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Sammanfattning 

Detta arbete syftar att undersöka vilken kunskap svenska gymnasieelever besitter gällande de 
kanske mest förekommande avtalen i vardagen; sekretesspolicy och användarvillkor. Vidare 
undersöks till vilken grad dessa elever är medvetna om personlig integritet, vilket mäts genom 

att undersöka elevernas användning och förståelse av några av de idag vanligare 
integritetsstärkande verktygen som finns. Datainsamling har utförts genom en 

enkätundersökning med respondenter i åldrarna 15–21 år. Teoretiskt stöd har även hämtats i 
litteraturen för att dra slutsatser. Resultatet visar på bristande kunskap om ovannämnda avtal, 
samt en brist på kunskap gällande integritetsstärkande verktyg. Detta visar således på en 

kunskapsbrist hos svenska gymnasieelever gällande personlig integritet vid användning av 
nätverksbaserade applikationer och tjänster. 

Nyckelord: personlig integritet, integritetsstärkande åtgärder, nätverksbaserade tjänster, 

sekretesspolicy, användarvillkor. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrund, problemformulering, syfte, samt forskningsfrågor 
gällande arbetet. För en överblick av de ramar arbetet förhållit sig till tas de avgränsningar 

upp som gjorts. Avslutningsvis presenteras kunskapsintressenter och disposition av arbetet. 

 

1.1. Bakgrund 

Med den ständiga utvecklingen av teknik blir det allt lättare att hålla sig uppkopplad till 

internet, oavsett vart på planeten man befinner sig. Ny teknik innebär oftast en ökad 
användbarhet och ökad funktionalitet som tillsammans gör enheten mer praktisk och 

användarvänlig, vare sig enheten i fråga är en laptop, tablet, mobil eller annan av många fler.  

Den 30:e Juni 2017 beräknades upp till 3 885 567 619 unika användare av internet, vilket 
motsvarar ca 52 % av världens befolkning (”Internet World Stats,” 2017). Med hänsyn till hur 
utvecklingen har sett ut fram tills idag, kan man konstatera att en viss ökning av 

internetanvändare kommer fortsätta. Utvecklingen bör därför även öka intresset av 
integritetsrelaterade frågor. Detta i och med att användare av nätverksbaserade tjänster och 

applikationer ger ifrån sig rätten till personlig information vid användandet av dessa tjänster, 
Googles sökmotor för att nämna en (Google, 2017), ofta utan att veta vad de går med på. 

I en studie utförd av två forskarassistenter i Amerika visades att av 543 studenter var det 

endast en fjärdedel (26 %) som läste den fiktiva tjänstens (NameDrop) sekretesspolicy och 
användarvillkor. Man undersökte även hur mycket tid dessa studenter tillbringade på att läsa 
dessa avtal. Vilket visade sig vara i genomsnitt 73 sekunder för tjänstens sekretesspolicy, samt 

51 sekunder för tjänstens användarvillkor. Alltså inte i närheten för den uträknade 
minimumtiden på 29–32 minuter för sekretesspolicyn, respektive 15–17 minuter för 
användarvillkoren (Obar & Oeldorf-Hirsch, 2016). Studien behandlas mer i avsnitt 2.0 Teori 

och tidigare forskning. 

Med resultat från ovanstående studie och andra artiklar i åtanke, avser detta arbete undersöka 
vilken kunskap svenska gymnasieelever besitter gällande sekretesspolicys och 

användarvillkor. Arbetet undersöker om eleverna är medvetna om att de ger ifrån sig rätten till 
personlig information vid användandet av olika tjänster och applikationer, och avslutningsvis 

undersöka om eleverna är medvetna om integritetsstärkande åtgärder som gör nätanvändandet 
säkrare och mer privat. 

 

1.2. Problemformulering 

Antalet användare av sociala medier låg år 2010 på 1 miljard, detta i kontrast till dagens 2.5 
miljarder (”Number of social media users,” 2017) visar hur stora dessa plattformar är samt hur 
mycket de vuxit under åren. Utöver dessa finns även många fler tjänster på nätet som används 

dagligen, Google, YouTube, för att nämna några. Gemensamt för dessa plattformar är att de 
alla hanterar information från deras användare. Hanteringen kan ske på olika sätt, och bestäms 

i tjänstens sekretesspolicy samt dess användarvillkor. 

En enkel sökning på nätet med namn på företag, tjänst eller applikation samt ordet 
”sekretesspolicy” eller ”användarvillkor” räcker för att ta reda på vad företaget, tjänsten eller 
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applikationen i fråga har för rätt att göra med den information användaren förser dem med. 

Ändå är det få som faktiskt söker upp denna information varav syftet för detta arbete uppstår.  

Information är ett väldigt brett begrepp, men för att tillföra något av ett sammanhang för detta 
arbete menar vi, till exempel: platsinformation, besökta sidor, köpta produkter på nätet, bilder, 

namn, efternamn, personnummer, födelsedatum och andra personuppgifter. 

 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av en enkätundersökning presentera konkreta data 

gällande gymnasieelevers kunskap och medvetenhet kring integritetrelaterade frågor. Arbetet 
svarar på två frågor för att uppnå detta: 

1. Vilken kunskap besitter svenska gymnasieelever gällande sekretesspolicys och 

användarvillkor? 

Utifrån arbetets avgränsningar, som nämns i kommande avsnitt (1.4), anses att 
enkätundersökningen som utförts lagt en bra grund och tillfört konkreta data för denna fråga. 

2. Till vilken grad är svenska gymnasieelever medvetna om den personliga integriteten 

när de surfar på nätet?  

Frågan besvaras genom att fokusera på integritetsstärkande åtgärder. De elever som använder 
fler av dessa åtgärder, eller verktyg, bör också vara mer medvetna om den personliga 

integriteten. 

 

1.4. Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers kunskap om personlig integritet på 

nätet. Arbetet berör därför inte skolornas tillvägagångssätt för ökande av medvetenhet och 
kunskap kring detta ämne. Inte heller lärarnas kompetens inom området då detta inte är 

relevant för uppsatsen. 

Ur ett tekniskt perspektiv hanterar de flesta applikationer och tjänster information på liknande 
sätt. Arbetet undersöker därför en mer generell kunskapen kring personlig integritet och har 

därför inte begränsats till specifik applikation, tjänst eller plattform.  

Enkätundersökningen har begränsats till gymnasieelever inom årskurserna 1–3, i åldrarna 15 
till 21 år. Denna avgränsning har gjorts då gymnasieelever anses vara en grupp som ofta 
använder sociala medier och kommunikation via internet. Inte bara på fritiden, utan också vid 

studier i skolan. Vidare motivering till denna avgränsning i kommande avsnitt 3.2 Urval. 

1.5. Kunskapsintressenter 

I och med syftet för arbetet; att till viss grad kunna mäta kunskapen hos gymnasieelever 

gällande personlig integritet, kan uppsatsen användas som referens vid framtida 
undersökningar. Arbetet kan även användas av lärare eller skolverk som bedömningsgrund för 

vilken kunskap gymnasieelever har om ämnet, och med detta utveckla nya utbildningar 
och/eller läroplaner för framtida gymnasieelever. Förnyande och modernisering av läroplaner 
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finner sitt värde i och med den konstanta utvecklingen av nätverksbaserade applikationer och 

tjänster. 

 

1.6. Disposition 

Avsnitt 2. Teori och tidigare forskning – Tar upp det teoretiska ramverk som använts, samt 

förklaring av centrala begrepp för arbetet. 

Avsnitt 3. Metod – Presentation och motivering av forskningsstrategi, urval, 

datainsamlingsprocess, och metod för dataanalys. 

Avsnitt 4. Enkätresultat – Presentation av enkätundersökningen alla frågor. 

Avsnitt 5. Analys – Analys av resultatet presenterat i föregående avsnitt, med grund från den 

teori som tagits upp i avsnitt 2. 

Avsnitt 6. Slutsats, reflektion och diskussion – Forskningsfrågorna besvaras, reflektion av 

arbetsprocessen, och slutligen diskussion av arbetet. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som använts för arbetet, samt tidigare 
forskning som legat till grund för arbetet. Centrala begrepp som personlig integritet och 

integritetsmedvetenhet tas även upp och förklaras. 

 

2.1. Personlig integritet och integritetsmedvetenhet 

Personlig integritet är ett begrepp av många definitioner och tolkningar och används i många 

sammanhang. Detta innebär att begreppet är vagt definierat och används med variation 
beroende på vem, i form av person eller organisation, som använder begreppet. Nedan görs ett 

försök att beskriva mångsidigheten av begreppet ”integritet” samt förklara hur detta kan 
kopplas till begreppet ”personlig integritet”.  

Integritet kan syfta till en egenskap hos en individ, eller de rättigheter en individ har. En 
vanlig tolkning av integritet som egenskap är ofta; en person med fasta principer som lever 

efter dessa och inte påverkas av yttre omständigheter, samt att denne är fri från inre konflikter 
och självmotsägelser i handlingar (”Integritet och dess betydelse,” 2012; ”Integritet 

(egenskap),” 2017). En tolkning av integritet som en rättighet är att varje människa har rätten 
att få sin inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp (Nationalencyklopedin 
[NE], u.å.). Datainspektionen (2017) använder sig av en liknande definition, dock för att 

definiera personlig integritet: ”Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad 
och inte utsättas för kränkande behandling” (Datainspektionen, 2017). Detta är ett tydligt 

exempel på varför det är svårt att definiera integritet och personlig integritet. 

Ett till exempel på denna svårighet är hur Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER, u.å.) delar 
upp integritet som fysisk-, psykisk- och personlig integritet. Kortfattat berör fysisk integritet 
individens rätt att inte bli undersökt fysiskt utan samtycke. Psykisk integritet berör individens 

rätt att inte bli föremål för manipulation och annat mentalt intrång (SMER, u.å.). Vidare 
beskriver SMER (u.å.) personlig integritet som rätten att inte bli kränkt och rätten att själv 

bestämma samt hantera ”information om den egna personen”, med andra ord, personlig 

information. 

Att ge en exakt definition av personlig integritet är svårt, och ovan exempel visar på 

begreppets mångsidighet. För att förtydliga vad detta arbete menar med personlig integritet 
utgår arbetet från den definition Stefanie Pötzsch (2009) ger i sin avhandling Privacy 
Awareness: A means to solve the Privacy Paradox . 

