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Abstrakt
Titel: Facebook in a Risk Society - Risk assessment on Facebook

Author: Josefine Karlsson

The goal of this  study is  to see how risk assessment is  executed on the social  media platform 

Facebook. The aim is to see how risk assessment in contrast of Ulrich Becks (2012) theory about 

risk society and reflexive modernization can help understand how users on Facebook minimize the 

possible risk of their actions on Facebook. 

The study is of a qualitative variety and is based on interviews with ten different Facebook 

users and processed by being thematised by criminalty, risks of health, politic risks, economical 

risks and risks about integrity. It is also summarized by different strategies to minimize risks that the 

participants discussed in the interviews.

The most important results  in this study was connected to risks about source criticism and 

actions that could have an impact on work-related questions. It was possible to see in the study that 

if a user had knowledge about potential risks they were mostly more likely to protect themselves 

against it. Also it concludes that in some cases experience that users learns from does not have to be 

related to their own experiences.
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1. Inledning
I takt med att samhällets teknologiska utveckling har internet fått en allt större plattform, i vårt 

samhälle är majoriteten av människor i  daglig kontakt med internet.  Med hjälp av internet kan 

människor läsa nyheter, söka information, se över sin ekonomi, hålla kontakt med människor och 

shoppa utan att ens gå utanför sin ytterdörr. Tidigare var internet begränsat till datorer som för 20 år 

sedan inte  ens  var  en  självklarhet  att  alla  hushåll  hade  råd  med,  idag  finns  det  internetcaféer,  

mobiltelefoner  och surfplattor  som ständigt  är  uppkopplade  till  nätet.  Har  en  person inte  själv 

internet är det lätt att få tillgång till det. Det är en ständig utveckling som råder, det kommer hela  

tiden ny teknologi och nya appar som ska ha möjlighet att förenkla människans vardag.

Sociala plattformer på internet finns i  alla  möjliga varianter  för alla  möjliga ändamål.  Den 

sociala  nätverkstjänst  som  det  senaste  årtiondet  tagit  en  allt  större  plats  i  människors  liv  är 

Facebook. Facebook har över en miljard aktiva användare vilket ungefär utgör ungefär en sjundedel 

av  jordens  befolkning.  Facebook  är  en  plattform  där  användaren  kan  chatta  och  prata  med 

människor över hela världen så länge uppkoppling till internet finns tillgänglig. Facebook utgörs av 

flera olika funktioner som chatt, videosamtal, profil, diverse olika grupper men också nyhetsflöde 

där det går att dela artiklar, tankar, händelser och bilder bland många andra saker. 

Folk bedriver inte längre bara sitt liv i det ”verkliga livet” utan även i det virtuella. Vad som en 

gång hade ansetts som privat har i många fall blivit något som delas offentligt på Facebook för alla 

att se, kanske till exempel de där pinsamma babyfotona som egentligen hörde hemma i familjens 

fotoalbum, dem läggs nu istället ut för alla vänner och bekanta att betraktas på Facebook. Istället för 

att  ringa  till  varandra  kan  det  exempelvis  vara  smidigare  att  skicka  iväg  ett  meddelande  på 

Facebooks messenger funktion.

De flesta människor besitter någon form av självbevarelsedrift och fattar varje dag beslut för att 

minimera risktagandet i sitt  vardagliga liv.  Till  exempel så låser de flesta dörren när de lämnar 

hemmet för att minska risken för inbrott, en annan person kanske väljer att ta en taxi hem efter en 

utekväll på stan istället för att ensam gå hem igenom mörkret medan någon annan ber en vän möta 

den på vägen hem. Människor utsätts dagligen för olika typer av situationer där dem är tvungna att 

göra riskbedömningar, vare sig det är medvetet eller inte. 

Internet och sociala medier är något som har växt fram väldigt snabbt till  skillnad från det 

fysiska samhälle som utgör våra sociala relationer. Har människor hunnit reflektera över att det 

finns  risker  med sociala  medier  eller  känner  de sig trygga för  att  de exempelvis  sitter  hemma 

framför en skärm innanför en låst dörr? Jag har därför valt att kolla på hur riskbedömning ser ut på 

sociala medier, närmare bestämt hur det ser ut på Facebook. Mitt ämnesval grundar sig i att ämnet 

är högst aktuellt just nu och det är av stort sociologiskt intresse. Det är av stort sociologiskt intresse 
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eftersom det berör människor som interagerar med varandra i ett samhälle där interaktionen sker 

över internet. Intresset väcks eftersom denna typ av sociala interaktion inte verkar anamma samma 

regler och normer vid skärmen som ute i det verkliga livet.

1.1 Syfte och frågeställning 
Då internet och sociala nätverk är ett väldigt aktuellt ämne i dagens samhälle har denna studie för 

avsikt att undersöka hur riskbedömning ser ut på den sociala nätverkstjänsten Facebook. Syftet är 

att förstå hur riskbedömning kan se ut och i vilken grad folk reflekterar kring vad som kan anses 

vara risker på Facebook. Finns det en medvetenhet bakom de riskbedömningar som görs eller kan 

det möjligtvis finnas en ignorans i illusionen att en användare är skyddad bakom sin skärm och 

därför inte reflekterar över risker som kan uppstå. Eller är  det så att erfarenhet av risker sedan 

tidigare krävs för att en person ska kunna skydda sig mot dem. 

• Hur ser riskbedömning ut bland användare på den sociala nätverkstjänsten Facebook?

• Vilka risker är Facebook-användare medvetna om och hur skyddar dem sig mot dessa?

2. Bakgrund
För att få en djupare förståelse för ämnet följer nedan en kort redogörelse för vad sociala medier är 

och framförallt vad nätverkstjänsten Facebook är.

Sociala medier utgör olika plattformer där människor på något vis socialiserar, detta kan vara 

allt från att släktforska till  att chatta. Sociala medier utgörs av bilder, filmer, länkar, musik och 

dokument bland annat. Det går att ta fram fem tydliga gemensamma nämnare för innehållet i social 

media, det finns möjlighet att skapa innehåll, människor kan konversera med varandra, ta del av 

andras  information  som  delas,  dela  med  sig  av  information  och  etablera  och  behålla  tidigare 

kontakter (Carlsson, 2010:14).

Det  sociala  nätverket  Facebook  är  en  kostnadsfri  tjänst  som  grundades  2004  av  Mark 

Zuckerberg och har sedan dess växt sig allt större som en av internets största communitys (Carlsson, 

2010:30).  Facebook  utgör  för  många  människor  en  viktig  del  av  vardagen  där  de  tar  del  av 

information  och  umgås  med  varandra.  Användningen  av  Facebook  varierar  från  användare  till 

användare men bland de funktioner som finns tillgängliga så är det bland annat statusuppdateringar, 

tidslinje, nyhetsflöde, diverse grupper och messenger. Facebook ger möjlighet att hålla kontakt med 

vänner och bekanta men även att få kontakt med nya och gamla kontakter. Med hjälp av olika sidor 

och grupper kan människor komma i kontakt med likasinnade. En användare kan dela med sig av 
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bilder, länkar och händelser samtidigt som denne tar del av andras information i nyhetsflödet som 

finns där allt samlas. Att Facebook underlättar även för professionellt nätverkande och inspiration är 

bara några av de få saker som tjänsten erbjuder (Carlsson, 2010:32).

Facebook skiljer sig från andra sociala medier då det är den sociala plattform som är störst just 

nu och flest människor söker sig till. Det finns visserligen andra plattformar med liknande syften 

men denna studie  har  valts  att  begränsas  till  Facebook-användning.  Risker  som kan uppstå  på 

Facebook är inte nya risker men det är en ny typ av plattform där nya typer av utsatthet existerar 

som gör det möjligt för riskerna att uppstå. Vad som förr kanske delades vid köksbordet över en 

kaffe med en vän delas i många fall nu för alla som är ens vän på Facebook istället. Vänner på 

Facebook kan vara  allt  från  nära  vänner  till  ytliga  bekanta,  i  många fall  uppgår  vänantalet  på 

Facebook i flera hundra personer. Detta innebär att många gånger tar flera hundra personer del av 

informationen som finns ute på Facebook.

3. Forskningsöversikt
Vad berör  tidigare  forskning så finns  det  en hel  del  forskning gjord kring risker  som finns  på 

Facebook och analyser av diverse beteenden som kan uppstå på Facebook och liknande sociala 

medier.  Mycket  av  den  forskning  som finns  tillgänglig  är  gjord  utifrån  ett  socialpsykologiskt 

perspektiv  och är  ofta  beteendeinriktad.  Dem flesta  studier  som finns  tillgängliga  kring  risker, 

Facebook och andra sociala medier är till stor del baserad på tonåringar och ungdomars agerande. 

Forskningen kring denna åldersgrupp är troligen baserad på att yngre rör sig väldigt mycket på nätet 

men allt eftersom tekniken och internet utvecklats så använder allt fler individer internet med olika 

agendor. Men eftersom det inte finns lika bred forskning kring äldre så behandlar större delen av 

forskningsöversikten studier som är bedrivna bland yngre människor.

I sin artikeln  Ulrich Beck, 'Risk Society'  and the Media a Catastrophic view (1998) skriver 

Simon Cottle om hur Ulrich Becks teori om risksamhället utgör en viktig roll utifrån ett media 

perspektiv. Cottle beskriver hur media påverkar de socialt konstruerade risker som människor har 

och via massmedia kan dessa uppmärksammas och eftersom det är först efter  att en person får 

kunskap om något som det kan betraktas som en risk. Massmedias allt växande plats gör att det blir 

en grundplats för där människor får sin information.

Dem risker som kan uppstå på sociala medier har två sidor eftersom dem även kan öka kunskap 

kring olika potentiella risker genom att information delas och att människor på så vis kan bli mer 

medvetna  i  sitt  sociala  nätverkande.  Social  Media  in  Disaster  Risk  Reduction  and  Crisis  

Management (2013) av David E. Alexander hur social media även kan komma till användning vid 

kriser genom att använda social media för risk reduktion. Att göra människor medvetna om risker så 
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att dem kan skydda sig påstås minska riskerna.

Bland  det  viktigaste  som  studerats  inom  ämnet  tidigare  gäller  de  studier  som  behandlar 

aspekten kring delning av privat information och om säkerhet. Hur medveten en användare är om 

dess privata  information är publik eller  inte.  How safe do teenagers behave on Facebook? An  

observational study (2014) av Ellen Vanderhoven m.fl. tar upp just den aspekten av oron som finns 

kring  säkerhet  och  vad  som  kan  betraktas  eller  uppfattas  som  privat.  Artikeln  beskriver  hur 

Facebooks uppbyggnad är baserad på att specifikt dela och ta del av information som ofta är privat 

vilket leder till att det blir en fråga om säkerhet när tonåringar rör sig på denna nätverkstjänst. Det 

finns en risk när personlig information delas om personen inte är medveten om dem existerande 

sekretessinställningar som finns tillgängliga. Författarna väljer att kalla detta ”risky information” 

vilket kan leda till skadat rykte, skvaller, stalking, identitetsstöld samt komplikationer med tredje 

partens personer. 

