som sista förhållningssätt skriver han om personlig integritet som 

ett kreativt verktyg, vilket knyter an till det ovanstående förhållningssättet då även det handlar 

om att justera det som är öppet och privat för att åstadkomma en personlighet och närvaro 

(Bylund, 2013:29-30).  

 

3.2.4 Integritetsmodellen 

 

Figur 1. Begreppsmodell av personlig integritet, ”integritetsmodellen”.  
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För att sammanställa de ovanstående perspektiven på personlig integritet har vi brutit ner 

begreppet i olika beståndsdelar. Syftet med detta är att skapa en definition som är anpassad till 

denna uppsats där digital miljö är i fokus. Vi använder också modellen för att på ett enkelt sätt 

tydliggöra vad det är vi kommer att söka efter i textmaterialet. Vår definition av personlig 

integritet består av tre rättigheter som ges lika stor vikt, dessa är: rätten till att vara anonym 

och kunna skydda sin sekretess, rätt till att veta vad som händer med ens personuppgifter och 

personliga innehåll samt rätt till att skydda sin privata sfär. Det som skiljer dessa tre delar åt 

är att med anonymitet avses det som handlar om tillgång till lösenord och annan privat 

information, skydd av privat sfär handlar om hot och kränkningar. Uppdelningen är viktigt då 

man kan bli kränkt på internet även om man är anonym.    

 

4. Metod 

I inledningen och i den tidigare forskningen har en bakgrund till ämnet givits. I det teoretiska 

ramverket har främst Giddens använts för att ge studien ett sammanhang och begreppet 

personlig integritet har presenterats då det är centralt i frågeställningen. I det kommande 

avsnittet följer en kort introduktion till kritisk diskursanalys samt vilka analysverktyg som 

använts i studien. Urvalet av texter motiveras och därefter redogörs för bearbetningen av 

materialet. Metoddelen avslutas med en reflekterande diskussion samt etiska aspekter.   

 

4.1 Kvalitativ textanalys  

Med en kvalitativ ansats var vår avsikt med studien att skapa förståelse genom att ingående 

studera en mindre mängd material. Förhoppning var att de djupdykningar vi gjorde ska kunna 

berätta något om hur personlig integritet konstrueras i detta sammanhang. Vi har fördjupat oss 

i tre användarvillkor för att få en mer grundlig uppfattning om deras uppbyggnad, innehåll 

och innebörd. Med textanalys gör vi en fördjupning i användarvillkorens språk och detta för 

att senare kunna föra en diskussion om hur vår samtid återspeglas i texterna (Bergström & 

Boréus, 2000:17). 

 

4.2 Urval och avgränsning 

 n avgränsning som gjordes var att vi valde att enbart studera sociala medier där 

medlemskapet inte kräver betalning.  fter att ha läst igenom flertalet användarvillkor på 

webbsidor där betalning krävdes eller fanns som alternativ märkte vi att användarvillkoren 

blev mer omfattande och mer fackspråkligt juridiska.  ärför var dessa inte heller lika 
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relevanta för studien och av denna anledning valde vi bort dessa webbsidor.  aterialet som 

ligger till grund för den här uppsatsen består av användarvillkor till tre stora sociala medier, 

nämligen Facebook, Twitter och Youtube. Valet av dessa webbsidor baserades på att dessa tre 

har användare globalt och är tre av de största sociala medierna. Dessa tre webbsidor är lika 

varandra i det avseendet att det är användarna som skapar innehållet på webbsidorna samt att 

de har funktionen att man kan kommunicera med andra användare. De är dock olika varandra 

sett till deras primära användningområden. Facebook är en community av mer traditionellt 

slag där användaren skapar en profil och interagerar som sin riktiga identitet på webbsidan. 

Twitter är en så kallad mikroblogg där användarna delar kortfattade meddelanden, max 140 

tecken, med sina följare - ofta åsikter eller länkar. På Youtube ges användare möjlighet att 

dela videoklipp genom en egen kanal och kommentera, prenumerera på samt betygsätta 

andras videoklipp. De sociala mediernas storlek och internationella omfattning samt att de är 

olika gällande användningsområde utgör anledningarna till varför vi valde just dessa 

användarvillkor. Vi ansåg att dessa tre kompletterade varandra väl och vi ville inte behöva 

välja bort någon av dessa. Ytterligare sociala medier hade också kunnat omfattas i studien 

men efter genomläsning av dessa användarvillkor ansåg vi att materialet räckte för djupare 

analys.  

 

4.3 Material 

Det material som utgjorde den empiriska grunden för den här uppsatsen var som tidigare 

nämnt användarvillkor. Dessa var enkla att hitta och fanns tillgängliga på varje webbplats 

startsida. Samtliga webbsidors användarvillkor bestod av tre delar. Dels bestod 

användarvillkoren av rena villkor skrivna i en form som kan liknas vid ett kontrakt. De bestod 

också av webbsidornas integritetspolicyer som handlar om vilken användarspecifik 

information som webbsidan samlar in och vad den används till. Användarvillkoren innehöll 

också avsnitt om de förhållningsregler som användarna ska följa. Vid referering till 

användarvillkoren hänvisade Facebook, Twitter och Youtube till alla dessa delar och vi har i 

den här undersökningen använt ordet i samma avseende. Vid läsning av användarvillkoren har 

vi i Facebook och Youtubes fall läst deras översättning till svenska och villkoren till Twitter 

har lästs på originalspråket engelska då det inte fanns en svensk översättning. Att läsa 

liknande texter på olika språk kan medföra språkliga skillnader och vi har haft detta i åtanke 

under hela arbetsprocessen. Vid presentation av citat från texterna kommer dessa att återges 

på det språk vi har läst texten och vid fall av enskilda ord kan dessa komma att översättas om 

det främjar förståelsen. Mängdmässigt utgjorde materialet ungefär 60 A4-sidor och dessa 
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sidor var jämnt fördelade på de tre webbsidorna. Vår integritetsmodell var det som styrde vad 

som varit relevant för oss ur integritetsynpunkt. 

 

4.4 Tillvägagångssätt  

Efter urvalsprocessen sammanställdes texterna för att förbereda läsning och kodning. Vi tog 

oss an materialet med ett kritiskt diskursanalytiskt tillvägagångssätt med tillhörande 

analysverktyg. Nedan förklaras de olika stegen i arbetsprocessen mer ingående och vi inleder 

med en redogörelse för vad kritisk diskursanalys innebär.  

 

4.4.1 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys har flera olika grenar och eftersom det är skriven text som utgjorde 

primärmaterialet i den här uppsatsen lämpade sig ett diskursanalytiskt perspektiv väl. Kritisk 

diskursanalys utmärker sig som textnära och inledande fokus ligger på hur texten och i 

synnerhet hur språket i texten förmedlar mening och betydelse, därför passade analyssättet oss 

(Fairclough, 2001:230).  n definition av vad diskurs innebär är: ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Den 

kritiska diskursanalysens främsta uppgift är att synliggöra hur olika samhälleliga förhållanden 

kan förstås utifrån en given diskurs. Ambitionen med det här tillvägagångsättet är att bidra till 

medvetenhet och i förlängningen också förändring (Fairclough, 1995:54; 2001:230). I vårt fall 

hoppas vi kunna bidra med förståelse om hur personlig integritet uttrycks i användarvillkor 

och hur detta kan förstås utifrån integritetsdiskurser i andra sammanhang. Fairclough 

(1989:22-23) argumenterar för hur språket har en väsentlig roll när det handlar om hur 

diskurser befästs och blir till sociala praktiker i samhället. I vårt fall kommer det som skrivs 

om integritet i användarvillkoren få betydelse för hur integritet ses på i andra sammanhang. 

Alltså är utgångspunkten att när vi återger något använder vi samtidigt den kunskap vi redan 

har om fenomenet i fråga. Med bakgrund i detta blir den kritiska diskursanalysen tillämpbar i 

undersökningar som vill testa om och hur förförståelse av ett fenomen kan förklaras genom 

textens språkbruk (Fairclough, 2001:229-230, 236-237). 

 

4.4.2 Analysverktyg 

Med hjälp av analysverktygen modalitet och transivitet ville vi belysa hur texten kan förklara 

den diskurs som texten hjälper till att skapa. Dessutom studerades texternas ordval noggrant. 