Pötzsch (2009) skriver att integritetsmedvetenhet (eng. privacy awareness) är ett begrepp som 

inte är väletablerat i litteraturen och börjar därför förklara begreppet genom att förklara 
personlig integritet (eng. privacy), vilket hon gör med två koncept. Det första konceptet är 

integritet av en individs personliga sfär, vilket innebär integritet av en individs egna tankar, 
egendom och handlingar, samt hur dessa påverkas, mer specifikt skyddas, av sociala normer. 
Det andra konceptet behandlar individens rätt att välja vad för personlig information som 

delas, samt med vem (Pötzsch, 2009). 

Pötzsch (2009) fortsätter med att förklara att medvetenhet baseras på individens 
uppmärksamhet, uppfattning och kognition av fysiska samt icke-fysiska objekt. Tillståndet – 

att vara medveten – avtar då objektet i fråga försvinner och stimuli inte längre är närvarande. 
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Med hänsyn till koncepten ovan definierar Pötzsch (2009) integritetsmedvetenhet som en 

sammanställning av individens uppmärksamhet, uppfattning och kognition av: 

• Om andra har tagit del av individens personliga information och dess handlingar,  

• vilken information andra erhållit i detalj,  

• hur denna information är och kan komma att användas av andra,  

• och slutligen, vilken information gällande andras handlingar och närvaro som 

kan komma att påverka individen.  

Med dessa definitioner, av personlig integritet och integritetsmedvetenhet, söker Pötzsch 

(2009) förklaring till människors beteende kring personlig integritet. Detta tas upp i 

kommande avsnitt, 2.2. 

 

2.2. Teoretiskt ramverk 

Stefanie Pötzsch (2009) behandlar principen ”the privacy paradox” i sin avhandling där hon 
börjar med att beskriva en vanlig uppfattning och tolkning av paradoxen; personer som är mer 

integritetsmedvetna bör utföra färre oavsiktliga handlingar som kränker den personliga 
integriteten. Denna uppfattning baseras på att de individer som är integritetsmedvetna, bör 
agera i enlighet med de avsikter som en integritetsmedveten individ har; avsikten att skydda 

sin personliga information, samt avsikten att skydda sin personliga sfär. Dock visar studier att 
detta inte stämmer (Norberg, Horne & Horne, 2007; Bakos, Marotta-Wurgler & Trossen, 

2014). Pötzsch försöker därför förklara beteendet med ett ekonomiskt angreppssätt (Pötzsch, 
2009). 

Pötzsch (2009) menar att uppskattning av värden spelar en stor roll vid förklaring av den 
paradoxala principen och använder sig av nyttofunktionen presenterad av Naveen Farag Awad 

i The Personalization Privacy Paradox: An Empirical Evaluation of Information 
Transparency and the Willingness to be Profiled Online for Personalization (Awad, 2006). 

Nyttofunktionen förklarar hur individer på ena sidan har fördelarna av att dela privat data, 

och att de på andra sida har sina attityder och värderingar av personlig integritet, vilket ses 
som kostnaden av att dela privat data (Awad, 2006). Pötzsch (2009) fortsätter med att 
beskriva att människor till en viss del är integritetsmedvetna när frågor om integritet tas upp. 

Dock att det konkreta värdet av ens personlig integritet – kostnaden –  i verkliga situationer 
oftast är svårare att uppskatta, och är längre inte lika framträdande för människor. Samtidigt 

som fördelarna är väldigt lättillgängliga; allt som krävs är några klick och delning av lite 
data. Fortsättningsvis argumenterar Pötzsch (2009) att integritetsmedvetenheten i dessa 
situationer är så pass låg, i och med brist på stimuli, att beslut tas som resulterar i högre 

kostnad kontra fördelar.  

Slutligen argumenterar Pötzsch (2009) att denna värdering och uppskattning av fördel kontra 
kostnad även kan appliceras på gemenskaper på nätet, eller sociala plattformar som de är mer 

kända som idag. I och med att de profiler som skapas på dessa plattformar är lättillgängliga 
för vem som helst på nätet, samt att de innehåller väldigt mycket personlig information, ligger 

personerna bakom profilerna i konstant risk för identitetsstöld. Pötzsch (2009) menar att dessa 
faror tas upp i media vid olika tillfällen, men att farorna ändå inte framträder för personer som 
använder sociala medier eller är medlemmar av gemenskaper på nätet. 
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Obar och Oeldorf-Hirsch (2016) tar också upp den paradoxala principen. Självrapporteringen 

av 543 universitetsstudenter visade att genomsnittstiden för läsning av sekretesspolicys och 
användarvillkor låg på fem minuter. Analysen av de insamlade data visade dock att 

genomsnittstiden för läsning av avtalen låg på en minut (Obar & Oeldorf-Hirsch, 2016). Obar 
och Oeldorf-Hirsch (2016) menar att detta går i enlighet med vad den paradoxala principen 
säger; vid förfrågan värderar individen sin personliga integritet högt, men undersökning av 

beteendet av individen visar på motsatsen. Vidare argumenterar Obar och Oeldorf-Hirsch 
(2016) för paradoxens existens då 83 (15 %) studenter uttryckte oro för avtalen av den fiktiva 

tjänsten NameDrop, men ändå accepterade alla 543 studenter båda avtalen. Detta argument 
stärks med andra studier som visat att även om en individ är negativt ställd mot delning av 
personlig information, ger denne ändå ut denna information vid förfrågan (Norberg m.fl., 

2007). 

I samma studie av Obar och Oeldorf-Hirsch (2016) ställdes öppna frågor till studenterna där 
de bads motivera varför de inte läser avtalen och istället klickar i ”quick-join”-alternativet 

(går med tjänsten utan att läsa avtalen). Av de 411 som svarade var de vanligaste 
motiveringarna att ”quick-join”-alternativet underlättar hela processen, att det är simpelt och 

lämpligt. Vidare kritiserades avtalen för att vara för långa och innehålla onödigt komplicerade 
ord, och att även om studenterna hade tagit sig tiden att läsa avtalen, fanns det de som tvivlade 
på att avtalen skulle begripas (Obar & Oeldorf-Hirsch, 2016). Nyttofunktionen, presenterad 

ovan, hittar även den stöd från denna studie. Vissa studenter motiverade att: ”…det är 
krångligt att hantera en massiv mängd av tråkiga sidor gällande integritet och säkerhet när 

sidan (tjänsten) du går med finns för att göra något mycket mer intressant” (Obar & Oeldorf-
Hirsch, 2016, s. 16). Med andra ord, svårt att konkretisera värdet av ens personliga integritet 
och ställa detta i förhållande till de fördelar som presenteras (Pötzsch, 2009). 

Bakos m.fl. (2014) tar upp att den bråkdel av människor som klickar upp slutanvändaravtalet 

vid köp av mjukvara, kan vara en indikation på att kostnaden är hög för att hitta och läsa 
avtalet. Detta motbevisas dock av Florencia Marotta-Wurgler (2012) i studien Does Contract 

Disclosure Matter? Studien visar att det inte finns något samband mellan ett uppenbart avtal – 
att avtalet inte göms av tjänsten i fråga – och hur mycket tid som läggs ned på att läsa avtalet 
(Marotta-Wurgler, 2012). Bakos m.fl. (2014) argumenterar att i och med det Marotta-Wurgler 

(2012) kommer fram till, måste kostnaden därför ligga i annat, mer specifikt i att läsa och 
begripa avtalet då avtal av detta slag oftast är komplicerat utformade. För att stöda detta 

perspektiv av kostnad vid läsning av avtal finns tidigare studier som uppskattat att kostnaden i 
tid ligger på 40 minuter dagligen, eller 8 timmar i 30 dagar, per år (Aleecia M. McDonald & 
Lorrie Faith Cranor, 2008). Avslutningsvis argumenterar Bakos m.fl. (2014) att reglering av 

avtal, mer specifikt slutanvändaravtal i detta fall, kan vara en del av lösningen. Att avtalet 
genom denna reglering måste simplifieras och komprimeras för att avtalet lättare ska begripas 

men också kräva mindre tid från läsaren. 

Även Obar och Oeldorf-Hirsch (2016) tar upp transparens av avtal och argumenterar att 
ökning av transparens är en bra utgångspunkt till en lösning på problemet att människor 
ignorerar sekretesspolicys och användarvillkor. Dock som ovannämnda studier argumenterar, 

är detta inte den fullständiga lösningen. I Reality and Perception of Copyright Terms of 
Service for Online Content Creation argumenterar Fiesler, Lampe och Bruckman (2016) 

också för en viss ökning av transparens. Webbsidor är oftast påtvingade av lagstiftning och 
juridiska entiteter till att forma avtalen på ett visst sätt, med ett visst skriftspråk (Fiesler m.fl., 
2016). Detta innebär, som Bakos m.fl. (2014) tar upp, att många av de termer som används 

oftast är vaga i definition och att avtalen är onödigt komplicerade i utformning. Vidare 
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argumenterar Fiesler m.fl. (2016) att ett steg i rätt riktning är att förtydliga vad tjänsten i fråga 

mer precist menar att göra med den information användaren förser tjänsten med och varför. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras forskningsstrategi, urval, datainsamlingsprocess samt 
metod för dataanalys. 

 

3.1. Forskningsstrategi 

För att besvara forskningsfrågorna för arbetet gjordes en undersökning på svenska 

gymnasieelever. Där undersökningen mer specifikt bestod av en enkätundersökning.  

Tanken med en sådan undersökning är att på ett standardiserat och systematiskt sätt kunna 

generera data från en grupp människor. Sedan hitta mönster utifrån resultaten som möjliggör 
generalisering av en större grupp (Oates, 2006, s. 93). Eftersom detta är ett mindre arbete av 
statistisk karaktär, har vi förhållit oss till Oates tumregel angående en slutlig urvalsstorlek på 

minst 30 respondenter (Oates, 2006, s. 100). 

 

3.2. Urval 

Internetstiftelsen i Sverige (IIS, 2017) undersökte, bland annat, vilka de största sociala 
plattformar för år 2017 var. Resultatet sammanställdes sedan i ett diagram. Diagrammet består 
av elva plattformar totalt med Facebook, Facebook messenger, Skype, Instagram och 

Snapchat som de fem främsta. Rapporten baserad på undersökningen visar på variation i ålder 
för de olika plattformarna, dock utgör användarna i åldersgruppen 16–25 år majoriteten (IIS, 

2017). Då rapporten tydligt visar i vilket åldersspann den större mängden av användarna 
befinner sig i, användes dessa data som ett pålitligt underlag för vad en rimlig och relevant 
urvalsram är för detta arbete. I detta fall, åldersgruppen 16–25 år.  