Tidigare forskning visar även att sociala nätverk utgör en viktig mötesplats för människor där 

de bibehåller och skapar nya kontakter. I artikeln Balancing out feelings of risk by playing it safe:  

The effect  of  social networking on subsequent  risk judgment (2015) av Hakkyun Kim m.fl.  tar 

studien bland annat upp hur sociala nätverk ger möjlighet för individer att vårda sitt sociala kapital. 

Med detta menar författarna att användare skapar delvis djupare kontakter med människor de redan 

känner men också att de skapar nya kontakter. I relation till detta så är det dem nya kontakterna som 

skapas som ökar en persons risktagande och dessa risker är i sin tur en form av ett ovilligt beteende 

från användarens sida.

Predicting Facebook Users Online Privacy Protection: Risk, Trust, Norm Focus Theory and  

the Theory of Planned Behavior (2014) av Alexander K. Saeri m.fl. behandlar även den beteende 

över sociala medier och hur det kan påverka risktagande. Studien presenterar risk, tillit, normer och 

teorin om planerat beteende och deras resultat visar att användare till viss del planerar sitt beteende 

på Facebook. Det som dock utgör den mest intressanta delen för den här uppsatsen är författarnas 

resultat  kring  sambandet  med  variabeln  risk.  Det  finns  en  illusion  av  personlig  kontakt  när 

människor nätverkar med varandra via internet vilket minimerar människors möjligheter att se de 

potentiella risker som kan uppstå. Deras resultat visar också att om riskerna är märkbara är det mer 

troligt att en person skyddar sig.

En annan studie baserad på en undersökning 256 ungdomars Facebook-användande presenteras 

i  Risky Disclosures on Facebook:  The Effect  of  Having a Bad Experience on Online Behavior  

(2012) av Emily Christofides m.fl. tar upp hur det är mer sannolikt att individer som haft en dålig  

erfarenhet på sociala medier som skyddar sig på nätet. Artikeln konkluderar att dem användare som 

är mer medvetna om dem existerande riskerna har desto större kontroll över sitt beteende kring den 

4



privata kunskap dem delar med sig av. 

Det  är  väldigt  tydligt  bland  tidigare  forskning  inom  ämnet  att  huruvida  en  användares 

information är publik eller inte är avgörande i frågan om säkerhet på Facebook.  College students  

and risk-taking behaviour on Twitter versus Facebook (2015) av Robert Miller och James Melton 

tar upp collegestudenters användande både på Twitter och Facebook och kommer till slutsatsen att 

dem tenderar att vara mer försiktiga på Facebook då deras Twitter konton ofta är helt tillgängliga 

för publiken medan det inte är lika vanligt att deras Facebook-profil är lika tillgänglig. I motsats till  

detta  redogör  författarna  användarnas  komfortzon  är  högre  bland  vänner  och  lägre  gentemot 

människor de inte har någon relation till vilket är intressant utifrån den aspekten att de ändå håller 

sina Twitter-konto öppna för allmänheten.

En annan studie Presentation on Facebook and risk of cyberbullying victimisation (2014) av 

Rebecca Dredge m.fl. presenteras det hur risker kan uppstå utifrån presentation på Facebook och 

hur det kan kopplas till nätmobbning. Författarna menar då att det finns ett samband mellan den 

information  som  delas  på  Facebook  och  hur  detta  kan  bidra  till  nätmobbning,  särskilt  hur 

statusuppdateringar på Facebook gör ungdomar mer utsatta. Återigen kommer risktagandet tillbaka 

till i vilken grad en användare väljer att göra information tillgänglig för andra. 

Då forskningen oftast cirkulerar kring ungdomars användande av sociala nätverk finns det inte 

lika mycket forskning kring äldres engagemang inom social media. Men studien Employer Use of  

Facebook and Online Social Networks to Discriminate Against Applicants for Employment and  

Employees: An Analysis  Balancing the Risks of Having a Facebook Account and the Need for  

Protective Legalisation (2013) av James Delaney tar upp hur flera rättssaker varit baserade på just 

saker som postats på Facebook och hur detta blir problematiskt eftersom det är fråga om en individs 

rätt till integritet. När en tredje part som möjligtvis kan vara en möjlig arbetsgivare nätverkar på 

samma ställe som en person uppstår komplikationer, studien konkluderar därför att desto mindre en 

person delar med sig på Facebook desto bättre. Studien erhåller också att en större förståelse för 

tekniken gör människor mer säkra.

En liknande studie till den sistnämnda tar upp hur problematik kan uppstå när lärare och elever 

delar samma nätverk. 'I like, stalk them on Facebook': Teachers 'privacy' and the risks of social  

networking sites (2010) av  Melissa de Zwart m.fl. förklarar hur dessa interaktioner kan leda till  

risker och även risker som involverar lagen och att det därför är viktigt för lärare att uppföra sig 

korrekt när de rör sig på samma medier som sina elever.

Som tidigare nämnt finns det  alltså  en del  forskning kring risker på Facebook och sociala 

medier men det som denna studien vill bidra med är inte bara vilka risker som finns, utan det nya 

som denna studie vill tillföra är hur själva processen bakom riskbedömning på Facebook ser ut. 
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4. Teoretiska utgångspunkter
Under studiens gång har jag arbetat abduktivt vilket innebär att empiri och teori har gått i hand med 

varandra. När abduktion används som tillvägagångssätt så innebär det att induktion och deduktion 

kombineras med varandra. Jag har utgått från empiri samtidigt som jag har haft mina teoretiska 

föreställningar om risksamhället  med mig när intervjuer gjorts (Dalen,  2013:121).  Detta gör att 

empirin till viss del påverkats då specifika tematiseringar har gjorts för att skapa ett underlag inför  

intervjuerna.

4.1 Ulrich Beck

De teoretiska utgångspunkter som huvudsakligen legat till grund för den här studien är Ulrich Becks 

bok Risksamhället (2012). I sin bok presenterar Beck sin teori om risksamhället, han beskriver hur 

samhället  har gått  från att  vara en industriell  modernitet  där det viktiga var hög produktion av 

materiella ting och på så vis generera så mycket rikedom som möjligt  till  att  bli  en helt  annan 

modernitet där risker och säkerhet är den centrala grunden i samhället. I det här nya samhället ligger 

fokus vid att  kunna hantera risker och förminska det  genom att  få en ökad medvetenhet  kring 

riskhantering (Beck, 2012:34).

4.1.1 Risksamhället, en andra modernitet och reflexiv modernisation

Ulrich Beck förklarar hur vi har gått från en modernitet till en annan. Den första moderniteten är det 

samhället som växte fram under 1800-talet och Beck väljer att kalla detta för industrisamhället. 

Industrisamhället i relation till den nya moderniteten som Beck myntat begreppet risksamhället är 

två moderna samhällen där industrisamhällets tid är förbi och vi har trätt in i en andra modernitet  

(Beck, 2012:17-18). 

Risksamhället är ett samhälle som har orsakats av industrisamhället, eller rentav en fortsättning 

av det, den utveckling som har skett har orsakat att risker har skapats. Dessa risker menar Beck är 

orsakade  av  moderniseringen och därför  i  sin  tur  är  skapad av  människan  själv.  Riskerna  kan 

påverka  alla  och  dem  skapar  en  osäkerhet  hos  människor  när  de  inte  kan  kontrollera 

konsekvenserna.  Likväl  anser  Beck att  klasskonstruktionerna  inte  spelar  någon roll  då alla  kan 

påverkas av de risker som finns i samhället, exempelvis en kärnkraftsolycka (Beck, 2012:35-36).

Den  globalisering  som har  skett  skapar  i  sin  tur  risker,  Beck  tar  först  och  främst  upp  de 

miljörisker  som  skapats  av  människans  utveckling  av  samhället  och  teknologin.  Eftersom 

individualisering har blivit allt vanligare förändras också samhället och förutsättningarna som finns 

i det. 
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Risker blir först risker när människor är medvetna om dem och besitter kunskap kring själva 

problemen, innan människor får kunskap om dem vet de inte att det är en risk. Samtidigt så finns 

det vissa risker som individer är mer medvetna om än andra, exempelvis tar Beck (2012) upp att 

människor är mer rädda för terrorism eftersom detta får stor uppmärksamhet i massmedia. 

Beck presenterar i sin bok begreppet reflexiv modernisation vilket innebär att det reflexiva gör 

motstånd mot det tidigare. I detta fallet blir det den andra moderniteten som motarbetar det första 

moderniteten,  risksamhället  motverkar  alltså  industrisamhället  (Beck,  2012:249).  Det  tidigare 

samhället har skapat risker som nu senare har upptäckts som behöver motverkas. Beck menar att 

medvetenhet styr hur människor väljer att agera (Beck, 2012:33-34). En människa som är medveten 

om risker och har kunskap om dem är därför mer trolig att skydda sig mot dem. 

Individualiseringen är ett resultat av den reflexiva moderniteten precis som risker är ett resultat 

av  den.  Detta  eftersom  det  traditionella  samhället  omintetgörs  under  den  reflexiva 

moderniseringsprocessen då traditioner ersätts av nya traditioner. Ett exempel som Ulrich Beck ger 

på detta är hur industrisamhället ersatte det feodala samhället under 1800-talet, samma sak händer 

nu. Människors levnadssätt förändras precis som samhället och med det ändrar sociala klasser och 

skikt sig som en följd av detta (Beck, 2012:251). 

Precis  som  industrisamhället  etablerade  sig  och  ersatte  det  feodala  samhället  har  nu 

risksamhället gjort detsamma. Beck menar således att samhället gått från att vara ett klassamhälle 

till att bli ett risksamhälle där olika riskpositioner är avgörande. Med detta anser dock Beck inte att  

klasskillnader försvinner eftersom en del människor är betydligt mer drabbade av risker än andra, 

detta har att göra med rikedomsfördelningen, människor som är fattiga har inte lika bra möjligheter 

till  att  leva  säkert  som  de  människor  i  de  övre  skikten  har  (Beck,  2012:50).  Beck  tar  upp 

bumerangeffekten och han menar  att  denna förstör  de existerande klassmönster  som finns  men 

poängterar att de nödvändigtvis inte upphävs för det (Beck, 2012:34).

4.2 Gabriella Sandstig och Ulrich Beck

Gabriella  Sandstig  (2010)  har  i  sin  avhandling  Otrygghetens  landskap  –  en  kartläggning  av  

otryggheten i stadsrummet och en analys av bakomliggande orsaker, bakomliggande orsaker, med  

fokus på mediernas roll behandlat Ulrich Becks teori. Sandstig förklarar utifrån Becks teori hur den 

inte bara handlar om uppfattning och påverkan kring risker utan även att risker är en utmärkande 

aspekt av det moderna samhället (Sandstig, 2010:18).

Sandstig förklarar även att Beck menar att hot och riskrapporteringen har ökat i samhället vilket 

kan  kopplas  till  (Sandstig,  2010:28).  Risker  har  nu  blivit  mer  globala  än  vad  de  är  enskilda 

individers problem (Sandstig, 2010:51). En del av globaliseringen är massmedias allt breddade plats 
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i samhället vilket ger ett ökat informationsflöde för människor. 

I sin avhandling tar Sandstig upp Becks omvända erfarenhetslogik och hur han menar att en 

persons egna erfarenheter blandas med och andra erfarenheter som representeras för människor. 

