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Personlig integritet är av stor vikt för en sund utveckling av en 

individs identitet, psykiska hälsa och välbefinnande och påverkas av 

omgivningen. Personlig integritet är därför en viktig parameter i en 

psykologs terapeutiska arbete. Syftet med föreliggande kvalitativa 

studie var att undersöka hur psykologstuderande ser på personlig 

integritet i dagens individcentrerade samhälle med internet och sociala 

medier. Sju psykologstuderande på Stockholms universitet 

intervjuades. Resultatet av en tematisk analys visade att deltagarna 

ansåg att den personliga integriteten betyder olika mycket för olika 

individer, men uppfattas påverkas negativt. Möjligheten att behålla en 

hög integritet upplevs bli allt svårare. Internet tenderar också att 

påverka identitetsskapandet, särskilt hos unga. Kunskap och dialog 

framstår som vägen till ett sundare användande av internet. 

Framtidens psykologer kommer sannolikt att påverkas i sin 

yrkesutövning av den sänkta integriteten. Studien indikerar flera 

viktiga framtida forskningsområden och lyfter behovet av att belysa 

problematiken på psykologutbildningen. 

 

 

Begreppet integritet kommer från ett latinskt ord som betyder orörd, hel. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras personlig integritet som: ”Rätt att få sin personliga 

egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp.” 

Personlig integritet är av stor vikt för en sund utveckling av en individs identitet, 

psykiska hälsa och välbefinnande (Gehrels, 2000). Den personliga integriteten kan ses 

som en viktig ”kompass” i en människas liv. En individs personliga integritet påverkas 

dock av omgivningen (Gehrels, 2000). Utan personlig integritet riskerar individen att 

utsätta sig själv för upplevelser, sammanhang och människor som inte gagnar den egna 

personen. Integritet kan också antas ha en viss koppling till andra egenskaper som 

civilkurage och personligt ansvar. Enligt Nationalencyklopedin definieras civilkurage 

som: ”Mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk”. Just 

kopplingen mellan integritet och civilkurage har uppmärksammats i tidigare forskning 

och bland annat diskuteras i en artikel av Duska som menar att individen riskerar att 

förlora sin integritet utan civilkurage (Duska, 2013). Personlig integritet är därför också 

en viktig parameter i en psykologs terapeutiska arbete, både för patienten och för 

terapeuten själv. 

 

Personlig integritet är inte heller ett statiskt begrepp utan påverkas av den samtid som 

individen lever i (Gehrels, 2000). Det är följaktligen av intresse att undersöka om synen 

på och förhållningssättet till integritet är på väg att förändras i dagens samhälle mot 

bakgrund av den tekniska utvecklingens framsteg och det ökade fokuset på individen. 

Det är också av intresse att belysa hur den här utvecklingen påverkar unga människors
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personliga integritet och utveckling av en personlig identitet och en sund självbild, då 

de är vår framtid. Blivande psykologers uppfattning om dessa frågor är av särskilt 

intresse då det på olika sätt kommer att påverka deras framtida yrkesutövning och detta 

inte undersökts tidigare.  

 

Föreliggande studie undersöker hur psykologstuderande ser på personlig integritet i 

relation till dagens individcentrerade samhälle med internet och sociala medier. Detta 

har gjorts genom teman som belyser begreppet integritet ur lite olika perspektiv, såsom 

den moderna informationsteknologin och olika trender i dagens samhälle. 

 

Integritet och modern informationsteknologi 

I dagens samhälle gör den moderna informationsteknologin med internet, smarta 

telefoner och sociala medier det möjligt för individen att exponera sig själv för 

omvärlden på ett helt annat sätt än någonsin tidigare (Frisén & Hwang, 2006). Detta 

påverkar den personliga integriteten på flera sätt och nya frågeställningar om vad 

integritet är, hur man skyddar sin personliga integritet samt olika etiska frågeställningar 

aktualiseras. Exempelvis blir frågor som om en individ verkligen kan skydda sig mot att 

få personlig information publicerad på internet mot sin vilja och medföljande risk för att 

utsättas för exempelvis näthat (Kizza, 2013; Kowalski, Limber & Agatston, 2008) 

aktuella.  

 

Internetvana. Hur stor vana, kunskap och intresse individen har av att använda 

och vistas på internet har stor betydelse för hur individen påverkas av sin vistelse där. 

Forskning visar att internetanvändandet ser olika ut i olika åldersgrupper. Thayer och 

Ray har i en undersökning bland annat studerat hur skillnaderna på internetanvändandet 

ser ut relaterat till olika ålderskategorier och kunde identifiera en skillnad. Unga 

individer tenderar att bygga fler relationer med vänner och använda internet mer som ett 

kommunikationsverktyg än medelålders och äldre personer. Det visade sig också att 

personer som är mer vana och frekventa användare av internet också tenderar att 

använda internet mer för kommunikation och relationsbyggande (Thayer & Ray, 2006). 

Inom viss forskning pratar man redan idag om “digitala infödingar” och “digitala 

immigranter”, där digitala infödingar är de yngre generationer som växer upp nu och är 

födda i en tid då internet och annan modern teknologi funnits i deras liv sedan tidig 

ålder och digitala immigranter är de äldre som levt under den tid då dessa inte fanns 

(Harris, Warren, Smith & Carey, 2011). 

 

Rätten till ett privatliv och anonymitet. Integritet kan också handla om rätten till  

ett privatliv. Rätten till ett privatliv kan också kopplas till rätten att vara anonym. Detta 

kan bli problematiskt på internet där all aktivitet lämnar digitala spår (Floridi, 2014). 

Viljan att vara anonym och bevara sitt privatliv är också mycket känslomässigt kopplad 

och kan väcka starka känslor hos individer (Stark, 2016). Det finns idag ett antal 

tekniska metoder vars syfte är säkerställa anonymiteten på internet (Savchenko & 

Gatsenko, 2015). Ingen metod är dock hundraprocentig säker, men syftet med dem 

handlar främst om att göra det så krångligt och tidsödande att spåra en person som 

möjligt, så att det i sig avskräcker sådan aktivitet. Problem med anonymitet tas upp i en 

artikel av Gold som också slår fast att det inte går att vara helt anonym på internet idag 

(Gold, 2013). Anonymitet på internet och hur det påverkar oss är särskilt intressant ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv och det finns både för och nackdelar med anonymitet 
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(Christopherson, 2007). En fördel kan exempelvis vara inom arbetssammanhang där 

annars status och personliga relationer kan hämma kreativiteten och skapa rädsla för 

repressalier. Anonymitet kan också vara bra för marginaliserade grupper som kan göra 

sig hörda utan att dömas på förhand. Baksidan är naturligtvis de personer med 

antisociala tendenser som börjar uppvisa olika former av förövarmentalitet. Ett nytt 

begrepp som representerar motsatsen till ”anonym” har utkristalliserats; ”nonymitet”, 

vilket betyder något som är offentligt känt och ett bevisat accepterat faktum (Zhao, 

Grasmuck & Martin, 2008). 

 

Cybermobbning. I nära koppling till rätten till ett privatliv och anonymitet finns  

fenomen som cybermobbning och näthat upp. Det finns idag en hel del litteratur och 

forskning om cybermobbning, också kallat elektronisk mobbning, och det definieras 

som mobbning genom E-post, snabbmeddelanden (IM), i ett chattrum, på en webbplats 

eller genom digitala meddelanden eller bilder som skickas till en mobiltelefon 

(Kowalski et al., 2008). Särskilt unga människor drabbas hårt av den här typen av 

trakasserier. Inte minst skolor jobbar därför intensivt med att motverka och stävja 

cybermobbningen och dess konsekvenser (von Marees & Petermann, 2012).  

 

Internets potential. Internet är ett oerhört kraftfullt kommunikationsverktyg som  

inte går att jämföra med något annat människan skapat. Internets enorma kraft ger 

fantastiska möjligheter och hjälper och underlättar människors vardag och höjer deras 

välbefinnande på många sätt. Samma kraft kan dock användas på förödande sätt vilket 

inte minst olika former av kriminalitet som droghandel, trafficking och terrorism är 

hemska exempel på (Kizza, 2013). Den stora räckvidden och gränslösheten är både en 

enastående tillgång, men skapar också problem eftersom det är svårreglerat och 

oskyddade människor kan komma till skada. Detta då det nu finns en möjlighet för 

illasinnade personer och kriminella att faktiskt ta sig ända in i en persons hem via en 

internetuppkopplad dator. Det här är något som lagstiftare världen över nu brottas med 

för att hitta fungerande regleringslösningar på (Wang, 2016).  

 

Etik och reglering. Etik och dess betydelse på internet är följaktligen allt mer  

viktigt att uppmärksamma. Det handlar inte bara om förhållningssätt och etiska 

dilemman utan om näthat, kriminalitet, artificiell intelligens, virtuell verklighet, 

anonymitet och rätten till ett skyddat privatliv, smarta mobilers intåg och utbredning 

och så vidare (Kizza, 2013). Professionella riktlinjer för användandet av sociala medier 

för vårdpersonal av alla slag växer fram allt mer (Henderson & Dahnke, 2015; Kind, 

2015; Lee Ventola, 2014). Även andra typer av etiska regler och riktlinjer för 

vårdpersonal utarbetas, som exempelvis strategier för användandet av civilkurage inom 

vården (Lachman, 2010). Sannolikt kommer anpassad etik och regler för internet växa 

fram med tiden. 

 

Stress- och beroendeproblematik. Internet och sociala medier skapar också  

mycket stress och det forskas idag en hel del på detta (Lim & Choi, 2015; Reinecke, 

Quiring, Stark, Aufenanger, Beutel, Dreier & Müller, 2017). Stressen beror dels på det 

höga tempot i samhället men också på mer eller mindre allvarlig beroendeproblematik 

kring olika digitala kanaler. Det forskas även mycket på detta område, bland annat vad 

gäller internet generellt (Mushtaq & Shafiq, 2015; Stip, Thibault, Beauchamp-Chatel, & 

Kisely, 2016;) och mobiler (De-Sola Gutiérrez, Rodríguez de Fonseca & Rubio, 2016; 
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Lin, Chang, Lee, Tseng, Kuo, & Chen, 2014). Den mänskliga evolutionen har inte 

heller hängt med i den rasande snabba teknikutvecklingen, vilket ytterligare bidrar till 

att vi som människor upplever stress (Santrock, 2015). Beroendeproblematiken har även 

en kognitiv påverkan, vilket stöds av forskning som visar just på kopplingen mellan 

stress och internet och hur det påverkar kognitionen. En vanlig reaktion i problematiskt 

internetanvändande är att man använder internet som ett flyktverktyg för att slippa ta tag 

i sina egna problem (Senol-Durak & Durak, 2017).  

 

Psykologer på internet. Ytterligare ett fenomen som har bäring på den personliga 

integriteten är att en del terapi idag bedrivs via internet och att också patienternas 

journaler lagras på databaser som är tillgängliga via internet på olika sätt. Psykologer på 

nätet kommer allt mer som ett komplement och för vissa typer av behandlingar. Det 

finns exempel både på behandling av ångest (Berger, Caspar, & Boettcher, 2014) och av 

depression (Cuijpers, & Riper, 2014). Nätterapi är också kostnadseffektivt och det finns 

därför en viss oro bland psykologer idag att denna behandlingsform ska konkurrera ut 

det fysiska mötet och ta över psykologens roll. Denna oro är dock sannolikt överdriven 

då nätterapi lämpar sig bäst för enklare typer av terapi (Barrett & Gershkovich, 2014; 

Moessner, Bauer, Ozer, Wolf, Zimmer & Kordy, 2013). Dagens psykologer behöver 

därför lära sig förstå internet och dess förutsättningar, både dess förtjänster och 

baksidor. Kontinuerliga utvärderingar av olika nätterapilösningar är särskilt angeläget 

då det är en ny terapiform och bör också göras för att modifiera och utveckla 

terapiformen och säkerställa att den fungerar tillfredställande så att kvalitén säkras 

(Gieselmann, Bockermann & Pietrowsky, 2015). Både terapi via nätet men också 

allmän hantering av journaler via nätet kräver hög IT-säkerhet.  

 

Framtida vårdbehov. Forskning visar vidare på en hel del framtida vårdbehov i  

relation till internet, sociala medier och individcentreringen i samhället, vilket kommer 

att få psykologiska konsekvenser och skapa psykisk ohälsa. Dessa individer kommer 

psykologer med nödvändighet behöva behandla och samtidigt ställas inför nya 

integritetsrelaterade och etiska problem. Forskning visar att människor kommer att söka 

hjälp för mycket som är relaterat till sociala medier, särskilt vad gäller unga personer 

(Rafla, Carson & DeJong, 2014), beroende av ny teknik (Carbonell, Guardiola, Fuster, 

Gil & Panova, 2016; Cleary & Thomas, 2017), ångest och depression, stress (Lim & 

Choi, 2015; Reinecke et al., 2017) och i relation till utseendefixeringen. Därför är det 

särskilt intressant och viktigt att studera hur våra blivande psykologer ser på just 

integritetsfrågan i relation till ett individcentrerat samhälle, internet och sociala medier.  

 

Integritet och trender i samhället  

Individualism och narcissism. Men det är inte bara tekniken som kan antas  

påverka individers personliga integritet. Även andra trender och strömningar i samhället 

påverkar individens syn på integritet och förutsättningar att värna om den. 

Individualism är en tydlig sådan trend i samhället idag (Frisén & Hwang, 2006). Om 

individualismen dras för långt uppstår narcissism och det finns idag forskning som tyder 

på att dagens individualistiska samhälle understöder narcissism och att terapeutisk 

behandling av narcissism behöver modifieras i kontexten av dagens samhälle (Paris, 

2014). Individualismen och narcissismen understöds och gynnas också av den moderna 

tekniken med masskommunikationsverktyg såsom internet och sociala medier och den 

individcentrering som har en tendens att frodas på internet (Dascălu, 2014).  
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Viljan att bli känd. I individualismens spår följer också en önskan att bli känd och  

älskad av en större publik (Frisén & Hwang, 2006). Kändishetsen i samhället leder till 

att det bloggas (Schickel, 2010) och vloggas (Berryman & Kavka, 2017) som aldrig förr 

i syfte att bli känd. YouTubers och deras extrema kändisskap är ett uttryck för jakten på 

kändisskap som utmanar många att försöka bli YouTubers (Lavaveshkul, 2012) i hopp 

om att tjäna massor med pengar. Kändisar får också en allt större betydelse ur ett etiskt 

perspektiv vilket kräver att de behöver ta ett större ansvar för sitt agerande i olika 

sammanhang (Choi & Berger, 2010). Internet är en av de största drivkrafterna bakom 

jakten på att bli känd och skapar ett beroende, men den skapar också psykisk ohälsa då 

det är få förunnat att uppnå sitt mål att bli känd (Choi & Berger, 2009).  

