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Sammanfattning 
Samhället har de senaste åren utsatts för en stor förändring – digitaliseringen. I Sverige 

används internet dagligen av nästintill hela befolkningen. För att använda de flesta hemsidor 

och appar behöver användaren godkänna villkor som bland annat möjliggör för företag att 

samla in och spara användardata. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka attityder 

som finns kring datadelning på internet och om det finns några skillnader i attityder kring 

delning av olika typer av data. Det är en kvalitativ studie som har baserats på intervjuer av 

studenter i åldern 20-25. I semistrukturerade intervjuer har intervjupersonerna fått ta ställning 

till tre hypotetiska scenarier gällande tre olika typer av data – hälsodata, platsdata och 

sökdata. Empirin har analyserats utifrån identifierade teman och utifrån teorin om 

integritetsparadoxen. Slutsatsen för uppsatsen är att personer, trots att de är medvetna om 

potentiella risker med datadelning, fortsätter att dela data och använda applikationer som 

samlar in data.  

Abstract 
During the last couple of years society has faced has a major transformation, namely 

digitalisation. Almost everyone in Sweden uses the Internet daily. To be able to use most 

websites and apps, the user needs to accept terms of conditions which enables companies to 

collect and save user data. The purpose of this essay is to study which attitudes exist 

regarding sharing data on the Internet and if there are any differences in attitudes concerning 

different types of data. This is a qualitative study which is based on interviews of students 

aged 20-25. In semi-structured interviews the persons interviewed have had the possibly to 

discuss three hypothetical scenarios concerning three different types of data: health data, 

location data and search data. The results have been analysed using identified themes and the 

theory of the Privacy Paradox. The conclusion of the results is that people continue sharing 

data and using applications that collect data although they are aware of the potential risks 

thereof. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
De senaste åren har samhället förändrats i snabb takt. Från att ha uträttat dagliga ärenden i 

fysiska butiker kan människan nu göra det mesta digitalt. Samhället har blivit allt mer 

digitaliserat och numera är internet och den digitala världen en självklarhet i de flesta 

människors liv. Samhället förändras ständigt och den analoga världen ersätts allt mer ofta av 

den digitala världen (Solove 2006, s 3f). År 2019 hade 98% av Sveriges befolkning tillgång 

till internet i hemmet enligt undersökningen Svenskarna och internet 2019. Majoriteten av 

dessa internetanvändare anser att e-tjänster, som gör att man kan hantera ärenden digitalt, 

underlättar för dem och använder därför dessa ofta (Internetstiftelsen 2019, s 3).  

Digitaliseringen har också gjort att människor ständigt delar med sig av personlig information 

på internet – vare sig de är medvetna om det eller inte. Experter har förutspått att det år 2020 

kommer att finnas 50 miljarder smarta enheter, som till exempel smarta mobiltelefoner eller 

uppkopplade klockor. Dessa kommer att kunna spåra, vidarebefordra och spara data som kan 

innehålla känslig och konfidentiell personlig information. Denna delning av personlig 

information sker utan närmare eftertanke på var, eller i vems händer, informationen hamnar. 

Människor delar med sig av flera olika typer av data – allt ifrån sin hjärtrytm genom 

elektroniska hälsoapplikationer till sin platsdata genom delning av bilder på sociala medier 

(Niu, Jin, Lee, Sandhu, Xu & Zhang 2016, s 49). 

Företag utnyttjar data som delas av människor och har flera olika sätt att samla in denna data. 

Ett sätt för insamling av data är att människors interaktion med tjänster lämnar digitala spår 

på internet, exempelvis genom sökningar på Google, aktiviteter på Facebook eller 

betygsättningar på Netflix. Denna data kallas användargenererad data då den skapas av 

användarna själva. Datan kan i sin tur användas av företagen för att förbättra sökningar 

genom att exempelvis använda föreslagna sökord för att öka relevansen för användare (Haider 

& Sundin 2017, s 12). Företag använder personalisering i olika former för att samla 

information om människor, vilket innebär att sökresultat och flöden anpassar sig beroende på 

vem det är som söker eller var personen befinner sig. Personalisering bygger på information 
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som personen delat med sig av – antingen medvetet som exempelvis information i 

användarprofiler, eller omedvetet som exempelvis i tester där data genereras genom 

interaktion med tjänsten. Företag använder sig även av kakor (cookies) för att samla 

information om människor och deras internetvanor. Dessa kakor är små program som skickar 

information om aktivitet på webbsidor och vad webbsidor används till för att kunna anpassa 

reklamplacering och leverera personaliserad reklam (Haider & Sundin 2017, s 14). Det finns 

också företag som använder spyware, vilket är en hemlig programvara som kan finnas 

installerad i människors datorer för att samla information om aktiviteter när man surfar på 

internet. Denna information används sedan för riktad reklam och andra annonser. De flesta 

som använder internet har i stort sett ingen kunskap om vad för slags information de lämnar 

ifrån sig, speciellt då företag ibland samlar in information i hemlighet (Solove 2006, s 7). 

1.2 Problemformulering 

Dagligen använder 87% av befolkningen i Sverige internet genom en smart mobil som är 

uppkopplad till internet (Internetstiftelsen 2019, s 16). I en rapport från 2016 av Statistiska 

Centralbyrån framgår att de vanligaste användningsområdena på internet är att skicka och ta 

emot e-post, söka efter varor och tjänster, använda sociala medier samt att lagra dokument på 

olika lagringstjänster (2016, s 5). Man använder smarta enheter för att kommunicera med 

varandra, söka efter information och dela information. Detta innebär att drygt 7 miljoner av 

Sveriges befolkning delar med sig av personlig information på internet (Statistiska 

Centralbyrån 2016, s 5). 