Hon tydliggör därför hur medieerfarenheter kan bli våra egna erfarenheter och att det därför inte är 

säkert  att  det  är  ens  egna  erfarenheter  ursprungligen.  Den omvända  erfarenhetslogiken  innebär 

därför att det människor kommer ihåg inte ovillkorligen är deras egna (Sandstig, 2010:129).

I  hennes  analysdel  presenterar  hon hur  denna typ  av omvänd erfarenhetslogik är  likadan i 

stadsrummet  och  att  resultaten  tyder  på  att  det  är  möjligt  att  kunna  använda  Becks  teori  på 

metateoretiska resonemang på mindre saker i samhället som till exempel händelser i en persons 

vardagsliv (Sandstig, 2010:129).

4.3 Användning av Ulrich Becks teori

Tanken är  att  applicera  Becks teori  om risksamhället  och reflexiv  modernitet  till  internet,  mer 

specifikt gentemot den sociala nätverkstjänsten Facebook för att se om teorin kan hjälpa att förstå 

hur Facebook-användares riskbedömning går till  i  deras nätverkande på tjänsten. Beck säger att 

riskerna i samhället behöver nödvändigtvis inte ha ökat utan det är snarare så att medvetenhet om 

risker nu är vanligare än tidigare (Beck, 2012:35).

Jag vill därför med hjälp av Becks teori se om den kan möjligtvis kan hjälpa till att förstå hur 

riskbedömning går till på Facebook. Om det går att titta på det empiriska material som har samlats 

in för att se om Becks teori kan ge förståelse för hur riskbedömning på Facebook går till bland dess 

användare.  

5. Metod, metodologi och material
5.1 Tillvägagångssätt

Undersökningen  har  baserats  på  10  användares  erfarenheter  och  kunskaper  från  den  sociala 

nätverkstjänsten  Facebook.  Det  empiriska  materialet  har  samlats  in  genom  semistrukturerade 

intervjuer varav dem två första var testintervjuer för att se vilka variabler som kunde fås fram och 

om en kvalitativ studie var det bästa alternativet. Efter att de två första testintervjuerna genomförts 

över telefon avgjordes det att fortsatt intervjuande var det mest givande tillvägagångssättet. Åtta 

stycken intervjuer gjordes därefter. Valet av en kvalitativ metod med intervjuer grundar sig i att det 

är ett bra sätt att få en bild av människors erfarenhet och tankar, en betydligt djupare inblick på det  

personliga planet (Olsson, 2008:49-52).

Med en inblick i tidigare forskning blev det tydligt att större delen av forskningen var gjord 

bland yngre människor och att större delen av de studier som finns tillgängliga behandlar risker och 
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vad  de  möjligen  kan  ha  för  konsekvenser.  Därför  ville  denna  undersökningen  se  hur  själva 

riskbedömningen ser ut bland användarna och om det hade någon koppling till deras medvetenhet 

kring möjliga risker. 

  

5.2 Urval

Urvalsprocessen verkställdes i samband med att ha läst in sig på ämnesområdet och då verkade en 

kvalitativ  metod med intervjuer  vara  mest  givande och för  att  säkerhetsställa  detta  gjordes  två 

testintervjuer för att se vilka variabler som kunde vara viktiga inför den fortsatta studien. Efter att  

ha genomfört de två testintervjuerna fastställdes det att intervjuer var det bästa tillvägagångssättet 

för att få fram information. Det beslutades därför att göras cirka åtta intervjuer till för att kunna få ut 

tillräckligt med material för att tillföra undersökningen med relevant information. 

De två första personerna som deltog i testintervjuerna hade inga kriterier utom en, vilket var att 

de behövde vara aktiva Facebookanvändare, i övrigt var de bara slumpmässigt utvalda.  De åtta 

personerna som sedan deltog i studien var personer av alla åldrar och kön. Det fanns inget specifikt 

kriterium mer än att intervjupersonen skulle vara en aktiv användare av Facebook. Eftersom studien 

ville titta på hur själva bedömningen av risker såg ut ansågs det inte vara relevant vad personer har  

för bakgrund.

5.3 Intervjuguide

De två första  testintervjuerna bidrog till  skapandet  av en intervjuguide men också den tidigare 

forskning som bearbetats fick komplettera den. Intervjuguiden låg till  grund för att kunna ställa 

frågor som möjliggjorde det att få en djupare förståelse för hur riskbedömning kunde gå till. 

I utvecklingen av intervjuguiden valdes frågor och teman ut efter fem aspekter; kriminalitet, 

politiska risker, ekonomiska risker, hälsorisker och risker kopplade till integritet. Det var viktigt att 

förbereda inför en intervju och därav kom intervjuguiden att bli stommen för vad som skulle gå att  

få ut av intervjuerna. Så intervjuguide i relation till tidigare forskning  blev basen för förberedelsen 

av  intervjuerna.  Det  var  viktigt  med  frågeformuleringen,  att  inte  ställa  ja  eller  nej  frågor  utan 

koncentrera  sig  på  frågor  som  möjliggör  det  för  intervjupersonen  att  själv  få  prata  (Olsson, 

2008:53). Därför konstruerades intervjuguiden på så vis att bara vissa frågor togs med och istället så 

skrevs olika teman ner som skulle behandlas under intervjun för att intervjun inte skulle blir allt för 

styrd.

Intervjuerna  startades  med  att  intervjupersonen  själv  fick  berätta  om  Facebook  och  dess 

betydelse. De mer känsliga teman som togs upp intervjun togs upp mot slutet av intervjun för att  

personen skulle känna sig mer bekväm.
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5.4 Tillträde till fältet

Kontakt med de deltagande togs via Facebook då jag ansökte efter frivilliga deltagare där eftersom 

det enda kravet var att de skulle vara aktiva på Facebook för att kunna delta i studien. Vid kontakt 

med de möjliga deltagarna meddelades de även om att de var tvungna till att vara aktiva dagligen på 

Facebook. De två testintervjuerna var personer som var bekanta till mig men de åtta som deltog i de 

större intervjuerna hade ingen som helst relation till mig sedan tidigare. De som skulle delta fick 

information innan om syftet med studien och deras rättigheter. 

Jag  var  noga  med  att  poängtera  hur  betydelsefullt  deras  deltagande  var  och  att  deras 

erfarenheter var av stort intresse för studien. De meddelades även att de kunde bli kontaktade efter 

intervjun om något ännu skulle vara oklart. Detta gjordes för att ge ett seriöst intryck för de som 

valde att ställa upp.

5.5 Datainsamling

Efter att en intervjuguide skapats så var det intervjudeltagare som behövdes. Frivilliga deltagare 

söktes efter via Facebook och efter att ha fått tag i dessa skedde åtta intervjuer över loppet av två 

veckor.  Alla  intervjudeltagare  blev  tillfrågade  om  de  godkände  att  intervjun  spelades  in,  alla 

accepterade. De deltagande försäkrades även anonymitet samtidigt som de meddelades om syftet av 

intervjun och blev upplysta om att de hade möjlighet att avbryta när de ville. Detta eftersom de 

etiska  övervägandena  vid  en  intervju  var  viktiga.  Detta  gjordes  med  informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i åtanke. En intervjudeltagare måste 

bli informerad om undersökningens syfte och vara medveten om att det är frivilligt att delta och hen 

har rätt  att  hoppa av.  Samtyckeskravet innebär att  den person som deltar själv bestämmer över 

deltagandet och om en minderårig person deltar krävs målsmans samtycke, i den här studien var alla 

deltagande myndiga. Likaså informerades alla deltagande om att materialet skulle behandlas med så 

hög grad av konfidentialitet som möjligt vilket är en del av konfidentialitetskravet. Likaså fick de 

information i början av intervjun att materialet endast får användas för den här studien vilket berör 

nyttjandekravet (Bryman, 2011:131-132 Vetenskapsrådet).

De åtta semistrukturerade intervjuerna ägde rum mellan den 7 december och den 19 december 

och varade mellan 40 till 60 minuter per intervju. Eftersom tanken med intervjuerna var att den 

deltagande själv skulle få styra till viss del och berätta om sina egna erfarenheter så varierade tiden 

på intervjuerna lite då alla deltagare inte hade lika mycket att dela med sig av.

I  vissa  av  intervjuerna  pratade  deltagarna  mer  fritt  men vissa  av  dem deltagande  var  mer 

tillbakadragna och då var intervjuguiden ett bra stöd att ha för att få konversationen att spinna på. 
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Eftersom som sociala medier är väldigt aktuellt ämne var flera av de deltagande väldigt engagerade 

i frågorna och hade mycket att säga vilket gjorde att jag inte alltid behövde ta upp alla de olika 

teman  som  fanns  med  i  intervjuguiden  eftersom  de  hann  ta  upp  de  själva.  Under  de  första 

intervjuerna uppkom det även andra aspekter som jag inte hade tänkt på tidigare som jag då hade 

möjligt att ha i åtanke vid de senare intervjuerna.

Alla intervjudeltagare fick själva bestämma tid och plats där intervju skulle ske och alla dessa 

ägde rum på allmänplats där människor var i rörelse i runtomkring. Oftast så stördes det inte men 

under  vissa perioder kunde ljudnivån påverka deltagarens koncentration men det var viktigt  att 

respektera  personernas  önskan  om plats  för  att  få  de  att  känna  sig  bekväma  under  intervjun. 

Deltagarna  erbjöds  även  kaffe  eller  annan  dryck  under  intervjun  för  att  också  bidra  till  en 

avslappnad  miljö.  Efter  att  transkriberingarna  av  intervjuerna  var  avklarade  raderades 

inspelningarna för att upprätthålla konfidentialitetskravet och saker som nämndes i intervjuerna som 

kunde röja personens identitet censurerades. 

Då samtliga intervjudeltagare godkände till inspelning av samtalet kunde intervjuerna därefter 

transkriberas. Intervjuerna började transkriberas direkt i samband med att andra intervjuer gjordes 

så  att  andra  detaljer  runtomkring  inte  skulle  glömmas  av.  När  alla  intervjuer  var  gjorda  och 

transkriberingarna av de var avklarade kunde materialet börja bearbetas. En tematiska analys av 

materialet valdes för att kunna besvara frågeställningen. (Bryman, 2011:528-529).

6. Resultat och analys
I det här avsnittet presenteras resultatet och analysen av den forskning som gjorts bland Facebook-

användare och deras riskbedömningar på Facebook. Först kommer resultatet att presenteras för att 

sedan följas av en analys där det empiriska materialet som vävs in med varandra utifrån en tematisk 

analys där olika teman görs. Analysen på det empiriska materialet kommer först och främst göras 

utifrån Ulrich Becks teori. Det kommer göras fem teman som kommer presentera resultaten med en 

invävd analys. De fem teman som ingår i analysen är; kriminalitet, ekonomiska risker, hälsosrisker, 

politiska risker och risker som rör integritet. 

Kriminalitet  utgår  från  risker  som  Facebook-beteende  som  kan  orsaka  olika  typer  av 

konsekvenser som kan kopplas till brott, exempelvis delningar av försvunna personer som får sina 

hemliga identiteter röjda eller inbrott på grund av att en användare postat att den är utomlands. De 

ekonomiska  riskerna  kan  handla  om  spelberoende  eller  shopping  som  påverkas  av  Facebook. 