Modalitet förklaras i Winther Jørgensen och Phillips (2000:87-88) som ordval som förmedlar 

ett påståendes tyngd. Att till exempel uttrycka en åsikt som en sanning, exempelvis ”det är 
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sommar ute” skiljer sig i tyngd från påståendena ”det känns som sommar ute” och ”jag tycker 

att det känns som sommar ute”. Alla tre exemplen är åsikter men talaren som står för 

påståendena uttrycker sig med olika grader av auktoritet. Transivitet berättar hur subjekt och 

objekt i en text framställs i förhållande till en händelse. I meningen ” et fattades ett beslut 

idag” utelämnas agenten, det vill säga den aktör som fattat beslutet, vilket innebär att ingen i 

texten bär ansvaret för handlingen. Skrivs meningen istället som ”Chefen fattade ett beslut 

idag” blir det tydligt vem som står som agent i handlingen och som bär ansvaret.  essa 

analysverktyg går in i varandra och belyser hur ordval ger effekt på tolkningen av en text, som 

i sin tur får konsekvenser för helheten (Fairclough, 2001:242-243; Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:87-88).  

 

4.4.3 Bearbetning av material och kodning 

Efter att ha läst igenom det material som valts ut skapades en struktur i det för att göra det 

enklare att bearbeta. Rennstam och Wästerfors (2015:220) kallar detta för att man bemöter 

kaosproblemet, alltså problem med oöverskådlighet i materialet. Att koda det empiriska 

materialet utgör ofta det första steget vid bearbetning av ett större textmaterial (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:122). Vi började med att koda användarvillkoren då detta var ett 

naturligt inledande steg för att bearbeta materialet. Vi utgick från den arbetsprocess som 

Dalen (2015:79) beskriver och inledde därmed med att råkoda materialet. Vi läste texterna 

och kodade det som vi ansåg var relevant med syfte att därefter försöka urskilja kategorier 

som texten kunde delas upp i. Vi försökte låta materialet styra kodningen och de teman som 

analysen är kategoriserad utifrån fick träda fram av sig själva (Alvehus, 2013:109).  

 

Med bakgrund i integritetsmodellen skapades tre koder med vilka vi tog oss an materialet. 

Dessa koder är tre operationaliseringar av begreppet integritet, alltså hur vi upptäckte de olika 

aspekterna av integritet i användarvillkoren. Koderna var: rätt till att vara anonym och 

möjlighet att skydda sina uppgifter, rätt till att få veta vad som händer med ens 

personuppgifter och personliga innehåll samt rätt till att skydda sin personlig sfär och 

säkerhet. Förutom dessa koder som berörde personlig integritet hade vi dessutom en öppen 

kod som användes för att markera uttryck, språkbruk eller annat i texten som väckte vår 

uppmärksamhet. Eftersom att alla texter fanns tillgängliga digitalt var det lämpligt att använda 

olika bakgrundsfärger för att markera i texten. Nedan följer två exempel på hur materialet 

kommit att se ut efter råkodningen.   
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Utdrag från Facebooks datapolicy:     

Vi vill att vår annonsering ska vara lika relevant och intressant som all annan information i 

våra tjänster.  ärför använder vi den information som vi har om dig för att visa dig relevanta 

annonser. Vi delar ingen information som identifierar dig personligen (personidentifierande 

information är information som namn eller e-postadress som på egen hand kan användas för 

att kontakta dig eller som identifierar vem du är) med samarbetspartner för annonsering, 

mätning eller analys om du inte ger oss tillstånd till detta.  

 

Utdrag ur Twitters Terms of Service: 

You understand that by using the Services, you may be exposed to Content that might be 

offensive, harmful, inaccurate or otherwise inappropriate, or in some cases, postings that have 

been mislabeled or are otherwise deceptive. 

 

I det första utdraget har vi markerat den inledande meningen rosa då vi reagerade på orden 

”relevant” och ”intressant” då de gav oss känslan av att Facebook menar att deras annonser är 

till för användaren, inte för att Facebook tjänar pengar på dessa. Meningen därefter handlar 

om hur personuppgifterna används, nämligen till annonsering, och den sista meningen som är 

grönmarkerad handlar om användarens sekretess. I utdraget från Twitter vill man upplysa 

användaren om vad ett medlemskap på webbsidan kan innebära. Genom att beskriva möjliga 

risker med medlemskapet ges användaren chans att slippa bli utsatt för dessa, samtidigt som 

användaren är medveten om dessa om hen väljer att gå med.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Taylor (2001:320) tar upp att en studie ges trovärdighet om den är sprungen ur tidigare 

publicerade verk. I vår uppsats är personlig integritet centralt och därför har vi försökt 

nyansera begreppet med hjälp av olika teoretiker och forskares definitioner av det. Detta har 

presenterats både i den tidigare forskningen och i teoriavsnittet, i vilken vi även presenterar 

den begreppsdefinition vi använde i kodningen. En aspekt som också har en positiv effekt på 

trovärdigheten av studien är att alla har tillgång till det råmaterial, alltså användarvillkoren, 

som är föremål för analysen. Det gör att vem som helst kan läsa materialet och bilda en egen 

uppfattning om det. Vidare gör redogörelsen för våra koder, operationaliseringen av 

integritetsbegreppet samt exempel på kodningen, det tydligare för läsning av texten och 

skapar som resultat ytterligare transparens i arbetsprocessen. När det kommer till de etiska 
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aspekterna av denna studie har vi inte haft så mycket att ta hänsyn till eftersom det inte finns 

några enskilda personer som kan komma till skada genom vårt användande av texterna.  

 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer resultat från användarvillkoren att presenteras och analyseras med 

hjälp av modalitet och transivitet samt de teoretiska utgångspunkterna. Dessutom kommer vi 

att ta upp en antal intressanta ordval. Vi har strukturerat resultatet efter fyra huvudsakliga 

teman. Inledningsvis redogör vi för hur ett vardagligt språk påverkar uppfattningen av 

användarvillkorens seriositet. Därefter följer exempel på motsatsen, nämligen ett mer juridiskt 

och auktoritärt språk. Som tredje tema presenterar vi hur de sociala medierna framställer sin 

egen samhälleliga funktion i villkoren. Slutligen tar vi upp hur de sociala medierna förflyttar 

sin egen roll och framhåller användarnas ansvar mot varandra.  

 

5.1 Vardagligt språkbruk 

Efter att ha läst och kodat samtliga användarvillkor reagerade vi initialt på att det språk som 

användes var mer vardagligt och mindre juridiskt än vad vi hade förväntat oss att språket 

skulle vara i ett avtal. Ett exempel på detta var hur Twitter varvar sina avtalsparagrafer med 

”tips” där de i tydligt åtskilda stycken återger paragrafen i förenklat ordalag. I ett stycke som 

beskrev användarens rättigheter skrev Twitter att de har tillgång till allt material som 

användaren producerar och kan använda det i princip hur de vill, men sedan följde 

nedanstående tips som till viss del motsäger det som faktiskt står i paragrafen.  

 

Tip: Twitter has an evolving set of rules for how ecosystem partners can 

interact with your Content on the Twitter Services. These rules exist to 

enable an open ecosystem with your rights in mind. But what’s yours is 

yours – you own your Content (and your photos are part of that Content). 

(Twitter ”5. Your Rights”)  

 

I citatet ovan skriver Twitter att ”what’s yours is yours” samtidigt som de skriver att de kan 

behandla materialet nästan som de vill.  tt annat tips som finns i villkoren är detta: ”Tip: 

Twitter does not disclose personally identifying information to third parties except in 

accordance with our Privacy Policy.”. Detta följer efter ett stycke där Twitter skrivit att de ger 

sig rätten att läsa, behålla och ge ut all information i syfte att hjälpa till att följa lagar, 
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upprätthålla Twitters regler samt skydda säkerheten på Twitter. Här syns en motsättning 

mellan själva avtalsparagrafen och ”tipset”. Även om tipsen till viss del motsäger 

paragraferna är det intressanta framförallt att bara förekomsten av dessa tips gör att villkoren 

uppfattas som mindre auktoritära.  

 

Youtube använder sig på flera håll i användarvillkoren av formuleringar som för tankarna till 

vardagligt tal. Inledande i Youtubes riktlinjer för mötesplatsen återfinns utdraget:  

 

Vi begär inte att du ska uppföra dig som om du var omgiven av nunnor, 

gamlingar och hjärnkirurger. Använd bara inte webbplatsen på fel sätt. Alla 

nya och coola funktioner på mötesplatsen bygger på att man kan lita på 

varandra. Vi litar på att du agerar ansvarsfullt, och vi har miljontals 

användare som tar det förtroendet på allvar. Vi hoppas att även du gör det. 