 

YouTubers. Ett specifikt fenomen kopplat till kändistrenden är alltså YouTubers. 

YouTubers definieras i Oxford English Dictionary (OED) som en frekvent användare av 

videodelningsplattformen YouTube och då särskilt någon som både producerar och 

visar sig själv i videoklipp på webbplattformen. YouTubers är speciellt intressant ur ett 

identitetsbyggande perspektiv, och då särskilt vad gäller unga människor, och i 

förlängningen ur ett integritetsperspektiv. YouTubers är idag idoler för många 

människor, i synnerhet unga, och tjänar massor med pengar på sin popularitet. 

YouTubers popularitet utgår från deras personlighet och förmåga att skapa en personlig 

kontakt med sina följare, men de är inte alltid bra förebilder för de unga. Som exempel 

på en sådan person är YouTubern Felix "Pewdiepie" Kjellberg. Han tjänar både massor 

med pengar och använder mycket svordomar i sina videos, vilket Beers Fägersten 

uppmärksammat i en studie av Kjellberg som fenomen (Beers Fägersten, 2017), 

förutom att han lockar till överdrivet spelande och gör en del tvivelaktiga uttalanden 

emellanåt. Hans popularitet bygger mycket på att han är personlig och intim på så sätt 

att han skapar en känsla av att du spelar med en kompis.  

 

YouTube är numera en plattform som det är möjligt att tjäna mycket pengar på och 

därför intressant även för företag. YouTube har utvecklats från att vara en plattform för 

produktion av egna videos till att bli ett forum där den enskilda individen kan komma i 

kontakt med och till och med bli kontrakterad av en agent (Lobato, 2016). YouTube är 

idag väldigt viktigt för unga människor på flera sätt. Det är inte bara en arena för 

nätverkande och kulturellt uttryck utan också en plats där identitet skapas i interaktionen 

med jämnåriga inte minst. Det är också på YouTube och annan social media som unga 

konsumerar sitt audiovisuella material idag, inte TV. Detta är centralt för förståelsen av 

YouTubes inflytande över de uppväxande generationerna (García Jiménez, Catalina 

García & Cruz López de Ayala, 2016). 

 

Demokrati, integritet och internet. En individs integritet har inte bara betydelse  

för utvecklingen av en sund självbild utan påverkar också individens interaktion med 

andra människor både i den privata och offentliga sfären och i förlängningen 

samhällsutvecklingen. I Sverige lever vi i en demokrati som bygger på människors 

engagemang och interaktion. Mycket av den här interaktionen sker idag via internet. 

Därför är det intressant att titta närmare på hur den personliga integriteten påverkas i 

dagens demokratiska kontext på internet och sociala medier. Internet har idag blivit ett 

forum för demokrati och debatt (Mößner & Kitcher, 2017). Här kan människor mötas 

och diskuteras och inhämta information. Internet har dock inte bara positiva effekter på 
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demokratin. Det kan också användas som ett medel till förtryck, exempelvis genom att 

utesluta grupper i samhället från den demokratiska processen och möjligheten att rösta i 

politiska val, om de inte har tillgång till internet (Nam, 2017). Demokrati och debatt på 

nätet påverkas också särskilt av trakasserier och näthat, något som i allra högst grad har 

bäring på individens personliga integritet. Uthängningar och ”mediedrev” får så mycket 

större spridning idag på grund av internet och därmed konsekvenser som är svåra att 

överblicka och reparera (Kowalski et al., 2008). Förut kunde den som blev utsatt för 

trakasserier flytta till en annan ort eller land, men det går inte idag. Även YouTubers är 

aktörer i detta då de använder sin plattform för att ta ställning i samhällsfrågor, 

exempelvis genom att lyfta HBTQ-frågor (Lovelock, 2017) och könsfrågor (Wotanis & 

McMillan, 2014), men också genom att YouTube blivit en ny arena för satir (Dias da 

Silva & Garcia, 2012). Bloggare som debattörer och nyhetsförmedlare spelar också 

större roll, men utgör därför också ett hot mot demokratin om individen inhämtar sin 

information därifrån och utan att vara källkritisk (Vraga, Edgerly, Wang & Shah, 2011). 

Ett annat problem med bäring på demokratin och den personliga integriteten är att det 

går lätt att på internet isolera sig i olika subgrupper och bara ta in likasinnades 

uppfattningar i sina flöden. 

 

Tempot och integritet. Ett annat fenomen som påverkar en individs integritet idag  

är det höga tempot i samhället och den snabba utvecklingen på alla områden, inte minst 

internet. Det skapar stress och gör det svårt att hitta tid för eftertanke. Detta kan i sin tur 

leda till att individen tullar på sin integritet på grund av att denne inte har tid att tänka 

efter eller göra det som krävs för att bevara den. Det kan också leda till att individen är 

för trött, vilket kan påverka omdömet negativt (Santrock, 2015). Detta är särskilt 

olyckligt i samband med internet och sociala medier. 

 

Ungas utveckling i relation till internet och det individcentrerade samhället 

I dag forskas det en hel del på hur barn och ungdomar påverkas av den moderna 

informationstekniken med internet och sociala medier. Bland annat finns det studier på 

hur unga (från småbarn till tonåringar och unga vuxna) påverkas av olika modern 

teknik, däribland internet sociala medier och spel (AAP, 2016; Roberts, Foehr & 

Rideout, 2005; Thayer & Ray, 2006). Särskilt hur tonåringar påverkas av internet och 

sociala medier är viktigt då de befinner sig i en kritisk fas av sin identitetsutveckling 

(Lalonde, Castro & Pariser, 2016; García Jiménez et al., 2016).  

 

Ungas önskan att bli kända. Vissa sociologer menar att vi lever i ett  

upplevelsesamhälle. Ungdomar sätter sin egen upplevelse och sina egna känslor i 

centrum för sitt engagemang och solidaritet och omtanke om andra hamnar i andra 

rummet. Ungdomar matas med att de är unika och kan bli kända i TV-program som Idol 

eller som Youtubestjärnor eller bloggare (Frisén & Hwang, 2006). Forskning visar att 

ungdomar går igenom en självcentrerad fas. Den här fasen har två huvudkomponenter – 

den inbillade publiken och den personliga myten (Santrock, 2015). Det innebär i korthet 

att de har en känsla av att vara ”på scen” hela tiden och att alla ser och hör vad just han 

eller hon gör. De har även en överdriven tilltro till sin egen betydelse och lever i tron 

om ”myten om sig själv” - att de är unika och oövervinnerliga. Ur det här perspektivet 

är det särskilt intressant att fråga sig hur detta individualistiska synsätt och de sociala 

medierna egentligen påverkar ungdomars utveckling av självbilden och den personliga 

integriteten. Det är också intressant att fundera på hur föräldrar och andra vuxna kan 
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stötta och vägleda de unga på ett konstruktivt sätt in i vuxenblivande och skapandet av 

en egen identitet.  

 

Unga och utseendefixeringen. Vi lever också i en extremt utseendefixerad värld  

som påverkar de unga i allra högsta grad, inte minst deras utveckling av en sund 

självbild. Unga hetsas mer än någonsin till kroppsfixering (Fardouly & Vartanian, 2016; 

Silva Torres, 2015), vilket understöds av träningsfixeringen. Just nu finns en trend på 

internet som kallas ”fitspiration” som är designad för att inspirera till en hälsosammare 

livsstil och som förespråkar träning och hälsosam mat. Den här trenden påverkar särskilt 

unga kvinnor negativt (Tiggemann & Zaccardo, 2015). Det skapas en falsk bild av 

verkligheten. Det är i högsta grad bildfixeringen på internet och sociala medier som 

driver på den här utvecklingen (Hum, Chamberlin, Hambright, Portwood, Schat & 

Bevan, 2011). Unga idag får ingen vila utan överöses ständigt med nya intryck.  

 

Ungas identitetsskapande och kognitiva utveckling. Identitetsskapandet är också  

en central del under uppväxten och forskning visar att både internet och sociala medier 

påverkar självbilden och identitetsskapandet (Lalonde et al., 2016; Zhao et al., 2008). 

Även ungas kognition påverkas både positivt och negativt av det moderna uppkopplade 

samhället. Det är inte bra om de unga är uppkopplade mot internet hela tiden då det 

stressar och påverkar både deras kognitiva utveckling och identitetsbyggande negativt 

(Senol-Durak & Durak, 2017). Samtidigt visar forskning att unga blir bra på att göra 

flera saker samtidigt, populärt kallad ”multitasking” (Mills, 2016; O'Neill, 2015).  

 

Ungas stress och teknikberoende. Problematiken med det beroende som ny teknik  

förorsakar och som både drabbar vuxna, ungdomar och barn, och är ett lavinartat 

ökande problem (Cleary & Thomas, 2017; Mushtaq & Shafiq, 2015). Unga människor 

idag lider också av mycket stress till följd av internet och sociala medier (Reinecke et 

al., 2017; Senol-Durak, & Durak, 2017), inte minst i skolmiljöer. Begreppet FoMO = 

Fear of Missing Out (Reinecke et al, 2017), vilket handlar om rädslan att missa något 

viktigt i livet om man inte ständigt är uppkopplad mot internet och sociala medier, är 

något som det pratas mycket om idag och som stressar unga särskilt. 

 

Unga och cybermobbning. Nätmobbning i samband med skolan ökar och skadar  

allt fler barn och ungdomar (Mason, 2008; von Marees & Petermann, 2012). I ett försök 

att stävja detta och komma till rätta med våldsutvecklingen, mobbning och trakasserier, 

hot och hat riktat mellan elever eller hela skolor, har man i Nordamerika börjat anlita 

företag som övervakar studenterna sociala mediavanor under och efter skoltid (Regan 

Shade & Rianka, 2016). Även om syftet är gott så väcker det frågor om barn och ungas 

rätt till ett privatliv och anonymitet (Harris, Warren, Smith & Carey, 2011). Skolan 

spelar också en stor roll, inte minst vad det gäller att stävja nätmobbning (Mason, 2008; 

von Marees & Petermann, 2012). Men skolan kan också utnyttja sociala medier i 

undervisningen för att motivera och inspirera barn (Mustacchi, 2008). Även andra 

vuxna som tar hand om unga människor behöver guidning, och ”manualer” utarbetas i 

olika sammanhang för detta (Rafla, Carson & DeJong, 2014). Barn behöver också 

föräldrars guidning i sociala medier (Hajirnis, 2015) och föräldrarna behöver även de få 

hjälp och stöd i föräldrarollen (Nikken & de Haan, 2015; Siegle, 2011). 
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Den här studien undersöker om synen på och förhållningssättet till integritet är på väg 

att förändras i dagens samhälle mot bakgrund av den tekniska utvecklingens framsteg 

och det ökade fokuset på individen, och hur blivande psykologer ser på den här 

utvecklingen - något som inte undersökts tidigare.  

 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien var att undersöka hur studerande på psykologprogrammet ser på 

personlig integritet i relation till dagens individcentrerade samhälle med internet och 

sociala medier. 

 

De frågeställningar gällande de blivande psykologernas uppfattning som studien utgick 

ifrån var: Vad betyder personlig integritet? Hur påverkar internet inklusive sociala 

medier den personliga integriteten? Vad påverkar den personliga integriteten i vår 

samtid? Hur påverkas unga människor utveckling av en personlig integritet i relation till 

dagens individcentrerade samhälle, internet och sociala medier?  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna kontaktades och rekryterades genom ett centralt mailutskick till alla som 

studerade på psykologprogrammet på Stockholms universitet och valdes ut i syfte att få 

en spridning i ålder och kön för att få ett kvalitativt representativt urval (Langemar, 

2008). I studien deltog sju personer, 5 kvinnor och 2 män, vilka studerade på termin 2 - 

4. De var mellan 22 och 46 år gamla. Deltagarna hade olika bakgrund vad gäller 

familjeförhållanden och studie- och yrkeserfarenhet. Fem av deltagarna hade egna barn i 

varierande ålder, alltifrån småbarn till tonåringar. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide 

användes. Intervjuguiden bestod av fem teman. Det första temat handlade om personlig 

syn på integritet. Det andra handlade om integritet i relation till den moderna 

informationsteknologin. Det tredje temat handlade om olika trender och fenomen i 

samhället såsom individualisttrenden, önskan-att-bli-känd-trenden samt ungdomars 

utveckling i relation till det moderna samhället. Det fjärde temat handlade om 

psykologens roll och framtid. Det femte och avslutande delen handlade om integritet i 

framtiden i det moderna samhället. Exempel på frågor som ingick i intervjuguiden var: 

”Vad är integritet för dig?”, ”Hur påverkar sociala medier ditt liv?”, ”Hur ser du på 

civilkurage ur ett integritetsperspektiv?”, ”Vad ser du för etiska frågeställningar som 

aktualiseras?” och ”Har ni pratat något om den moderna tekniken i relation till integritet 

på utbildningen hittills?”.  

 

Under intervjun följdes temana i ordning men inte alla intervjufrågor togs upp i ordning 

eller ställdes, om intervjupersonen redan svarat på frågan i ett annat sammanhang, eller 

om den inte kändes relevant beroende på tidigare svar. Ett öppet förhållningssätt 

tillämpades vid intervjuerna och intervjun styrdes mycket av vad deltagarna själva tog 

upp. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer följdes och intervjupersonerna informerades 

inledningsvis om syftet med studien och intervjuns upplägg. De gav också sitt samtycke 
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till att intervjun spelades in och informerades också om att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst. De informerades också om att materialet endast skulle 

användas i forskningssyfte och behandlas konfidentiell, samt att deltagarna skulle vara 

anonyma i studien och i möjligaste mån avpersonaliseras (Langemar, 2008).  

 

Alla intervjuer genomfördes i lokaler på Stockholms universitet utom en intervju som 

genomfördes i en lokal i anslutning till en deltagares hem. Deltagarna fick inte ta del av 

intervjuguiden innan intervjun utan syftet var att få ett spontant samtal kring det som 

kom upp under själva intervjun i anslutning till de olika frågeställningarna. Intervjuerna 

var 65 - 80 minuter långa. 

 

Analys 

Databearbetningen gjordes med tematisk analys. I analysen kombinerades förbestämda 

teman med empirstyrda (Hayes, 2000, refererad i Langemar, 2008). Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant. Sedan gjordes en genomgång av alla 

intervjuer då viktiga nyckelord och fraser plockades ut ur texten och intressanta citat 

markerades. Dessa sorterades först under de ursprungliga intervjutemana och 

analyserades sedan och strukturerades om till fyra huvudteman med underteman tills 

den slutgiltiga strukturen utkristalliserades. Viss insamlad data fick också sållas bort då 

materialet vart för omfattande. Det som sållades bort var det mesta som låg under det 

fjärde ursprungliga temat som intervjuguiden utgick ifrån som handlade om 

psykologens roll och framtid samt det femte temat om integritet i framtiden i det 

moderna samhället. Anledningen till att de slutligen valdes bort var (förutom att 

materialet var för omfattande) att svaren var av mer spekulativ karaktär, då de gällde 

framtida spörsmål. Citaten sammanfattades sedan under respektive tema till egen text. 