Hälsorisker är de risker som kan vara kopplade till människors välmående. Politiska risker är dem 

risker som är kopplade till politik som sprids på Facebook och risker kring integritet är dem saker  

som kan få en person att känna sig kränkt som individ.

11



Utifrån  de  intervjuer  som skedde så  visade  sig att  Facebook både  har  positiv  och negativ 

betydelse  för  användarna.  Användare  menar  att  det  är  positivt  att  lätt  kunna  få  kontakt  med 

människor och att hålla sig uppdaterad. Det mer negativa som framgår bland intervjudeltagarna är 

att de alltid finns någon som har koll på en. En intervjudeltagare beskriver det som att aldrig vara 

ensam.

Intervjuperson 3: Alltså positivt är väl att man alltid snabbt kan få tag på de man vill och sedan  

att man alltid kan hålla sig uppdaterad på vad folk gör och hitta intressen på det viset. Men det  

negativa kan vara att man.. man är inte på något sätt ensam, det finns alltid någon som kan kolla  

vad man gör, vem man är eller hur man ah sysslar med eller sådana saker. Att man utelämnar sig  

ganska mycket tror jag. Det är väl negativt på det sättet om man inte vill visa sig.

Via Facebook får användare möjlighet att lätt få kontakt med människor så länge dem har tillgång 

till internetuppkoppling oavsett vart i världen de är. Som Alexander (2013) beskriver så kan social 

media även användas utifrån ett riskreducerande perspektiv genom att det är lätt att få kontakt med 

människor och snabbt sprida information. Exempelvis om man är utomlands och inte kan ringa kan 

det vara enklare att ta kontakt via Facebook. 

Intervjuperson 4: (…) När jag var i Ghana till exempel så var det lite svårt med mobilen och så  

där och internet. Men ja mobilen var svår och det var dyrt och ringa. Då kunde ju Facebook vara  

bra, att det är på internet och alla ändå går in på den rätt ofta och så där. Man kan lita på att om  

man skriver någonting där så kommer någon se det inom 12 timmar liksom. 

Facebook är en stor domän med många olika funktioner och möjligheter till kommunikation och 

möjlighet att få tag i viktig information. Då många använder sig av Facebook blir det en plattform 

som användarna väljer att lägga ut viktig information. Till exempel skolklasser kan välja att skapa 

en grupp på Facebook för att där dela med sig om viktig information och om en person då inte 

väljer att använda Facebook blir personen ifråga utelämnad från informationen.

Intervjuperson  6:  Det  positiva  med  Facebook  det  pratade  jag  om med  några  vänner  senast  

häromdagen och det är att Facebook har liksom blivit någon slags drake som har jättemycket,  

dom har messenger och dom bygger upp ett imperium och det är så lätt att man lägger sitt liv i  

deras händer. Så vi är några stycken som sitter och funderar på om vi skulle avsluta våra konton  

när vi går ut från skolan. För just nu har vi grupper med klassen och grupper för basgruppen och  

så där. Det skulle bli väldigt opraktiskt om man inte har det. (...) En betydelse har det ju definitivt,  

en lathets grej liksom, man kan likaväl skicka sms eller ringa, varför ringer man inte längre? Folk  

ringde ju i alla tider innan, men det skulle bli väldigt konstig stämning om jag ringde alla mina  
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365 vänner och berättade vad jag åt till middag liksom. (…) Men och andra sidan det kunde man  

göra med epost redan på 90-talet. Men folk har blivit lata liksom, och ur en ren lättja synvinkel så  

finns ju allt samlat på ett ställe på Facebook. (...) Negativa är väl att jag inte är helt säker på vad  

dom gör med min information. Det positiva är att världen blir mindre. 

När intervjupersonerna pratade om Facebooks betydelse utifrån både positiva och negativa aspekter 

så handlade det mycket om möjligheten att kunna hålla kontakt med diverse människor men också 

att  det  fanns en viss utanförskap med att  inte  ha Facebook.  Men även att  Facebook möjliggör 

förmågan att kunna hålla koll på människor utan att användare kanske erkänner att det är dem gör 

det när dem följer människor på Facebook. 

Intervjuperson: 7: Man kände sig ganska utanför, man fick ingen kontakt med någon. Så det var  

väl det.

Intervjuperson 5: (…) Sedan så är det ju inte så många som erkänner det men man vill ju se vad  

de andra håller på med och vilka vägar dem tar i livet. Vilka personer de träffar och hur man  

utvecklas, jag tror det  är en del  av varför man vill  ha Facebook. Man vill  hålla koll. Kanske  

jämföra sig med andra och hur andra har det. (...)

Intervjuperson 10: Det finns många positiva saker med Facebook. Det förenklar att ha kontakt  

med människor och man känner sig delaktig på något vis. Det tog ett tag innan jag valde att skaffa  

Facebook och jag höll ut länge men jag kände mig lite vad ska man säga, efter? Man blev inte  

inbjuden till fester och liknande, för det skedde via Facebook. Så när jag väl skaffade Facebook  

kändes det liksom som att jag var med igen men jag tycker inte om att behöva vara beroende av en  

community för att kunna behålla min vänskapskrets.

6.1 Risker angående kriminalitet 

Då Facebook är ett  ställe där både positiva och negativa saker kan uppstå kan det vara bra att 

reglera  den  information  som  lämnas  ut  och  vilka  kontakter  som  tillåts.  Fall  där  bland  annat 

nätmobbning  skett  är  inte  ohört  om.  Under  intervjuerna  presenterades  därför  teman  som  kan 

kopplas till kriminella risker. Bland annat så togs teman upp ifall intervjupersonerna någon gång 

känt sig hotade. 

6.1.1 Problematik kring hot på Facebook

Intervjudeltagarna i studien pratade bland annat om hot på Facebook och hur det bemötte den typen 

av händelser. Då vad som menas med hot kan vara subjektivt så när det nämndes behövde det inte 

alltid ha varit utifrån en extrem synvinkel utan det var när dem själva hade upplevt sig hotade på 
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något vis. 

Det visas i relation till att användare har sats i hotsituationer att de utifrån de erfarenheterna 

börjat stänga sina konton mer för att kunna skydda sig själva. Detta skulle kunna förstås med hjälp 

av Ulrich Becks teori om att medvetenhet kring risker gör att en person skyddar sig mot dem, för att  

förhindra framtida liknande situationer (Beck,  2012:34).  Saeri  m.fl.  (2014) menar  också att  om 

risker är mer märkbara är det mer troligt att människor skyddar sig mot potentiella hot som finns på 

Facebook. 

Vad en användare väljer att presentera på Facebook kan enligt Dredge m.fl. (2014) avgöra hur 

utsatt en person blir på Facebook och hur presentationen kan ligga som underlag för att en person 

blir utsatt för nätmobbning.

Intervjuperson 3: (…) I början när man skaffa Facebook så gick det ju snabbt att istället för att  

man fick det mot sig.. jag vart lite mobbad när jag var liten så då började det ju att florera där  

istället. Så då började dom ju att hitta nya sätt och det var väl också därför jag började stänga  

Facebook. Jag ville liksom inte få all den där konstiga eller typ så där, jag måste acceptera först  

när folk skriver och då kan jag tacka nej om jag vill och då ser liksom inte personen det. (...)

Intervjuperson 8: Ja jo det har jag fått. Det har jag fått. Jag har fått skrivet till mig att jag ska få  

stryk och sånt, det har jag fått. Att jag ska passa mig och sånt. Sedan har jag även fått knäckande  

kommentarer, både från människor jag känner och inte känner som har sagt att jag är ful liksom  

eller sådana saker. På något sätt att jag är misslyckad. Det har jag fått. 

I  undersökningen visas  också  att  det  inte  behöver  vara  egen erfarenhet  som gör  att  en  person 

skyddar sig från möjliga risker. Det kan även vara kunskap om andra personers erfarenhet som gör 

att en person väljer att skydda sig mot risker på Facebook. Detta skulle kunna gå att förstå med 

hjälp  av  Becks  teori  om  erfarenhetslogik,  det  behöver  inte  ovillkorligen  vara  personens  egna 

erfarenhet som gör att personen skyddar sig (Sandstig, 2010:129). Christofides m.fl. (2012) skriver 

även  de  hur  dålig  erfarenhet  gör  att  en  användare  på  Facebook  blir  mer  trolig  att  skydda  sig 

gentemot utomstående.

Intervjuperson 9: Jag har inte själv utsatts för hot på Facebook, men jag har många vänner som  

har blivit hotade på Facebook liksom och det har nog gjort att jag låst ner min Facebook rätt  

mycket. Jag accepterar nästan inga vänförfrågningar längre, jag vill helt enkelt inte utsätta mig  

för fel människor liksom. 

6.1.2 Problematik kring barn på Facebook
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Det går att diskutera om problematik med barn på Facebook och på vilket sätt som dem kan bli 

utsatta på grund av Facebook. Under intervjuernas gång så kom det upp en del olika saker hur 

människors  Facebook-användande kunde leda  till  att  barn  blir  utsatta  för  olika typer  av risker. 

Reflektioner kring detta var bland annat en bild på en död liten pojke som florerat på Facebook och 

vilka  komplikationer  denna  bilden  kunde  ha  eftersom  barnet  inte  kunde  ge  sitt  tillstånd  till 

spridandet av bilden och just det faktum att han var död. När en person inte besitter så mycket 

kunskap blir det svårt att bedöma om något är bra eller inte (Beck, 2012:34).

Intervjuperson 4: (…) Sedan var det ju intressant med den här bilden på Alan i havet men jag vet  

inte  det  kanske  inte  har  så  mycket  med  Facebook  i  sig  att  göra.  Det  är  ju  problematiskt.  

Konsekvenserna var ju säkert bra av bilden så det var ju bra på så sätt men samtidigt så är det ju  

problematiskt eftersom man inte kan fråga honom om tillstånd. För dels så var han ju död och han  

var ju ett litet barn. Sådana risker finns det ju absolut. (...)

Reflektioner kring hur barn som använder Facebook kan komma i kontakt med fel personer och hur 

dem på så vis kan bli utsatta. Det är  inte bara positivt  med att information kan spridas fort på 

Facebook eftersom även felaktig information kan spridas och kan ha negativa konsekvenser för en 

person. När informationen har spridits är det svårt att göra det ogjort. Som de Zwart m.fl. (2010) 

nämner är det väldigt viktigt att som förebild uppföra sig korrekt på Facebook. Intervjuperson 8 

förklarar därför att hen tycker att en person inte bör använda Facebook om den är rädd för risker om 

att bli kartlagd av någon.

Intervjuperson 8: Nej alltså riskerna med Facebook är ju att om man börjar med små barn då så  

tänker jag att dom kan bli väldigt utsatta för att komma i kontakt med fel personer och så där. (…)  

Problemet är ju att det här går att sprida så ofantligt fort för det är så otroligt många människor  

som har Facebook. Man kan sprida både falska och sanna påståenden väldigt snabbt och det kan  

göra skada för någon. (…) 

Pornografi kan vara en komplikation som nämns på Facebook, när användare inte tänker sig för och 

lägger ut bilder på sina barn nakna vet dem inte hur andra människor kan uppfatta dessa bilder. 