Med en sen start av undersökningen valdes dock att begränsa arbetet till en mindre urvalsram. 
Då mycket av den tidigare forskningen baserats på universitetsstudenter (Obar & Oeldorf-

Hirsch, 2016) och äldre (Norberg m.fl., 2007; Bakos m.fl., 2014; Marotta-Wurgler, 2012) 
valdes för detta arbete ett fokus på det lägre åldersspannet; gymnasieelever inom åldrarna 16–
19 år, med vissa undantag. Detta med motiveringen att resultatet förhoppningsvis kan bidra 

till något av en referenspunkt i framtida undersökningar. Begräsningen gjordes med hjälp av 
urvalstekniker. Dessa tekniker är verktyg för att välja mer specifika respondenter eller 

händelser inom en viss urvalsram (Oates, 2006).  

Två tekniker användes för att fastställa urval från urvalsramen. Ena kallas för 
bekvämlighetsurval (eng. convenience sampling) och innebär att respondenter väljs utifrån 

vad som är bekvämt för den/dem som utför undersökningen. (Oates, 2006). Detta gjordes i 
och med att ta direkt kontakt med elever för att generera undersökningstillfällen, mer om detta 

i kommande delavsnitt 3.3 Forskningsprocess. 

Den andra tekniken kallas för klusterurval (eng. cluster sampling) och innebär att välja 
respondenter i kluster (Oates, 2006, s. 97). Denna teknik valdes då varje enskild klass i många 

gymnasieskolorna har en så kallad mentorstid, eller liknande. Under denna tid är hela klassen 
samlad. Detta effektiviserar datainsamlingen i och med att data från flera respondenter kan 

samlas in under ett och samma tillfälle och oftast på samma plats. 
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3.3. Forskningsprocess 

Under denna rubrik motiveras metodval, samt ges en mer utförlig beskrivning av 
datainsamlingen. Utformning av enkäten som använts i undersökningen tas också upp med 

enkätens olika frågor, detta för att ge en klarare bild av tankesättet under arbetet. Slutligen 
beskrivs utformning av pilottestet som utförts. 

 

3.4. Motivering av metodval 

Intervjuer kan vara bra när man vill få fram detaljerad information eller när man vill att 
urvalet ska svara på komplexa frågor (Oates, 2006). Dock kräver intervjuer oftast mer tid att 

utföra än enkäter, även om man inte nödvändigtvis måste vara på plats för en intervju. Med 
detta i åtanke, samt att arbetets forskningsfrågor kan besvaras med inte allt för komplexa 

frågor, valdes en enkätundersökning som metod för datainsamling. Enkäter är effektiva när 
respondenterna är många och när syftet med undersökningen är att samla standardiserade data 
i form av identiska frågor med fördefinierade svarsalternativ (Oates, 2006).  

Vid utformning av en enkät kan öppna frågor formuleras. Dessa frågor kommer med hög 
sannolikhet inte besitta samma kvalité som intervjufrågor av samma slag då det är möjligt att, 
under en intervju, be om vidareutveckling av svaret direkt. Dock kan även ett visst djup 

uppnås med öppna frågor, vilket kräver att dessa frågorna är välformulerade och väl uttänkta. 
Slutligen är data genererad från en enkätundersökning lättare att analysera än data baserad på 

intervjuer (Oates, 2006).  

 

3.5. Datainsamling 

Datainsamlingsprocessen började med att ett mail skickades ut till 10 gymnasieskolor runt om 
i Uppsala och Stockholm med en beskrivande text om arbetet. Vid svar från lärare eller annan 

skolpersonal fördes en fortsatt dialog gällande tid och eventuell möjlighet att genomföra en 
enkätundersökning. 

Totalt svarade fem lärare varav två av dessa svarade att de inte kunde då jullovet låg nära på 
och att de inte hade tid för en enkätundersökning. En lärare bad oss kontakta rektorn varvid 
rektorn nekade. Två lärare kunde tänka sig genomföra undersökningen i sina klasser, varav en 

var tvungen att dra sig tillbaka, återigen i och med tidsbrist inför jullovet. För att öka 
storleken av urvalet kontaktades elever med pågående gymnasieutbildning med förhoppning 

om att eleverna skulle ha större inflytande på lärarna, därmed genererar flera 
undersökningstillfällen. Tre bekanta kontaktades via Facebook, varvid två av dessa lyckades 
fastställa tid för enkätundersökningen. URL-länk för den digitala enkäten skickades till 

eleverna och den lärare som godkänt ett undersökningstillfälle vilket resulterade i att 
enkätundersökningen genomfördes mellan den 14:e och 21:a december 2017 med totalt tre 

klasser samt en total på drygt 80 respondenter. 
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3.5.1. Pilotstudie 

Efter den första utformningen av enkäten, och innan datainsamlingen påbörjades, 
genomfördes en pilotstudie. Syftet med pilotstudien var huvudsakligen att öka kvalitén på 

arbetets slutresultat. Med pilotstudien kunde tillkomsten av potentiella frågetecken minimeras 
som kunnat uppstå på grund av vaga och otydligt formulerade frågor, men också kontrollera 
att respondenterna kunde svara på alla frågor. Vi ville även ta reda på om alla de 

fördefinierade svarsalternativen, för enkätens slutna frågor, lyckats täcka alla möjliga svar 
(Oates, 2006). Utöver pilotstudien, skickades enkäten till någon mer erfaren, i detta fall, vår 

handledare. 

Pilotstudien genomfördes mellan den 8:e och 11:e december 2017 av bekanta med pågående 
gymnasieutbildning. Resultatet från pilotstudien visade att enkäten bestod av för få frågor; 

enkäten kunde genomföras på väldigt kort tid och gav inte tillräckligt av en grund för arbetets 
analysmoment. Det fanns även frågor som var otydliga och komplicerat formulerade. I och 

med responsen lades ytterligare frågor till, och tidigare frågor omformulerades. 

Responsen från vår handledare tryckte på samma punkter som resultatet från pilotstudien, 
men även att enkätens dåvarande design kunde förbättras, varvid enkäten designades med 

sidbrytningar och villkorsbaserade frågor. Frågorna organiserades på så sätt att frågor 
kopplade till varandra finns på samma sida, och med det ökar relevans utmed hela enkäten. 

 

3.5.2. Utformning av enkät 

Tanken bakom enkätens design var att börja med lättare frågor och sedan hänvisa till mer 

komplexa frågor om respondenten visade prov på viss kunskap. Det första respondenten ser är 
en introducerade text som kort förklarar vad enkäten handlar om. Introduktionen slutar med 
ett tack till respondenten då enkäten varit valfri att genomföra.  

Enkäten består till mestadels av slutna frågor dock med öppna följdfrågor. De första frågorna 
är inte direkt relaterade till ämnet och frågar om ålder och årskurs. Oates (2006) argumenterar 
att detta är ett sämre val av design och att insamling av demografiska data i början av en enkät 

kan ha en negativ verkan på respondenten. Eftersom denna enkät endast består av två 
demografiska frågor ansågs detta inte som ett potentiellt problem. 

Fokus låg på att göra en simpel layout; frågor relevanta till varandra på samma sida och nytt 
ämne eller annan typ av fråga presenteras på en ny sida. Vid specifika svar som visar prov på 
viss kunskap, får respondenten följdfrågor relevanta till föregående frågor. Till exempel vid 

frågan:  

• Vet du vad en sekretesspolicy är?  
Om respondenten svarade ”Ja” eller ”På ett ungefär”, fick hen en öppen fråga:  

• Kan du kort beskriva vad du tror en sekretesspolicy är?  
Denna fråga skulle inte visas om respondenten svarat ”Nej” på föregående fråga. 

Med denna design fick respondenten alltid frågor relevanta och på ett sätt lätt att följa (Oates, 

2006). Genom att kombinera de slutna frågorna med vissa öppna följdfrågor uppstår en bra 
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balans som hindrar respondenten att svara tanklöst, vilket kan vara en nackdel med allt för 

många slutna frågor (Oates, 2006). 

 

3.5.3. Slutna frågor 

Tanken bakom en majoritet beståendes av slutna frågor var, dels att underlätta för 
respondenten vid utförande av enkäten då slutna frågor kräver mindre tid att ge svar på, men 

också för att underlätta vid analys av svaren (Oates, 2006). I och med att svaren redan är 
förkodade i enkäten kan statistik i form av olika diagram sammanställas automatiskt och 
snabbt. 

Enkäten består av 16 slutna frågor, exkluderat frågan gällande i vilken årskurs respondenten 
går i. Fråga 3 och 4 (se bilaga 1) undersöker inte elevernas kunskap, utan syftar till att samla 

data gällande antal timmar tillbringade på nätet och sociala medier.  

Efter de mindre krävande frågorna tillkommer frågor som testar elevernas kunskap om olika 
ämnen: 

• Vet du vad användarvillkor är? (eng. Terms of Service) 
Med svarsalternativen: 

• Ja 

• Nej 

• På ett ungefär 

Syftet med ovanstående svarsalternativ är att ringa in en stor mängd potentiella svar med så få 

alternativ som möjligt. Detta har lett till att antal svarsalternativ för majoriteten av de slutna 
frågorna ligger på tre till fyra alternativ. Denna strategi har använts utmed hela enkäten och 
har tillåtit urskiljning av typen av data som samlats in vid varje enskild fråga. Vid behov av 

detaljerade eller mer komplexa svar har öppna frågor utformats. 

 

3.5.4. Öppna frågor 

Svar från öppna frågor är oftast mer krävande att analysera i förhållande till svar samlade med 
slutna frågor. Men, öppna frågor har sina fördelar; de tar mindre tid att utforma i och med att 

den som utformar frågorna inte måste rama in alla potentiella svar i ett fåtal fördefinierade 
svarsalternativ. Öppna frågor bidrar även till att ge en bättre uppfattning av respondentens 
tankesätt (Oates, 2006).  

Som tagits upp i avsnitt 3.5.2, tillkommer öppna följdfrågor för vissa slutna frågor baserat på 
det respondenten svarat. Detta har i enkäten använts som en form av kontroll för 

respondentens kunskap: 

• Kan du kort beskriva vad du tror användarvillkor är? 

Med ovan fråga kan vi kontrollera att respondenter som svarat ”Ja” på föregående fråga, 

gällande om de vet vad användarvillkor är, verkligen vet vad användarvillkor är. Detta ökar 
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trovärdigheten av de data som samlas in, och genom att utforma det som en följdfråga till 

specifika svar kan vi bestämma att de som svarat ”Nej” inte behöver se ovanstående fråga, 
vilket i sin tur sparar tid och effektiviserar datainsamlingen. 