Alla intervjuer analyserades parallellt, tema för tema. Litteratur lästes parallellt med 

forskningsprocessen. Min egen förförståelse är att jag arbetat som kommunikatör, 

journalist, webbansvarig och digital strateg i sedan 1994. Det betyder bland annat att jag 

har stor teknisk kunskap och varit med och tagit fram olika strategier och policys för 

webb och sociala medier och annan digital närvaro samt arbetat med olika 

kommunikationsaktiviteter och varumärkesbyggande för olika verksamheter. I det 

arbetet har frågor som integritet varit en parameter.  

 

 

Resul tat  

 

Personlig syn på integritet 

 

Tolkning av integritet 

Intervjudeltagarna gav lite olika personliga tolkningar av begreppet integritet. Integritet 

kan tolkas som gränser, gränser för individen själv och för andra, gränser mellan 

människor och var gränsen går rent psykologiskt. Det handlar också om hur mycket en 

individ lämnar ut om sig själv, hur mycket man själv kan tränga sig på andra och hur 

individen förhåller sig till sina egna och andras gränser. En annan tolkning av integritet 

var att ha en känsla av att vara någon och att ha en egen vilja och stå upp för den. 

Avsaknad av integritet skulle då kunna innebära att det blir jobbigt för individen, 

eftersom denne då blir en slags ”medlöpare” utan egen vilja och förmåga att stå upp för 

sig själv - en moralisk vindflöjel. Att ha integritet handlar också om att vara i kontakt 
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med sig själv och det som är sant för individen och inte låta sig störas av allt för mycket 

yttre påverkan. En person med integritet ansågs vara någon som skyddar sin egen 

identitet och inte ”viker sig” på något sätt och inte alltid är till lags.  

 

De intervjuade var eniga om att integritet inte är ett statiskt begrepp som är opåverkbart, 

utan föränderligt både över tid, situation och social kontext. De som hade barn runt 

tonåren, tyckte sig se en generationsskillnad i förhållandet till integritet där de äldre ser 

integritet som viktigare än de yngre. Även personliga erfarenheter och personlighet 

ansågs av flera ha betydelse för hur pass mycket vikt en individ lägger vid den 

personliga integriteten. Integritet tycktes vara något som människor till viss del ”lär" sig 

över livets gång, just genom egna erfarenheter och upplevelser. Vikten av 

integritetsbyggande i en individualistisk kultur och att integritet byggs just i 

medvetenhet om att andra har integritet och fäster vikt vid det, togs också upp. En yngre 

deltagare hade inte reflekterat just över begreppets föränderlighet men hade en känsla av 

att man hade mer integritet förr. 

 

Personlig integritet.  

På frågan hur pass viktig integritet var för deltagare personligen skiljde dock svaren. En 

del värnade starkt om sin personliga integritet, medans andra rent intellektuellt hade 

förståelse för att integritet är viktigt, särskilt för vissa individer, men kände inget starkt 

känslomässigt behov personligen. En av de intervjuade uttryckte det så här: 

 

”Om jag ska vara ärlig kring integritet, så tycker jag att det är jätteviktiga frågor, 

alltså jag kan förstå att världen har förändrats väldigt mycket på väldigt kort tid, 

och att det finns faror i det, både på individnivå och större samhällsnivå. 

Samtidigt som jag kan känna att jag inte alltid känslomässigt känner den här... 

Ibland så blir det mer att jag förstår det i huvudet...” 

 

Ett påpekande som gjordes var att personlig integritet och exakt var den egna gränsen 

går kan vara väldigt känslosamt kopplad och kanske inte helt rationell eller lätt att 

motivera. Det handlar då mer om en upplevelse av vad som är okey och inte okey i 

enlighet med den egna integriteten.  

 

Personligt ansvar och integritet.  

Personligt ansvar. Det fanns en enighet om att varje människa har ett personligt  

ansvar för sitt agerande både på internet och i den fysiska världen. En synpunkt var att 

varje personligt val är viktigt eftersom det skapar vår framtid. En annan att det skrivna 

ordet är samma sak som det talade ordet. Det rådde dock skilda uppfattningar om 

huruvida personer tar sitt ansvar eller inte. En uppfattning var att människor tar det de 

ansvar de kan givet situation och förmåga. En annan att de flesta inte inser vilket ansvar 

de har då de är aktiva på nätet förrän något händer som ”sätter strålkastaren” på det. Det 

exemplifierades med ”superkändisar” på Instagram som först bara haft ett tiotal följare 

för att sedan ”upptäckas” och plötsligt bli jättepopulära. Ett annat exempel var att 

många nog skulle hålla med om att de, om de tillfrågades varför de delat en artikel, i de 

flesta fall inte skulle kunna ge en bra motivering. De skulle troligen få erkänna att det 

varken var särskilt genomtänkt eller källkritiskt och något de bara gjort för stunden.  
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Personligt ansvar och integritet. Det rådde också olika syn på huruvida det finns 

ett samband mellan personligt ansvar och integritet. En uppfattning var att en person 

kan ha integritet utan att ta personligt ansvar eftersom integritet och moral inte är 

sammas sak. Som exempel gavs en ond person som kan hålla sig till sin egen personliga 

integritet utan att för den sakens skull ta något personligt ansvar för sina handlingar. Ett 

annat synsätt var att det inte finns något spontant samband mellan integritet och 

personligt ansvar därför att det har att göra med vad det är som det ska tas ansvar för. 

En annan uppfattning var att de ändå hör ihop på något sätt, men är lite olika saker.  

 

Anonymitet. Frågeställningen väckte också andra funderingar. En åsikt var att det  

personliga ansvaret borde kopplas till begreppet anonymitet och att anonymitet enligt 

forskning tar fram dåliga sidor hos individer: 

 

”Jag vill koppla det här till anonymiteten. Jag skulle säga att det är ett av de stora 

problemen. Det är ju hyllat, men problemet med att vara anonym är att anonymitet 

gör människor lite grann till arslen. […] Ja, men om du kör bil till exempel, så 

händer det hela tiden. Och det är anonymiteten i praktiken. Där kan du se vad som 

händer när du blir anonym.” 

 

Civilkurage och integritet 

Civilkurage. En allmän uppfattning som framträdde var att civilkurage kan  

definieras som en aktiv handling att gå emot eller stå emot eller att kunna förhålla sig 

skeptisk till något som man personligen anser vara orättvist mot en grupp eller person 

eller moraliskt fel – att våga gå emot någon sorts konsensus. En annan koppling som 

gjordes var mellan civilkurage och att vara mån om andra människors välbefinnande. 

Som exempel på aktivt civilkurage nämndes att identifiera vissa kärnfrågor som man 

själv bestämt sig för att alltid reagera på som exempelvis rasism. Ett annat exempel på 

civilkurage kunde vara att delta i aktionsgruppen ”Jag är här” vars syfte är att vara en 

motvikt mot det organiserade näthatet och ge stöd till drabbade och motverka näthat på 

olika sätt. Deltagarna i gruppen går in i diskussioner i olika forum på internet och 

kommenterar och stöder personer som drabbas av olika hatkampanjer och osaklig kritik 

på internet. En allmän uppfattning var att civilkurage är väldigt viktigt. En åsikt var att 

det går att utveckla och öva civilkurage med ganska små medel genom att skapa och 

sprida goda exempel, exempelvis i skolan. 

 

Civilkurage och integritet. En uppfattning var att det inte finns ett självklart  

samband mellan civilkurage och integritet, då det är möjligt att ha integritet utan att ha 

civilkurage. Däremot hade flera deltagare svårt att se att det skulle kunna vara möjligt 

att ha civilkurage utan att ha någon form av integritet. Ett påpekande gjordes dock att vi 

alla bör vara ödmjuka inför det faktum att det är möjligt att ha både integritet och 

civilkurage utifrån sin egen övertygelse och världsbild, oavsett om den uppfattningen 

delas av flertalet eller inte. En annan synpunkt som kom upp var att det krävs någonting 

mer för att en person ska visa civilkurage och ställa sig upp agera på sina värderingar, 

och det är mod. Enligt det synsättet samvarierar rimligen mod och integritet i hyfsad 

grad, om än inte fullständigt. 
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Integritet och modern informationsteknologi 

 

Internet, sociala medier och annan modern teknologi 

Internetvana och konsumtion. De flesta av deltagarna använde sociala medier och  

alla var vana internetanvändare. De sociala medier som användes var: Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Snapchat, WhatsApp och Twitter. Andra internetkanaler och appar 

som användes var olika bloggar och vloggar och YouTube, on-lineprenumerationer på 

tidningar, on-line TV och podcasts. Det skiljde sig också hur mycket de intervjuade 

befann sig i ”flödet” på de sociala medierna, alltifrån några gånger per dag till i stort sätt 

hela den vakna tiden. En deltagare född på 90-talet kommenterade att hon förmodligen 

var en av de sista i sin generation som fortfarande stänger av sin mobil på natten – och 

det berodde främst på rädslan för ohälsosam strålning.  

 

Innan internet och nu. Flera deltagare ansåg att den tekniska utvecklingen gått 

så långt att den är omöjlig att stoppa internet, då fördelarna överväger nackdelarna. En 

uppfattning var att den tekniska utvecklingen ligger i linje med hur människan alltid 

letat efter och skapat nya kommunikationsmedel och sätt att kommunicera. Det 

upplevdes som en naturlig utveckling som kommer att hitta sin form, trots negativa 

konsekvenser. En annan spekulation som nämndes var tvärtom att det kan gå så långt att 

hela internet stängs ner eftersom det skapar för mycket problem. En av de yngre 

deltagarna har svårt att föreställa sig hur människor höll kontakten socialt innan internet 

och tänkte sig att folk kanske inte hade lika mycket kontakt med andra människor då. 

Hon trodde ändå att det var positivt på flera sätt, bland annat eftersom människor då 

kanske vågade vara mer själv (eftersom det inte fanns något alternativ), och då fick tid 

för eftertanke och egna tankar. Hon skulle också ibland önska att det var lite mer som 

förr, då vi inte hade den här ”parallellvärlden” som internet innebär runt omkring oss 

hela tiden:  

 

”Jag skulle nog önska att det var lite mer som förr i tiden ofta, för att man lever 

som... man har liksom en parallellvärld runt omkring sig hela tiden, som 

egentligen inte finns, och det tycker jag är lite obehagligt.” 

 

Olika personligheter och nätet. En reflektion som framkom var att olika 

personligheter påverkas olika av att vistas på internet. Extroverta personligheters sätt att 

förhålla sig till omgivningen kan göra att de triggas och fylls av energi av alla 

interaktioner och möten. De ser kanske inte heller någon större skillnad på att möta 

människor på nätet eller i det fysiska livet. Mer introverta personer kan däremot stressas 

av tempot och alla möten. All information och intryck kan kännas överväldigande och 

kräva tid att ”smälta”. 

 

Internet och sociala mediers påverkan på individers liv 

Integritet, förhållningssätt och internet. En av de intervjuade som jobbat i  

IT-branschen hade ideologiska invändningar mot att internet håller på att bli så 

kommersialiserat och hur det går emot hela idéen om internet och de öppna protokoll 

som styr webben och som kom när internet byggdes. Vem som helst kunde då sätta upp 

sin egen mailserver och ha kontroll över sin information. Även om det fortfarande finns 

kvar, är det på väg bort, och det tyckte han var störande ur ett integritetsperspektiv som 

hade med kontrollförlust att göra. Han ansåg också att slaget om integritet på nätet i 
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grunden är förlorat då FRA, NSA och andra redan nu kan få tillgång till privat 

information. Han jämförde med hans egen skoltid då han fick lära sig att 

posthemligheten var central, något som idag känns helt överspelat: 

 

”Loppet är ju kört på ett sätt eftersom FRA och NSA och andra sitter och lyssnar, 

och då har man ju redan förlorat integriteten. När jag gick i skolan då fick man 

lära sig att det här med... jamen att posthemlighet var något som var viktigt. 

Posten fick inte öppna och läsa andras post, att det var ett fundament i en 

demokrati. Det är ju inte bara överspelat, det är ju överspelat så in i jävla helvete.” 

 

Även flera andra deltagare upplevde övervakningen på internet som en negativ 

utveckling och ett utslag att av gränsförflyttning av vad som är acceptabelt, då vi tillåter 

denna övervakning för att vi tror att det förhindrar det vi är rädda för – terrorattentat och 

annan kriminell verksamhet. Övervakningen upplevdes inte som bra för den personliga 

integriteten, men flera deltagare hade mer eller mindre resignerat inför faktum. 

 

Positivt med internet. En åsikt var att det bästa med internet är tillgången på  

information. Det resulterar i att det blir betydligt mindre ”bull-shit:ande”, som det 

uttrycktes. Med det menades att det nu enkelt går att ”googla upp” svaren på sina frågor 

på en gång. Det gör att du inte längre behöver vänta tills du kommer hem eller gå till 

något bibliotek för att slå upp frågorna i uppslagsverk eller annat, utan direkt kan leta 

fram fakta. Det gör också att det nu för tiden är svårare att fara med osanning eller 

spekulationer som saknar grund. Det gör i sin tur att folk inte ”fastnar” i diskussioner på 

samma sätt som det gjordes förr. Det sågs som en mycket positiv utveckling, då det 

också leder till ökad kunskap. Det upplevdes också som väldigt positivt att det på 

internet i princip går att välja precis vilken information som du vill ha och ”skapa” en 

värld fri från exempelvis rasism (även om medvetenheten om baksidorna med sådan 

verklighetsanpassning påtalades). En annan uppskattad del av internet var de 

diskussionsgrupper och intressegrupper som växer fram på internet. En deltagare 

undrade hur hon skulle klara sig utan dem, inte minst det stöd och information de ger. 

En annan uppfattning var att det är positivt att det idag finns vloggare som Therese 

Lindgren med hennes vlogg ”Psyket” där hon öppet pratar om sin psykiska ohälsa, 

vilket bland annat innebär att hon pratar om sin panikångest. Hon ansågs förändra livet 

för många, framförallt yngre följare på ett positivt sätt, då de inte känner sig lika 

ensamma längre och vågar prata om hur de mår och får tips och råd om hur de kan 

hantera sina känslor. En annan förälder var dock inte lika imponerad och undrade vad 

det sänder för signaler till unga, förutom att det skapar ”moden” även i psykisk ohälsa.  