Barnen kan inte själv välja om bilder på dem läggs ut på Facebook eller inte. Det är viktigt att tänka  

efter innan en bild läggs ut men det blir tydligt i studien att vissa intervjudeltagare inte tycker att 

alla besitter den medvetenheten kring konsekvenserna av vad dem väljer att dela med sig av på 

Facebook.

Intervjuperson 8: (…) tänker jag väl på folk som lägger ut bilder där barn springer runt nakna,  
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det finns ju folk där ute som sparar ner dom här bilderna och använder dom som barnpornografi  

bilder liksom eller hur man ska uttrycka det. Jag känner lite så här att det barn har ju inget val,  

lägger du ut den bilden så kommer ju inte ditt barn kunna säga mamma eller pappa jag vill inte  

att du ska lägga ut den för då är den bilden redan ute och du har ju tagit det ifrån barnet. Jag  

säger inte att det alltid är fel att lägga upp bilder på barn men det är inte alltid heller rätt tycker  

jag inte. 

I kontrast till Becks (2012) teori om erfarenhet kommer det fram i vissa fall i intervjuerna att det 

inte  är  alltid  som  personer  agerar  utifrån  erfarenhet  som  dem  har.  Personen  kan  besitta  en 

medvetenhet om en erfarenhet som varit dålig för den själv eller andra men ändå välja att agera på 

annat  sätt.  Detta  behöver  inte  nödvändigtvis  inte  betyda  att  personen  inte  reflekterat  kring 

konsekvenserna innan.

Intervjuperson 10: Visst kan det vara så att det blir fel ibland liksom, barn är ofta ett känsligt  

ämne (…) Min syster la ut ett klipp på sin son när han bara hade blöja på sig och gick några steg  

och hon fick liksom jättemycket skit för det och några påstod att hon var en dålig mamma. Men  

hon ville ju liksom bara visa hur stolt hon var att han hade börjat gå. Jag känner liksom att jag  

lägger ut det jag vill, vill jag lägga ut en bild när min dotter sitter och plaskar i badbaljan ser jag  

faktiskt inget fel med det. Liksom det är oskyldigt, hon är ju bara ett barn liksom.

6.1.3 Försvunna personer

Det händer ibland att det delas inlägg på Facebook som handlar om att någon vill hitta en person, att 

en person är försvunnen. Dessa inlägg kan delas av polisen eller missing people, men även civila 

användare delar denna typ av inlägg och det är då inte alltid säkert att personen vill bli funnen, 

kanske på grund av skyddad identitet.  Reflektioner kring detta ämnet tydde på att det fanns en 

medvetenhet kring att inte allt borde delas när det kommer till försvunna personer såvida det inte 

kom från en säker källa. Det är tydligt att det är viktigt att en person besitter kunskap om detta för 

att istället inte omedvetet dela dessa inlägg utan att vara medveten om konsekvenserna vilket skulle 

kunna förstås utifrån  Becks (2012:33-34) teori kring vikten av medvetenhet för att kunna skapa 

riskreducering.

Intervjuperson 4: (…) I början var det ju väldigt mycket att jag bara delade så snabbt jag bara  

såg sånt där för jag tänkt att det är ju jättebra att det sprids, speciellt på forum som Facebook  

som så många har tillgång till. Och så är det någon som delar det där och så är det någon som  

delar det där och så sprids det över hela Sverige. Så först var jag helt oreflekterande när jag  

delade allt sånt där. Men sen kom det ju dom här, det var ju någon larmrapport från polisen om att  

man bara ska dela sånt som är från polisen för annars så kan det vara folk som försöker få tag i  
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personer med hemlig identitet och sådär. (…)  

Intervjuperson 6: (…) Det finns ju gott om exempel där folk fått sin identitet röjda, eller mamman  

och  barnen  har  stuckit  från  och  ex-mannen  skriver  ihop  en  snyfthistoria  och  lägger  ut  på  

Facebook med en bild på en söt sexåring som sitter och leker på sitt rum, det här är min dotter  

och hon är försvunnen och blabla och det är ju jättehemskt. Så delar massa människor det och så  

helt plötsligt är det någon som såg henne på coop i Falun och så åker mannen dit upp till Falun  

och börjar stalka runt. Så tar det inte lång tid innan han hittat dom trots att dom bor på skyddat  

boende och han har 19 misshandlingar tidigare och har utsatt barnen i värsta fall kanske. Så har  

han hittat dom och då har man ju krasst sett bidragit till  det. Så dela det gärna men det ska  

komma från en källa där man kan verifiera att innehållet är korrekt. (…) 

6.1.4 Problematik kring våld på Facebook

Vid intervjuerna kom det upp begrundades våld i relation till Facebook där en deltagare gav ett 

exempel på hur fort det kan gå för någon att få tag i någon och hur detta kan även kan gälla hur  

någon  vill  ha  tag  i  någon  de  exempelvis  skulle  vilja  hämnas  på.  Facebook  är  en  oändlig 

informations källa och det är inte alltid positivt, det är enkelt att både hitta brottsoffer och förövare. 

Deltagaren anser sig därför ha blivit försiktigare i sitt användande genom att inte lista vissa typer av 

information som gör att hen själv inte blir lika utsatt.

Intervjuperson 6: (…) När någon åkte på box på krogen och man tror han har ett smeknamn eller  

jag tror jag vet vem han är eller vart han bor. Och så tog det fem minuter på mobiltelefonen när  

man  satt  i  rummet  med  den  som blivit  misshandlad  och  så  hade  man  då  letat  upp  dom på  

Facebook liksom. Och funkar det så lätt att peka ut en gärningsman då är det lika lätt att hitta  

brottsoffret eller hitta nya brottsoffer på Facebook. Och då blev det så här ju längre jag kommer i  

mitt internetanvändande, jag vill säga att det har med hur mycket äldre jag blir men jag är inte  

säker på att jag blir så mycket visare, utan det kommer nog mer med nödvändigheten så har jag  

blivit försiktigare och försiktigare. (…) Jag har inte listat mina föräldrar, jag skriver inte vart jag  

arbetar, jag skriver inte vart jag tänker arbeta, jag skriver inte vad jag har gjort på arbetet.(...)

6.1.5 Problematik kring inbrott på Facebook

Det  är  tydligt  att  i  början  av  användares  Facebook-användning  var  det  inte  alls  lika  mycket 

reflektioner kring vilka risker som kunde uppstå men desto längre användarna har kommit så har 

dem  blivit  allt  mer  medvetna  kring  potentiella  risker.  Med  hjälp  av  Becks  (2012)  teori  om 

risksamhället är möjligt att se hur Facebook kan ses som ett ställe som till en början inte ansågs vara 

så farligt att dela med sig av saker men där användare nu börjat reflektera kring riskerna och därför 

skydda sig.  Detta blir extra tydligt när teman kring inbrott och statusuppdateringar kring fall där en 
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användare är bortrest eller inte. Det blir allt vanligare att en användare inte väljer att lägga upp 

information på Facebook om hen exempelvis ska på semester eftersom det finns en risk att fel 

person får  tag  i  informationen och att  inbrott  sker  under  semestern.  Vanderhoven m.fl.  (2014) 

beskriver detta som en oro angående säkerhet och denna typ av information väljer de att kalla ”risky 

information” då det är information som kan leda till potentiella risker.

Intervjuperson 5: (…) man ska inte lägga ut när man åker iväg för man vet aldrig vem som läser.  

Alltså man vill ju ändå tänka det bästa om alla men man vet ju aldrig, det kan ju finnas någon som  

tänker att då är dom borta så då kan man passa på liksom. Och särskilt om man inte har någon  

sluten profil. Har man en sluten profil är det kanske lite större chans att nä men då vet man ju  

vilka man har med att göra liksom och det är ingen som kan komma in på din sida och snoka. (…)  

Intervjuperson 6: (…) Facebook var ju i början rena vilda västern. Man skrev ju allt liksom och  

jag tror att människor överlag har blivit lite mer medvetna om att man inte ska skriva allting. Som  

tjuvarna har också Facebook, skriv inte när du åker på semester. Alltså dom här, poliserna går ju  

också ut med varningar men sedan om det fastnar i folks huvuden vet jag inte men hos några gör  

det nog det i alla fall (...)

Det  var  dock  en  av  intervjudeltagarna  som berättade  att  hen  bortsåg  från  risken  med  att  dela 

information på Facebook som kunde leda till inbrott. Trots att hen var medveten om risken valde 

hen att tänka att det antagligen inte kommer hända hen. Detta tänkandet går delvis emot Becks 

(2012) teori om erfarenhetslogik då personen besitter kunskap och medvetenhet om ett potentiellt 

problem men väljer att inte skydda sig mot det med en tanke om att ”det händer nog inte mig”.

Intervjuperson 9: Jag vet ju att det är folk som fått inbrott när de skrivit att de varit bortresta på  

Facebook och så där. Man blir ofta varnad av vänner och familj att man inte ska skriva ut det på  

Facebook. Speciellt jag som reser så mycket ju. Men jag gör det ändå, för resa är ju det jag älskar  

mest och därför vill jag gärna lägga upp bilder på Facebook som visar de platser jag har besökt,  

det är liksom min grej. Det är det jag har min Facebook mest för typ. Så jag tänker väl egentligen  

att det händer nog inte mig.

6.2 Ekonomiska risker

De begrundande som uppkom kring ekonomiska risker var inte särskilt många då de inte verkade 

som det fanns så många risker som de deltagande i studien reflekterade över. Det nämndes dock 

risker kring spel på Facebook men också den handel som kan ske över Facebook.

6.2.1 Spel på Facebook
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Spel var ett tema som kom upp och hur detta kunde vara en fara utifrån en fråga om beroende och 

hur det går att köpa saker i dessa spel. När ett beroende läggs vid något som kan kosta pengar blir 

det en ekonomisk risk, medvetenheten här var dock inte lika stor bland de deltagande.

Intervjuperson 4: (…) En del blir ju jätteberoende av sådana där små spel och om du sen kan  

betala pengar för att bli lite bättre så gör man kanske det. (…) 

Intervjuperson 8: Så visst finns säkert negativa ekonomiska konsekvenser. Man kan ju köpa så här  

spel på Facebook där man kan köpa massa grejer i spelet. Jag vet inte riktigt hur det funkar men  

man kan köpa massa grejer på vad heter det där farmville eller vad dom där spelen heter. Men jag  

har hört att man kan köpa massa grejer i alla fall och betala med riktiga grejer. Finns ju säkert  

folk som blir beroende av det och bara kastar in pengar och visst det kan ju bli en ekonomisk  

svårighet också.

6.2.2 Handel på Facebook

I en kommentar kring köp och sälj-sidor förklarade en deltagare hur den hade blivit lurade på en 

bok och därför förlorat pengar. Hen förklarade därefter hur hen blivit mer försiktig med att handla 

saker på dessa sidor för att inte bli utsatt för bedrägeri igen. Detta skulle kunna förstås som exempel 

på hur kunskap och erfarenhet kan reducera risker för en person (Beck, 2012:34).

Intervjuperson 10: En ekonomisk risk som jag tycker kan uppstå på Facebook, som jag själv dumt  

nog har blivit utsatt för är köp och sälj-sidor. Jag skulle köpa en bok, jag satte in pengarna på  

personens konto men personen skickade aldrig boken. Det visade sig senare att det var ett fejk-

konto. Efter det lärde jag mig att vara mer försiktig med den typen av sidor.