 

3.5.5. Motivering av enkätfrågor 

Nedan motiveras enkätens frågor i stycken utformade efter relevans, detta innebär att frågorna 
inte är full utskrivna, för full formulering av enkätens alla frågor, se bilaga 1 eller avsnitt 4. 

Resultat. 

• Dagligt Användande av Sociala Medier och Internet 

Faktum är att en enorm mängd människor i Sverige använder sig av sociala medier. Enligt 
den årliga rapporten från IIS använder sig 93 % av Facebook i åldersgruppen 16–25 år. 76 
% av dessa använder Facebook dagligen. Användning av Instagram ligger på 81 % i 

samma åldersgrupp, och 84 % för Snapchat (IIS, 2017). 

I och med ovanstående avser fråga 3 att ge en överblick av antal timmar tillbringade på 

sociala medier. Dessa massiva plattformar lever på den information användarna förser 
dem med och är därför en relevant fråga för undersökningen. Dock är sociala medier inte 
det enda stället information rör sig på, detta kan även ske på olika forum, via olika tjänster 

och på många fler ställen. Av denna anledning frågas respondenten om hens dagliga 
användning av nätet (fråga 4). 

• Sekretesspolicy och Användarvillkor 

Fråga 5 och 6 frågar respondenten om hen vet vad sekretesspolicy och användarvillkor är. 
Denna data är väldigt central för svaret av arbetets forskningsfrågor; om eleverna inte vet 

vad respektive avtal är, visar det direkt att det finns en brist på väsentlig kunskap kring 
informationshantering. 

Fråga 7 samlar data om hur ofta respondenten läser sekretesspolicyn och 
användarvillkoren för olika tjänster och applikationer. Obar och Oeldorf-Hirsch (2016) 
visade att majoriteten av studenterna på ett universitet i Amerika föredrog att hoppa över 

läsningen av avtalen och istället klick i ”quick-join”-alternativet när de blev presenterade 
möjligheten. Frågan ämnar därför att undersöka ifall detta även stämmer för svenska 

gymnasieelever.  

Fråga 8 och 9 är följdfrågor till fråga 5 och 6 och fungerar även som kontrollfrågor. 
Exempel samt motivering i föregående avsnitt (3.5.2). 

När Obar och Oeldorf-Hirsch (2016) undersökte läsbeteendet av universitetsstudenter 
visade analysen av resultatet att självrapportering inte alltid är ett lämpligt verktyg. Vid 

beräkning av den mängd tid som studenterna faktiskt lade ned på läsning av 
sekretesspolicys och användarvillkor, räknandes medianen ut till 13,60 sekunder för 
sekretesspolicyn och 14,04 sekunder för användarvillkoren. Vid självrapporter ing för 

samma fråga, beräknades medianen ligga på 2,35 minuter för sekretesspolicyn, samt 2,00 
minuter för användarvillkoren. Av denna anledningen formulerades inte frågor för 
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gymnasieeleverna gällande hur mycket tid de lägger ned på att läsa dessa avtal, då det lika 

väl skulle kunna vara felaktigt information. 

• Google 

De mest använda sociala plattformarna idag är gratis. Det finns även tjänster som används 
i stor utsträckning och som även de är ”gratis”, till exempel Googles sökmotor. Googles 

sökmotor kan tros vara gratis eftersom den inte begär något av användaren vid nyttjande 
av tjänsten. Dock samlar Google en hel del information om användaren (Google, u.å.). 
Denna information används sedan för annonsering anpassad för användaren (Google, 

u.å.).  

Syftet med fråga 10 är att undersöka hur många som vänder sig till Google för att 

”googla” när de undra något. Detta för att sedan kontrollera, med fråga 11 och 12, ifall 
eleverna vet att det är deras personliga information som delvis gör tjänsten ”gratis”. 

• Integritetsstärkande åtgärder 

Fråga 13–22 undersöker elevernas kunskap om tre vanliga informationsskyddande, eller 
integritetsstärkande, verktyg som ofta används för att göra ens surfande säkrare och mer 

privat. De tre verktygen är: 

VPN – ”I korthet gör ett virtuellt privat nätverk (vpn) det möjligt att koppla ihop två eller 

flera datorer på internet och få dem att fungera som om de befinner sig på samma lokala 
nätverk” (Markander, 2017). Med andra ord, ett VPN gör det svårare att spåra någon på 
nätet, men gör även surfandet säkrare. 

Rensning av Cookies – Cookies lagras på ens dator när man använder en webbläsare, 
vilket oftast sker för att göra sidor på nätet mer tillgängliga. Till exempel gör cookies att 

man inte måste skriva in användarnamnet och lösenordet varje gång man besöker 
YouTube, eller att ens varor inte försvinner från ens varukorg innan man betalat när man 
handlar online (Griffith, 2015). 

Problemet med cookies är en specifik typ av cookie som kallas för spårningskaka (eng. 
tracking cookie) eller tredjepartscookie (eng. third-party cookie). Denna typ av cookie 

fungerar som en vanlig cookie, men kommer från en tredje part, till exempel från en 
annons från en sida man besökt, varav namnet tredjepartscookie. Denna cookie kan då 
tillåta andra sidor att spåra användaren över flera platser på nätet (Symantec, 2014).  

Anonyma webbläsare/flikar – En av de mer kända anonyma webbläsare, Tor, gör det 
möjligt att surfa anonymt genom att leda användarens nättrafik genom flera datorer som 

också använder sig av Tor, vilket gör det väldigt svårt att spåra användaren dennes 
handlingar. Desto fler datorer kopplade till systemet, desto säkrare är det att surfa, dock 
kan nätet även bli väldigt långsamt (Estes, 2013).  

Anonyma flikar finns på de flesta webbläsare som en inbyggd funktion och kallas även för 
inkognitoflik. Dessa flikar har sällan alla funktioner en anonym webbläsare har, men 

hindrar ändå att viss information lagras, till exempel cookies och webbhistorik. 

Viss skillnad finns mellan en anonym webbläsare och ett VPN, och de flesta 
rekommenderar att man väljer ett av verktygen baserat på vad man specifikt är ute efter 
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när man surfar (Ali, 2018). Det finns även vissa VPN-tjänster som är kopplade till Tor för 

ytterligare säkerhet och skydd av integritet (Eddy, 2018). 

Fokuset för detta arbete ligger inte i om dessa verktyg används på bästa sätt, eller ifall de 

används i kombination med varandra, utan, om eleverna vet vad en cookie, ett VPN, eller 
en anonym webbläsare/flik är. Men även om eleverna använder sig av dessa. Verktygen 
valdes eftersom de inte är allt för avancerade och är något en daglig användare av nätet 

bör ha vetskap om. 

Fråga 22 är en avslutande fråga och fungerar också som en kontrollfråga. Även om de 

integritetsstärkande åtgärder som lyfts i arbete bör vara relativt representativa för 
elevernas kunskap om integritet, är syftet med denna fråga att kontrollera att detta 
verkligen stämmer. Det är mycket möjligt att eleverna besitter kunskap som enkätens 

frågor inte lyfter och därför går studien miste om viktiga data. 

 

3.6. Dataanalysmetod 

För analys av insamlade data användes två olika analysmetoder. Kvantitativ dataanalys för 
enkätens slutna frågor, samt kvalitativ dataanalys för enkätens öppna frågor. Under denna 

rubrik går vi in på vad dessa olika metoder innebär och hur vi använt oss av dem. 

3.6.1. Kvantitativ dataanalys 

Med kvantitativa data menas data, eller bevis, baserade på siffror. Dessa data presenteras ofta 

i tabeller, diagram, eller grafer för att ge en bättre helhetsbild, varvid mönster kan upptäckas. 
Genom dessa mönster drar sedan forskare eller läsare slutsatser. Det finns även olika typer av 

kvantitativa data, relevant för detta arbete är nominaldata. Med nominaldata är det endast 
möjligt att analysera frekvensen av svaren angivna för varje fråga (Oates, 2006), vilket är det 
som gjorts i störst utsträckning för denna undersökning.  

För att svara på forskningsfrågorna arbetet ställer, strävades att samla in större mängder 
kvantitativa nominaldata då denna typ ansågs kunna leda arbetet till relevanta slutsatser på ett 

tydligt samt trovärdigt sätt. All data samlad sammanställdes direkt på den hemsida 
(Webbenkater.com) den elektroniska enkäten skapades på. Vid sammanställning skapades 
pajdiagram som på ett tydligt sätt visade frekvensen av svar för de olika frågorna och 

slutsatser för forskningsfrågorna kunde på så sätt dras. 

3.6.2. Kvalitativ dataanalys 

Med kvalitativa data menas data som är av icke-numeriskt värde och kan vara ord, bilder, ljud 
med mera, och kan användas för att dra slutsatser passande för det som undersöks (Oates, 
2006). Enligt Oates (2006) har många forskare som baserat sitt arbete på denna typ av data 

blivit kritiserade då de inte tillfört vad kritikerna anser vara tillräckligt med information om 
hur den insamlade data legat som grund för de slutsatser som dragits.  

För enkätundersökningen för detta arbete har en del öppna frågor ställts, och med det har 
användning av denna typ av analys valts. För de öppna frågorna har respondenterna fått 
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möjlighet att besvara frågor med egna ord. Eftersom dessa svar kan variera väldigt mycket 

från respondent till respondent, valdes att skapa en sammanställning av all data i form av 
tabeller. Dessa tabeller innehåller kategorier som utformats för att passa så många svar som 

möjligt, men även för att kunna presentera resultatet tydligt. Processen började med en analys 
av svaren, där varje svar undersökts noga. Utefter denna analys har kategorier skapats med 
hjälp av färgkoder. Denna process var ingen avancerad sådan, utan utfördes i Paint. När en 

komplett sammanställning av kategorierna hade utförts, kontrollerades svaren samt 
kategorierna för att säkerställa att dessa presenterar resultatet från de olika öppna frågorna så 

precist som möjligt. 
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4. Enkätresultat 

Enkätundersökningen gjordes på tre olika gymnasieskolor i Sverige. Två av dessa skolor 
ligger i Stockholm, med den tredje belägen i Uppsala. Till en början fanns en total på 84 

deltagare, som slutligen blev 75 på grund av ett bortfall på 9. Dessa 9 hade inte slutfört 
enkäten och räknades därför bort. Av de 75 respondenter som slutfört enkäten var 51 (68 %) 

16 år gamla, 13 (17,3 %) 17 år gamla, 7 (9,3 %) 18 år gamla. De resterande 4 var 15 år, 19 år, 
20 år, och 21 år gamla. Enkäten som användes var elektronisk och sattes igång via en URL-
länk kopplad till hemsidan Webbenkater.com. Hantering och sammanställning av resultatet 

gjordes på samma sida. 