 

Negativt med internet. En allmän uppfattning var att det negativa med internet är  

att det lätt blir stereotypt, förenklat, polariserat och ytligt och ett starkt befästande av 

normer, vilket inte ansågs varken konstruktivt eller gynna öppenhet och tolerans. En 

åsikt var också att mycket av det som är hemskt i världen idag har med den digitala 

utvecklingen att göra. En etisk aspekt som återkommande kom upp var nätmobbning 

och uttryck för det, samt hur det ska kunna stävjas. En intervjuperson engagerade sig 

exempelvis aktivt mot näthat genom att delta i nätverket ”Jag är här”.  
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Förmågan att organisera sitt liv påverkas av internet. En åsikt var att den nya  

tekniken och internet är väldigt tidsbesparande och praktiskt på många sätt och hjälper 

till att skapa struktur på vardagen, inte minst genom att vi har tillgång till så mycket 

direkt via internet (bank, dokument, bilder o.s.v.). En baksida som en av de yngre 

påtalade var dock att man inte behöver vara så organiserad eftersom allt går att lösa. 

Glömmer du exempelvis dina skolpapper hemma så kan du hämta ner dom från någon 

lagringsplats på nätet istället. Du behöver inte heller fatta så många beslut utan kan 

skjuta dem framför dig hela tiden. Allt detta kan upplevas som väldigt stressande och 

outvecklande. 

 

Integritet, förhållningssätt och sociala medier. En vanlig uppfattning var att  

begreppet integritet lätt leder tankarna till sociala medier, eftersom det är där deltagarna 

oftast blev påminda om det. Erfarenheten var att det nästan dagligen uppstår 

gränsdragningar som behöver göras om vilken roll man själv ska inta i sociala kanaler. 

En annan vanlig erfarenhet var att de flesta funderade mycket på förhållningssätt i 

början då de ”gick med” i ett nytt socialt medium, men sedan hittade ett förhållningssätt 

som de höll sig till tills det hände någonting som fick dem att ifrågasätta sitt 

ställningstagande. Flera sade dock att det var lätt att bli avtrubbad med tiden och 

glömma bort att tänka på sin integritet.  

 

En annan synpunkt var att man går miste om väldigt mycket positivt om man inte är 

med på sociala medier. Särskilt nätverkandet och de personliga möten de ger upphov till 

upplevdes som väldigt positivt och något som aldrig hade blivit av annars. Den 

intervjuperson som inte var med på sociala medier underströk att det inte hade att göra 

med att han inte skulle vara socialt lagd, utan att det gör det möjligt för honom att vara 

mera närvarande i dom fysiska relationer som han ingår i under en dag. Han insåg att 

det är vissa saker han går miste om, men bekymrades inte mycket av det: ”Man hör att 

det är roligt att återknyta kontakter med gamla bekanta som man inte ens har tänkt på, 

på flera år…”. 

 

Ibland tänkte han att det skulle vara enklare att bara acceptera forumet och ta del av 

vissa praktiska fördelar. På senare tid hade han dock reflekterat över att det börjar bli en 

”tillgång” att inte vara med på Facebook då det uppfattas som starkt och integritetsfullt. 

Så nu kunde han verkligen inte gå med längre, sade han och skrattade. 

 

Positivt med sociala medier. En annan positiv erfarenhet av sociala medier som  

togs upp var för nyinflyttad till Stockholm som genom dem kan hålla kontakten med 

sina gamla vänner och känna deras ”närvaro”, vilket minskade känslan av ensamhet. 

Det ger också möjlighet att knyta nya kontakter. Just det stöd som sociala medier kan 

erbjuda av både praktisk och emotionell karaktär från andra personer med liknande 

problem som de man själv har, upplevdes som mycket positivt. Det ansågs också som 

positivt att det går att ge sitt stöd till andra människor som man kanske inte annars 

skulle kunna komma i kontakt med, inte minst utsatta grupper och minoritetsgrupper i 

samhället. Sociala medier ansågs också kunna liknas vid gamla tiders ”kyrkbacke” där 

folk träffades, utbyte erfarenheter, skvaller och gav varandra stöd.  

 

Ytterligare en positiv aspekt som framträdde var att personer som annars har svårt att 

hitta vänner och en ”publik” i andra sammanhang kan hitta nya vänner på internet, som 
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kanske inte ens behöver bo i samma land. Internet ansågs kunna uppfattas som 

förlåtande på det sättet att en person kan vara lite märklig, men ändå få ”vara med”. 

Detta trots att samhället i övrigt upplevdes blivit mycket elakare mot ”byfånen”, som en 

deltagare uttryckte det. Därför kunde internet anses vara en stor framgång och räddning 

för de udda individer som annars skulle ha mycket svårt att hitta ett sammanhang att bli 

respekterad i. En annan åsikt som togs upp var att sociala medier kan vara bra för 

självbilden och hjälpa till att bygga självförtroende. För en person som hade svårt att ”ta 

plats”, ansågs sociala medier kunna ge inspiration och en arena att börja våga exponera 

sig själv mer.  

 

Negativt med sociala medier. Fler deltagare tog vidare upp att sociala medier  

har en tendens att sänka integriteten, särskilt om de jämförde med hur de agerade i 

början av sitt sociala medieanvändande. De sade att det delvis hade att göra med att 

både de själva och omgivningen lärt sig mer om hur mediet fungerar och att det 

utvecklats någon sorts praxis som de flesta håller sig till. Men de såg också att det beror 

på att det skett en tillvänjning vilket gör att du lätt får en inre bild att det bara är de 

personer som är mest aktiva i ens flöde som du talar till. Du glömmer då bort alla andra 

som också ser inläggen, vilket kan handla om hundratals personer beroende på antalet 

kontakter du har. Skulle du vara mer medveten om det skulle det troligen påverka vad 

du lägger ut. En annan upplevelse som togs upp var att det är obehagliga att vara synlig 

för så många människor som du själv inte alls känner eller vet vad de går för. Detta 

eftersom en person kan följas av sin vänners vänner, vilket kan vara en ganska ansenlig 

mängd. Är dessutom platslokalisering påslagen på mobilen kan det utgöra en potentiell 

säkerhetsrisk, om det vill sig illa.  

 

Just det faktum att nära vänner, släktingar, arbetskamrater och ytligt bekanta samlas på 

samma arena, vilket lätt händer i Facebook, störde flera av deltagarna. ”Alla är liksom 

på samma fest”, som en av intervjupersonerna uttryckte det. De flesta såg ingen annan 

lösningen än att sänka sina integritetskrav och försöka tänka ett varv extra på vad de 

lägger ut. Ett annat problem som togs upp var om mindre omdömesgilla eller mindre 

tekniskt insatta personer i bekantskapskretsen lägger ut något olämpligt. Då fick hoppet 

sättas till omgivningens överseende och förståelse, eftersom det inte går att styra över. 

En reflektion var just att det krävs mognad, stor kognitiv förmåga och en stark inre 

kompass att vistas i de sociala kanalerna, vilket kan bli problem både för barn och äldre. 

I de äldres fall handlar det mer om att de inte förstår tekniken och hur många som 

exempelvis kan se en bild, men det kan också handla om nedsatt kognitiv förmåga. Så 

de ”sjablar” med integriteten fast de inte förstår det, som en person uttryckte det. Ett 

annat stort problem med internet ansågs vara att du inte får någon social återkoppling på 

ditt beteende, vilket i sig kan skapa integritetskränkande beteenden. 

 

En allmän uppfattning var att sociala medier ger en falsk bild av verkligheten. Sociala 

mediers starka dragningskraft på individer i alla åldrar med stort bekräftelsebehov togs 

upp som något som skapar en skev verklighetsuppfattning. Bekräftelsesökandet ansågs 

vara extremt ytligt och ge en väldigt kortvarig tillfredställelse som lätt triggar en 

beroendeproblematik. Flera deltagare vittnade om ett närmast impulsstyrt beteende där 

många ”likes” triggar en oproportionerlig ”boost” av egot, och motsatsen lika impulsiva 

och starka negativa känslor. Just det här bekräftelsesökandet ansåg göda en falsk 

självbild på flera sätt, exempelvis genom att bidra till en alltför stor tilltro till sin egen 
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person och betydelse eller en falsk känsla av gemenskap och vänskap. Om bekräftelsen 

uteblir kan det tvärtom skapa oproportionerligt stor ångest och självdestruktiva tankar. 

Flera deltagare tog också upp ”lyckofixeringen” på sociala medier och att det också ger 

en skev verklighetsbild och bidrar till mycket ångest. Särskilt barn och unga ansågs 

påverkas negativt, men det gällde även vuxna. Alla intervjuade stördes dock inte av det 

utan tyckte att det är rätt naturligt att människor vill visa upp en positiv och lyckad bild 

av sig själv, och en jämförelse gjordes med folks fotoalbum där man främst förevigat 

positiva och glada stunder i livet. 

 

Flera deltagare vittnade om att sociala medier utövar en väldigt stark dragningskraft på 

dem i ett redan stressigt tempo i livet, och det gällde både de yngre och de äldre med 

familj. De tyckte att det var väldigt stressande att de utöver allt annat i livet kände ett 

starkt behov av att hålla koll på olika sociala medier, och hålla sig uppdatera om 

vänners förehavanden. Flera kände sig frustrerades över att det var så svårt att helt 

enkelt bara stänga av mobilen och låta bli. Lockelsen upplevdes som allt för stark: 

 

”Jag kan bli skrämd av det, när jag åker tunnelbana och någon gång har glömt 

telefonen, och ’Men gud, vad ska jag göra nu? Ska jag kolla ut genom fönstret’, 

[…] De här mellanrummen finns inte längre för då åker telefonen upp och så ska 

man titta på det senaste Facebookflödet, eller nyheter och sånt.” 

 

En annan reflektion var att det är så enkelt att börja ”slösurfa” då man själv är trött 

istället för att exempelvis läsa en bok. Detta eftersom det är så lite motstånd och ger en 

sorts direkt positiv belöning. En av de yngre deltagarna tog upp att hon är jätterädd för 

att en dag upptäcka att hon bara har stressat igenom sitt liv och att det bara skulle vara 

en massa bilder i hennes flöde. Livet är ju så mycket mer, som hon sade. Därför 

försöker hon motverka det så gott det går. 

 

Sociala medier ändrar sociala mönster. En allmän uppfattning var att sociala 

medier har en tendens att påverka sociala mönster så att de som inte har dem eller är 

aktiva där riskerar att gradvis hamna i periferin av bekantskapskretsen. En annan 

konsekvens upplevdes vara att det kan bli lite märkligt då andra, mer perifera 

bekantskaper som är väldigt aktiva i ens social kanal, kändes som mer bekanta när man 

väl träffade dem än de verkligen var. Detta eftersom man ”hängt med” i deras liv på ett 

helt annat sätt. Denna påverkan på sociala mönster tycktes vara störst för de yngre 

deltagarna, då de äldre varit med om tiden innan sociala medier och därför hade en 

annan förståelse för att personer väljer att stå utanför – och att det går att klara sig 

utmärkt utan sociala medier. En synpunkt var dock att effekten av internet är 

överskattad och att människan är betydligt mer ”grundprogrammerade” som art än att 

låta sig påverkas så mycket. En åsikt var att ungdomar idag är priviligierade och har ett 

bättre socialt liv eftersom de kan träffas digitalt istället för att gå ut och frysa framför 

någon lokal eller hänga på ett torg. 

 

YouTubers. Ett fenomen som flera nämnde var ”YouTubers” vilket (ofta väldigt  

unga) personer kallas som blir häpnadsväckande kända genom YouTube-kanalen och 

dessutom tjänar massa med pengar på det, bland annat genom reklam. Flera tyckte att 

det var problematisk därför att de idoliseras så väldigt av unga människor. Det ansågs 

inte som bra av flera skäl. Ett skäl ansåg vara att de ofta inte är någon bra förebild för 
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unga människor varken som personer, i sina värderingar eller i sitt uppträdande. Ett 

annat skäl uppgavs vara att det skapar en falsk förhoppning av möjlig karriärväg för 

unga människor. Just mindre barn som lägger ut filmer där dom själv agerar och 

försöker efterlikna kända artister och som 10 000-tals personer kan se, upplevdes som 

extra problematiskt. En deltagare jämförde med då hon själv var liten och lekte ABBA 

med tre kompisar på rummet. Då var det bara de som såg uppträdandet samt möjligen 

någon släkting som de vågade uppträda inför. Ytterligare ett problem ansågs vara att 

YouTubers förstärker jag-fixeringen enormt och kan förstärka negativa normer i 

samhället av exempelvis könstereotyp karaktär. Några av de intervjuade såg samtidigt 

fördelar med YouTubernas kändisskap eftersom de kan skapa debatt kring och 

förståelse för viktiga saker, exempelvis psykisk ohälsa, HBTQ-frågor, kvinnors 

jämställdhet, utanförskap och andra viktiga frågor. 

 

Demokrati på nätet 

Demokrati och debatt. En uppfattning som delades av flera var att en stor fördel  

med internet är att det går att föra debatter i olika forum med alla möjliga människor 

och med oliktänkande. Baksidan är då det övergår i påhopp och näthatskampanjer. En 

deltagare tog upp att hon definitivt tror att ocensurerade kommentarer och näthat kan 

påverka demokratiutvecklingen negativt. Ett exempel var att en studie visat att närmare 

40 % av ett antal tillfrågade offentliga kvinnliga debattörer övervägt att dra sig undan 

offentligheten eftersom de utsatts för så hatiska kommentarer på nätet. En annan 

reflektion var att det kan bli för mycket tyckande på nätet. Särskilt om det görs av 

myndighetspersoner kan det kännas väldigt oprofessionellt. Mot det ställdes att vi också 

måste kunna få och våga påtala missförhållanden och orättvisor i olika sammanhang. 

 

Ett annat problem som togs upp som inte bara påverkar den individuella integriteten 

utan i förlängningen även kan hota demokratin var att det skapas subgrupper och 

polarisering där individer kan odla och få stöd för olika tankar och idéer som inte 

gynnar varken individen, en sund självbild, samhället eller demokratin. Det ansågs vara 

en fara om det inte finns gemensamma forum där alla kan mötas och debattera och få 

sina idéer ifrågasatta på ett konstruktivt sätt. En deltagare nämnde själv att hon blev 

förvånad då Sverige Demokraterna fick så mycket röster i det senaste valet, eftersom det 

inte var några strömmingar som hon alls uppfattat i sitt flöde och i de kanaler hon 

vistades i. Det upplevde hon som både obehagligt och högst tankeväckande, då internet 

lätt kan ge en falsk bild av att du har ”koll” på hur världen ser ut. 