 

Ordvalen som följer i det nästkommande stycket rörande allmänna förhållningsregler, följer 

på liknande sätt: ”Här är några allmänna regler som kan hjälpa dig att undvika trubbel.”. 

Ordet ”trubbel” kan i sammanhanget associeras till något barnsligt och inte med faktiska 

konsekvenser, vilket ytterligare sänker auktoriteten. 

 

5.1.1 Positionerar sig som hjälpmedel 

Det finns som sagt stycken i användarvillkoren där läsaren ges uppfattningen att de olika 

sociala medierna, genom hur de formulerar sig, vill tona ner allvarligheten i villkoren. Twitter 

deklarerar inledningsvis i sin integritetspolicy hur: ”Our Services instantly connect people 

everywhere to what’s most meaningful to them.”, och längre ned i texten förklaras hur:  

 

Our Services are primarily designed to help you share information with the 

world. Most of the information you provide us through the Twitter Services 

is information you are asking us to make public. 

 

Genom att lägga tonvikt på hur tjänsten är till för användarens nytta och skapad med hänsyn 

för dennes möjlighet att uttrycka sina åsikter flyttas fokus från hur Twitter samlar information 

om sina användare, bland annat i kommersiella syften. I Facebooks integritetspolicy kan vi 

hitta avsnitt som följer exemplet innan: 
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När vi har platsinformation använder vi den för att anpassa våra tjänster för 

dig och andra. Exempelvis kan vi hjälpa dig att checka in och hitta lokala 

evenemang eller erbjudanden i ditt område eller berätta för dina vänner att 

du är i närheten. (Facebook ,”Hur använder vi den här informationen?”) 

 

Här läggs vikten vid att användaren ska se Facebook som ett hjälpmedel och som en vänlig 

aktör. I exemplet: ”Vi jobbar hårt för att skydda ditt konto med hjälp av kompetenta tekniker, 

automatiserade system och avancerad teknik som kryptering och maskininlärning.” förklaras 

vilka tekniker som återfinns hos tjänsten och hur Facebook använder sig av dessa. Samtidigt 

poängteras det att detta är med hänsyn till användaren och dennes uppgifter något som i 

förlängningen kan verka legitimerande. Ett ytterligare exempel på ett språk som var vardagligt 

återfanns i Facebooks integritetspolicy där de beskriver hur de använder informationen om 

användaren på ett vardagligt och talspråkligt sätt:  

 

Vi använder också informationen för att ge dig genvägar och förslag. Vi kan 

exempelvis föreslå att din vän taggar dig i en bild genom att jämföra din 

väns bilder med den information vi har sammanställt från dina profilbilder 

och andra foton som du har taggats i. 

 

I detta stycke låter Facebook mer som en vän som vill hjälpa en annan vän än en juridisk 

person som användaren ingår i ett avtal med. Också hos Youtube förekommer uttryck i 

användarvillkoren som för tankarna till annat än bindande juridiska avtal. I villkoren 

uppmuntras användaren att inte bara noggrant läsa villkoren och reglerna på den nämnda 

webbplatsen utan också: ”[...] vara uppmärksam när du lämnar tjänsten och att läsa villkor och 

integritetspolicys på varje annan webbsida du besöker.”. Följden som detta citat får blir 

liknande effekten av ett annat, också det från Youtube: ”Var misstänksam mot erbjudanden 

som låter för bra för att vara sanna, eftersom de oftast är det.”. Här tycks Youtube värna om 

sina användares välmående i digitala sammanhang och miljöer även utanför den egna.  

 

I citaten ovan framställde inte de sociala medierna sig som parter med ett maktövertag. Här 

lades genom formuleringar snarare fokus på att de var aktörer jämlika med användarna. De 

beskrev sina funktioner som hjälpmedel och de förklarar sina handlingar, exempelvis att 

samla in information, som att de gör användaren en tjänst. I integritetsmodellen är flödet av 

personlig information central och i det här sammanhanget får de sociala medierna det att 
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verka som att personlig information används för användarens bästa. Däremot framgår det inte 

särskilt tydligt att webbsidorna säljer informationen till tredjepartsföretag i andra syften.  

 

Genom en vardaglig och ibland barnslig språkanvändning försvinner alltså en del av den 

seriositet som vanligtvis är kopplad till ett kontrakt. En tänkbar följd blir att användaren inte 

uppfattar villkoren som lika seriösa och därför inte heller uppfattar följderna som kan komma 

av att skapa en användare eller att bryta mot villkoren som lika allvarliga. Med det sagt 

uppfattas inte heller potentiella följder med att dela personlig information eller privata 

uppgifter. Användandet av det enkla språket kan i vår integritetsmodell tydligast kopplas till 

den del som handlar om personlig information och innehåll. Uppfattar användaren villkoren 

som lättsamma och icke-tvingande så finns en risk att mindre betänksamhet läggs vid delandet 

av personlig information. Genom att vara oförsiktig med delad information kan också 

resterande aspekter i integritetsmodellen påverkas. Ens sekretess såväl som ens privata sfär 

kan komma att att inskränkas i fall där användaren väljer att dela information, exempelvis 

platsinformation, öppet. Med detta menas inte att de sociala medierna gör fel eller medvetet 

försöker lura användaren, då det är användaren själv som väljer vad hen delar med sig av. 

Däremot kan man fundera om användaren kan få uppfattningen om att eventuella 

konsekvenser inte blir så allvarliga när villkoren inte är allvarligt skrivna.        

 

Nissenbaums tankar rörande kontextuell integritet kan appliceras på ovanstående resonemang 

om hur förmildrande språkbruk även förmildrar uppfattningen av seriositeten. Hon menar att 

vi inte ser ett fenomen som integritetskränkande om det inte bryter mot normerna i ett visst 

sammanhang. I detta fall är det möjligt att vi inte ser delandet av informationen som 

integritetskränkande eftersom det är så pass vanligt och normaliserat på sociala medier. 

Många kan troligen känna igen sig i att ha delat bilder eller åsikter på sociala medier och inte 

reflekterat speciellt mycket på vilken spridning detta kan få. Med ökad användning av internet 

och sociala medier uppfattas inte den fysiska och virtuella verkligheten längre som åtskilda. 

Nissenbaum poängterar hur internet inte utgör en egen kontext utan består av flera kontexter 

beroende på hur internet används. Det är möjligt att göra tolkningen att digital interaktion idag 

kan ses likt fysisk interaktion och därför finns förväntningar på liknande beteenden och 

normer. Det finns en uppfattning om att vi idag delar med oss av informationen till våra 

vänner och följare, inte till ett företag som dessutom samarbetar med flertalet andra 

tredjepartsföretag. Om användaren inte märker att ens uppgifter används på ett påtagligt 

framträdande sätt uppfattas inte innehavet av information heller som integritetskränkande.  
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Facebook förklarar i sina communityregler hur man vill att tjänsten ska ses som säker och 

tilltalande för alla som kan tänka sig att använda denna. För att uppnå detta förklarades hur 

otillåten användning kan anmälas och att användaren kan komma att tas bort samt att 

användare uppmanas att alltid ha dessa regler i beaktning. I utdraget ”På grund av mångfalden 

i vår globala community är det viktigt att tänka på att det som du upplever som stötande eller 

otrevligt inte nödvändigtvis bryter mot våra communityregler.” förklaras hur anmälningar kan 

undvikas genom att vara öppen och ha förståelse för andra användares bakgrund. Där 

förhållningsregler redan finns fyller det här utdraget ingen egentlig avtalsmässig funktion, 

men det gör att Facebook, genom att de nämner detta, framstår som välmenande och 

omtänksamma. Även i Youtubes användarvillkor återfinns stycken som kan tolkas som tecken 

på omtänksamhet. Bland annat så anges det som tips att: ”Berätta för en vuxen om någon 

annans beteende online fortsätter att vara ett problem för dig.”, samt att i fall där man känner 

sig hotad eller rädd bör berättad detta för ”[...] en vuxen du litar på och anmäla hotet till den 

lokala polismyndigheten.”. Förutom att Youtube positionerar sig i högre ställning genom att 

skriva på det här sättet positionerar de även användaren som ett barn. Det skulle inte sägas till 

en vuxen att berätta för en annan vuxen om personen blev hotad eller rädd.  