Fråga 2: Årskurs: 

 

Diagram 1: Fördelning av årskurs. 

 

Nedan presenteras enkätens olika frågor och ämnen efter relevans. Detta innebär att slutna 

och öppna frågor presenteras tillsammans med avsikt att hålla presentationen av resultatet 
relevant och lättolkad. 

 

4.1. Dagligt användande av sociala medier och internet 

Resultatet nedan syftar att ge en överblick av antal timmar eleverna nyttjar sociala medier, 
samt antal timmar tillbringade på nätet dagligen. 

Fråga  

3 
Hur många timmar tillbringar du på sociala medier dagligen? (Facebook, Snapchat, 

Instagram, Twitter, etc.) 

4 
Hur många timmar tillbringar du dagligen på nätet? (D.v.s. allt du gör med 

internetuppkoppling) 

Tabell 1: Fråga 3 & 4. 

På fråga 3 svarade enbart 2 elever att de inte använder sig av sociala medier. 8 elever 
svarade att de använder sociala medier i max 1 timme dagligen. 20 elever (26,7 %) svarade 1–
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2 timmar, och en majoritet på 36 elever (48 %) svarade 2–5 timmar. Slutligen svarade 9 

elever att de använder sig av sociala medier 5–8 timmar dagligen. 

På fråga 4 svarade inga elever att de håller sig till max 1 timmes användning av internet 

dagligen. Majoriteten, 39 elever (52 %), gör något med internetuppkoppling 6–9 timmar varje 
dag. 27 elever (36 %) ligger på 3–6 timmar av dagligt användande och slutligen 9 elever med 
1–3 timmar av dagligt användande. 

 

4.2. Sekretesspolicy och användarvillkor 

Nedan presenteras resultatet för frågorna rörande sekretesspolicy och användarvillkor. De tre 

första frågorna är slutna frågor som följs upp av fråga 8 som följdfråga till fråga 5, och fråga 

9 som följdfråga till fråga 6. 

Fråga  

5 Vet du vad en sekretesspolicy är? (eng. Privacy Policy) 

6 Vet du vad användarvillkor är? (eng. Terms of Service) 

7 
Hur ofta läser du sekretesspolicyn och/eller användarvillkoren för olika tjänster 

och applikationer? 

Tabell 2: Fråga 5, 6 & 7. 

På fråga 5 svarade 25 elever (33,3 %) ”Ja”, 18 elever (24 %) svarade ”Nej”, och slutligen 
svarade 32 elever (42,7 %) ”På ett ungefär”. 

På fråga 6 var det många fler som svarat ”Ja” än på föregående fråga; 46 elever (61,3 %) 
svarade ”Ja”, 12 elever (16 %) svarade ”Nej”, och slutligen svarade 17 elever (22,7 %) ”På ett 
ungefär”. 

På fråga 7 svarade majoriteten, 53 elever (70,7 %), att de aldrig läser avtalen. 19 elever (25,3 
%) läser avtalen ibland, och 3 elever svarade ”Ingen koll”. Ingen hade klickat i alternativet 

”Alltid”: 

 

Diagram 2: För fråga gällande hur ofta eleverna läser sekretesspolicyn och / eller användarvillkoren.  
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Fråga 8: Kan du kort beskriva vad du tror en sekretesspolicy är? 

Detta är enkätens första kontrollfråga, för de som svarat ”Ja” eller ”På ett ungefär” på fråga 5. 
Totalt fick 57 elever denna fråga under undersökningens gång, dock valde endast 49 av dessa 

att svara på frågan. Egna kategorier skapades med målet att tydligare kunna presentera alla 
svar i en och samma tabell: 

Antal Kategori / Beskrivning 

   10 * 
Vad tjänsten/företaget har för rätt att göra med den information användare delar med sig 
av. 

   6 * Att användarens lösenord och annan känslig information är säker enligt tjänsten/företaget. 

   2 * Hur privat användandet av tjänsten kommer att vara. 

   1 * Äganderätt gällande tjänst. 

1 Att det är ett virusskydd. 

5 De som tror att sekretesspolicy är detsamma som användarvillkor. 

6 
Specifikt att tjänsten/företaget INTE har rätten/tillgång till information användare förser 
med. 

10 Krav på användaren eller tjänsten/företaget. (Men inte i form av användarvillkor) 

16 
De som svarat ”Ja” eller ”På ett ungefär” på fråga 5, men valt att inte beskriva 
begreppet/hoppa över frågan.  

Tabell 3: Kategorier för fråga 8. 

Vissa svar är mer precisa och specifika än andra, dock är det endast 19* av 57 som har 

någorlunda giltig uppfattning av vad en sekretesspolicy är. Resultatet visar alltså att 38 
respondenter inte riktigt vet vad en sekretesspolicy är, bland dessa finns 16 som inte försökt 
beskriva begreppet/hoppat över frågan helt, fast de svarat ”Ja” eller ”På ett ungefär” på fråga 

5. 

Fråga 9: Kan du kort beskriva vad du tror användarvillkor är? 

Totalt fick 63 elever denna fråga, dock valde endast 57 av dessa att svara på frågan. Även för 

denna fråga skapades egna kategorier med samma mål som för föregående kontrollfråga; att 
tydligare kunna presentera alla svar i en tabell: 

Antal Kategori / Beskrivning 

41 Villkor för användare gällande användning av tjänst. 

8 Villkor för användare utan vidare förklaring. 

4 De som tror att användarvillkor är detsamma som sekretesspolicy. 

10 
De som svarat ”Ja” eller ”På ett ungefär” på fråga 6, men valt att inte beskriva 

begreppet/hoppa över frågan helt. 

Tabell 4: Kategorier för fråga 9. 

Majoriteten, 41 av 63 elever, beskrev användarvillkor som villkor gällande användaren av en 

hemsida, ett program, en applikation, eller tjänst. Ordet ”villkor” varierade från svar till svar, 
där vissa istället använt sig av ”regler”. Gemensamt för dessa 41 elever är att de tillfört 

motivering om vad dessa villkor, eller regler, innebär. 
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Den andra kategorin (8 i antal) kan möjligen innehålla elever med samma kunskap som de 

eleverna från första kategorin. Dessa har dock inte tillfört någon motivering gällande vad 
användarvillkor är, utan enbart svarat med enstaka ord som ”regler”, eller mindre meningar 

som ”villkor man måste godkänna”. 

I den tredje kategorin (4 i antal) finns de som beskrivit användarvillkor som sekretesspolicy. 
Slutligen finns det 10 elever som inte försökt beskriva begreppet/hoppat över frågan, fast de 

svarat ”Ja” eller ”På ett ungefär” på fråga 6. 

 

4.3. Google 

Nedan presenteras resultatet för frågorna rörande Google och deras sökmotor. De första två 

frågorna är slutna frågor där fråga 11 följs upp av en följdfråga (fråga 12). 

Fråga  

10 
Brukar du vända dig till Google för att ta reda på något du undrar över (googla)?  

11 
Googles sökmotor är gratis att använda, ändå tjänar företaget faktiskt pengar på 

att vi googlar. Vet du hur? 

Tabell 5: Fråga 10 & 11. 

På fråga 10 svarade enbart 1 elev ”Nej”. 74 av 75 elever (98,7 %) svarade att de specifikt 

använder sig av Googles sökmotor. Ingen använder sig av annan sökmotor. 

På fråga 11 svarade 22 elever (29,3 %) ”Ja”. Majoriteten på 34 elever (45,3 %) svarade 
”Nej”, och slutligen 19 elever som svarade ”På ett ungefär”. 

Fråga 12: Kan du kort beskriva vad du tror om hur Google tjänar pengar på sin 

sökmotor? 

Totalt fick 41 elever denna fråga, dock valde endast 35 av dessa att svara på frågan. Även för 

denna kontrollfråga formulerades egna kategorier för att bättre kunna presentera svaren: 

Antal Kategori / Beskrivning 

15 Genom annonser. 

8 
Genom annonser och att företag betalar för att deras hemsida(or) ska hamna överst i 
sökresultatet när användare googlar. 

3 
Genom att företag betalar för att deras hemsida ska hamna överst i sökresultatet när 
användare googlar. 

3 Genom annonser och sponsorskap. 

2 
Genom annonser och försäljning av användares information (sökvanor och annan 
personlig information). 

 1 
Genom annonsering och att företag betalar för att registrera sin hemsida till Google, vilket 
gör det möjligt att hitta företagets hemsida via Googles sökmotor. 

1 Genom sponsorskap. 

1 Genom aktier. 

1 Att användarens internetleverantör betalar. 

Tabell 6: Kategorier gör fråga 12. 
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Den större delen av respondenterna, 29 av 35, nämnde annonsering eller reklam i sina svar. 14 

av de 29 som nämnde annonsering eller reklam nämnde även flera sätt som Google tjänar 
pengar på. Med den ledande uppfattningen (8 i antal) att företag betalar Google för att 

företagens hemsidor ska hamna längst upp i sökresultatet när människor googlar. 

 

4.4. Integritetsstärkande åtgärder 

Nedan presenteras resultatet för frågorna rörande elevernas kunskap och användande av VPN, 

rensning av cookies, och anonyma webbläsare/flikar. Tre simpla verktyg som kan stärka ens 
personliga integritet på nätet. 

 

Fråga 13: Vet du vad ett VPN (Virtuellt Privat Nätverk) är? 

 

Diagram 3: Svarsfrekvens för fråga 13. 

VPN kan anses vara det mer avancerade verktyget av de tre, vilket kan vara en avgörande 
faktor till att majoriteten på 48 elever (64 %) svarade ”Nej” på denna fråga. Övriga 27 svarade 

”Ja”. 

 

Fråga 14: Vet du vad en Cookie är? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4: Svarsfrekvens för fråga 14. 
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41 elever (54,7 %) svarade ”Ja”, och 34 elever (45,3 %) svarade ”Nej”. Ordet ”Cookie” 

tillkommer på de flesta sidor man besöker, då sidor idag oftast underrättar att cookies lagras. 
Detta kan vara en faktor till att fler svarade ”Ja” på denna fråga än på föregående fråga.  