 

En iakttagelse som togs upp och bekymrade var att det är ett problem att det ”skvalpar 

runt” en hel del information och inlägg som ingen tar ansvar för. Ett inlägg i en debatt 

finns ju kvar och kan få ”sitt eget liv” och ryckas lös ur sitt sammanhang och leva 

vidare på nätet, trots att du själv för länge sedan lämnat diskussionen. Både det och det 

faktumet och att det får en så stor spridning på nätet gör att du kan bli ”dömd” av många 

människor utan att ens känna till det. En felsägning, förfluget ord eller felanvänt ord kan 

få enorma och oproportionerliga konsekvenser, vilket inte minst många politiker fått 

erfara. Det kan leda till att ”vanligt” folk inte vågar ge sig in i en debatt i rädsla att bli 

påhoppad, vilket inte heller är bra för demokratin. Detta upplevdes som problematiskt. 

 

Bristen på källkritik var ett annat fenomen som togs upp som ett hot mot individens 

verklighetsuppfattning och i förlängningen demokratin. Ett exempel var personer som 



18 

 

inte tycker att de behöver läsa tidningar eftersom de läser bloggar. Deltagaren påtalade 

att bloggar ju är väldigt subjektiva och inte har några krav på sig att vara varken 

objektiva, källkritiska eller ha några etiska riktlinjer, vilket ansågs vara en grundbult för 

all seriös journalistik. Det underströks att dagstidningar och TV har ansvariga utgivare 

som ytterst kan hamna i fängelse om det publiceras något som inte stämmer. Detta 

upplevdes därför som en farlig samhällsutveckling om inte gemen man förstår det här. 

 

Psykologer på nätet 

Psykologhjälp via internet. Alla intervjuade var positiva till att det finns tillgång  

till psykologer på nätet. De såg det dock som ett komplement till annan behandling. De 

ansåg inte heller att det passar för alla behandlingsformer, utan bara vissa som går att 

utföra via nätet, som exempelvis viss KBT-terapi. Det påtalade även den ökade 

tillgängligheten och tillgången till psykologisk hjälp, eftersom det är billigare både att 

använda och tillhandahålla. Det ansågs även fylla en funktion för de som av olika skäl 

skulle ha svårt att ta sig till en vårdkontakt och annars inte alls skulle ha kommit i 

kontakt med en psykolog. Flera av deltagarna underströk dock att internet inte kan 

ersätta mötet med en annan individ och den helande kraften i det mötet. En synpunkt 

var att många personer kanske också behöver någon som ”tar kommandot” och hjälper 

patienten genom behandlingen, så att denne inte själv behöver ta det ansvaret och 

dessutom motivera sig själv.  

 

IT-säkerhet. Den nya teknologin gör det också möjlig att förvara personliga  

journaler och uppgifter på databaser som är tillgängliga via internet. IT-säkerheten 

ansågs därför av deltagarna vara av största vikt, då konfidentialiteten i patientsäkerheten 

är avgörande för psykologers arbete. Det var dock inte något som de flesta tänkt på 

innan frågeställningen kom upp. 

 

Integritet ur psykologens perspektiv. En allmän reflektion var att rollen som 

psykolog kommer att innebära ökade krav på personlig integritet och ett genomtänkt 

förhållningssätt, inte minst på internet. Detta eftersom det upplevdes som att 

integritetsgränserna sänkts, och att det därför som psykolog ansågs vara extra viktigt att 

se till att det inte påverkar professionaliteten och äventyrar behandlingen. 

 

Framtida vårdbehov. Intervjupersonerna tyckte att det var lite svårt att sia men  

nämnde ändå ett antal områden som det trodde att det kommer att finnas ett (ökat) 

vårdbehov för i framtiden. En ökad problematik i relation till sociala medier såg de 

definitivt, såsom att sociala medier blir för dominanta i människors liv på så sätt att det 

går ut över individers fysiska relationer. Det handlar ofta om beroende av sociala medier 

vilket var en annan problematik som togs upp och dessutom skapar stress och en rädsla 

för att ”missa något”. Det kan också handla om att det uppstår situationer på nätet, 

förutom utanförskap av olika slag, mobbning, näthat och andra trakasserier. Även 

integritetsrelaterade problem både på nätet och utanför tror man kommer att följa i 

kölvattnet av integritetströsklarna sänks allt mer. Likaså spelberoende både på och 

utanför nätet. 

 

Ätstörningar och utseenderelaterade problem såg de också som en trend som kommer 

att fortsätta och definitivt inte mattas av. Psykisk ohälsa till följd av individualisttrenden 

och självfixeringen i samhället trodde de också skulle öka, eftersom det går emot 
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människans grundläggande behov av gemenskap. Även den allmänna lyckofixeringen i 

samhället och problem med att stå ut med sin medelmåttighet, att inte vara perfekt, att 

misslyckas, att inte blir lyssnad på, att bli förringad och så vidare, såg man som något 

som kommer att skapa psykisk ohälsa. Över huvud taget trodde de intervjuade att olika 

former av social panikångest och annan ångest (delvis eftersom det idag är både okey 

och lite ”mode” att prata om sådant) bara kommer att öka. Likaså olika stressjukdomar, 

såsom utmattningssyndrom till följd av det höga tempot och kraven i samhället samt 

depression. Bland yngre troligen i relation till sociala medier medan det hos äldre 

kanske handlar mer om att få ihop livspusslet. En annan allmän iakttagelse var att den 

psykiska ohälsan är på god väg att öka, särskilt bland yngre människor. Flera deltagare 

trodde också att människor i allmänhet kommer att ha lättare att söka sig till psykolog 

även för mer vardagliga problem och personlig utveckling, vilket också ytterligare 

kommer att öka behovet av terapeuter. 

 

Om utbildningen på Stockholms Universitet. Problematik kring  

individualismtrenden i samhället och modern informationsteknik såsom internet och 

sociala medier hade inte tagits upp som ett specifikt tema i utbildningen, utan kommit 

upp i andra sammanhang. En allmän uppfattning var dock att det skulle behöva tas upp i 

utbildningen specifikt. 

 

Etik och regleringar 

Inskolning sociala medier. Flera deltagare tog upp att de tror att det kommer att  

ske en allmän ”inskolning” på sociala medier rörande hur de fungerar och hur de ska 

användas, och att vi kommer att lära oss av våra misstag. Däremot befarade de att det 

kommer att ta någon generation som får bli lite av ”försökskaniner” innan det 

utkristalliserar någon form av praxis, som i förlängningen kan understödjas med både 

policys, lagstiftning och andra regleringar. En positiv följd av ”inskolning” som togs 

upp kan vara att vi lär oss att inte ta så allvarligt på uttalanden, utan lär oss att det 

”blommar över” lika fort som de dyker upp, i det snabba tempo som präglar dagens 

samhälle. 

 

Etik. Just etik och förhållningssätt både på nätet och utanför kom upp  

återkommande i alla intervjuer och alla deltagare uppfattade det som mer eller mindre 

viktigt och centralt då de pratade om integritet. En fråga som återkommande nämndes 

var just förhållningssätt och sociala koder då du vistas i sociala medier. Frågor som hur 

du skriver, vilken tonalitet du ska ha, vad och vem du kan tolerera i ditt flöde, vilka 

bilder du ska lägga ut o.s.v. nämndes. En deltagare tog upp att etik och integritet i ett 

modernt samhälle också måste innebära att vi tillåter att folk har olika smak och 

läggningar och söker sig till sina likar, och att det finns en tolerans och förståelse för 

det. Sedan ansågs det att det i detta fall, som i all annan mänsklig interaktion, vara upp 

till lagstiftare att sätta gränser för vad samhället kan tolerera. 

 

Lagar och regleringar. En uppfattning var att det när det kommer till lagstiftning 

och reglering av internet finns långt mer att önska och att lagstiftningen inte hängt med. 

En annan åsikt var dock att internet inte skiljer sig från andra sammanhang där 

människor möts och interagerar vad gäller behovet av reglering, då lagar och regler 

behövs över allt för att förhindra människor från att göra varandra illa. Det fanns dock 

en allmän förståelse för att det är svårt att reglera en så mångfacetterad företeelse som 
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internet, men samtidigt sågs det som en nödvändig och självklar väg att hantera 

problemen. En av de yngre deltagarna framhöll att ryktesspridning och mobbning fanns 

redan innan sociala medier och att de nu bara fått ett nytt forum. En av de äldre 

intervjuade påtalade dock att problemet med sociala medier är att trakasserier får sådan 

tydlighet och spridning på ett sätt som inte förekommit tidigare, med alla konsekvenser 

det får. 

 

Trender i det moderna samhället 

 

Individualisttrenden och narcissism  

En allmän uppfattning var att vi lever i en individualistisk tid och att individualismen 

triggas av västvärldens ekonomiska system. En annan åsikt var att vi också lever i ett 

narcissistiskt tidevarv vilket inte minst uttrycker sig i egofixeringen på sociala medier. 

Det ansågs också finnas en ökad acceptans för narcissister i samhället, vilket 

uppfattades som oroande på flera sätt. En uppfattning var att ett tydligt utslag av 

individualisttrenden är att det nu är naturligt att tala om att bygga sitt eget personliga 

varumärke, oavsett ålder. En allmän uppfattning var att anledningen till att vi ser 

individualismtrenden just nu i samhället är att den fungerar så bra tillsammans med 

sociala medier och dessutom är lukrativ. En förhoppning uttrycktes dock att det skulle 

ändras på sikt, men att det kommer att ta tid och bli svårt så länge ekonomin får styra. 

 

Det som uppfattas som positivt med den individualistiska trenden var att människor får 

möjlighet att förverkliga sina drömmar på ett annat sätt idag än längre tillbaka i tiden 

och att det är accepterat av samhället, inte minst för kvinnor. En annan åsikt var att 

individualismen till viss del behövs för att bygga ett bra samhälle, då individen är en 

viktig beståndsdel i det och ett funktionellt samhälle måste se till individens bästa.  

 

Baksidan med individualismen ansågs vara att den ständiga jakten på personlig 

framgång skapar stress och rastlöshet. En allmän uppfattning var att trenden att sätta sig 

själv i centrum och omgivningen i andra hand är något som både individen och 

mänskligheten förlorar på i längden. Ett påpekande i sammanhanget var dock att man i 

kollektiva kulturer inte nödvändigtvis är snällare med varandra eller mer moraliska. 

Fördelen är att man tar större hänsyn till andra i de egna besluten om hur man lever sitt 

liv. En annan baksida med individualism ansågs vara att det lätt smyger sig in egoism, 

vilket inte uppfattades som konstruktivt ur ett kollektivt perspektiv. 

 

Kändistrenden 

En allmän uppfattning var att även kändistrenden är en naturlig följd av den tekniska 

utvecklingen och att det finns stora ekonomiska intressen i att understödja den. 

Kändistrenden ansågs också till viss del vara en åldersfråga som främst lockar yngre 

individer. En farhåga som togs upp var att även kändistrenden gör att individer går 

utanför sin bekvämlighetszon integritetsmässig i sina ansträngningar i att bli upptäckt 

och hyllad. Intressant att notera var att ett par deltagare initialt relaterade begreppet 

”kändis” mer till det lilla sammanhanget; att vara ”känd” i sin kompisgrupp, på 

skolgården eller bland sina arbetskamrater. En synpunkt var att viljan att bli känd 

egentligen handlar om att människan i grunden är ett socialt djur som behöver andra 

människors gemenskap och gillandet. Hon behöver få känna att hon ingår och är 

accepterad för den hon är. Istället resulterar det efterlängtade kändisskapet i motsatsen – 



21 

 

ett idoliserade som tenderar att isolera individen från gruppen. Därför var en uppfattning 

att människan hellre borde förlika sig med att vara ”medelmåttig”: ”[…] ... att vara 

medelmåtta... att ingå, är mycket mer det som man som människa behöver. Du behöver 

ditt sociala sammanhang, du behöver din sociala grupp, du behöver dina trygga 

relationer”, som en deltagare uttryckte det. 

 

Tempot i samhället 

Alla intervjuade kände sig stressade av det höga tempot i samhället på ett eller annat 

sätt. Det gällde både i den fysiska världen och i relation till internet. Allt ansågs gå 

väldigt fort och att individen förväntas hänga med och hålla sig uppdaterad i yrkeslivet 

såväl som i privatlivet i det ”24-timmarssamhälle” som vi skapat där det mesta är öppet 

och tillgängligt dygnet runt. Det blir istället upp till individen att sätta gränser kring sitt 

liv, både hemma och på arbetet. En känsla av att integriteten kränks och inte respekteras 

smyger sig lätt på. Detta skapar en enorm stress och deltagarna såg inte minst sociala 

medier som en starkt bidragande orsak till stressen i vardagen. En ung deltagare 

uttryckte det så här: ”Jag tänker alltid att det kommer att ta slut förr eller senare. Men 

snart kommer den stora vilan!”. 

 

Flera intervjupersoner såg en problematik med att det höga tempot på sociala medier 

även påverkar folks omdöme och känsla för integritet. En motsatt synpunkt som kom 

upp var dock att tempot i samhället och på sociala medier inte påverkar omdömet mer 

än det gör i annan direktsänd media, såsom TV och radio. 

 

Globaliseringen  

En reflektion var att vi nu lever i den ”globala byn” där landsgränser suddas ut allt mer. 

Det går idag både lätt och snabbt att resa till de flesta platser där människor vistas på 

jorden. Pengar och information förflyttas blixtsnabbt över jordklotet och vi kan 

kommunicera med varandra i realtid både via telefon och internet. TV-kanaler och radio 

sänder dygnet runt. Detta skapar både nya möjligheter men också nya utmaningar, inte 

minst ur ett integritetsperspektiv. Det gör att vi både måste lära oss att acceptera detta 

faktum och förhålla oss till det, inte minst att spridningen på allt vi gör kan bli så 

mycket mer omfattande via modern informationsteknik. 

 

Anonymitet och integritet 

En annan uppfattning som togs upp var åsikten att anonymiteten i realiteten är död och 

att det redan nu finns alldeles för mycket information tillgänglig om var och en av oss 

för den som verkligen vill ha den, och att vi måste släppa taget om vårt behov av 

anonymitet för att kunna vinna de fördelar det ger. Det hänvisades till forskning som 

visar att anonymiteten tar fram det sämsta hos människor och gör dem ansvarslösa och 

ogina. Enligt samma källa har anonymiteten också en katastrofal inverkan på de som har 

någon empatisk personlighetsstörning som psykopati och sadism och blir gränslösa utan 

den sociala statusregleringen, vilket gör att de ”ballar ur” helt, som deltagaren uttryckte 

det. Därför ansågs det inte finns någon annan väg att gå än att ge upp anonymiteten så 

att vi kan övervaka olika farliga och kriminella krafter. Deltagaren ansåg dock att den 

som har stark personlig integritet inte behöver oroa sig och inte borde ha något att dölja. 