 

De citat som behandlats i hela avsnittet ovan har olika innebörder sett till deras innehåll. Det 

som de har gemensamt är hur alla, genom språket de använder, bidrar till att förmildra 

uppfattningen av ett verkligt kontrakt. Med hjälp av det diskursanalytiska verktyget modalitet 

går det att upptäcka hur språket bidrar till tyngd i text och påståenden. Genom att skriva 

villkoren på det här sättet, det vill säga att använda ett enkelt och icke-juridiskt språk, får de 

sociala medierna sina villkor att låta mindre seriösa och som att de har lägre auktoritet i 

förhållande till användaren än vad de faktiskt har. Webbplatserna använder ett språk som 

förmildrar intrycket av ett riktigt kontrakt och villkoren får genom användandet av ett sådant 

språkbruk en mjukare framtoning.  

 

5.2 Den auktoritära rollen 

I avsnittet ovan har vi diskuterat hur ett vardagligt och enkelt språk kan påverka hur 

användaren uppfattar villkoren som ett verkligt kontrakt. I det här stycket kommer motsatsen 

att diskuteras - hur ett juridiskt och auktoritärt språkbruk används i villkoren och vilken effekt 

det kan få på uppfattningen av dem. Även om det enkla språket var framträdande i stora delar 

av samtliga användarvillkor återfanns avsnitt som istället använde sig av ett tydligare 

auktoritärt språk och där fokus låg på att användaren ingick i ett avtal med företaget i fråga. I 
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villkoren till Youtube var detta tydligare än i någon av de andra tjänsterna. Där framgick det 

inledningsvis detta: 

       

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och YouTube i 

förhållande till ditt användande av Tjänsten.  et är viktigt att du tar dig tid 

att läsa igenom Villkoren noggrant. (Youtube, ” itt förhållande gentemot 

Youtube”) 

 

I detta citat lägger Youtube vikt vid att det är ”juridiskt bindande” och de lägger ansvaret på 

användaren genom att skriva ”ditt användande av tjänsten”.  et finns en uppfostrande 

underton när de skriver att det är viktigt att man tar sig tid att läsa igenom villkoren och man 

kan fråga sig om en sådan mening hade återfunnits i fysiska kontrakt. Hos resterande tjänster 

är denna del mindre explicit. Twitter uttrycker hur att: ”You may use the Services only if you 

can form a binding contract with Twitter”, och hos Facebook nämns orden ”juridiskt 

bindande” inte alls.  

 

I samtliga användarvillkor gick det att finna utdrag som visade på de olika sociala mediernas 

auktoritära ställning. Till skillnad från de utdrag där villkoren formulerades som vänskapliga 

och välmenande var dessa delar istället mer konkreta och handfasta. Detta faktum blev som 

mest tydligt i de delar av användarvillkoren som behandlade rättigheterna till det material som 

användarna publicerar och vem som bär ansvaret för detta. Twitter beskriver hur användare 

genom att publicera något på sidan:  

 

[Y]ou grant us a worldwide, nonexclusive, royaltyfree license (with the right 

to sublicense) to use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, 

transmit, display and distribute such Content in any and all media or 

distribution methods (now known or later developed).  

 

vilket går att jämföra med Facebooks: ”[ ]u beviljar oss en icke-exklusiv, överföringsbar, 

vidarelicensierbar, royaltyfri, global licens att använda allt skyddat innehåll som du publicerar 

på eller i anslutning till Facebook.”. I ovanstående citat är ordet ”använda” intressant då det 

kan uppfattas som vagt. Ordet är övergripande, kan innefatta mycket och som läsare är det 

svårt att förstå vad Facebook menar med det. Även Youtube skriver att då användaren lägger 

upp eller postar ett innehåll beviljas: 
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[T]ill YouTube en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri och 

överlåtbar licens (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, 

sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra Innehållet i samband med 

tillhandahållandet av Tjänsten och annars i samband med tillhandahållandet 

av Tjänsten och YouTubes verksamhet, innefattande men inte begränsat till, 

marknadsföring och vidaredistribution av Tjänsten eller delar av Tjänsten 

(och bearbetningar därav) i vilka mediaformat som helst och genom vilka 

mediakanaler som helst. (Youtube, ”Rättigheter du licensierar”) 

 

Det är tydligt att formuleringarna som används här är standardiserade, då de innehåller samma 

specifika ord. Trots att enskilda användare i villkoren uppges ha upphovsrätt till material de 

själva publicerat visar citaten ovan att organisationerna har rätt och möjlighet att använda 

materialet i andra kanaler utan möjlighet för användaren att kräva kompensation. Hos 

Facebook framgick det även hur den information användaren klassat som skyddat ingår i det 

material som Facebook kan använda i andra syften. I praktiken innebär det här att även om 

användarens rätt att skydda sig och sina uppgifter gentemot andra användare uppfylls, i och 

med funktionen att ställa in vem som kan se det man publicerar finns, så kan användare inte 

välja att skydda sig mot tjänsterna och dess tredjeparter i stort. Detta behöver inte innebära ett 

intrång på den personliga integriteten, men det visar på att företagen konstruerar integritet 

som någonting som användare kan kränka, inte som någonting de själva som företag kränker. 

Denna fråga kommer vi att återkomma till i avsnitt 5.4 i analysen.  

 

Gemensamt för citaten ovan är hur de illustrerar hur företagen i användarvillkoren framställer 

sin egen auktoritet och vem som bär ansvar för tjänsternas innehåll. Då verktyget transivitet 

handlar om att belysa vem i texten som är den agerande parten kan vi tydligt se att 

webbplatserna här använder ett språk som lägger allt ansvar på användaren. Detta görs genom 

att det i villkoren beskrivs hur det är användaren som ger företaget dess rättigheter till att 

använda innehåll som publicerats. Genom att de skriver att ”du beviljar oss en”, ”you grant us 

a” och så vidare blir det användaren som är det agerande subjektet, inte företaget. Det är alltså 

inte företaget som gör anspråk på rättigheter, utan det är användaren som aktivt ger företaget 

dessa.  
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En intressant aspekt som nämnts kort ovan var att villkoren ibland är skrivna på ett 

uppfostrande sätt. Det kan tolkas som att företagen vill positionera sig som bättre vetande 

gentemot användaren. Detta är tydligast i villkoren till Youtube genom att de skriver, som i 

det första citatet i detta avsnitt, att det är viktigt att användaren läser igenom villkoren 

noggrant. Senare i villkoren betonar de att användaren ”[...] rekommenderas att skriva ut eller 

spara ner en kopia av Villkoren för din egen dokumentation.”.  tt ytterligare exempel är detta: 

” et är viktigt att du förvarar lösenordet till ditt YouTube-konto säkert och konfidentiellt.”. 

Att läsa igenom villkoren, spara en kopia och att hålla sitt lösenord privat kan tyckas vara 

självklart, ändå uppmanas användaren att göra detta i Youtubes villkor. Den här uppfostrande 

sättet att uttrycka sig på återfinns på flertalet ställen i Youtubes villkor men syns också hos 

Twitter, där det bland annat betonas att användare: ”[...] should think carefully about what 

you are making public.”.  odalitetverktyget kan appliceras på de avsnitt som är skrivna med 

uppfostrande underton. Via språket har företaget fastställt en auktoritet som säger att de vet 

bättre. Det här språket går emot det som tidigare diskuterats, alltså det vänliga och enkla 

språket, och förändrar organisationens roll. Effekten kan bli att läsaren här upplever att 

företaget inte är på samma nivå längre utan här framgår det tydligare att användaren är en 

underlägsen part i förhållande till företaget. Med detta sagt går det också att tolka 

användningen av det uppfostrande språket på ett välvilligt sätt. Det är fortfarande en 

auktoritet, men någon som menar väl, likt exempelvis en förälder eller lärare. 

 

5.2.1 Avsägandet av ansvar 

Var ansvaret för publicerat innehåll ligger är en intressant del av användarvillkoren. Alla tre 

tjänsterna är noga med att poängtera att det är användarna som ansvarar för innehållet och de 

är noga med att skriva att de inte ansvarar för något, av användarna, producerat innehåll.  

Detta exemplifieras hos Twitter som uppger att de har rättigheterna att:  

 

[M]odify or adapt your Content in order to transmit, display or distribute it 

over computer networks and in various media and/or make changes to your 

Content as are necessary to conform and adapt that Content to any 

requirements or limitations of any networks, devices, services or media. 

