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De flesta vet vad som, i olika situationer, är olämpligt att berätta för andra om sig själv. 
Exempelvis berättar du kanske inte på anställningsintervjun att du väldigt ofta försover dig, 
och du sätter säkert inte upp någon lapp på brevlådan där du informerar om att du åkt på 
semester. Men att lämna ut personlig information, om sig själv och sin familj, på Facebook 
verkar väldigt få bekymra sig över. 

Oavsett vilken den allmänna uppfattningen är om vår personliga integritet på 
nätet, så finns det absolut ett värde i att vara försiktig med vilka uppgifter man 
delar med sig utav och med vem man delar dem. Det är inte bara myndigheter 
och företag som på olika sätt kan använda uppgifterna, utan även personer med 
avsikt att utge sig för att vara någon annan, kanske att vara just Du. 
  

Skatteverket upptaxerade Sven-Ingvar med 480.000kr efter att ha läst 
hans statusuppdatering på Facebook. Källa: Aftonbladet Min Ekonomi  

 
Det går aldrig säkert att veta när, hur och av vem olika personliga uppgifter kan 
komma att användas. Redan idag använder sig många arbetsgivare av 
information som lagts upp på nätet, för att bilda sig en uppfattning av de personer 
som sökt anställning hos dem. Både Försäkringskassan och Skatteverket, samt 
även flera försäkringsbolag, granskar olika sociala medier för att hitta för dem 
relevant information. 
 
Självklart ska du använda ditt sunda förnuft. Och Ja, vissa saker är såklart 
känsligare än andra. Men det är inte alltid helt lätt, i synnerhet inte för ungdomar 
som inte bestämt vad de vill med sin framtid, att avgöra vad som kan vara mindre 
lämpligt att lägga upp på nätet. 
 

Hur skulle myndigheterna, i 2:a världskrigets Tyskland, ha använt sig av 
de personliga uppgifter man hittar på Facebook idag? 

 
Idag anser många att frågor om personlig integritet och privatliv är lite förlegade. 
“Jag har ju redan lagt upp massa personlig information både på Facebook och i 
min blogg, och jag har inte råkat ut för något negativt.”. 

 
Tre frågor man bör ställa sig: 

1. Varför är leverantörer av olika gratistjänster inte tydligare med att de 
tjänar pengar på din personliga information? 

 
2. Hur kan det komma sig att man oftast tvingas frånskriva sig rätten till den 

information man själv lägger upp? 
 

3. Kommer du i framtiden ha möjlighet att radera den personliga information 
du lagt upp på Internet? 

 
Det är inte någon hemlighet att det finns stora pengar att tjäna på information om 
människors vanor och beteendemönster. Företag världen över betalar idag stora 
belopp för tillgång till sådan information. Beräkningar, gjorda av företaget e-
marketer, visar att Facebook tjänade nästan 13 miljarder kronor under 2012, 
enbart genom att låta företag använda lagrade personliga uppgifter till att bättre 
rikta sin reklam. 

Att du hade kul på senaste festen kan du säga utan 
ett foto av dig själv med 20 tomma ölburkar. 

Då ser du vad andra kan hitta om dig på nätet. 
Hittar du något olämpligt, se då till att detta plockas 
bort genom att kontakta (1) den som lagt upp det, 
eller (2) företaget som står bakom den webbsida 
där det är publicerat. 

Vem ska kunna ta del av den information du lägger 
upp? Kan den raderas i efterhand? Kan den på 
något sätt missbrukas eller misstolkas? Tänk på att 
den person du litar på idag kan vara din ovän 
imorgon. 

Det du inte vill att din värsta ovän ska veta, hör helt 
enkelt inte hemma på nätet. 

Ofta efterfrågor gratistjänsterna en stor mängd 
personlig information vid registrering. Information 
som till och från inte känns helt relevant. Lämna 
inte ut information om dig själv bara för att frågan 
ställs. Om frågan inte är relevant för tjänsten, och 
du måste svara något för att komma vidare, skriv 
då istället något påhittat. 

Bland annat Facebook envisas med att förändra 
sina inställningar, men deras hjälpsidor är hyfsat 
tydliga. Försök sätta dig in i hur du bäst 
konfigurerar de sociala medier du använder, för att 
på bästa sätt måna din egen personliga integritet. 

Det är inte ens självklart för de flesta vuxna, så 
hjälp era barn genom att följa upp deras närvaro på 
internet, och prata med dem om vad som är 
lämpligt/olämpligt och varför. 

Personligen gillar jag möjligheterna med Internet och testar gärna nya nättjänster. Jag har dessutom barn i olika 
åldrar som på olika sätt är “nätaktiva”. Jag känner att det är extra viktigt att vi vuxna hjälper barnen med hur de ska 
bete sig för att måna deras egna och andras integritet. 
 
Jacob Christensen, IT-expert & Rådgivare 

 

 

  

 

http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article16839634.ab