6.3 Hälsorisker

När teman som berörde hälsorisker på Facebook behandlades så kom flertal olika aspekter upp, 

först och främst psykiska konsekvenser som Facebook-användandet kan ha. Men även risker utifrån 

fysiska perspektiv och risker gällande vissa utmaningar som cirkulerar i perioder på Facebook.

6.3.1 Psykiska och fysiska risker

Under  intervjuerna  framgick  det  tydligt  att  det  anses  finnas  ett  beroende  kring  Facebook,  ett 

beroende som bidrar till att användare måste hålla koll på nyhetsflödet. Hur användare måste kolla 

innan de ska sova och hur sömnen då får lida, att resten av världen glöms bort när en person börjar 

leva sitt liv på Facebook.
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Intervjuperson 3: (…) Men det kan ju också bli så att man fastnar i Facebook och är där i flera  

timmar istället för att man gör något annat. Man ligger och kollar Facebook innan man ska sova  

och det visar ju forskning att det inte är bra. Så det kan ju bli lite hälsofarligt på det viset. Att man  

fastnar i en helt annan värld kring Facebook istället för att leva i den riktiga världen.

Intervjuperson 5: (…)  Man måste känna sig uppdaterad hela tiden och det tror jag är negativt.  

Att det gör att man får.. Man kanske inte upplever det men i bakgrunden så är det någon form av  

stress  liksom att  man måste  hålla  sig  uppdaterad,  måste  kolla  hela  tiden.  (…) Det  påverkar  

jättemånga människor. 

Några  av  deltagarna  påpekade  hur  det  finns  en  hets  på  Facebook  som kan  kopplas  ihop  med 

utseende och image-skapande. Det folk delar med varandra som handlar om träning och kost, tips 

på  hur  det  går  att  leva  ett  sunt  liv  kan  ha  både  positiva  och  negativa  aspekter.  Det  finns  en 

medvetenhet kring dessa risker bland de deltagande men också ett perspektiv av att majoriteten av 

andra människor inte är lika reflekterande över dessa risker. 

Intervjuperson 4: Ja det kan ju bidra lite till den här hetsen med träning och mat. Alltså kring kost  

och sånt där. Men som jag sa innan att folk jämför sig med varandra och det hetsar.. (…) 

Intervjuperson 10: I början så kändes det väldigt viktigt att få likes på dom bilderna jag la ut på  

Facebook liksom. Men nu bryr jag mig inte särskilt mycket längre. Men jag ser många av mina  

vänner som desperata att visa vilket sunt liv dom lever. Dom lägger ut bilder på sin träning och  

vad dom äter och det är överdrivet.

Image-skapandet tas till nya nivåer genom att och det leder i sin tur att en person strävar efter att  

leva upp till dem krav som en person sätter på sig själv. Det tar upp tid och det kan leda till stress  

och andra känslor som kan upplevas som besvärliga. Detta kan också ses som ett tecken på hur 

dessa problem och risker är socialt konstruerade genom att människor själva har skapat dem (Beck, 

2012).

Intervjuperson 4: (…) Folk lägger upp liksom en glorifierad bild av sig själv så här. Så kanske  

man tänker ”men gud varför har inte jag det så där bra han verkar ju vara ute och resa jämt”  

eller ”han verkar ju ha kul med sina kompisar jämt” men man väljer ju selektivt vilka bilder som  

man lägger ut såklart. Bilder som passar ens image. Jag tycker många är väldigt image-skapande  

på Facebook och det är väl jag också på ett annat sätt.  (…) 

Intervjuperson 6: (…) Det hjälper ju till att befästa alla människor i sina roller, du blir förstärkt  

av dom andra i att du gör rätt. Får du massa gillningar så är det ett bevis på att du har gjort  
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något som andra människor uppskattar. (…) 

Intervjuperson 8: (…) Då tror jag inte alltid att många är så ärliga mot sig själv utan dom lägger  

fram en bild på sig själv som dom tror att folk vill se av dom, som dom själva vill se men som  

kanske inte egentligen är så sann. Det finns ju en hälsorisk med det att man förändrar sitt liv på  

grund av sociala medier, man är inte sig själv. (...)

6.3.2 Mobbning på Facebook 

Bland resultaten uppkommer även diskussioner kring nätmobbning och visar en medvetenhet om att 

detta är en risk vid innehavandet av ett Facebook-konto. Men att exempelvis nätmobbning finns kan 

vara ett tecken på att kunskap om hur en person kan låsa ner sitt konto inte finns. Enligt Beck är 

kunskap är viktigt för att kunna reducera möjliga risker (Beck, 2012:33-35). Dredge m.fl. (2014) 

nämner  att  presentation  kan  kopplas  till  utsatthet,  den  information  som  finns  kan  komma  att 

användas i syfte för nätmobbning.

Intervjuperson 5: (…)Men det skulle ju också kunna va som vi sa innan, näthat eller nätmobbning,  

det förekommer ju alldeles för ofta liksom. (…) Man utsätter andra för skada via Facebook. 

Intervjuperson 6: (…) Ditt konto är din egendom och du förvaltar ju det och du går ju in där och  

du kommer ju alltid få dom här notiserna, antingen på Facebook eller Instagram. Du kommer  

aldrig undan det liksom. Så det finns, det kan bli en plattform för nätmobbning. Det är mycket  

mycket mer lätt tillgängligt och nätmobba någon via Facebook. Du vill ju inte skicka från din  

privata  e-post  konto  till  någon  men  att  göra  ett  anonymt  Facebook-konto  med  en  skräp-

hotmailadress tar tre minuter. (…) 

6.3.3 Utmaningar

Det  cirkulerar  periodvis  olika  utmaningar  på  Facebook  där  användare  blir  utmanade  av  andra 

användare att göra vissa saker. Vissa gånger är dessa utmaningar harmlösa medan de i vissa fall kan 

ha varit mer skadliga. Flera av deltagarna nämnde dessa utmaningar och hur dessa kunde utgöra en 

hälsorisk  då  de  kan  sätta  människor  i  fara.  Intervjuperson  3  gav  ett  gravt  exempel  på  en  av 

utmaningarna som funnits på Facebook och hur det kan orsaka oro hos människor. 

Intervjuperson 3:(...) Någon utmaning där man ska försvinna i 72 timmar som gick i USA främst,  

så det var väl liksom folk, ungdomar, som bara försvann i 72 timmar. Då skulle man liksom bara  

försvinna från verkligheten, ingen telefon, ingenting och man får inte säga det till någon att man  

skulle sticka. Utan man skulle bara försvinna.  Det var ju en jättestor grej när det hände för det  

var ju inte så längesedan, men det hann inte bli så stort för det sattes ganska direkt stop för. Men  

det hände ju att det var folk som försvann, men främst i USA då. Och det blir ju farligt på något  
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sätt för då blir ju alla oroliga. (...) 

6.4 Politiska risker

Eftersom Facebook är en plattform där spridning av information är en stor funktion som den fyller, 

många användare söker sig dit just för att kunna få tag i information eller för att kunna dela med sig 

av information. Men bara för att informationen finns tillgänglig på Facebook betyder det inte att den 

är sanningsenlig. 

6.4.1 Källkritik

En enighet bland de deltagande i studien var hur viktigt det är med källkritik men samtidigt tycktes 

de alla inte tycka att det var något som större massan alltid har i åtanke när de delar saker. Mycket 

felaktig information kan lyckas sprida sig över Facebook och alla är inte såpass medvetna om att 

den är falsk så dem litar blint på den. Detta är den del av intervjuerna där det blev som tydligast att  

de deltagande tyckte att kunskap angående källkritik var väldigt viktig för att reducera risker på 

Facebook  så  detta  skulle  därför  kunna  förstås  genom  Becks  (2012)  förhållningssätt  till 

riskreducering.

Intervjuperson 4: (…) Alltså det finns ju alltid en risk när man delar något att det.. att man inte är  

helt 100% källkritisk men jag försöker ändå hålla en viss nivå liksom i att jag vet ungefär vad jag  

delar och gillar och så där. (…) 

Intervjuperson 5: (…) Men det är just det faktumet att i med att det är så mycket som kan spridas  

och delas och folk gillar ju att krydda på både sanningar och osanningar. Så man har blivit mer  

skeptisk till både det man ser och läser. Och är det något som har delats från en nyhetssida eller  

liknande och då kan man ju gå ut på internet och kolla om det stämmer. (…) Men jag skulle nog  

säga att jag är källkritisk absolut. 

En viktig aspekt av riskbedömning för en användare är att vara källkritisk med den information som 

den möter på Facebook. En person som kan se kritiskt på information och är medveten om vilka 

källor som är pålitliga minimerar risker för att luras av felaktig information. Eftersom information 

enligt  Miller  och  Melton  (2015)  anser  att  den  information  som delas  på  sociala  nätverk  som 

Facebook blir publik information riskerar användare då att dela felaktig information som andra kan 

se. En deltagare i studien påpekar hur lätt det blir att sprida politisk information på Facebook och 

hur det blir kommunikation rakt in i folkhemmet.

Intervjuperson 6: Alltså, dom politiska riskerna är väl att det blir lätt att sprida informationen,  
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den kan  ju vara  sann för  all  del,  det  är  lättare  att  sprida  politiska  budskap överhuvudtaget.  

Oavsett om det är vänster, höger eller extrem center om det nu finns någon sådan, jag vet inte.  

Men sociala medier används ju jättemycket för att vinna hela tiden oavsett om du är ledande  

debattör  eller  SvD  eller  Jimmie  Åkesson  eller  Stefan  Löfven.  Så  det  är  klart  att  det  är  en  

kommunikation rakt in i folkhemmet. (…) 

6.4.2 Propaganda 

Vid diskussioner kring politiska risker uppkom det även att några av intervjudeltagarna uppfattade 

det som att mycket av informationen som sprids på Facebook är propaganda. De menar också att 

det är en plattform där det är väldigt enkelt att sprida propaganda och att det är en risk, eftersom 

propagandan inte bara behöver vara falsk utan att den också kan vara kränkande för någon eller 

några.

Intervjuperson 7: Det är jättemycket propaganda på Facebook tycker jag. Allt politiskt när det  

närmar sig val och nu det som hände i Paris. Mycket propaganda om muslimer just nu tycker jag.

Intervjuperson 8: (…) Det är ju väldigt lätt att sprida sin propaganda på Facebook. Och som jag  

sa  innan  så  är  det  väldigt  lätt  att  sprida  sin  information  på  Facebook  utan  att  ha  någon  

källhänvisning. Klickar  man upp det och kollar lite så ser man ju att det är en person på en vanlig  

hemsida som suttit och skrivit det här utan att det är så. Det finns ju risk för spridning av falsk  

propaganda på Facebook det tycker jag. Men sedan om man ska se det som risk, det som blir  

risken är att man sprider falsk information i politiskt syfte. (…) 

6.5 Risker angående integritet

Studien gav nog dem allra största resultaten som skulle kunna hjälpas förstå i relation till Ulrich 

Becks (2012) teori när det kom till frågor och teman som behandlade integritet på något vis. Här går 

det tydligt att se ett mönster att om medvetenhet och kunskap finns kring möjliga risker är det mer 

troligt att en användare tar till åtgärder för att skydda sig gentemot potentiella risker som på något 

vis kan skada deras integritet. 