 

Fråga 15: Vet du vad anonyma webbläsare och flikar är? 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5: Svarsfrekvens för fråga 15. 

Av de tre inledande frågorna för detta avsnitt är denna fråga den som flest elever svarade ”Ja” 
på. 50 elever (66,7 %) vet vad anonyma webbläsare och flikar är. Övriga 25 svarade ”Nej”. 

För att måla upp en bättre bild av elevernas kunskap analyserades resultatet mer på djupet. 

Varje svar, elev för elev, kontrollerades för fråga 13, 14, och 15. Fyra kategorier skapades 
baserade på antalet som svarat ”Ja” på någon av frågorna:  

0/3 1/3 2/3 3/3 Totalt 

14 25 14 22 75 
Tabell 7: Kunskapsfördelning. 

14 elever svarade inte ”Ja” på någon av frågorna, 25 elever svarade ”Ja” på en av frågorna, 14 

elever svarade ”Ja” på två av tre frågor, och slutligen svarade 22 elever ”Ja” på alla frågor. 
Utstickande för detta resultat är att av de 27 elever som svarade ”Ja” på frågan gällande VPN, 

befinner sig 22 av dessa i kategorin 3/3. Mer om detta i avsnitt 5. Analys. 

Nedan tas de följdfrågor upp för de som svarat ”Ja” på de inledande frågorna (fråga 13, 14, 
och 15). 

Fråga  

16 Använder du dig av ett VPN när du surfar? 

17 Rensar du dina Cookies manuellt? 

18 Använder du dig av anonyma webbläsare eller flikar? 

Tabell 8: Fråga 16, 17 & 18. 

Resultatet från fråga 16 visar att 8 av de 27, som svarade att de vet vad ett VPN är, också 
använder sig av ett VPN. Övriga 19 elever (70,4 %), vet vad VPN är, men använder sig inte 

av ett. 

Resultatet från fråga 17 visar att 12 av de 41, som svarade att de vet vad en cookie är, också 
rensar sina cookies manuellt. 5 av dessa 41 använder sig av schemalagd rensning, varav de 

övriga 24 elever (58,5 %) inte hanterar sina cookies i överhuvudtaget. 
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Resultatet från fråga 18 visar att 35 av de 50 elever (71,4 %), som svarade att de vet vad 

anonyma webbläsare/flikar är, också använder sig av dessa. 14 elever svarade ”Nej”, och 
slutligen hoppade 1 elev över frågan. 

Som avslutning för denna del presenteras varsin följdfråga till frågorna 16, 17, och 18.  
Svarsfrekvensen för dessa följdfrågor är lägre i och med att de enbart presenterats för de som 
svarade ”Ja” på föregående frågor. 

Fråga  

19 Visste du att VPN även fungerar på mobila enheter? 

20 Rensar du Cookies på alla dina enheter? 

21 Använder du anonyma webbläsare eller flikar på alla enheter du surfar på? 

Tabell 9: Fråga 19, 20 & 21. 

På fråga 19 samlades enbart data för 8 respondenter. Dessa 8, som angett att de använder sig 
av VPN, vet att VPN även fungerar på mobila enheter. 

Resultatet från fråga 20 visar att 10 av 17, som hanterar sina cookies, även hanterar sina 

cookies på alla sina enheter. Övriga 7 gör inte det. 

Resultatet från Fråga 21 visar att 12 av 35, som svarade att de använder sig av anonyma 
webbläsare/flikar, även gör detta på alla sina enheter. Övriga 23 (65,7 %) svarade att de inte 

använder sig av anonyma webbläsare/flikar på alla sina enheter. 

Fråga 22: Vad gör du för att hålla dig säkrare när du surfar eller använder 

applikationer som kräver internet? 

Totalt fick 75 elever denna fråga, dock valde endast 60 av dessa att svara på frågan. I och med 

frågans syfte (se avsnitt 3.5.5) valdes att endast göra kategorier för de åtgärder som eleverna 
inte kan ha fått kunskap om under utförandet av enkäten. Även för denna kontrollfråga 
formulerades egna kategorier för att bättre kunna presentera svaren: 

Antal Kategori / Beskrivning 

38 Gör inget / nämnt åtgärder som enkäten tagit upp. 

   8 * Brandvägg eller antivirus 

   7 * Inte ge ut personlig information. 

   4 * Tillägg som Adblock, Ublock Origins, PopupBlocker 

   2 * Använder inte gratis eller oskyddat Wifi. 

   1 * Tejp för webbkameran. 

Tabell 10: Kategorier för fråga 22. 

Av de 60 som svarade på denna fråga var det 22* som nämnde någon åtgärd enkäten inte tagit 

upp. 1 elever förstod sig inte på frågan och 14 elever anger att de inte gör något för att hålla 
sig säkrare och hamnar i samma kategori som de övriga 23 som nämnt en åtgärd som enkäten 
redan tagit upp. 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras det sammanställda resultatet från enkätundersökningen, med grund 
från den teori som tagits upp i avsnitt 2.0.  

 

5.1. Analys av dagligt användande av sociala medier 

När eleverna frågades hur många timmar de dagligen nyttjar sociala medier, svarade 
majoriteten (48 %) två till fem timmar. Resultatet visar även på nio ”extremfall” där dessa 

elever använder sociala medier mellan fem och åtta timmar dagligen. Värt att påpeka är att 
alternativet ”fem till åtta timmar” var det sista av fem, och att de elever som klickade i detta 

alternativ, potentiellt nyttjar sociala medier ännu fler timmar varje dag. Endast två elever 
svarade att de inte använder sociala medier. Enligt rapporten Svenskarna och internet 2017 
(IIS, 2017) delas en stor mängd information via dessa plattformar. Undersöker man de data 

som presenteras i rapporten för svenska användare av Facebook ser man att 81 % chattar, 49 
% skriver egna inlägg och 46 % lägger upp bilder. Samma rapport visar att 84 % av 

befolkningen i åldrarna 16–25 år använde Snapchat år 2017. Jämför man med de tidigare åren 
(från år 2015) ser man en ökning på cirka 10 % varje år (IIS, 2017), något som förmodligen 
kommer avta efter en tid, men mycket möjligt kan fortsätta öka. 

Catrin Andersson och Emma Lundin (2014) kommer i sitt examensarbete fram till att 

majoriteten av svenska Snapchat användare är medvetna om vilka funktioner applikationen 
har tillgång till. Drygt hälften av dessa vet att Snapchat samlar in information i något syfte 

och att en stor del av de undersökta även har en uppfattning om vilka dessa syften är. 
Andersson och Lundin (2014) fortsätter med att förklara att en större del även tror att det är 
möjligt att återskapa en snap, som då egentligen ska raderas efter att den visats för 

mottagaren. 

Med resultatet från enkätfrågorna, samt ovannämnd studie kan man fråga sig varför så många 
använder sociala medier i en sådan utsträckning som de gör. Bör dessa användare inte förstå 

sig på riskerna med att göra en sådan stor mängd privata data tillgänglig för så många på 
nätet? Pötzsch (2009) argumenterar att dessa faror tas upp i olika sammanhang men att de inte 
framträder tillräckligt starkt för att påverka medlemmar av dessa webbaserade gemenskaper. 

Vidare menar Pötzsch (2009) att värderingen av personlig integritet, eller kostnaden, vid möte 
med sociala medier blir för svår att konkretisera och uppskatta. Detta kan tolks som att 

eleverna, medvetna eller inte, inte kan avgöra vad de ”betalar” för att få tillgång till den 
praktikalitet som är sociala medier, och att det därför finns så många användare av dessa 
plattformar.  

Samtidigt kan man tolka att den omfattande användningen av sociala medier beror på att 
användarna medvetet prioriterar fördelarna över kostnaden. Obar och Oeldorf-Hirsch (2016) 
fick i sin undersökning svar till varför vissa studenter inte läser avtalen när de går med sociala 

plattformar. Vissa motiveringar som gavs var att oavsett vad policyn i fråga säger, går 
studenterna med i tjänsten om en större del av deras vänner och familj redan gjort så. Detta 

kan alltså vara fallet för de undersökta gymnasieeleverna. 
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5.2. Analys av sekretesspolicy och användarvillkor 

För att tillföra en överblick av elevernas kunskap om sekretesspolicys och användarvillkor 
ställdes frågor om eleverna vet vad respektive avtal är. Av de 75 respondenter som deltog i 

enkätundersökningen svarade 33 % att de vet vad en sekretesspolicy är, med 42,7 % som 
svarade att de vet på ett ungefär. Ett större antal svarade ”Ja” på samma fråga om 

användarvillkoren (61,3 %), och 22,7 % svarade att de vet på ett ungefär. Enbart 18 elever 
svarade att de inte vet vad en sekretesspolicy är, och färre elever (12), svarade att de inte vet 
vad användarvillkor är.  

Undersöker man dessa siffror är det ett ganska stort antal som anser sig ha någon kunskap om 

avtalen. Ändå visar resultatet för ena följdfrågan, om hur ofta eleverna läser avtalen, att inte 
en enda elev alltid läser avtalen när dessa presenteras. Resultatet visar vidare att hela 70,7 % 

uppger att de aldrig läser avtalen. Som i förgående analysavsnitt (5.1) kan den nyttofunktion 
Pötzsch (2009) beskriver kopplas till detta resultat. Alltså, det konkreta värdet av ens 
personliga integritet blir svårare att uppskatta i verkliga situationer, det vill säga, att kostnaden 

för att få tillgång till vissa tjänster eller applikationer blir svårare att uppskatta. Eleverna 
förstår sig potentiellt inte på vad de egentligen går med på när de tar del av applikationer eller 

tjänster (fördelarna) och principen bakom nyttofunktionen kan därför vara en bidragande 
eller, till och med, en avgörande faktor till varför en så pass stor del av eleverna väljer att inte 
läsa avtalen.  

Vidare kan detta resultat kopplas till de motiveringar Obar och Oeldorf-Hirsch (2016) samlat 

in i sin undersökning av universitetsstudenter. Det är mycket möjligt att gymnasieelever, så 
som universitetsstudenter, känner att hoppa över avtalen och klicka i rutan som säger ”Jag har 

läst och accepterar villkoren” är lättare och mer lämpligt än att: ”…hantera en massiv mängd 
av tråkiga sidor gällande integritet och säkerhet…” (Obar & Oeldorf-Hirsch, 2016, s. 16). 