Det påpekades också att anonymitet och integritet är olika saker och inte ska blandas 

ihop.  
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En diametralt annan uppfattning som togs upp var tvärtom att det finns en möjlighet att 

det blir en helomvändning och att folk gör uppror mot att samhället är på väg åt fel håll 

på så många områden och vill ta tillbaka sitt fysiska liv och t.o.m. stänga ner internet. 

En fundering var att det redan nu finns tendenser att människor blir mer ”privata” igen. 

 

Morgondagens integritet 

En uppfattning som delades av de flesta var att den digitala utvecklingen gått så långt att 

den inte går att stoppa. Därför var alla deltagare mer eller mindre eniga om att 

möjligheten att behålla en hög personlig integritet kommer att minska radikalt och kräva 

en allt större ansträngning, särskilt på internet. En reflektion var att integritet kan bli en 

klassfråga där kunskap, inflytande och pengar kan bli avgörande för vem som kan och 

förstår att skydda sin integritet och hur pass mycket. Flera oroades av mängden 

information som går att få fram om en person på internet redan nu, utan att man 

personligen givit sitt godkännande till det. Några deltagare tyckte att det är obehagligt, 

inte minst med tanke på allt som händer i världen även politiskt och hur snabbt det går. 

De oroades över vad som skulle kunna hända om en fascistisk eller annan ohuman 

regim, som de inte sympatiserar med, tar över styret av landet exempelvis. De flesta av 

de intervjuade kände sig dock uppgivna över möjligheten att kunna värna sin integritet.  

 

Ungas utveckling i det moderna samhället 

 

Unga på nätet 

Barn och internet. Flera av dem som hade små barn pratade om att det nu är  

väldigt vanligt att små barn har sk. ”paddor” (d.v.s. olika varumärken av notebooks, där 

Ipad populärt kallas ”padda”) och får låna och leka med sina föräldrars smartphones 

redan från barnsben. De socialiseras in i teknikanvändandet mycket tidigt och 

föräldrarna såg det som en mer eller mindre ofrånkomlig del av dagens samhälle. De 

ansåg sig ha bra kontroll över sina småbarns teknikanvändande, men undrade samtidigt 

hur det kommer påverka barnens utveckling. De deltagare som hade barn var väldigt 

restriktiva med vad de själv lade ut om sina barn i sina egna sociala kanaler. Flera lade 

inte ut något alls, då det inte ansåg att det var deras val att göra (utan barnens).  

 

En förälder tog upp att det kan bli obehagligt vad barn hetsas till på sociala medier och 

berättade om en jul då det blev en grej för barnen att lägga ut en bild på den bästa 

julklappen de fått. Ett annat påpekande som gjordes var att det krävs mognad, stor 

kognitiv förmåga och en stark inre kompass att vistas i de sociala kanalerna, vilket 

främst upplevdes som oroande vad gäller barn och ungdomar. En iakttagelse som 

nämndes var att en deltagare lagt märke till att yngre personer tar bilder och filmar 

varandra i olika mer eller mindre smickrande sammanhang som på bussar och i skolan, 

många gånger utan att personen i fråga har en aning om det. Detta postas sedan på 

sociala medier till allmän beskådan, vilket får mer karaktären av ”social uthängning”. 

Det är också en ”sport” bland vissa unga att posta ”sjuka grejer” till varandra som de 

hittat på nätet. 

 

Ungdomar och internet. En uppfattning var att det farligaste för ungdomar på  

nätet är att de blir så exponerade, då de är i en väldigt självfixerad ålder. Då är de i 

starkt behov av bekräftelse, men är inte färdigutvecklade fysiologiskt och har ännu för 

lite erfarenhet, integritet eller förmågan att se helheten i hur den exponeringen kan tas 
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emot och vad det kan leda till. En annan farhåga som nämndes var om den här 

självfixering kommer att ”permanentas” på ett annat sätt idag då självfixering och 

narcissism är mer accepterat i samhället. Ytterligare en annan aspekt som nämndes var 

att ungdomar idag på ett helt annat sätt än förr kan få ”bekräftat” att ”allt handlar om 

dem” via sociala medier – ett ”brus” som är svårt att bryta igenom för föräldrar och 

andra som är av en annan åsikt. 

 

En annan uppfattning var att det visserligen finns potentiella risker med exponeringen i 

en självcentrerad ålder, men att det inte går att generalisera. Hur individen påverkas 

beror mycket på hur det ser ut kring tonåringen; värderingar hemifrån, uppfostran, 

socialt sammanhang, personliga preferenser och intressen, fritidsaktiviteter, skolmiljön. 

En mamma med ungdomar som vistas mycket på nätet trodde ändå inte att det var bra 

för dem i den känsliga ålder de befinner sig, då allt ändå ofta känns omvälvande och 

tufft: 

 

”Jag tror att det är ganska allvarligt faktiskt. Jag tror så här att tonåren är ändå 

skitjobbiga för nästan alla och jag tror att det här på många sätt förstärker det 

jobbiga och det svåra. Alltså för att det förstärker det som är sådana här intensiva 

kast, och det förstärker vem som är populär och inte populär, och hela den här 

identitetsgrejen. Det är så mycket av det jobbiga som blir uppskruvat.” 

 

Utseendefixering, bilder och tonåringar. En problematik som flera tog upp var   

utseendefixeringen och hur unga, särskilt flickor, idag matas konstant med bilder på 

vackra, smala kändisar som visar ”hur man ska se ut”, skönhetstips, bantningstips, 

träningstips o.s.v. Utseendefixeringen hos ungdomar fanns naturligtvis även förr, men 

en av deltagarna jämförde med då hon själv var ung och köpte Veckorevyn en gång i 

veckan och bläddrade igenom den. Då hade man inte flödet omkring sig hela tiden och 

hade möjlighet att ”vila” ifrån det, något som inte unga idag kan/tvingas göra.  

 

Kändistrenden och unga. Ett orosmoment som deltagarna med barn runt tonåren 

tog upp var att de ser en risk att unga människor triggas av varandra att exponera sig 

själv i sociala medier, mer än vad både dom själva och föräldrarna känner är bra, i 

jakten på ”likes”. En av deltagarna berättade att hon i sin tolvåriga dotters flöde (som 

hon får ”tjuvkika” på ibland) noterade att jämnåriga flickor lägger ut bilder där de är 

ganska lättklädda och poserar i olika utmanade poser. Hon hoppades att de är för små 

för att inse hur utmanande de ser ut, men kände sig ändå ambivalent inför hur hon skulle 

hantera det hela – och hur andra vuxna uppfattar det. Kanske överreagerar man som 

vuxen. Även YouTuberfenomenet och dess påverkan på unga togs upp. 

 

Ungas syn på integritet på nätet. En deltagare som själv var född på 90-talet  

berättade att man inte pratar om integritet på nätet bland hennes jämnåriga. Varför visste 

hon inte exakt men trodde att det har att göra med att ”alla är där” och då upplevs det 

inte som en risk eller ens ett problem. För de hon känner har sociala medier hittills 

endast inneburit positiva saker. Man vaggas in i en falsk trygghet. Däremot trodde hon 

att om man skulle ta upp frågan så skulle många trots allt vara väldigt medvetna om 

problematiken. En annan deltagare med en tonårsson som lever sitt liv nästan helt och 

hållet på nätet, sade att det inte ens skulle gå och föra en diskussion med honom om 

integritet på nätet och få honom att känna att det skulle kunna vara ett problem: 
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”Alltså det skulle inte ens gå efter diskussioner med honom, liksom att få honom 

att uppleva det här, för att det är liksom som hans kropp. Han har det i blodet, så 

han kan... det är som att själva verkligheten skulle... Det är inte känslomässigt för 

honom, dom riskerna.” 

 

Stöd på nätet för unga. Flera intervjuade framhöll att det är oerhört positivt för  

unga att de i olika forum kan få stöd för sina problem och lära sig att det finns fler som 

har samma problem, så att det avdramatiseras. De kan då få råd och tips om hur man 

kan hantera problemet. De framhöll också att det är väldigt positivt, ibland livsviktigt, 

att unga kan hitta forum där de kan hitta nya vänner, kanske på andra sidan jordklotet, 

om de har svårt att hitta vänner i sin hemort. Baksidan som togs upp är risken att 

ungdomar kan hamna i ”fel sällskap”. Det finns en risk att det kan ”dra i väg för långt” 

om de bara hittar sin samhörighet bland unga på nätet utan att ha någon verklig 

vuxenkontakt och sunda värderingar i den fysiska världen. Ett skrämmande exempel 

som togs upp var självmordsgrupper på Facebook. Ett annat att det finns en risk med att 

identifiera sig för mycket med exempelvis sin psykiska diagnos under denna sårbara fas 

av livet.  

 

Sociala medier stressar unga. Flera deltagare tog upp att det ständiga flödet  

och rädslan för att missa något viktigt (FoMO = Fear of Missing Out) gör att unga 

människor mer eller mindre konstant är uppkopplade mot internet och sociala medier. 

Det krävs en närmast övermäktig viljestyrka och beslutsamhet att gå emot impulsen att 

”logga in”. Detta skapar en stress och ger inte någon vila och andrum för eftertanke.   

 

Sociala medier kan påverka kognitiva mönster. En av de yngre deltagarna tog  

upp att hon lagt märke till att hon använder sin mobil för att följa sociala medier istället 

för att ägna sig åt sina egna tankar. Hon oroades över hur det påverkar henne på olika 

sätt, bland annat vad det gör med den kognitiva förmågan och 

personlighetsutvecklingen. Hon insåg att väldigt viktiga delar för en persons psykiska 

hälsa och utveckling är tid att vara med sig själv i sina egna tankar, tid för eftertanke 

och reflektion samt att låta hjärnan vila från nya intryck med jämna mellanrum – inte 

bara då man sover. 

  

Föräldrar och vuxnas förhållningssätt 

Vuxnas vägledning. Alla intervjuade som hade barn såg olika problem med hur de  

ska förhålla sig till sina barns vistelse på internet. Alla ansåg att det var lättar när barnen 

var små och inte var så aktiva på nätet. Då kunde de antingen följa deras aktivitet på 

nätet via historiken eller olika spårfunktioner eller be dem om lösenordet som de sedan 

fick utan problem. Ju större barnen blir ju mer kommer dock integritetsaspekten in. En 

pappa berättade att han slits mellan önskan att vilja ha full kontroll över sitt barn och 

dess säkerhet och viljan att hans barn ska känna att han har förtroende för barnets eget 

omdöme och respekterar barnets integritet.  

 

En mamma sade att hennes tonårsbarn skulle bli mycket upprörda och kränkta om hon 

kom över och använde deras lösenord. Hon kände en stor uppgivenhet och olust över att 

det skapats en hel värld där hennes barn vistas utan att hon har någon kontroll över det 

och kan vaka över deras säkerhet. Hon såg det som en hel värld där hon inte lyckas ha 
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någon föräldraroll, vilket hon uppfattade som oerhört frustrerande och obehagligt. Hon 

är därför helt beroende av att ungdomarna delar med sig av vad som händer i deras liv, 

och kan ibland bara spekulera i om något hänt dem digitalt eller i det fysiska livet. 

Samtidigt inträffar det med jämna mellanrum incidenter där hon som förälder blir 

tvungen att gå in och hjälpa sina barn reda ut situationer som uppstått på nätet:  

 

”Jag har krisat flera gånger och känt att så här: ”Gud, jag förlorar mitt barn till den 

här skärmen och till en värld där jag inte vet var han befinner sig!”. Jag vet inte 

vad han upplever, jag vet inte vad han är med om, jag vet inte om folk är snälla 

eller taskiga.” 

 

För att vägleda och guida sina barn och ungdomar var en allmän uppfattning att det 

viktigaste är att föra levande samtal med det unga om förutsättningarna för den digitala 

världen och integritetens betydelse för individen. Man behöver också förklara hur de 

olika kanalerna fungerar och vad olika typer av ageranden kan få för effekt och vikten 

av källkritik och förståelse för hur bilder funkar – och hur de kan manipuleras. Man bör 

även prata med de unga om mellanmänskliga beteenden och dess effekter. Ett annat 

framgångsrikt förhållningssätt som nämndes var att som förälder lära sig de olika 

verktygen som barnen vistas i för att ”hänga med” lite mer i ungdomarnas värld. På så 

sätt kan man som förälder försöka minska gapet mellan sin egen och barnens värld så 

mycket som möjligt. Även om det inte alltid uppskattas av barnen, trodde de flesta 

deltagarna att det ändå är rätt väg att gå. 

 

Alla föräldrar var eniga om att man även i det här sammanhanget har ett väldigt stort 

ansvar som förälder att guida och vägleda sina barn, men att skolan också spelar en 

viktig roll. Erfarenheter gavs från högstadieskolors ansträngningar att komma till rätta 

med olika (teknikrelaterade) problem genom att sätta regler, informera både ungdomar 

och vuxna om fakta kring olika fenomen samt hålla föräldramöten i syfte att involvera 

föräldrarna. En annan uppfattning var att man som förälder bör vara så restriktiv och 

skyddande som möjligt med barnens användande av digitala medier så länge det går. 

Det gäller som med all uppfostran att lägga en så bra grund som möjligt och lära barnen 

ett sunt förhållningssätt, så att de sedan klarar av att hantera omvärlden utan 

föräldrarnas hjälp. Vad gäller vad samhället i stort kan göra för att hjälpa och guida de 

unga återkom att samtalet kring det här frågorna måste hållas levande överallt. En 

uppfattning som en av de yngre deltagarna delade med sig av var att unga vuxna födda 

på 90-talet upplever en brist av tillräcklig vägledning och guidning från den egna 

föräldragenerationen och underströk vikten av att föräldrar verkligen tar det ansvaret. 

Många i den generationen känner sig mer eller mindre övergivna av sina föräldrar i den 

här frågan, då föräldrarna varken kan tillräckligt mycket för att kunna ge någon riktig 

vägledning, förstår problematiken eller ser det som särskilt viktigt: 

 

”Egentligen kanske vi bara suktar efter tydliga mål och att någon håller oss på 

banan. Men det är väl en trend det också bland föräldrar, att man ska tillåta 

ungarna att drömma, och det är en fin grundtanke, men i allt det här andra så blir 

det en väldigt stor börda på unga, tror jag.” 