6.5.1 Sekretess 

Facebook har ett antal sekretessinställningar som gör att det går att skydda sig, det går exempelvis 

att välja att ha sin profil helt öppen, att låsa den till viss del eller låsa den helt så att enbart vänner 

kan se det som finns där. Det finns även andra inställningar vilket bland annat innebär att det går att 

blockera andra användare,  att  en användare måste acceptera taggningar innan de visas men det 

betyder inte att alla är medvetna om dessa inställningar.
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I resultaten visar det sig att det finns en medvetenhet kring att låsa sitt konto utifrån många 

olika anledningar men i slutändan handlar det om att inte dela med sig för mycket om sig själv. Det 

visar sig också att det inte tycks alltid vara så lätt att navigera sig runt inställningarna och om det 

skulle vara lättare skulle folk antagligen välja att bli mer privata. Detta skulle kunna förstås som att 

när kunskap kring något finns blir det lättare för en person att åtgärda potentiella problem (Beck, 

2012:33-34).

Intervjuperson 3: (…) Jag har ju också tänkt på att stänga ute information. Försöka låsa kontot så  

mycket  som  går,  folk  kan  liksom  söka  på  mig  men  man  kan  inte  komma  åt  så  jättemycket  

information. (...)  Man ser inte något om min person mer än att jag finns på Facebook, jag är bara  

den personen där. Men jag vet inte alls hur det är idag men så har jag försökt tänka innan. (…)  

Intervjuperson 5: (…) Det är inte så många som vet hur man kan sätta på det här med att du får  

välja om du vill va taggad i något eller vad som visas på din linje. Det är väldigt invecklat för  

många att kunna navigera sig rätt på sidan. De behöver göra det lättare för då tror jag folk skulle  

välja att göra det mer privat tror jag.

6.5.2 Arbete

I dem olika intervjuerna var diskussionerna stora kring hur Facebook, arbete och integritet kunde 

påverka  varandra.  Det  finns  en  stor  medvetenhet  kring  hur  en  användares  agerande kan skapa 

komplikationer för sitt nuvarande eller framtida arbete. Att en användare inte kan dela vad som helst 

utan att det till viss del kan påverka arbete tar i viss mån bort en persons rätt till integritet vilket 

enligt Delaney (2013) menar är att desto mindre en person delar om sig själv desto bättre. 

Resultaten visar också att hela helheten är viktig för vad som går att se på ens Facebook när en  

person börjar söka jobb. Det berör inte bara vad du skrivit eller delat men även reflektioner kring 

vad  för  profilbild  en  användare  har.  Om  du  delar  med  dig  av  saker  på  Facebook  som  inte 

överensstämmer med din arbetsgivares policy kan detta i sin tur få negativa konsekvenser.

Intervjuperson 3:  (…) Skulle  jag lägga upp en nakenbild eller någonting sånt  och den skulle  

publiceras så skulle det nog bli tuffare för mig att söka jobb om folk visste om det här. (…) 

Intervjuperson 4: (…) Det tänker jag att det måste ju vara arbetsgivare som kollar upp det ganska  

så lätt. Just nu tror jag att jag har en helt öppen sida, jag vet faktiskt inte själv men jag antar det  

för jag har inte gjort något aktivt val. Men om jag skulle börja söka jobb skulle jag nog ändra det.  

Jag skulle nog ändra profilbild med tror jag. (…)  
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Intervjuperson 7: Absolut gör det det. Jag vet ju att många arbetsgivare kollar på Facebook så det  

gör det ju absolut. Det hör man ju också om folk som fått sparken för att folk skrivit något om sitt  

jobb  som  inte  stämmer  överrens  med  policy  eller  förankring  så  det  tror  jag  absolut  har  

konsekvenser. 

I detta fall är det tydligt att det finns en stor medvetenhet kring vilka risker som Facebook kan 

orsaka när det kommer till arbete och arbetssökande och att användare faktiskt gör medvetna val för 

att minska riskerna.

6.5.3 Barn och integritet

Ett  tema  som  uppfattades  som  rätt  problematiskt  under  intervjuerna  var  barn  i  relation  till 

Facebook-beteende. Barn som inte själva har någon egen röst och kan göra ett aktivt val kring om 

dem vill vara med på Facebook eller inte, när föräldrar gör detta valet åt dem kan det uppstå olika 

risker och deltagarna gör det tydligt i den här studien att dem tycker att en användare åtminstone 

bör tänka efter innan om hur andra kan se på en bild på ett barn innan bilden läggs ut. 

Intervjuperson 5: (…) Jag tycker nog att lägger man ut bilder på barn, småbarn, då kan ju inte  

dom göra sin röst hörd. Vill man då som äldre kunna bestämma själv eller säga att det är okej att  

man är med på bilderna eller nej jag vill inte. Då kan man i alla fall säga åt sina föräldrar. (...)

Intervjuperson  6:  (…)  Jag  tycker  rent  allmänt  att  folk  är  oförsiktiga.  Jag  har  ju  mina  

integritetsglasögon på  mig  i  mycket  större  utsträckning  än  vad  många  andra  har  har  jag  ju  

förstått. (…) Bara man tänker efter hur bilden kan uppfattas innan man lägger ut den, det är nog  

bäst om barnen har kläder på sig i alla fall. Även om det är oskyldigt i föräldrarnas ögon. Skulle  

jag ge ett råd till föräldrar så skulle det vara att tänka efter innan de lägger ut bilder. Det är klart  

att man vill att systern i Australien eller föräldrarna i Kanada ska kunna se det eller i hemlandet.  

Det förstår jag ju, det är ju därför Facebook finns, men ett litet uns av eftertänksamhet innan man  

lägger ut någonting är ju bra. Det kan ju drabba barnet sen också kanske på längre sikt, bilderna  

kanske dyker upp igen när personen har blivit äldre. (…) 

6.5.4 Försäljning av personlig information

Ett användarkonto på Facebook består inte bara av diverse funktioner utan det finns även reklam 

vilket  är  en av Facebooks stora inkomst källor.  Reklamen går bland annat att  se vid sidan om 

nyhetsflödet, reklamen är i princip oundviklig att se om en person inte använder sig av någon typ av 

add-blocker. Människor påverkas olika av reklam men en sak med reklamen är tydlig och det är att  

den är riktad, den är riktad specifikt mot användaren och är baserad på sidor du tidigare besökt. Det 

blir då en fråga om Facebook säljer den informationen och tjänar pengar på att ge specifikt riktad 

25



reklam och detta är i sig en fråga om integritet. Bland deltagarna i studien finns det en medvetenhet 

om att reklamen är riktad och därför finns också en tro om att informationen har sålts vidare av 

Facebook. Detta upplevs som fel av Facebook.

Intervjuperson 3: (…) Dom säljer mig.

Intervjuperson 5: (…) Däremot om man ska vara lite teorikonspiratorisk så byggs ju reklamen på  

att man håller koll på vad det är man gillar liksom. Det tycker jag är lite fult av Facebook att dom  

kartlägger ju vad det är man gillar och då kan de lägga upp reklam efter olika personer. Det  

tycker jag inte Facebook får göra egentligen. (…)  

Under intervjuerna var lätt att uppfatta att dem flesta hade lagt märke till reklamen som finns på 

Facebook och att den var specifikt riktad gentemot deras tidigare sökningar på nätet. En deltagare 

påpekar hur ingenting är gratis och att Facebook-kontot kostar en ens integritet. Det som läggs upp 

på Facebook ägs då av Facebook, när en person laddar upp något accepterar den det. Facebook har 

rätten att göra vad de vill med de bilder och allt annat material en användare väljer att lägga ut där. 

Intervjuperson  6:  (…)  Ingenting  är  ju  gratis  egentligen,  du  har  ju  ditt  Facebook-konto  på  

bekostnad av din integritet. Särskilt  om du tänker på att dom äger allting du laddar upp där.  

Laddar du upp alla bilder du har på din bebis där så får dom använda materialet i annonssyfte, så  

om dom tycker att dom behöver bilder på bebisar till exempel till en annonskampanj så kan dom  

ta dina bebisbilder och göra om dom till reklambilder och rikta den reklamen. Det kan du inte  

förhindra eftersom när du laddar upp dina bilder på Facebook ger du även ditt medlåtande till att  

dom får använda bilderna, genom att du laddar upp dom så accepterar du användaravtalet. 

6.6 Sammanfattning av analys och resultat

Utöver de fem olika teman som nämnts så finns det vill jag sammanfatta det med att nämna några 

av de olika strategier för att minimera risker som deltagarna nämnde under intervjuerna. En strategi 

är att se över vilka källor som information kommer ifrån, om det är en källa som går att lita på. Att 

vara kritisk till den information som finns på Facebook och att ha en medvetenhet kring att allting 

inte behöver vara sant.

Intervjuperson 4: (…) Man kan ju googla saker rätt snabbt för att kolla källor om man är osäker.  

Men oftast är men.. är det från new york times, dn eller svt kan man ju oftast lita på att det är  

trovärdiga källor. (…) 

Intervjuperson 7: Jag brukar sällan dela politiska saker men om jag gör det så gör jag det från  
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källor som jag litar på.

I en av intervjuerna förklarar en av deltagarna hur en användare helt enkelt bör tänka efter innan 

den postar saker för att minimera potentiella risker. Att titta på informationen från flera vinklar och 

vara medveten om att vissa saker kan uppfattas olika av olika personer.

Intervjuperson 6: (…) Tänka efter innan jag postar. Jag skriver sällan ut typ åsikter och sådana  

grejer. Tänker efter innan du postar, vilka är målgruppen, kan det missuppfattas och andras som  

inte förstår. (...) Tänk efter innan man skriver hur det uppfattas, hur det kan missuppfattas, vänd  

och vrid på det. Jag tittar ofta både en och två gånger innan, speciellt om det har med åsikter och  

göra. (...) Tänk efter innan är smartast.

Att ha koll på sina sekretessinställningar och även se över sitt beteende. Strategi på detta ges som 

exempel att en användare ser över vilka vänner som accepteras, återigen vad som postas och vilka 

bilder som läggs upp. 

Intervjuperson 8: Ja det har jag väl. Jag tänker på vilka jag är vän med på Facebook, jag tänker  

på vad jag gillar på Facebook, jag tänker på hur jag uttrycker mig på Facebook, jag tänker på  

vilka bilder jag lägger ut på Facebook bland annat. Så försöker jag begränsa mitt risktagande.  

Jag försöker även hålla koll på vilka som följer mig. (...) Men annars sådär vardagligt om det är  

någon  speciell  jag  vill  skydda  mig  ifrån  så  tänker  jag  vilka  vänner  jag  accepterar.  Jag  är  

medveten om mina sekretessinställningar.

De flesta exempel på strategier för att minimera risker är saker som kan härledas till kunskaper och 

medvetenhet kring potentiella hot eller risker de kan utsättas för. Om de har någon typ av erfarenhet 

av dessa sedan tidigare förenklar det för användaren att skapa en riskreducering. Riskerna som finns 

på Facebook är risker som användare på Facebook till mesta dels skapar själva genom att inte vara 

tillräckligt restriktiva i sitt användande. 