(Twitter, ”5. Your Rights”) 

 

Samtidigt skriver de innan att de under inga omständigheter kan ses:  
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[L]iable in any way for any Content, including, but not limited to, any errors 

or omissions in any Content, or any loss or damage of any kind incurred as a 

result of the use of any Content posted, emailed, transmitted or otherwise 

made available via the Services or broadcast elsewhere. (Twitter, ”4. Content 

on the Services”) 

 

Påståendena kan verka motsägelsefulla då Twitter gör anspråk på rättigheterna att ändra 

innehållet samtidigt som de inte säger sig ha skyldighet att ta eventuella konsekvenser för det 

som innehållet kan skapa. I Facebooks användarvillkor känns detta igen och inte heller de 

anser sig ha något ansvar vad gäller material som publiceras och information som överförs till 

kanalen.  

 

Vi ansvarar inte för något innehåll eller information som användare överför 

till eller delar på Facebook. Vi ansvarar inte för någon information eller 

något innehåll som är stötande, olämpligt, obscent eller olagligt som visas på 

Facebook. Vi ansvarar inte för någons uppträdande på Facebook, varken 

online eller offline. (Facebook, ”Tvister”, 2) 

 

Och det faktum att Facebook inte kan ställas till svars för sådant som kan tänkas spridas via 

kanalen förtydligas ytterligare i utdraget: 

 

[...] DU FRISKRIVER OSS, VÅR STYRELSE, VÅRA CHEFER, VÅRA 

ANSTÄLLDA OCH VÅRA OMBUD FRÅN ALLA ANSPRÅK OCH 

SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND 

AV ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL ETT 

ANSPRÅK SOM DU HAR PÅ SÅDAN TREDJE PART.
3
 (Facebook, 

”Tvister”, 3) 

 

Utöver att användandet av versaler bidrar till extra betoning av texten kunde vi vid läsning av 

användarvillkoren urskilja en motsägelse gällande användningen av innehållet på webbsidan, 

som berörde såväl auktoritet som ansvar. Å ena sidan står det att du som användare ger 

företaget rättigheterna till att använda och förändra materialet på i stort sett vilka sätt som 

                                                           
3
 Versaler används i orginalkälla. 



26 
 

helst samtidigt som du behåller allt ansvar för vilka konsekvenser detta möjligen kan få. Den 

här motsägelsen berör tydligt den del i integritetsmodellen som behandlar personligt innehåll 

och information samt användarens sekretess. Genom att webbplatsen ges rätten att modifiera 

användarens personliga innehåll och dess skyddade uppgifter förlorar användaren kontrollen 

över den delade informationen. 

 

Ytterligare en del som understryker hos vem ansvaret i användarvillkoren ligger är att både 

Twitter och Facebook har avsnitt som använder ordet ”risk”. Här från Twitter: ”Your access 

to and use of the Services or any Content are at your own risk.” och ”You acknowledge sole 

responsibility for and assume all risk arising from your use of any such websites or 

resources.”. I villkoren till Facebook skriver de detta: ”VI F RS K R ATT H   A 

FAC BOOK  PP , F  FRITT OCH SÄK RT,   N    ANVÄN  R W BBP ATS N 

P   G N RISK.”. Detta blir intressant att undersöka i och med ordets direkta konnotation 

med fara. Det går att ställa sig frågan om vilken form av fara ett godkännande av 

användarvillkor till sociala medier skulle innebära för enskilda individer och vilka potentiella 

risker det syftas till. Ett exempel som känns igen från vardagslivet kan vara badhusskyltar som 

förklarar hur ”badning sker på egen risk” och i andra sammanhang där uttrycket återfinns är 

det ofta förknippat med fysisk fara. Även om situationer på internet kan få konsekvenser som 

kan leda till fysisk fara är det rimligtvis inte detta som syftas på i användarvillkoren. Det som 

användaren riskerar genom att godkänna användarvillkoren är inte sin fysiska hälsa, utan den 

personliga integriteten. Här berörs samtliga delar av integritetsmodellen eftersom det är flödet 

av den personliga informationen som utgör risken. Riskerna vi utsätts för idag har enligt 

Giddens inte blivit fler gentemot förr i tiden, däremot har riskerna ändrat karaktär genom att 

de är mer globala och rör sig snabbare. Dagligen fattar vi en rad olika beslut som alla är 

förknippade med en viss riskfaktor. Att passera ett övergångsställe har den inbyggda risken att 

bli påkörd och att godkänna ett användarvillkor har den inbyggda risken att min personliga 

information kan komma att finnas tillgänglig på internet. Även om det bara är på ett fåtal 

ställen som ordet ”risk” används får det oss att reagera då det är ett förhållandevis laddat ord. 

De här tolkningarna är gjorda utifrån ordvalet risk, däremot tror vi att det är mer troligt att 

dessa ord valts med tanke på avsägandet av ansvar från företagens sida. Här blir det ännu mer 

påtagligt att ansvaret ligger på användaren, inte på webbplatsen.  
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5.3 Organisationens viktiga roll i samhället 

I avsnittet ovan har vi tagit upp hur de sociala medierna i användarvillkoren positionerar sig 

som auktoritära figurer genom att exempelvis skriva på ett uppfostrande sätt. I 

användarvillkoren presenteras också på flera platser hur tjänsterna positionerar sig som 

allmänviktiga och hur de utgör en nödvändig samhällelig funktion. Som läsare ges man 

uppfattningen att det är tack vare de möjligheter som tjänsterna erbjuder som ger användare 

chansen att uttrycka åsikter och sprida olika budskap till människor på oavsett geografiskt 

avstånd. Exempelvis skriver Facebook: 

 

Vi utvecklar Facebook på ett sätt som vi hoppas kan bidra till att göra 

världen mer öppen och transparent, vilket vi anser leder till större förståelse 

och samverkan. Facebook främjar öppenhet och transparens genom att 

användarna får större möjlighet att dela tankar, idéer och material med 

varandra. (Facebook, ”Facebooks regler”) 

 

På liknande sätt redogör Twitter för sin ställning:  

 

We believe in freedom of expression and in speaking truth to power, but that 

means little as an underlying philosophy if voices are silenced because 

people are afraid to speak up.” … ”We believe that everyone should have 

the power to create and share ideas and information instantly, without 

barriers. (Twitter, ”The Twitter Rules”) 

 

Likaså visar Youtube vilken funktion tjänsten ska ha genom utdraget:   

 

”YouTube är en plats där människor över hela världen kan dela med sig av 

sina berättelser. Här välkomnar vi allt från artister, aktivister, lärare, elever, 

barn till mor- och farföräldrar.” (Youtube, ”Sammanhanget är viktigt”) 

 

Framträdande i samtliga citat ovan är det fokus som läggs vid främjandet av yttrandefrihet och 

hur företagen vill få det att framstå som att de värnar om rättigheter som de flesta kan ställa 

sig bakom. Det behövs inte per automatik anses anmärkningsvärt att sociala medier säger sig 

värna om sådana rättigheter men effekten av att skriva på detta sätt blir till att läsaren får en 

viss uppfattning av tjänsten. Precis som i avsnittet om användandet av ett vardagligt och 
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enkelt språk bidrar citat av de här slaget till att de sociala medierna uppfattas som välsinnade 

och goda. Vi tolkar det här som bidragande till att användaren bildar en bättre bild av 

företagen och att detta förmildrar hur användaren uppfattar potentiella risker med att ansluta 

sig till dessa. När webbplatserna uttrycker sig ha så nobla syften som dessa finns även en 

möjlighet att användaren kan låta andra, mer negativa aspekter av kontraktet, bero till fördel 

för detta.  

 

Förutom innehållet i de ovanstående citaten går det att undersöka ordvalen som görs närmare i 

termer av modalitet. I det första analysavsnittet om det vardagliga och lättsamma språket gavs 

läsaren intrycket att avtalens seriositet dämpades. Här är det istället intrycket av själva 

aktören, det sociala mediet, som förmildras. I citaten ovan återfinns många ord som direkt för 

tankarna till positiva kopplingar. Ord som ”öppenhet”, ”transperens”, ”förståelse”, 

”samverkan”, ”without barriers”, ”philosophy”, ”berättelser” och ”välkomnar” är alla ord som 

har en positiv klang. De för tankarna till eftersträvansvärda ideal som är enkla att samtycka 

till.  

 

Alla webbplatser uttrycker en önskan om människors möjlighet och rätt till att dela med sig av 

sådant de finner viktigt och ha betydelse. Enligt texterna poängterar företagen också att denna 

möjlighet ska finnas för alla människor, över hela världen. Att synen på sin roll som en viktig 

samhällsfunktion kan ses som tydligast hos Facebook.  