 

En annan iakttagelse som togs upp var att välbeställda föräldrarna familjer tenderar att 

ha fler regler och begränsningar kring skärmanvändning och istället försöker påverka 
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sina barn att läsa mer böcker. Dessa föräldrar är också ofta strängare och har mer koll på 

vad barnen får lägga ut. Kanske har det att göra med att de har mer att förlora ur ett 

socialt perspektiv, men också att de har andra arenor att exponera sig på och utöva 

inflytande på. Detta kan i sin tur leda till att regler bli en klassfråga. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka hur studerande på psykologprogrammet ser på 

personlig integritet i relation till dagens individcentrerade samhälle med internet och 

sociala medier. 

 

Vad betyder personlig integritet? I studien kopplas begreppet integritet till gränser  

för individen själv och för andra, gränser mellan människor och var gränsen går rent 

psykologiskt. Det handlar också om hur mycket en individ lämnar ut om sig själv, hur 

mycket man själv kan tränga sig på andra och hur individen förhåller sig till sina egna 

och andras gränser. Integritet har också att göra med att ha en känsla av att vara någon 

och att ha en egen vilja och stå upp för den. Personlig integritet är inte heller ett statiskt 

begrepp som är opåverkbart, utan föränderligt både över tid, situation och social 

kontext. Detta stämmer väl överens med vedertagna definitioner av begreppet integritet 

(Gehrels, 2000). Personlig integritet upplevs dock i studien som olika viktigt för olika 

individer, och äldre personer tenderar att lägga större vikt vid integritet än yngre. Både 

personliga erfarenheter och personlighet spelar också in.  

 

Betydelsen av personligt ansvar och civilkurage med bäring på integritet undersöktes 

också. Personligt ansvar anses som viktigt i sig men kopplingen till integritet är inte lika 

självklar. Det råder också olika uppfattning om huruvida gemene man tar ett personligt 

ansvar för sitt agerande eller inte. Begreppet anonymitet togs också upp i samband med 

diskussionen om personligt ansvar och anses ha direkt bäring på den personliga 

integriteten. Civilkurage ses också som en aktningsvärd personlig egenskap, men 

kopplingen till integritet var dock inte tvungen. Däremot anses det att civilkurage 

förutsätter någon form av integritet, vilket också stöds av Duskas forskning där han just 

undersökt kopplingen mellan integritet och civilkurage och konstaterar att civilkurage 

kräver integritet (Duska, 2013). Även egenskapen mod togs upp i sammanhanget då en 

uppfattning är att mod krävs för att en individ ska våga visa civilkurage och ställa sig 

upp och agera på sina personliga värderingar. Även Gehrels tar i en artikel upp 

kopplingen mellan integritet och mod men lägger till ytterligare en parameter – 

intelligens (Gehrels, 2000). I sin artikel tar han upp M.K. Gandhi (1869–1948) och A.D. 

Sakharov (1921–1989) som levande exempel på personer med en kombination av just 

integritet, mod och intelligens. De blev båda kraftigt motarbetade och ifrågasatta men 

det hindrade dem inte ifrån att göra vad de ansåg vara moraliskt rätt, trots att de utsatte 

sig själva för stor fara. 

 

Hur påverkar internet inklusive sociala medier den personliga integriteten?  

Enligt deltagarna i studien påverkas den personliga integriteten negativt av internet och 

sociala medier. Det upplevs dock inte som ett problem för alla individer, vilket kan bero 

på flera olika saker som främst har med personlighet och erfarenhet att göra, men också 
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med vana av att använda internet samt kunskap om hur internet fungerar, vilket stöds av 

forskning (Thayer & Ray, 2006).  

 

Enligt deltagarna i studien upplevs internet och sociala medier påverka självbilden och 

identitetsskapandet, något som också är i linje med forskning bland annat av Lalonde 

med flera som studerat just hur ungdomar formar sin identitet i interaktion med 

jämnåriga på sociala medier på internet (Lalonde et al., 2008). Ibland är det positivt för 

den personliga integriteten, ibland inte. Studien belyser även tydligt att sociala medier 

kan påverka sociala mönster. Sociala medier anses också vara en arena där 

integritetsfrågan aktualiseras ständigt då det nästan dagligen uppstår gränsdragningar 

som behöver göras om vilken roll man själv ska inta i sociala kanaler. Det skapar också 

problem eftersom både släkt och vänner, kollegor och både välbekanta och ytliga 

bekanta möts på samma arena. Det här upplevs som problematiskt och svårhanterat, inte 

minst ur ett integritetsperspektiv. Enda möjliga förhållningssättet tycks vara att sänka 

garden och tulla på sin integritet och hoppas på det bästa, vilket inte upplevs som 

tillfredställande. Även detta med hur relationer på internet skapas och påverkas på olika 

sätt tas upp i bland annat i Thayer och Rays forskning (Thayer & Ray, 2006). Stödet på 

sociala medier anses vidare vara något klart positivt och integritetsfrämjande under rätt 

omständigheter. I studien framkommer att nätverkandet på internet både med släkt och 

vänner men också med nya kontakter i diskussionsgrupper exempelvis uppskattas, något 

som forskning också uppmärksammat (Thayer & Ray, 2006). Negativt är näthat och alla 

de uttryck det tar och konsekvenser det får och det forskas idag en hel del på just detta 

fenomen, något som Kowalski belyser i sin forskning (Kowalski et al., 2008). 

 

Övervakningen på internet adresseras också som ett stort orosmoln för framtiden och ur 

ett integritetsperspektiv. Ett möjligt förhållningssätt som togs upp skulle kunna vara att 

släppa på behovet av anonymitet, dels som ett sätt att få kontroll över de negativa 

krafter som vistas i samhället och på internet, dels därför att slaget om anonymitet på 

internet kan upplevas som redan förlorat. Problem med anonymitet och det faktum att 

det inte går att vara helt anonym på internet idag adresseras också av viss forskning 

(Gold, 2013). I studien framkommer dock generellt en stark ovilja att släppa på 

anonymiteten av flera skäl som både har koppling till den personliga integriteten och 

säkerheten. Oviljan har också en tydlig känslomässig koppling, vilket även Stark tar upp 

i sin studie (Stark, 2016). Just rätten till ett privatliv och att få vara anonym är något 

som upplevs som ett stort integritetsproblem med internet och sociala medier. Denna 

uppfattning stöds också av Floridi som identifierat ett behov av och arbetar aktivt för att 

hitta en ny jämvikt mellan yttrandefrihet, informationssäkerhet och rätten till ett 

privatliv på internet (Floridi, 2014). 

 

I studiens resultat framkommer vidare argumentation för att riskerna med att vistas på 

internet och sociala medier är överdrivna, eftersom det är så många som är där. Den 

argumentationen kan ju delvis stämma eftersom det stora antalet gör att det är mindre 

risk för den enskilde att råka ut för något otrevligt. Å andra sidan ger detta en delvis 

falsk trygghet och en illusion av att något skulle vara säkert bara för att många gör det. 

Även om det är ett personligt val om man vill utsätta sig för den risken, blir det 

problematiskt när barn och unga och andra som inte har kunskapen och erfarenheten 

utsätts för en fara som de inte har förmågan att överblicka och göra ett aktivt val utifrån.  
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Studien visar också att internet och sociala medier stressar, vilket också annan forskning 

belyser (Reinecke et al., 2017; Lim & Choi, 2015). Även beroendeproblematik till följd 

av den nya informationsteknologin togs upp i studien och är något som det sker mycket 

forskning kring idag, bland annat vad gäller internet generellt (Stip et al., 2016, 

Mushtaq & Shafiq, 2015) och mobiler (De-Sola Gutiérrez et al., 2016; Lin et al., 2014). 

Internet och sociala mediers stressande effekt, inte minst till följd av 

beroendeproblematiken, är något som verkligen är centralt och den omfattande 

forskningen visar också på behovet av att hitta lösningar. Just det faktum att internet och 

sociala medier utövar en stor lockelse och vid ett överdrivet användande blir enorma 

”tidstjuvar” i en redan stressad vardag är särskilt oroande både för individen och ur ett 

samhällsperspektiv. Därutöver tillkommer oron för vad det gör med vår kognition, 

särskilt hos unga individer, vilket både föreliggande studie och tidigare forskning 

påtalar och problematiserar kring (Senol-Durak & Durak, 2017). 

 

Även näthat och trakasserier tas upp som en negativ effekt av internet som påverkar 

människors personliga integritet och privatliv i allra högsta grad och även detta forskas 

det en hel del på för att försöka hitta olika strategier att stävja problemen (Kowalski et 

al., 2008). För att komma till rätta med olika missförhållanden på internet som i sin tur 

kan kränka den personliga integriteten, förespråkas regleringar och någon form av etiskt 

förhållningssätt, vilket också flera forskare, bland annat Kizza, ser som den rätta vägen 

att gå (Kizza, 2013). En allmän uppfattning i studien var att åtminstone någon form av 

etik och regler för internet med nödvändighet kommer att växa fram och etableras med 

tiden. Intressant var uppfattningen att näthatet kan vara något som på sikt kommer att 

tappa sin kraft i och med att vi lär oss vad det handlar om och hur vi ska skydda oss. Det 

kan vara så att vi lär oss att bli mer ”hårdhudade” och att inte ta åt oss så mycket och att 

saker och ting ”blåser över” rätt snabbt. Detta leder till att saker och ting får mer rimliga 

proportioner. En tanke som kom upp var just att snabbheten och interaktionen rent utav 

kan leda till en (snabbare) personlighetsutveckling och mognad hos både unga och 

gamla, vilket också Harris påpekar i sin studie om privatliv och integritet i studentmiljö 

(Harris et al., 2011). Allt detta är intressanta tankar som ger hopp inför framtiden.  

 

Internet har vidare blivit ett forum för demokrati och debatt som också har bäring på 

integritetsfrågan (Mößner & Kitcher, 2017). I det här sammanhanget togs även vikten 

av källkritik upp. Både möjligheten till debatt men också baksidorna som näthat tas upp 

i föreliggande studie. Just näthatets tystande effekt påtalas som ett problem ur både ett 

integritets och demokratiperspektiv. Detta då det kan få till följd att debatten inte blir 

tillräckligt nyanserad och tenderar att bli för tillspetsad och ”svart/vit”, vilket också 

Kowalski med flera tar upp i sin bok om cybermobbning och dess konsekvenser 

(Kowalski et al., 2008). Detta får i sin tur bäring på den personliga integriteten, 

exempelvis då individer kan uppleva det som att deras personliga integritet kränks i en 

debattsituation eller om de av integritetsskäl avstår från att delta i debatten och på så sätt 

känner sig inskränkta och att deras integritetskrav måste sänkas. En annan reflektion 

som också togs upp är det oroande i att personer tror sig ”ha koll” på hela världen bara 

genom att följa det som dyker upp i det egna flödet. Även i det här sammanhanget togs i 

studien vikten av kunskapsspridning och källkritik upp som motmedel mot den här 

typen av missuppfattningar.  
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I studien upplevs psykologer på nätet som något positivt och som ett bra komplement 

för vissa typer av behandlingar, så länge god kvalité upprätthålls. I studien understryks 

också vikten av att psykologerna lär sig förstå internet och dess förutsättningar, både 

dess förtjänster och baksidor, och utarbetar ett professionellt förhållningssätt. Det finns 

redan nu en hel del exempel på den här typen av riktlinjer och styrdokument för olika 

verksamheter (Buschel et al., 2013; Floridi, 2014). Studien indikerar vidare ett behov av 

ett ökat medvetandegörande hos blivande psykologer om vikten av IT-säkerheten kring 

journaler etc.   

 

Studiens resultat väcker vidare frågan om en möjlig väg till att få ett mer sansat och 

förnuftigt förhållningssätt till internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet är att 

öka kunskapen om internets förutsättningar och vilka risker man faktiskt utsätter sig för. 

Just kunskap om mediet och en sund dialog om nackdelar och förtjänster förespråkas 

generellt som rätt väg att gå för ett mer upplyst sätt att hantera mediet.  

 

I studien framkom en allmän uppfattning att särskilt de yngre, framtida patienterna 

kommer att ha en förändrad syn på integritet på så sätt att det inte upplevs som 

integritetskränkande att prata om personliga tillkortakommanden och psykisk ohälsa.  

Detta anses vara bra ur ett terapiperspektiv. Däremot finns risk för att de yngre 

patienterna är mer känsliga för om de inte blir lyssnade på. Troligen kommer detta att 

påverka psykologen på så sätt att de måste interagera mer, men inte deras förmåga att 

behålla sin integritet och etiska förhållningssätt. Etiska konflikter inom psykologi tas 

bland annat upp av Bersoff som understryker vikten av att respektera patientens 

integritet (Bersoff, 2003). En allmän uppfattning i föreliggande studie är också att 

dagens psykologer måste tänka över sin närvaro på sociala medier, både i sin profession 

och som privatperson. Studien visar också på att det mesta av det som togs upp som 

framtida vårdbehov har en koppling till internet och sociala medier. Även detta 

indikerar ett behov av ökat fokus på de här frågorna på psykologutbildningen. 

 

Vad påverkar den personliga integriteten i vår samtid? I studien identifieras 

individualism som en tydlig trend i samhället. Individualism har både sina förtjänster 

och baksidor, inte minst vad gäller personlig integritet. Individualism anses vara bra på 

så sätt att individer får utvecklas och ”blomma”, men dåligt om det går ut över 

kollektivet, eftersom människan i grunden är ett flockdjur som behöver flocken. 

Dessutom skapar det stress och osympatiska beteenden i den ständiga jakten på 

framgång. Vi lever också i ett samhälle där narcissism blivit mer accepterat, något som 

inte upplevs som positivt i studien. Detta tar även Paris upp i sin studie som visar på att 

dagens samhälle gynnar narcissism och påverkar möjligheten att behandla den här typen 

av personlighetsstörning (Paris, 2014).  

 

Studien uppmärksammar också kändistrenden i samhället, som också kan ha en negativ 

effekt på den personliga integriteten om människor triggas att gå utanför sina egna 

gränser i jakten på ära och berömmelse. Kändishetsen i samhället idag upplevs som 

tydlig. Det individen söker är bekräftelse, uppskattning och inkludering men uppnår 

istället ensamhet och isolering, många gånger. Att vara ”unik” och ”extra begåvad” och 

sättas på ”piedestal” och beundras av andra skapar tvärtom distans till andra människor, 

något som flockdjuret människa inte trivs med i grunden. Jakten på kändisskap skapar 

också mycket negativ stress och känslor av misslyckande och att inte räcka till, då det är 
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så få som verkligen lyckas, vilket även forskning om vad som gör människan besatt av 

att bli känd belyser (Choi & Berger, 2009). Intressant i sammanhanget var att ett par de 

intervjuade kopplade att vara ”känd” till att vara kändis i sitt eget liv som exempelvis i 

skolan, privat eller i arbetslivet. Det väcker frågan om det är ett utslag av 

självcentreringen eller om det handlar om att göra vår väldiga och komplexa värld mer 

hanterlig.  