Ulrich  Becks  teori  kring  riskbedömning  verkar  i  många  fall  kunna  understödja 

intervjudeltagarnas tankar kring hur de skyddar sig på Facebook. Främst i det fall där medvetenhet 

utgör den viktiga punkten för att en person ska ta till åtgärder för att skydda sig. Teorin kan därför 

uppfattas som väldigt allmän och bred, kanske har det även blivit en typ av common-sense i vårt  

samhälle att skydda sig mot människor som möjligtvis skulle kunna skada en på något vis. Detta 

kanske eftersom det i media hela tiden florerar varningar och uppmaningar på vad en person bör 

och inte bör göra. Simon Cottle (1998) nämner bland annat hur  massmedia utgör en vital punkt i att 

uppmärksamma risker i samhället. 
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Det är till viss del möjligt att med hjälp av Becks teori att förstå riskbedömningsprocessen 

utifrån vissa utgångspunkter, exempelvis vilken information en användare väljer att dela om sig 

själv och väljer bort den information som potentiellt skulle kunna skada arbetssökande, men det är 

inte möjligt att göra den generaliseringen då denna studie inte är tillräckligt omfattande.

7. Slutsatser
För att besvara den ursprungliga frågan ”Hur ser riskbedömning ut bland användare på den sociala  

nätverkstjänsten Facebook?” och dess underfråga  ”Vilka risker är Facebook-användare medvetna  

om och hur skyddar de sig mot dessa?” har intervjuer gjorts med tio olika Facebook-användare 

kring deras vanor på Facebook utförts för att se vad de betraktar som risker och vad de gör för att  

inte utsätta sig för dessa. 

Dem viktigaste resultaten som går att se i den här studien bland de tio deltagande är att det  

finns en medvetenhet kring risker och dem som är medvetna om risker gör i de flesta fall något åt  

dessa genom låsa sitt konto eller selektivt och begrundande välja vad de låter andra människor se på 

Facebook. De tydligaste resultaten är kopplade till frågor kring integritet då många av de deltagande 

förmedlade en känsla av att de behöver skydda information om sig själva, de vill exempelvis inte bli 

kartlagda. Det var mycket reflektioner kring hur Facebook-användande kan påverka arbetssökande 

eller framtida arbete. Deltagare beskrev hur dem inte vill att deras arbetsgivare ska kunna ta del av 

någon information som på något vis kan leda till att dem inte blir anställda eller får sparken vid ett 

nuvarande arbete. För att förhindra dessa saker så menar flera av de deltagande att det finns många 

saker en person ska akta sig för på Facebook, till exempel att kanske inte dela med sig av starka  

åsikter  som kan uppfattas kränkande av någon annan.  Det  fanns även tankar  om att  en proper 

profilbild är viktig.

Både  delen  som  behandlade  risker  kring  integritet  och  delen  kring  hälsorisker  visar  att 

Facebook har ett stort inflytande på hur människor lever sitt liv. Dessa två kan möjligtvis krocka 

med varandra, en person delar bilder och tankar för att visa vem hen är vilket i sin tur kan leda till 

att personen kanske mister en anställning för att det inte överensstämmer med företagets policy. 

Samtidigt så är det dock tydligt bland vissa av de intervjuade att de inte alltid tycker att alla 

andra tänker efter på Facebook innan de delar saker, vilket de menar kan få komplikationer för 

andra människor. Källkritik var ett ämne som genomsyrade nästan alla intervjuer, vikten av att en 

användare tänker efter innan den delar något, inte bara på hur det kan uppfattas av andra utan även 

vart  informationen kommer  ifrån  och om det  är  en säker  källa.  Detta  är  bland dem viktigaste 

resultaten  i  studien  då det  följde med i  alla  intervjuer;  att  veta  vart  information  kommer ifrån 
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reducerar risker och andra komplikationer.

Det finns alltså en medvetenhet och kunskap om potentiella risker i viss grad, användare verkar 

i många fall välja att ändra saker för att skydda sig. Detta gör dem eftersom de har kunskap eller på  

något vis tidigare erfarenhet kring vad ett visst agerande kan ha för konsekvenser på Facebook. 

Ulrich  Becks  teori  om  erfarenhetslogik  skulle  möjligen  kunna  stödja  vissa  aspekter  av  hur 

riskbedömning görs på Facebook men en mer omfattande studie skulle krävas för att faktiskt kunna 

bekräfta den här observationen. Riskbedömningen som görs verkar  till  stor del härledas utifrån 

kunskap och erfarenheter och i relation till detta visar resultaten att erfarenheten inte behöver vara 

personens egna, utan det kan även vara andras dåliga erfarenheter på Facebook som påverkar en 

användares beteende (Sandstig, 2010:129).

Detta skulle kunna förstås utifrån Ulrich Becks teori om risksamhället. Men hans syn blir också 

en form av allmän synvinkel på det hela, möjligtvis vad en person har lärt sig överhuvudtaget i livet 

hjälper den att skydda sig från risktagande, vilket inte enbart behöver vara kopplat till Facebook 

utan även kan ha förankring i det vardagliga livet. Det är omöjligt att göra generaliseringen av att  

den här studien skulle kunna bekräfta Becks teori om erfarenhetslogik då studien inte innefattar 

tillräckligt  många  människor.  Men  det  är  fullt  möjligt  att  kunna  betrakta  vissa  aspekter  i 

intervjuerna utifrån Becks teori som skulle kunna återspegla hans tankar kring erfarenhetslogik.

En sak som komplicerar det hela som inte har med omfattningen av studien är att de deltagande 

inte alltid har helt överensstämmande syn på vad som räknas som risker. En del av de deltagande ser 

lättare på saker som till exempel att dela bilder på barn, en del ser inga problem med det medan 

andra väldigt bestämt tycker att människor ska vara försiktiga med det. Vissa av intervjudeltagarna 

bekymrar sig inte över inbrott  på grund av vad dem postat  på Facebook medan vissa visar en 

betydligt större oro kring det. Trots medveten erfarenhet är det inte i alla fall som personer agerar 

efter den utan det finns tillfällen där personen förbiser dessa. Men att dem väljer att förbise saker 

betyder nödvändigtvis inte att dem inte har reflekterat kring ämnet utan snarare att de vill göra på 

sitt egna vis.

Vad den här studien kan visa är att de användare som intervjuats använder sig av erfarenhet för 

att göra riskbedömning men det är inte enbart beroende utav erfarenhet utan också av vad dem 

personligen uppfattar som risker och alla uppfattar inte samma saker som lika riskfyllda även om de 

kan besitta erfarenhet från sig själva eller andra människor som varit negativ.

8. Diskussion
Resultaten som har analyserats i studien visar att det skulle kunna vara möjligt att förstå användares 

29



agerande kring riskbedömning på Facebook utifrån Ulrich Becks (2012) teori kring erfarenhetslogik 

delvis. Men för att kunna se om detta verkligen stämmer hade en mer omfattande studie krävts. 

Möjligtvis en kombination av gruppintervjuer där användare hade kunna pratat och resonera med 

varandra om sitt användande. Det är en för liten grupp av människor som intervjuats för att just nu 

kunna konkludera att Becks teori går att applicera på materialet dock är det fullt möjligt att förstå 

vissa  av  deltagarnas  resonemang  utifrån  hans  teori.  Om jag  hade  varvat  mina  intervjuer  med 

gruppintervjuer hade jag kanske fått fram mer information kring deltagares tankar. Gruppintervjuer 

hade kanske inte uppfattats som lika formellt och personerna hade möjligtvis kunnat känna sig mer 

öppna  medan  flera  olika  infallsvinklar  kommit  fram  samtidigt  som fler  intervjuer  hade  blivit 

intervjuade.  Det  går  även  att  tillägga  att  erfarenhet  verkar  vara  en  viktig  aspekt  inom 

riskbedömningen, men riskbedömningen görs inte enbart utifrån erfarenhetsperspektivet utan det 

finns andra viktiga komponenter, som att alla inte betraktar saker på samma sätt.

Dock så verkade de flesta av de som intervjuades vara medvetna om potentiella risker samtidigt 

som dem menade att  andra inte  var  det.  Detta  blir  problematiskt  eftersom de  själva  påstår  sig 

bedöma risker medan dem ofta inte tycker att andra gör det i lika stor utsträckning. Innebär detta att 

de kanske inte vill erkänna under intervjuerna att det inte alltid tänker på potentiella risker eller att 

det jag som har fått  tag i  deltagare som enbart  är  väldigt medvetna om risker.  Det vore därför 

intressant att göra en observations studie på just Facebook för att där se i första hand hur användare 

agerar när de utsätts för risker. Vid intervjuerna ges det en bra inblick i hur människor tänker och 

reflekterar kring olika frågor men det hade varit extra intressant att komplimentera studien med 

observationer då det inte finns något som säkert säger att en intervju får ut en persons tankar. Detta 

eftersom personen som intervjuas filtrerar det den vill säga i sitt huvud innan den väljer att dela med 

sig av det.   

Trots att denna studie inte kan bidra med några generaliseringar kan den ändå ligga till grund 

för vidare forskning kring ämnet eftersom det material som finns visar att erfarenhet är en viktig 

aspekt vid bedömning av risker. 
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Bilaga 1
Intervjuguide – Facebook i ett risksamhälle
Information om samtycke till inspelning, syfte, anonymitet och frivillighet.

Godkännande av inspelning.

Mitt syfte med denna intervju är att studera Facebook-användares riskbedömning på Facebook. 
Materialet kommer endast användas i min c-uppsats. Du är anonym och kommer enbart benämnas 
som intervjuperson i mitt material. Det är helt frivilligt och du har möjlighet att avbryta när du vill.

Inledning
Kan du berätta om när du började använda Facebook och din uppfattning om facebook.

Kan du berätta hur du använder Facebook, utveckla gärna och ge gärna exempel!

Kan du berätta om Facebooks betydelse för dig; både positiva/negativa.

Risker
Berätta allmänt vad du ser finns för risker med och på Facebook?

• Statusuppdateringar/bilder som läggs ut om semester/alternativt bortrest
• Platsangivelser
• Risker kring jobb/jobbsök i framtiden
• Undvikit att gilla/kommentera för att undvika att andra ska se det i sitt nyhetsflöde
• Bilder på barn, bilder på nakna barn
• Bilder och videos med våldsrelaterat innehåll
• Hälsorisker - imageskapande, tidskrävande?
• Utmaningar (Exempel: ice-bucket challenge, försvinna i 72 timmar, svepa en öl)
• Delningar av försvunna personer
• Källkritik/Behandling av information
• Politisk information
• Propagandaspridning
• Reklam
• Ekonomiska konsekvenser

Otrygghet/trygghet
Har du någon gång blivit eller känt dig hotad på Facebook?

Känner du dig trygg med den information som finns där om dig?

Hur behandlar du den information som finns om dig på Facebook?

Har du reflekterat över om Facebook säljer informationen de har om dig?

Hur behandlar du vänförfrågningar, taggar och sekretessinställningar?

Ger Facebook dig någon typ av trygghet? Kommunikation? Tröst? Hjälp? Ge gärna exempel!

Är det någon gång som Facebook har varit en givande informationskälla för dig? Utveckla gärna!
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Avslutning
Har du några strategier som du använder dig av för att undvika risktagande på facebook?

Kunskap/Reflektioner?
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