 

Det händer även att regeringar ber oss att ta bort innehåll som bryter mot 

lokal lagstiftning, men som inte bryter mot communityreglerna. Om vi, efter 

en grundlig granskning, fastställer att innehållet är olagligt enligt lokala 

lagar, gör vi det otillgängligt enbart i det aktuella landet eller området. 

(Facebook, ”Anmäla otillåten användning”) 

  

I utdraget redogör Facebook för hur de efter påtryckningar från bland annat regeringar kan 

komma välja om de vill behålla eller ta bort material på webbsidan. Utdraget kan analyseras 

på sätt som kan motsäga varandra. Dels uttrycker Facebook att det är de som bestämmer vad 

som får finnas och inte på webbplatsen, dels så förklarar man hur man efter påtryckningar 

också kan komma att göra material otillgängligt för en grupp av användare genom att man 

väljer att dölja innehållet för ett specifikt geografiskt område. En fråga man som läsare av 

användarvillkoren kan ställa sig är ifall ett sådant förhållningssätt rimmar väl med 
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webbplatsernas annars öppna och yttrandefrihetsfrämjande inställning. I villkor där man 

inledningsvis redogjort för förhållningsregler borde det rimligtvis vara tillåtet att dela och 

sprida material som inte bryter mot dessa. Speciellt med tanke på att det är användaren som är 

ansvarig för de konsekvenser material möjligen kan få. Samtidigt som citatet förklarar hur 

påtryckningar kan få resultatet att innehåll döljs, förklarar Facebook att det är de som 

bestämmer över innehållet på webbplatsen. Detta görs genom att lägga fokus på hur det är 

deras granskning som är avgörande och att inte ens regeringar kan räkna med att Facebook 

låter material och innehåll döljas för användarna. Facebooks överordnade ställning kan 

uppfattas tydlig i det här sammanhanget.  

 

Detta för tankarna till det som är intressant med detta uttryck, nämligen vad Facebook 

egentligen är. Där användare får en plattform att dela och sprida innehåll samtidigt som 

användarna är ansvariga ges intrycket att Facebooks inblandning är väldigt låg, de 

tillhandahåller enbart en tjänst. När Facebook samtidigt gör anspråk på alla rättigheter att 

använda sig av det delade innehållet förändras bilden. Att de dessutom ser på sig själva som 

att de står över stater får följden att de är ännu svårare att definiera. Det är en intressant aspekt 

att Facebook, trots över 1 miljard användare, är en produkt som bara existerar på internet och 

inte är något man fysiskt kan ta på. På liknande sätt är Twitter och Youtube endast en produkt 

som existerar i digital miljö. Giddens diskuterar hur en kännetecknande del i det senmoderna 

samhället är uppkomsten och utbredandet av det han benämner som abstrakta system. Ett av 

hans exempel handlar om pengar och redogör för hur värdet på pengar bestäms enbart därför 

att tillräckligt många människor litar på att pengar har ett värde. På samma sätt går det att se 

Facebook och andra sociala medier - de existerar enbart för att de har tillräckligt många 

användare. Även om dessa sociala medier i grunden är företag så sträcker sig deras 

verksamhet längre än traditionella företags. Exempelvis Facebook har blivit så pass stora att 

de kan utöva sociala påtryckningar på människor genom att personer som inte är anslutna 

hamnar utanför i många sociala avseenden.   

 

På andra ställen i användarvillkoren går det att hitta ytterligare ordval som är värda att 

uppmärksamma. I ett citat från Youtube beskriver de sig själva på detta sätt: ”YouTube ser 

positivt på företag som verkar inom vårt ekosystem så länge de följer våra regler och 

användarvillkor”. Även Twitter använder sig av ordet ”ecosystem” när de beskriver sitt 

förhållande till sina samarbetspartners. Att beskriva relationerna till partners, det vill säga 

andra företag, som ekosystem innebär att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan det sociala 
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mediet och dessa företag. Ordvalet insinuerar även att dessa parter har en betydande del och 

att dessa behövs. Det här kan tydligt kopplas till integritet då det är personlig information som 

användaren ”betalat med” och som senare används för att rikta och anpassa exempelvis 

annonser från olika samarbetspartners. Eftersom det är gratis att vara med i dessa sociala 

medier får företagen intänker genom att andra företag betalar för reklam. I Masons artikel som 

nämnts i den tidigare forskningen finns det en problematik på internet gällande vem som äger 

innehållet och hur mycket den personliga informationen är värd.  

 

Som ovan beskrivit finns stycken där webbplatserna framhåller att de bidrar till yttrandefrihet 

och eftersom det är användarna som skapar innehållet på sociala medier finns stycken som 

behandlar hur användarna kan bidra till denna öppenhet. Det finns avsnitt där det är tydligt att 

webbplatserna vill få användarna involverade i detta syfte genom att nämna en önskan om ett 

förtroendeutbyte. I villkoren till Youtube skriver de exempelvis detta: 

 

Vi litar på att du agerar ansvarsfullt, och vi har miljontals användare som tar 

det förtroendet på allvar. Vi hoppas att även du gör det. … Vi förlitar oss på 

att användarna på YouTube-mötesplatsen flaggar innehåll som de tycker är 

olämpligt. (Youtube, ”Respektera mötesplatsen YouTube”) 

 

Genom att Youtube uttrycker sig på det här sättet skapas ett band mellan användaren och 

webbplatsen som bygger på förtroende. Det skapas en koppling av mer personlig karaktär när 

Youtube skriver att de ”förlitar” sig på användaren. Även Twitter tillämpar ett liknande 

språkbruk i sina villkor: 

 

Twitter respects the intellectual property rights of others and expects users 

of the Services to do the same. (Twitter, ”9. Copyright Policy”) 

 

I detta citat är ordet ”respekt” intressant eftersom det är ett ord som illustrerar att det finns ett 

givande och tagande. Den här typen av språkbruk är inte lika framträdande i Facebooks 

villkor men avsnitt som handlar om ömsesidigt förtroende återfinns ändå, exempelvis här: 

 

Användare kontaktar varandra på Facebook med sin verkliga identitet. När 

användarna står bakom sina åsikter och handlingar med sitt verkliga namn 
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och rykte blir vår community mer ansvarsfull. (Facebook, ”Skydda ditt 

konto och din personliga information”) 

 

Här uttrycker Facebook en förhoppning om att ett användande av riktiga namn gör att 

användare uttrycker sig i linje med webbplatsens policy och regler. De beskriver även 

Facebook som ”vår community” vilket bidrar till känsla av delaktighet och att man vill värna 

om denna. Ser vi till modalitet i dessa citat finner vi att uttrycken inte upplevs som krävande 

eller tvingande, utan mer som en önskan. Det här tolkar vi kan innebära att användaren ser 

företaget mer som jämlik, inte som auktoritär. Vi tror att genom att be om någonting, snarare 

än att kräva något, blir användare mer benägna att uppfylla önskemålet.  

 

5.4 Strategi att rikta fokus på användarna  

Vi har i olika teman ovan behandlat hur användarvillkoren används av företagen för att 

positionera sig samt att förmildra hur potentiella risker med att ansluta sig och dela med sig av 

personlig information via tjänsterna uppfattas av användare. Framförallt har det hittills varit 

förhållandet mellan företagen och enskilda användare som tagits i beaktning. I 

användarvillkoren ägnas samtidigt stor del till att beskriva den relation och det ansvar olika 

användare har gentemot varandra vad gäller beteende på webbplatserna. Detta illustreras hos 

Facebook med citaten: ” u får inte publicera andras personliga uppgifter utan deras 

samtycke.” och ” u får inte försöka samla in inloggningsuppgifter eller skaffa dig åtkomst till 

konton som tillhör andra.”.  iknade exempel finns hos Youtube, som skriver: ”[ ]u förbinder 

dig att inte insamla några personuppgifter (detta innefattar namn på YouTube-konton) 

tillhörande någon användare av Webbplatsen eller Tjänsten.”. Samma regler finns på Twitter: 

 

You may not publish or post other people's private and confidential 

information, [...] In addition, you may not post intimate photos or videos 

that were taken or distributed without the subject's consent. (Twitter, ”The 

Twitter Rules”) 

 

Samtidigt som en stor del av villkoren behandlar vad användare inte får göra mot andra 

användare har alla tre webbsidor medel och verktyg för att användare ska ha möjligheten att 

skydda sin privata sfär. Sådana verktyg är exempelvis att man kan blockera andra användare 

och välja vem som får se olika typer av innehåll på sin profil. Här finns även verktyg för att 

anmäla innehåll till webbsidorna som användaren anser inte håller sig till reglerna eller som är 
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olämpligt. Alla tre delar i integritetsmodellen är sammanvävda men i den här delen av 

resultatet berörs främst det som handlar om sekretess och rätten till en privat sfär. Genom att 

kunna begränsa vem som får kontakta en samt vilken information som syns för andra 

användare stärks sekretessen och bidrar till rätten att skydda sig själv och sin privata sfär. På 

det här sättet ser vi hur personlig integritet framställs i användarvillkoren som information 

värd att skydda från andra användare. I det här sammanhanget är det intressanta det som inte 

skrivs i användarvillkoren, nämligen att man inte kan skydda sina uppgifter från företaget. 