 

En annan trend som deltagarna i studien tar upp är tempot i samhället, som också har en 

tendens att påverka den personliga integriteten negativt och skapa mycket stress. Detta 

anses oroande både på individ- och samhällsnivå och något som samhället måste 

fortsätta att prioritera att komma till rätta med – både ur ett mänskligt och 

samhällsekonomiskt perspektiv. Även globaliseringen skapar nya utmaningar, inte 

minst ur ett integritetsperspektiv. Ett exempel är terrorismen som också följer i 

globaliseringens spår, då även terrorister har lättare att organisera sig och hitta nya 

anhängare och sprida sig globalt, om det är en målsättning. I detta sammanhang 

utmanas inte bara individens personliga integritet utan också det personliga civilkuraget, 

enligt deltagarna i studien. 

 

Hur påverkas unga människor utveckling av en personlig integritet i relation till 

dagens individcentrerade samhälle, internet och sociala medier? I studien framkommer 

uppfattningen att både barn och ungdomar påverkas mycket av dagen samhälle och 

moderna teknik, vilket stöds av en hel del forskning (AAP, 2016; Roberts et al., 2005; 

Thayer & Ray, 2006). Särskilt att tonåringar påverkas av internet och sociala medier är 

av stort intresse då de befinner sig i en kritisk fas av sin identitetsutveckling. Just 

ungdomars identitetsutveckling i relation till internet och sociala medier tas upp i 

forskning av bland annat Lalonde och García Jiméne som visar på internets och sociala 

mediers starka inflytande då det är där som de jämnåriga till stor del vistas och stöts och 

blöts mot varandra – på gott och ont (Lalonde et al., 2016; García Jiménez et al., 2016).  

 

Studien belyser flera negativa konsekvenser för unga av det flitiga internetanvändandet i 

relation till utvecklandet av en sund självbild och integritet. Kändisfixering vid bland 

annat YouTubers och viljan att bli känd som följer i det individcentrerade samhällets 

spår, kan skapa problem med att bygga en sund identitet och integritet hos unga. 

YouTubers anses alltför ofta inte vara bra förebilder för de unga, som exempelvis 

"Pewdiepie", som också studerats av Beers Fägersten (Beers Fägersten, 2017). 

Samtidigt kan positiva krafter också hjälpa många unga. En annan positiv effekt av 

YouTube som togs upp är de övningsmöjligheter det ger för den som har ambitionen att 

bli känd artist eller liknande.  

 

I spåren av detta följer en extrem utseendefixering (Fardouly & Vartanian, 2016; Silva 

Torres, 2015), som understöds mer än någonsin genom bildfixeringen, inte minst i 

sociala medier (Hum et al., 2011). Det faktum att många unga idag upplever att de 

aldrig får någon vila utan ständigt överöses med nya intryck och bilder är oroväckande 

ur flera perspektiv. Just bristen på tid för eftertanke och personlig reflektion upplevdes 

som negativ av de unga och hämmande för personlighetsutvecklingen, och en del 

forskning på området pågår (Mills, 2016; O'Neill, 2015). Hur det intensiva 

medieanvändandet påverkar kognitionen, särskilt hos unga människor, är också av 

största intresse. Det är oroande att unga människor väljer att titta på sociala medier 
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istället för att sitta och tänka på sina egna tankar. Det finns all anledning att ställa sig 

frågan vad detta egentligen skapar för men för den personliga utvecklingen och 

kognitionen hos de yngre generationerna och vad vi kan göra för att vända den här 

utvecklingen. En annan fråga som studien väcker är om den självcentrering vi ser i 

samhället idag hos alltför många unga kommer att permanentas på ett eller annat sätt. 

Det faktum att narcissistiska drag göds och ökar oroar, och framhålls också i Paris 

forskning som visar på att dagens samhälle understöder utvecklingen av narcissistiska 

drag (Paris, 2014).  

 

Andra problemområden som belyses i studien är nätmobbning mot unga och hur det kan 

skada dem, något som det också forskas intensivt på (Mason, 2008; von Marees & 

Petermann, 2012), beroendeproblematiken som ny teknik förorsakar inte minst hos barn 

och ungdomar (Cleary & Thomas, 2017; Mushtaq & Shafiq, 2015) och den stress som 

unga känner idag (Reinecke et al, 2017; Senol-Durak & Durak, 2017), både privat och i 

skolmiljöer. I studien pratas mycket om FoMO = Fear of Missing Out (Reinecke et al, 

2017). Tankeväckande och oroande är att höra en ung deltagare prata om att denne 

undrar när den stora vilan kommer. Känner verkligen unga människor sig så enormt 

stressade idag, kan man fråga sig, och vad får det för konsekvenser både för individen 

och samhället? Det pratades också om att tempot på sociala medier är så snabbt att inget 

får ”landa” och tänkas igenom. En annan reflektion var att unga upplever att de har en 

parallell värld omkring sig hela tiden. Allt detta väcker viktiga frågor som behöver 

forskas vidare på och hanteras av vuxenvärlden. Viktigast ansågs vara att vuxna 

försöker prata och förklara för de unga, men också att sätta gränser och stoppa den unge 

att begå ödesdigra misstag, om inte annat hjälper.  

 

Positivt är däremot att unga kan få stöd via sociala medier (Wright, 2012). I studien 

framkommer även att sociala mönster upplevs påverkas, både på gott och ont, vilket 

bland annat bekräftas av Thayer och Rays forskning (Thayer & Ray, 2006). En 

intressant reflektion från studien var att man lätt tror sig känna personer man egentligen 

inte känner utan bara sett genom vänners sociala medier, och en undran om det ger en 

falsk känsla av vänskap och trygghet. Samtidigt tycks det ha en positiv effekt i sociala 

sammanhang då man har lättare att prata med varandra och hitta gemensamma nämnare 

med nya bekantskaper, enligt deltagarna. Det var också intressant att notera att en av de 

yngre intervjuade hade svårt att föreställa sig hur folk umgicks innan internet och 

sociala medier fanns. Om detta är representativt för ungdomar skulle äldre generationer 

kunna ha en pedagogisk uppgift att beskriva hur livet kan se ut utan sociala medier.  

 

En reflektion är att det är oroväckande att höra att unga känner sig så utan guidning från 

vuxna. Eller är det verkligen så? Många tonårsföräldrar genom tiderna kan vittna om att 

det kan vara oerhört svårt att nå fram till sina barn, och att de känner sig maktlösa och 

otillräckliga (Frisén & Hwang, 2006). Man kan därför undra vem det är jobbigast för –

barnen eller föräldrarna? En annan iakttagelse var att de intervjuade föräldrarna var 

mycket engagerade och uttryckte en tydlig ambivalens inför hur de skulle förhålla sig 

till sina barns vistelse på internet och sociala medier. Samtidigt som de vill skydda sina 

barn och inte utsätta dem för risker, ville de inte heller hämma dem och överföra sina 

egna farhågor i onödan. Det var uppenbart att detta upplevdes som både stressande och 

frustrerande. En annan reflektion är att det är betänkligt att deltagarna i studien upplever 

att unga är så naiva inför integritetsproblematiken och att det faktiskt är vuxnas ansvar 
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att utbilda dem. Det blir dock problem i det fall de vuxna är lika aningslösa och 

beroende av internet och sociala medier själva.  

 

Internet och sociala medier i det individcentrerade samhället påverkar följaktligen unga 

på flera sätt och är därför av största intresse att studera vidare, då de är mänsklighetens 

framtid som påverkas. En reflektion är att det skulle vara intressant att följa upp den här 

studien återkommande. Frågan är om yngre generationer som vuxit upp med ”paddor” 

kommer att känna sig lika stressade exempelvis. Det kanske bara är generationen som är 

född på 90-talet som känner sig så stressad eftersom de varit med om den här enorma 

eskaleringen utan att få någon riktig guidning och vägledning från någon.  

 

Validitet- och metoddiskussion 

Validiteten har värderats utifrån validitetskriterier för en kvalitativ studie (Langemar, 

2008). Deltagarnas livssituation, ålder och kön varierade. Urvalet gjordes för att ge en 

så mångsidig syn på begreppet integritet som möjligt, utifrån dem som anmält intresse 

för studien. Samtidigt studerade alla på psykologprogrammet vid Stockholms 

universitet, så en större spridning på lärosäten och terminer hade kanske givit en bättre 

validitet. Urvalet kan också ha begränsats av att det var ett tillgänglighetsurval där 

deltagarna fick anmäla sig själva. Det kan ha gjort att det var de med speciellt intresse 

och medvetenhet om de här frågorna som deltog i studien. 

 

Om man tittar på förankringen i datan så har transkriberingarna genomförts med stor 

noggrannhet och i analysmetoden har jag varit mycket noga med att bara vaska fram det 

deltagarna sagt själva. När det gäller själva datainsamlingen är det naturligtvis alltid så 

att det inte går att komma ifrån att den som intervjuar påverkar respondenten både 

genom kroppsspråk, spegling och återkoppling. Jag har dock försökt att vara väldigt 

välvilligt inställd och öppen, och det känns som att det förhållningssättet fungerat. Även 

det faktum att jag har mycket lång erfarenhet av att intervjua folk som journalist gör att 

jag är van att sålla bort egen påverkan ur texter. Jag har dessutom även lång erfarenhet 

av att känna in om en intervjuperson känner sig påverkad på något sätt. Det brukar 

oftast märkas eller framgå på ett eller annat sätt, antingen genom kroppsspråk eller 

verbalt.  

 

En annan aspekt som påverkar validiteten till viss del är att deltagarna svarar spontant 

och därför till stor del ogenomtänkt utan att vara förberedd på frågeställningarna. De 

skulle kanske ha svarat någonting helt annat om de fått förbereda sig, eller om de 

tillfrågats en annan dag. Samtidigt ger det här en intressant ”top-of-mind-effekt” 

eftersom de just talar om det som först dyker upp i den intervjuades medvetande. 

Studiens belyser vidare ett antal aktuella fenomen och beteenden som är både 

intressanta och angelägna forskningsuppslag för framtiden. Den kan också vara av 

intresse ur ett utbildningsperspektiv då den påtalar ett behov av ökat fokus på de här 

frågorna redan under psykologutbildningen så att morgondagens psykologer får med sig 

rätt kunskap och verktyg ut i arbetslivet. 

 

Förslag på framtida forskning 

Eftersom studien är explorativ ger den upphov till en mängd intressanta uppslag att 

fånga upp och fortsätta att undersöka i framtida forskning på olika sätt, inte bara i 

anknytning till begreppet integritet. Som inledningen i studien indikerar pågår det redan 
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en hel del forskning på de olika områdena, men föreliggande studie belyser ändå flera 

frågor som är angelägna att studera vidare. Just hur människans kognition och 

identitetsutveckling påverkas av både internet och det individualistiska samhället är 

extra angeläget att så skyndsamt som möjligt utforska och kartlägga, både vad gäller 

yngre och äldre individer. Det skulle också vara intressant att göra intervjun med 

personer med annan bakgrund och i ett mer spritt åldersspann samt inom andra 

yrkesgrupper. Även stressproblematiken och beroendeproblematiken är viktig att 

studera vidare och söka framgångsrika behandlingar och motåtgärder emot. Också 

fortsatta studier av hur samhället påverkas av en degenerering av begreppet integritet 

skulle vara intressant att studera vidare. En annan frågeställning som skulle vara 

spännande att utgå ifrån i en studie är om den digitala utvecklingen är bra för samhället 

och människan eller om mänskligheten i och med internet skapat ett ”monster” som den 

tappat kontrollen över. 

 

Avslutande reflektioner och slutsatser 

Studien tar upp en mängd områden som behöver uppmärksammas på olika sätt i 

samhället samt forskas vidare på. Några avslutande reflektioner och slutsatser kan dock 

göras utifrån studiens resultat. Av föreliggande studie antyds att integritet är olika 

viktigt för olika personer beroende på personlighet, egna erfarenheter och ålder. 

Personligt ansvar anses vara viktigt i sig men kopplingen till integritet är inte lika 

självklar. Vidare anses civilkurage förutsätta någon form av integritet och kräva mod.   

 

Av studiens resultat framgår att övervakningen på internet och bristen på anonymitet 

kan upplevas som ett starkt hot mot den personliga integriteten och säkerheten. Det 

framhålls också av deltagarna att det individcentrerade samhället med internet och 

sociala medier har en stark, ofta negativ inverkan på individen och den personliga 

integriteten. Individualism upplevs som en tydlig trend i samhället vilket lett till att 

narcissistiska personlighetsdrag blivit mer accepterat. Studien indikerar också tydligt att 

de intervjuade anser att möjligheten att behålla en hög integritet, särskilt på internet och 

sociala medier kommer att bli allt svårare och kräva mer ansträngningar och fler 

uppoffringar för den enskilde individen. Detta kommer i sin tur sannolikt leda till att 

gemene man kommer att sänka sina krav på personlig integritet, då priset att bibehålla 

den blir allt för högt – om än möjligt.  

 

Internet och sociala medier påverkar också självbilden och identitetsskapandet. De 

upplevs också lätt som stressande och beroendeskapande och kan också påverka vår 

kognition. De påverkar också och förändrar den mänskliga interaktionen och sociala 

mönster. Detta upplevs vara särskilt viktigt att uppmärksamma då det gäller barn och 

ungdomar, eftersom de befinner sig i en kritisk fas av sin identitetsutveckling. Många 

unga upplever idag att de lever med en parallell, digital värld omkring sig hela tiden och 

detta är centralt för vuxna att ta till sig och förstå. Det är därför väldigt viktig med 

vuxnas guidning och att de hjälper de unga att få en realistisk bild av omvärlden, inte 

minst av den fysiska världen utanför internet och sociala medier. Av studien antyds att 

vägen till ett mer upplyst sätt att hantera internet och sociala medier är kunskap och en 

sund dialog om nackdelar och förtjänster. Den allmänna uppfattningen hos de 

intervjuade är också att någon form av etik och regler för internet med nödvändighet 

kommer att växa fram och etableras med tiden. 
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Studien indikerar också att det är deltagarnas uppfattning att framtidens psykologer 

kommer att påverkas av den sänkta integriteten, både vad gäller hur deras patienter 

kommer att bete sig men också genom att den sänkta integriteten kommer att skapa 

psykisk ohälsa på olika sätt som i sin tur psykologerna får ta hand om. Ett behov av ökat 

fokus på det här frågorna redan under psykologutbildningen så att morgondagen 

psykologer får med sig rätt kunskap och verktyg ut i arbetslivet påtalas också. Slutligen 

upplevs psykologer på nätet som något positivt och som ett bra komplement för vissa 

typer av behandlingar, så länge god kvalité och patientsäkerhet upprätthålls. 
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