Att så få läser avtalen kan även vara en indikation på de kostnader Bakos m.fl. (2014) tar upp. 
Tidigare studier (McDonald & Cranor, 2008) har redan visat att det krävs relativt mycket tid 

att läsa dessa avtal och det är möjligt att när eleverna klickar in på avtalen ser de mycket text 
och en hel del komplicerade ord, vilket kan vara en avskräckande faktor och en anledning till 

varför så få läser avtalen.  

Att så få gymnasieelever läser avtalen kan kopplas till det resultat Obar och Oeldorf-Hirsch 
(2016) sammanställt när 83 av de 543 undersökta studenterna uttryckt oro för avtalen som 

presenterades men ändå valde att acceptera dessa. På samma sätt kan resultatet från detta 
arbete vara en indikation på den paradoxala principen, det vill säga, även då eleverna har en 
viss kunskap om avtalen och bör med det vara mer integritetsmedvetna, agerar de inte i 

enlighet med de avsikter en integritetsmedveten person har.  

Av de 57 elever som svarade att de vet (25 elever), eller vet på ett ungefär (32 elever) vad en 
sekretesspolicy är, var det endast 19 elever som gav en giltig beskrivning av detta begrepp. 

För användarvillkoren såg det bättre ut, där 41 av 63 elever gav giltig beskrivning av 
begreppet. Med andra ord, kan en annan förklaring av resultatet därmed vara en existerande 
missuppfattning av avtalen. Resultatet av kontrollfrågorna visar att inte alla som tror sig vet 

vad en sekretesspolicy eller användarvillkor är, faktiskt vet. Denna missuppfattning av avtalen 
kan, som nyttofunktionen, vara en bidragande eller avgörande faktor till varför så pass få 

väljer att läsa avtalen. 

 



29 
 

5.3. Analys av Google-relaterade frågor 

Googles sökmotor är en av de första tjänsterna de flesta tänker på när de hör ”Google”. 
Intresset fanns i och med detta att undersöka hur många av eleverna som använder sig av 

denna tjänst, samt ifall eleverna vet att den information som ges ut, i form av sökningar eller 
andra uppgifter (vid skapande av konton), kan komma att användas för annonser, potentiellt 

även för annat. När eleverna fick frågan om de vänder sig till Google för att ta reda på något 
de undrar över, svarade 74 av 75 elever (98,7 %) ”Ja”. Med tanke på hur stort Google är samt 
att sökmotorn har utvecklat ett eget verb – att googla –  är detta inte förvånande. Vidare 

ställdes frågan om eleverna vet hur Google tjänar pengar där 22 elever svarade att de visste, 
19 elever svarade ”På ett ungefär”, och den större delen på 34 elever (45,3 %) svarade ”Nej”. 

Redan här visar resultatet på en kunskapslucka då nästan hälften inte förstår hur Google 
arbetar och därför inte heller förstår hur deras information används, eller hur den potentiellt 
kan användas. För att få en tydligare bild ställdes en kontrollfråga för de som svarade att de 

vet, eller vet på ett ungefär. Även denna kontrollfråga var en öppen fråga som bad eleverna 
beskriva med egna ord om hur Google tjänar pengar.  

Av de 35 som svarade på denna kontrollfråga gav majoritet en godtagbar beskrivning. Det 

som nämndes flest gånger var annonser, samt att företag betalar Google för att deras hemsidor 
ska hamna överst i sökresultaten när användare googlar. I och med att 29 av 35 nämnde 
annonser indikerar detta på att eleverna möjligen besitter viss kunskap gällande vad som 

händer med den information som delas med Google och alla deras tjänster. 

 

5.4. Analys av integritetsstärkande åtgärder 

En annan aspekt som undersöktes var elevernas kunskap om integritetsstärkande åtgärder. 

Frågorna tog upp tre verktyg som kan stärka ens integritet och arbetet undersökte till vilken 
utsträckning eleverna använder dessa. De inledande frågorna undersökte om eleverna vet vad 

begreppen VPN, cookie och anonyma webbläsare och flikar är. Kunskapen kring varje 
begrepp varierade väldigt tydligt från begrepp till begrepp. 36 % av de undersökta eleverna 
anger sig veta vad VPN är, 54,7 % av elever vet vad en cookie är, och slutligen vet 66,7 % av 

eleverna vad anonyma webbläsare och flikar är. Även om majoriteten vet vad en cookie är, 
samt vad anonyma webbläsare/flikar är, är det fortfarande en stor del som inte vet. Att VPN 

är det verktyg flest antal elever inte har kunskap om, kan bero på att VPN är något mer 
avancerat att installera och börja använda sig av gentemot anonyma webbläsare eller flikar 
och kanske därför inte kommer upp i lika många sammanhang. Detta antagande stärks av 

resultatet från den mer djupgående analysen av fråga 13, 14, och 15 som visar att 22 av de 27 
som svarade att de vet vad VPN är också svarat ”Ja” på resterande frågor. Att cookies lagras 

på ens enhet blir man oftast underrättad om på de flesta sidor man besöker idag, och kan vara 
en bidragande faktor till att fler elever vet vad en cookie är gentemot vad ett VPN är. 

Vidare undersöktes de elever som svarade att de vet vad respektive begrepp är. Av de 27 
elever som svarade att de vet vad VPN är, visar resultatet att endast 8 elever använder sig av 

detta verktyg. När det kommer till hantering av cookies visar resultatet att 15 av 41 rensar sina 
cookies, och att 24 elever inte hanterar sina cookies i överhuvudtaget. Anonyma webbläsare 

och flikar är mer populärt där 35 av 49 elever använder det ena eller andra. 

Det är svårt att säga varför det ser ut som det gör när de kommer till dessa integritetsstärkande 
åtgärder. Det kan vara en indikation på att vissa av dessa verktyg kan vara för tidskrävande att 
installera och lära sig om (VPN), eller att eleverna känner att den tid dessa verktyg kräver 
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kanske inte väger upp för det de får i gengäld. Oavsett kan man med viss säkerhet säga att de 

elever som vet vad ovannämnda begrepp är, också är mer kunniga gällande personlig 
integritet. Detta kan därför ses som en indikation på den paradoxala principen Pötzsch (2009) 

och Norberg m.fl. (2007) lyfter i sina arbeten. Dessa elever som vet vad ett VPN är, vad en 
cookie är, samt vad anonyma webbläsare och flikar är, bör i detta fall då använda sig av dessa 
verktyg, men som den paradoxala principen antyder är detta en uppfattning som motbevisas 

gång på gång då individen, i detta fall eleven, inte agerar i enlighet med dessa 
integritetsstärkande avsikter. 

De elever som svarade att de använder sig av ovannämnda åtgärder, fick ytterligare en fråga 

med syftet att djupare undersöka elevernas kunskap och användning av verktygen. Av de 8 
elever som använder sig av VPN vet samtliga att VPN fungerar på mobila enheter. Av de 17 

som hanterar sin cookies på någon enhet, är det endast 10 av dessa som hanterar sina cookies 
på alla sina enheter. Slutligen använder sig enbart 12 av de 35, som svarade att de använder 
anonyma webbläsare eller flikar, att de använder dessa på alla enheter. 

Att 8 av de elever som anger att de använder sig av VPN, också gör det på alla sina enheter, 

kan bero på att nästan alla VPN-tjänster erbjuder uppkoppling till ett flertal enheter vid köp av 
tjänst (Athow, 2018). De övriga två frågorna, gällande hantering av cookies på alla enheter, 

samt användning av anonyma verktyg på alla enheter, stärker Pötzsch (2009) argumentation 
kring den paradoxala principen. Även om dessa frågor behandlar färre respondenter än 
enkätens övriga frågor, visar det att de som besitter mest kunskap, och därför bör vara mest 

medvetna, ändå inte agerar enligt en integritetsmedveten individs avsikter; att stärka den 
personliga integriteten om valet finns, och med det skydda sin personliga sfär och sin privata 

data (Pötzsch, 2009). 
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6. Slutsats, reflektion och diskussion 

I detta avsnitt besvaras arbetets forskningsfrågor som ställs i avsnitt 1.3, vidare diskuteras 
arbetet med en reflektion av arbetsprocessen som avslutning. 

 

6.1. Slutsats 

Vilken kunskap besitter svenska gymnasieelever gällande sekretesspolicys och 

användarvillkor? 

Undersökningen visar tydligt en brist på kunskap gällande dessa begrepp. Majoriteten av 

undersökningens deltagare anser sig vet vad respektive avtal är eller innebär, dock visar 
enkätens kontrollfrågor att enbart en fjärdedel av alla deltagare har en giltig uppfattning om 

sekretesspolicys. Bättre ser det ut vid beskrivning av användarvillkoren där drygt hälften ger 
giltig beskrivning av avtalet.  

Något att ha i åtanke om de respondenter som givit giltiga beskrivningar av avtalen är att även 

om de varit giltiga, på så sätt att respondenten nämnt något centralt för avtalet i fråga, har inte 
alla aspekter av respektive avtal beskrivits i någon de giltiga svaren. Det vill säga att ett stort 
antal av de respondenter som givit giltiga förklaringar, inte nödvändigtvis besitter all den 

centrala kunskapen gällande respektive avtal. 

 

Till vilken grad är svenska gymnasieelever medvetna om den personliga integriteten när 

de surfar på nätet? 

Med tanke på hur stor del av respondenterna som inte vet vad de presenterade 
integritetsstärkande verktygen är, kan slutsatsen dras att det även här finns en brist. Även då 

verktygen, eller åtgärderna, är ganska vanliga är det enbart en tredjedel av respondenterna 
som vet vad VPN är, och ännu färre som faktiskt använder sig av verktyget. Drygt hälften av 

respondenterna vet vad en cookie är, och av dessa är det endast 40 % som hanterar sina 
cookies på något sätt. Mest vet respondenterna om anonyma webbläsare och flikar, 66,7 %, 
och av dessa använder sig 71,4 % av verktyget, men även här finns en hyfsat stor del av den 

totala mängden som inte besitter kunskap om verktyget. Vidare läser 70 % av respondenterna 
aldrig sekretesspolicys eller användarvillkoren även då en del beskrivningar av 

sekretesspolicy hamnat i kategorin:  

• Vad tjänsten/företaget har för rätt att göra med den information användare delar 

med sig av. 

Det vill säga, då dessa ändå har någon koll på vad avtalet innebär. 