Genom att fokus i texten ligger på att skydda sig mot andra användare utelämnas det faktum 

att användaren inte kan skydda sina uppgifter från organisationen. Integritet konstrueras som 

något som andra användare kan kränka, men inte organisationen. Med det sagt visar citaten att 

det inte är att informationen finns tillgänglig i sig som anses negativt ur integritetssynpunkt. 

Det är när personlig information samlas in, delas och publiceras på annat håll som det blir 

negativt. Det här sättet att konstruera integritet kan återfinnas i Thomsons tankebanor, 

nämligen att integritet inte är något som existerar på egen hand utan som består av andra 

rättigheter. När någon samlar in eller delar en persons privata information är det rätten till att 

vara privat som kränks. På samma sätt är det rätten att inte bli hotad som kränks när någon 

uttrycker hot över sociala medier, inte integriteten i sig.  

 

I de stycken som beskriver vad användare inte får göra mot varandra eller som på andra sätt 

kontrollerar förhållandet mellan användare har organisationen förflyttat sig från avtalet och 

blir inte längre föremål för fokus. Youtube skriver exempelvis: ”Om någon utan ditt samtycke 

har lagt upp dina personuppgifter eller laddat upp ett videoklipp där du medverkar kan du 

börja med att kontakta användaren och be dem ta bort innehållet.”. När organisationen skriver 

på det här sättet i villkoren markerar de att det ”farliga” med användningen av det sociala 

mediet ligger hos andra användare, inte hos organisationen själva. Analyseras detta med hjälp 

av transivitet kan vi se att organisationen flyttar sig bort som aktör och istället blir användarna 

aktörerna i sammanhanget. Det här resonemanget blir tydligt i den här meningen från 

Youtube: ”Användare som hotar andra kan få varningar mot sitt konto, eller så kan kontot 

sägas upp.”. Här har Youtube plockat bort sig själva som aktör genom att de inte skriver att 

det är dem som kommer att ge ut varningar eller stänga av kontot - de nämner bara att detta 

kan komma som en konsekvens.  

 

Samtidigt finns det dock citat där motsatsen till detta visas, där företaget i texten har en aktiv 

roll i handlingen. Facebook skriver detta: ”Vi kan ta bort innehåll och uppgifter som du 

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=57955
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=57955
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publicerar på Facebook om vi uppfattar att de strider mot villkoren i den här Redogörelsen 

eller i vår policy.” och Twitter har med detta citat i sina villkor: ”We may suspend or 

terminate your accounts or cease providing you with all or part of the Services at any time for 

any or no reason”. I dessa exempel blir företagens roll istället tydlig, där man positionerar sig 

som den agerande parten. Det här kan tolkas som ett sätt att befästa sin auktoritet och 

handlingskraft. Båda dessa sätt att framställa sin roll i användarvillkoren nyttjas av samtliga 

företag.  

 

6. Slutsats  

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur personlig integritet konstrueras i 

användarvillkoren till tre stora sociala medier. Genom textanalys och med hjälp av verktygen 

modalitet och transivitet har vi funnit flera intressanta aspekter att undersöka och analysera. 

Vi har också lagt stort fokus på ordvalen i texterna. Likt redogörelserna i teoriavsnittet 

definieras inte begreppet personlig integritet i användarvillkoren. När orden ”integritet” eller 

”privacy” nämns är det inte i anslutning till någon mening, utan endast som exempelvis 

”integritetspolicy” eller ”privacy settings”.  e sociala medierna förlitar sig på att det finns en 

allmän förståelse av begreppet. Det talas alltså inte explicit om personlig integritet i 

användarvillkoren, istället visas synen på integritet genom språkbruket och uttrycken i 

texterna.  

 

Att språket i sig skulle vara oförståeligt och komplicerat som exempelvis Nissenbaum hävdat, 

är inget som vi uppfattat då texterna på flera håll är tämligen enkla och koncisa. Det som 

däremot görs är omskrivningar och användande av förmildrande ordval, vilka kan ha 

betydelse för hur användare uppfattar avtalen och som följd även webbplatserna. De sociala 

medierna framhåller användarna och sig själva som jämbördiga. Detta syns genom att de 

skriver på ett sätt som låter som att de bryr sig om användaren och framställer sig som en vän. 

Genom att de positionerar sig på det här sättet kan användaren uppleva avtalen som mindre 

seriösa. Effekten av detta kan bli att man delar med sig av mer personlig information och är 

mindre restriktiv än om avtalet hade varit skrivet på ett väldigt seriöst sätt. Vi har också 

noterat att delar av texterna ämnar bygga en relation med användaren, genom att berätta att 

man ska lita på och visa respekt för varandra.  
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I andra avseenden tydliggörs motsatsen, nämligen att vikt läggs vid att det sociala mediet är 

en auktoritär figur. Frågan om ansvar och rättigheter för innehållet på webbplatsen har haft en 

central plats i villkoren. Genom texterna förmedlas organisationernas maktövertag eftersom 

de behåller alla rättigheter men frånsäger sig ansvaret. Texterna är utformade på ett sätt som 

beskriver hur användaren ger organisationen rättigheterna, inte på ett sätt som beskriver att 

organisationen tar rättigheterna. Användaren behåller alltså ansvaret men förlorar 

rättigheterna, vilket inte låter speciellt fördelaktigt för användaren. Det här maktövertaget 

förtydligas i stycken där organisationen beskriver sig själva som en viktig funktion i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

Det svar vi har fått fram genom analys och tolkning av villkoren är att personlig integritet 

konstrueras som säkerhet på internet genom vilken personlig information som finns tillgänglig 

och för vilka parter. Det som handlar om att informationen finns tillgänglig är viktigt, men 

desto viktigare ur integritetssynpunkt är det som händer med informationen. I villkoren 

framgår att organisationen använder din personliga information men inte på vilket sätt. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Genom att använda oss av kritisk diskursanalys som metod har ett genomgående fokus i 

analysen legat på villkorens språkliga utformning. Efter genomförd studie anser vi att 

metoden har gått bra att applicera, då den fångar mycket. Våra resultat ska ses specifika för 

dessa tre webbsidor och vi gör inte anspråk på att våra resultat ska kunna tala för andra sociala 

medier. Det har snarare varit vår frågeställning som påverkat och begränsat vad vi lagt vikt 

vid i analysen. Genom att använda kritisk diskursanalys, som primärt lägger vikt vid det 

språkmässiga, har vi kunnat fånga upp det som är relevant för frågeställningen. Då 

integritetsmodellen legat till grund för kodning och analys har den styrt vad vi kunnat ta upp i 

resultatdelen. Under arbetsprocessen har även andra intressanta aspekter uppkommit, dessa 

diskuteras i det följande avsnittet. 

 

6.1.1 Risker och regler 

Det finns en allmän uppfattning att digitala avtal inte läses speciellt noga. När vi laddar ner 

applikationer eller skapar användarkonton är det viktigaste att handlingen går snabbt vilket 

gör att många åsidosätter att läsa igenom kontrakten. För att den här undersökningen skulle 

vara relevant att göra har ändå vi utgått från att användarvillkoren läses. Att godkänna något 

man inte vet vad det innebär är per definition riskfyllt. Giddens beskriver hur det i ett 
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senmodernt samhälle blivit en förändring vad gäller hur vi ser på risker i allmänhet, nämligen 

att vi inte är mottagliga för individuella risker eller risker i framtiden. Detta uppfattar vi går 

att applicera på vårt fall då att godkänna villkoren utan att ha läst dem innebär en individuell 

risk. Internet som social domän kännetecknas av snabb utveckling som ständigt är i 

förändring där nya funktioner och nya tjänster hela tiden tillkommer. Man brukar säga att när 

något en gång publicerats på internet finns det med hög trolighet sedan alltid kvar, samtidigt 

som nytt ständigt läggs till. Detta kan få betydelse för den personliga integriteten då ens 

uppgifter kan komma att spridas utan ens vetskap och kontroll.  

 

Gällande språket och uttrycken i villkoren fann vi som nämnt mycket intressant. När det 

kommer till innehållet märkte vi att stora delar var väldigt grundläggande för hur man ska 

bete sig mot varandra. I en värld när det virtuella och det verkliga livet flyter ihop allt mer, 

kan man fråga sig om det är nödvändigt att exempelvis nämna i användarvillkoren att 

användarna inte får hota varandra. När de sociala medierna skriver att användarna inte får 

kränka andra användare, kan man fråga sig om det inte är självklart eftersom man inte heller 

får göra det utanför internet. En tolkning av detta kan vara att de sociala medierna sträcker sig 

över nationella gränser och därmed eventuellt stater som inte står för liknande ideal. Det som 

vi anser är självklart, exempelvis yttrandefrihet, behöver inte vara självklart i andra samhällen 

och detta kan vara något påvisar de sociala mediernas omfattning och betydelse.  

 

6.1.2 Ägande och ansvar 

Det som kännetecknar sociala medier är att det är användarna som skapar innehållet. Av den 

anledningen får ansvar och rättigheter till innehållet stort utrymme i villkoren. Som nämnt i 

analysen har webbplatserna fastställt att de har rättigheterna samtidigt som användarna 

behåller ansvaret. Den här synen på ägande går emot uppfattningen av ägande i övriga 

sammanhang. I få andra sammanhang både äger och ansvarar man för något, samtidigt som en 

annan part har rättigheterna att göra vad de vill med det. Då det är inte så troligt att någon 

skulle gå med på denna konstruktion om det gällde exempelvis en bil, är det intressant att så 

pass många går med på det när det kommer till sociala medier. I takt med att antalet 

användare till sociala medier ständigt ökar, ökar också förväntningarna på att andra också ska 

ansluta sig. Det har kommit att bli något man räknar med och denna påtryckning kan innebära 

att man har överseende med att vissa delar av villkoren inte är fördelaktiga för användaren.  
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I den tidigare forskningen nämnde vi akademisk integritet, där en del är att man äger det man 

själv har skapat. Villkoren nämner upphovsrätt vid ett antal gånger och säger sig stå bakom 

denna. Den här aspekten tycker vi är intressant då det finns en motsättning i att de sociala 

medierna säger sig värna användarnas upphovsrätt samtidigt som de gör anspråk på 

rättigheterna till det användarna har skapat. Den här motsättningen går användaren med på 

genom att godkänna villkoren men den behöver per definition inte vara negativ. Det går att se 

att det finns fördelar som överväger de negativa i och med möjligheterna att sprida och nå ut 

till många människor med sitt skapande.  

 

6.1.3 Personlig integritet i digital miljö 

Real name policy är något vi nämnde i den tidigare forskningen och innebär att man använder 

sin riktiga identitet på ett socialt medium. Av de tre webbplatser vi undersökt är det enbart 

Facebook som säger sig tillämpa denna policy. Trots att det i teorin är möjligt att interagera på 

Facebook utan att uppge sitt riktiga namn följs detta regelverk i praktiken i och med att de 

flesta av användarna ändå agerar med sin verkliga identitet. Facebook uppger att deras 

förhoppning med detta är att människor är mer respekt- och ansvarfulla genom att de skriver 

under med sig själva. Vi tror att poängen med detta är att sudda ut gränserna för interaktion 

mellan digital miljö och fysisk miljö. I artikeln av Cho et al. som togs upp i den tidigare 

forskningen och berörde real name policy i Sydkorea visar att det är möjligt att uppnå 

Facebooks vision med ett sådant regelverk. 

 

I vår integritetsmodell är rätt till att vara anonym en del och i det här fallet ser vi en skillnad 

mellan Facebook och Twitter samt Youtube med anledning av real name policyn. Enligt 

Facebooks regler finns inte denna rätt att vara anonym, det gör den däremot hos Twitter och 

Youtube genom att det går att använda pseudonym. Vi tror att det här kan ha påverkan på 

yttrandefriheten, som alla tre webbplatser säger sig värna om. Vårt antagande är att man vågar 

vara mer fri med ordet när man är anonym, på gott och ont.  

 

6.1.4 Vad är integritetskränkande? 

Vår integritetsmodell har använts för att lokalisera personlig integritet i texterna, däremot har 

den inte använts för att upptäcka vad som kränker integriteten då detta inte täcktes av vår 

frågeställning. Där ingen definitiv definition av integritet gått att hitta har det istället främst 

varit situationer där integriteten kränkts som fått verka definierande. Såväl Thomson som 

Nissenbaum har gjort på det här sättet och bidragit med värdefull kunskap på hur man kan se 
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på sammanhang där integriteten kränks. Personlig integritet konstrueras i villkoren genom hur 

personligt innehåll regleras, möjligheterna att skydda sin identitet och vilket relation som 

finns mellan användare och organisation. Det går att diskutera att det faktum att sociala 

medier innehar personlig information om sina användare inte automatiskt kränker integriteten. 

Istället är det först när dessa uppgifter används och kanske framförallt då användaren 

upptäcker att de har använts på ett icke förväntat sätt som integriteten upplevs ha kränkts. Om 

något upplevs som kränkande beror det dels på vem det är som har tillgång till uppgifterna 

och vad uppgifterna i sig består av. Det är inte kränkande att ett företag jag har beställt kläder 

från vet var jag bor men det är det om ett företag jag aldrig haft kontakt med vet var jag bor. 

På samma sätt behöver det inte upplevas vara kränkande att någonting som skapats kreativt 

når ut på internet, men om mitt telefonnummer eller privata meddelanden skulle spridas på 

internet upplevs det troligen som mer kränkande. 

 

Inledande i den här uppsatsen beskrevs hur frågor som rör den personliga integriteten 

engagerar allmänheten. Två exempel vi tog upp var debatterna om FRA-lagen och IPRED-

direktivet. En intressant reflektion som slog oss efter att ha genomfört den här studien är hur 

människors uppfattningar av integritetskränkningar kan skilja sig beroende på vem det är som 

står för intrånget. Det finns ett tydligt motstånd när det kommer till att stater får tillgång till 

privat information. Däremot är motståndet inte lika tydligt när det kommer till att sociala 

medier, tillsammans med tredjepartsföretag, ges tillgång till liknande privat information. Det 

är svårt att veta varför det förhåller sig på det här sättet. Vi tror att en möjlig förklaring kan 

vara att många människor helt enkelt inte är medvetna om vad som står i användarvillkoren de 

godkänner.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Det har varit en lärorik och spännande process att skriva den här uppsatsen. Under arbetets 

gång har vi kommit att upptäcka andra intressanta frågor som skulle kunna vara föremål för 

meningsfull framtida forskning. Något som har varit centralt i vår uppsats är vilken bild 

människor har av elektroniska avtal och hur det skiljer sig mot fysiska avtal som skrivs under 

med signatur. Vi kan av egna erfarenheter erkänna att vi inte heller lägger stor vikt vid att läsa 

igenom användarvillkor eller andra digitala avtal. Därför vore det intressant att undersöka 

vilken attityd och inställning som finns till elektroniska avtal i jämförelse med fysiska avtal i 

stort. Vi har funderat på hur attityderna kan skilja sig mellan olika åldersgrupper - grupper 

som har olika relationer till avtal i allmänhet. Därtill kan läggas hur unga personers inställning 
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till fysiska avtal påverkas av det faktum att elektroniska avtal inte väger speciellt tungt idag. 

Vad kan det här ge för konsekvenser för den generationen? 

 

Genom det ökande användandet av sociala medier och internet har det sedan en tid tillbaka i 

media uppkommit olika kampanjer för att förmå människor att lägga ifrån sig mobiltelefonen 

eller stänga av datorn. Att hela tiden vara tillgänglig och nåbar är inte längre eftersträvansvärt 

utan det har nu kommit till den punkten att detta slagit över och motreaktioner uppkommit. 

Nu är det istället eftersträvansvärt att kunna få ha ”offlinetimmar” och att kunna stänga av 

mobiltelefonen (Thambert, 2016). De outtalade förväntningarna och tvånget att finnas 

tillgänglig skulle vara intressant att undersöka närmare. Hur människor upplever ett eventuellt 

tvång och hur det får dem att må är relevanta aspekter i den tid vi lever i.   
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