Att resultatet ska vara representativt då enkäten enbart lyft VPN, hantering av cookies och 
anonyma webbläsare och flikar kan anses vara en brist. Fråga 22 i enkäten visar dock att 
endast 22 av alla 75 elever använder sig av andra åtgärder som enkäten inte tagit upp. De 

övriga 53 hade antingen inget att tillägga, eller svarade med åtgärder som tagits upp i enkäten. 
Med detta kan man konstatera att dessa tre verktyg ändå är relativt representativa för den 

undersökta gruppen. 
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Dock ska påpekas att viss brist även finns i utformning av enkätens frågor. Det är omöjligt 

med resultatet sammanställt att säga exakt varför eleverna på svenska gymnasieskolor inte 
läser avtalen. Eller ifall eleverna vet att många av de annonser som finns på nätet baseras på 

information från dem själva.   

 

6.2. Reflektion 

Eleverna som undersöktes var färre i antal än vad som hade hoppats på i början av arbetes 

gång. Med en långsam start samt ett jullov som närmade sig var det svårt att hitta 
undersökningstillfällen och avslutningsvis fanns en total på 84 deltagare, varav nio togs bort. 
Detta är något av ett gränsfall för hur många som bör vara med i en undersökning. Eftersom 

det sedan blir svårt att använda resultatet för att representera en större grupp. Oates (2006) 
nämner en tumregel som arbetet förhållit sig till, vilket säger att ett minimum på 30 

respondenter bör finnas för en undersökning av statistisk karaktär, dock har problem visat sig 
uppstå då följdfrågor ställts för att samla djupare och mer detaljerade data om eleverna och 
den kunskap de har. Till exempel med frågan gällande vad eleverna vet om VPN. VPN-

frågorna bestod av en ”kedja” på tre frågor, för sista frågan undersöktes enbart åtta 
respondenter. Alltså lyckades djupare kunskap samlas in, men med så få som fått frågan blir 

det svårt att dra konkreta slutsatser som kan appliceras på en större grupp.  

Strategin som användes för att generera undersökningstillfällen var att ta direktkontakt med 
gymnasieelever från olika skolor. Eftersom denna strategi testades och användes en vecka 

innan jullovet, är det svårt att säga exakt hur effektiv den är. Dock genererades två av tre 
undersökningstillfällen på detta sätt inom loppet av fyra till sex dagar, medan 
mailkonversationer med tio lärare genererade ett tillfälle på cirka två veckor. Att ta kontakt 

med elever istället för lärare borde gjorts från början, då det förmodligen skulle ha genererat 
ett större urval och med det höjt arbetets kvalité.  

Vad gäller enkätens frågor fanns det absolut en del brister. Vissa frågor kändes relevanta vid 

utformningen av enkäten, men visade sig vara svåra att dra slutsatser ifrån i senare moment av 
arbetet. Det som redan nämnts ovan gällande följdfrågor var också något av ett problem. 
Dessa kedjor av frågor och följdfrågor hade ett syfte och en bakomliggande tanke, men det 

visade sig dock vara en brist i slutändan. Vid undersökningar med ett större antal deltagare är 
följdfrågor på följdfrågor förmodligen en väldigt bra strategi för att öka kvalitén på de data 

som samlas in. Pilotstudien tjänade dock sitt syfte och endast en fråga uppstod under de tre 
undersökningstillfällena. Denna fråga ställde en elev på enkätens sista fråga, där eleverna 
bads beskriva vad de gör för att hålla sig säkrare när de använder internet. Det är inte 

förvånade att frågan ställdes då denna fråga kunde formulerats bättre, och istället för att fråga 
hur eleverna håller sig säkrare, bör frågan formulerats i stil med: hur stärker du din integritet 

vid användning av internet eller nätverksbaserade applikationer? 

 

6.3. Diskussion 

Som slutsatserna för detta arbete pekar på, finns en brist i kunskap kring avtal som 
sekretesspolicy och användarvillkor. Det är inte enbart resultatet från denna undersökning 

som tyder på att många har fel uppfattning gällande vad avtalen tar upp, tidigare studier tyder 
på detsamma (Fiesler m.fl., 2016). Denna missuppfattning kan som många nämnt bero på att 
avtalen är komplicerade i utformning, men även långa och tidskrävande (Obar & Oeldorf-
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Hirsch, 2016; Bakos m.fl., 2014; Fiesler m.fl., 2016; McDonald & Cranor, 2008). Eller som 

Pötzsch (2009) argumenterar, att värdet av den personliga integriteten är för svår att värdera i 
förhållande till de upplevelser och möjligheter som presenteras i vardagliga situationer.  

Daniel J. Solove (2013) använder sig av en analogi för att förklara varför så många ignorerar 

att läsa avtalen. Solove (2013) menar att problemet påminner om när ett flertal lärare 
kollektivt tilldelar en allt för stor läsning. Från varje lärares perspektiv är läsningen som 

tilldelats något som är möjligt att bearbeta över en kväll, och lärarna glömmer med det 
studentens perspektiv; för mycket läsning då flera lärare tilldelat en viss mängd. På samma 
sätt menar Solove (2013) att företagen inte tar hänsyn till individens perspektiv eller verkliga 

upplevelse; individen i fråga stöter aldrig på ett avtal, utan blir introducerad till avtal varje 
dag på flera ställen. Vidare menar Solove (2013) att detta gör det omöjligt för individen att 

hantera vilken information som delas då informationsflödet är för stort. Obar och Oeldorf-
Hirsch (2016) nämner samma analogi och argumenterar för en annan viktig poäng; på samma 
sätt som studenten inte söker sig till läxor när denne kommer hem, söker sig inte användare av 

olika tjänster till avtalen, snarare tvärtom, de söker en flykt från dessa läxor och avtal. 

I och med att nya applikationer utvecklas varje dag, fler funktioner läggs till, och de sociala 
plattformarna blir allt fler och allt större, bör medvetenhet och kunskap kring 

informationshantering vara ett central fokus i samhället och för den enskilda individen. När de 
flesta tjänster utvecklas till att kräva och hantera mer och mer information om användaren, 
bör användaren veta hur informationen hanteras samt vad det är denne egentligen delar med 

sig av. Många anser sig nog vara integritetsmedvetna när de frågas, som Pötzsch (2009) och 
Norberg m.fl. (2007) förklarar, dock visar oftast beteendet hos människor raka motsatsen. Vi 

klickar på länkar vi inte vet vart de leder, vi klickar på annonser från sidor vi inte vet något 
om, och skapar relation med profiler på olika sociala plattformar utan att veta vem som sitter 
bakom skärmen, samtidigt som vi delar med oss av privata detaljer om livet. Av denna 

anledning kan detta arbete och framtida arbeten som detta, hjälpa oss förstå vart det går fel. 
Om individer som vuxit upp i denna tid av information, i detta informationssamhälle, inte 

besitter kunskapen om hur deras personliga information rör sig på det oändligt stora internet, 
hur lär vi då den äldre existerande generationen, eller de generationer som komma skall? 
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Bilaga 1 – Undersökningsenkät. 

Personlig integritet 

 
Denna enkät är ett verktyg för mitt examensarbete. Enkäten berör frågor gällande integritet på nätet, d.v.s. 

information du ger ut när du använder olika tjänster och applikationer. Enkäten kommer även ta upp frågor 

gällande din kunskap om integritetsskyddande åtgärder, med andra ord, om du vet hur du kan surfa mer privat 

och på så sätt säkrare. 

 
Om inte frågan specifikt nämner en viss enhet berör frågan allt du möjligen kan surfa på (dator, mobil, tablet, 
etc.). 

 
Enkäten bör ta ca 10 minuter att göra. Svara gärna spontant, du måste inte grubbla ihjäl 

dig på varje fråga :) Tack på förhand! 

 
Ålder: * 
 
 
 

 
Årskurs: * 
 
 

Årskurs 1 
 

Årskurs 2 
 

Årskurs 3 
 
 

Hur många timmar tillbringar du på sociala medier dagligen? (Facebook, Snapchat, Instagram, 
Twitter, etc.) 
 
 

Använder inte sociala medier 
 

Max 1 h 
 

1-2 h 
 

2-5 h 
 

5-8 h 

 
 
Hur många timmar tillbringar du dagligen på nätet? (D.v.s. allt du gör med internetuppkoppling) 
 
 

Max 1 h 
 

1-3 h 
 

3-6 h 
 

6-9 h 
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Vet du vad en sekretesspolicy är? (eng. Privacy Policy) 
 

Ja 
 

Nej 
 

På ett ungefär 
 
 
 
Vet du vad användarvillkor är? (eng. Terms of Service) 
 

Ja 
 

Nej 
 

På ett ungefär 
 
 
 
Hur ofta läser du sekretesspolicyn och/eller användarvillkoren för olika tjänster och 
applikationer? 

 

 
Alltid 

 
Ibland 

 
Aldrig 

 
Ingen koll 

 

 

 
Kan du kort beskriva vad du tror en sekretesspolicy är? [Öppen fråga] 

 
Kan du kort beskriva vad du tror användarvillkor är? [Öppen fråga] 

 

 
Brukar du vända dig till Google för att ta reda på något du undrar över(googla)?  
 

Ja 
 

Nej 
 

Nej, använder annan sökmotor 
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Googles sökmotor är gratis att använda, ändå tjänar företaget faktiskt pengar på att vi googlar. 
Vet du hur? 

 
 

Ja 
 

Nej 
 

På ett ungefär 
 
 

 
Kan du kort beskriva vad du tror om hur Google tjänar pengar på sin sökmotor?  [Öppen fråga] 

 

Vet du vad ett VPN(Virtuellt Privat Nätverk) är? 
 

Ja 
 

Nej 

 

Vet du vad en Cookie är? 
 

Ja 
 

Nej 
 
 
 
Vet du vad anonyma webbläsare och flikar är? 
 

Ja 
 

Nej 

 

Använder du dig av ett VPN när du surfar? 
 

Ja 
 

Nej 
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Rensar du dina Cookies manuellt? 
 

Ja 
 

Nej 
 

Använder mig av schemalagd rensning 
 
 
 
Använder du dig av anonyma webbläsare eller flikar? 
 

Ja 
 

Nej 

 

Visste du att VPN även fungerar på mobila enheter? 
 

Ja 
 

Nej 
 
 
 
Rensar du Cookies på alla dina enheter? 
 

Ja 
 

Nej 
 
 
 
Använder du anonyma webbläsare eller flikar på alla enheter du surfar på?  

 
Ja 

 
Nej 

 

Vad gör du för att hålla dig säkrare när du surfar eller använder applikationer som kräver 

internet? [Öppen fråga] 