Att dela med sig av data har blivit en del av vardagen i det moderna livet. Det finns hundratals 

företag med gigantiska databaser som samlar in information om bland annat människors 

inkomst, hobbyer och inköp för att kunna undersöka deras bakgrund, marknadsföra produkter 

och fatta beslut som påverkar deras liv (Solove 2006, s 4). En undersökning gjord av 

Internetstiftelsen från 2017 visar att 19% av de tillfrågade trodde att deras personliga 

integritet inkräktas på av stora företag som Google och Facebook (2017, s 128). I 

Internetstiftelsens undersökning från 2019, två år senare, är det istället nära hälften av de 

tillfrågade som tror att den personliga integriteten inkräktas på av stora företag (2019, s 64). 
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Integritet på internet kan syfta på flera olika saker, bland annat att man inte vill lämna ut allt 

för privata detaljer eller att man vill skydda sina personuppgifter. Begreppet integritet kan 

också användas för att diskutera hur man förhåller sig till olika typer av övervakning på 

internet, exempelvis vem det är som får tillgång till ens information och hur information 

samlas in på internet (Internetstiftelsen 2016). Eftersom internet har gjort det enkelt att sälja 

och köpa data har det blivit en central del i marknaden för personlig information. På grund av 

att det går att få data om individer och deras internetanvändning kan företag sedan använda 

den personliga informationen som underlag i marknadsföring, då de vet hur människor svarar 

på det som de ser och hör på internet (Solove 2006, s 5f). 

Ämnet digitalisering är intressant att studera då det är en del av människors vardag och alla 

upplever digitaliseringen på ett eller annat sätt (Niu et al. 2016, s 49). Internetstiftelsens 

undersökning från 2019 visar att nästan hälften av de frågade känner sig övervakade på 

internet samt att var femte person oroar sig för att myndigheter inkräktar på deras personlig 

integritet. Trots detta använder majoriteten av befolkningen internet dagligen 

(Internetstiftelsen 2019,  s 64). I och med detta är det intressant att undersöka vad människor 

har för åsikter och attityder kring integritet på internet. 

Svenskarna och internet 2019 delar inte upp sin statistik i ålderskategorier men kategorin 

"Studerande" kan antas främst innehålla unga vuxna. Denna grupp verkar vara medeloroade 

för  myndigheter och storföretags inkräktande på personlig information. De är lite mindre 

oroande än snittet för storföretag och lite mer än snittet för myndigheter (Internetstiftelsen 

2019, s 67, 69). Samtidigt tillhör studenterna den generation som vuxit upp i takt med 

utvecklingen av internet och är även den generation som kommer att leva i framtidens 

informationssamhälle och dagligen utsättas för, och påverkas av, digitaliseringen. Detta gör 

att studerande ungdomars åsikter om datadelning och säkerhet på internet är särskilt 

intressanta att studera. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka attityder studenter i åldern 20-25 har kring 

datadelning på internet. Forskningsfrågorna som uppsatsen ämnar att besvara är:  

- Vad har studenter i 20-25 årsåldern för attityder kring datadelning?  

- Finns det några skillnader i attityder mellan delning av olika typer av data? 

1.4 Avgränsningar 
I detta arbete har avgränsningar gjorts för att få ett relevant och rimligt underlag för att kunna 

besvara forskningsfrågorna. Undersökningen kommer att baseras på intervjuer med studenter 

i åldern 20-25 i Uppsala. Utifrån Svenskarna och internet 2019 är det intressant att studera  

hur medvetna studerande ungdomar är kring den delning av personliga information som sker 

dagligen samt vad deras åsikter kring informationsdelning i allmänhet är. Geografiskt kommer 

studien att vara begränsad till att undersöka personer som bor i Uppsala eftersom det då finns 

en geografisk närhet till både respondenter och uppsatsförfattare vilket underlättar arbetet i 

intervjufasen. Studien är även avgränsad till att fokusera på tre olika typer av data – hälsodata, 

platstjänster och sökdata. Det är tre typer av data som människor ofta kommer i kontakt med 

vid användning av appar i smarta enheter och det finns tidigare forskning inom området som 

studien kan förankras i för en djupare analys. 

1.5 Disposition 
Efter uppsatsens inledande kapitel följer ett teorikapitel där centrala begrepp för uppsatsen 

och tidigare forskning beskrivs. Det tredje kapitlet beskriver den valda analysmetoden samt 

redogör för hur intervjuerna genomförts. I det fjärde kapitlet sammanfattas datan från 

intervjuerna utifrån intervjuernas tre delar och i det femte kapitlet analyseras datan med hjälp 

av de teman som identifieras. Det sista kapitlet diskuterar och sammanfattar uppsatsens 

resultat.  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2 Teori 
Kapitlet beskriver den litteratur som ligger till grund för val av metod, konstruktion av 

scenarier och begreppsdefinitioner. Inom litteraturen finns ett flertal olika definitioner för 

varje relevant begrepp och därför har författarna utifrån litteraturen formulerat egna 

definitioner för begreppen som använts i intervjuerna och uppsatsen. Kapitlet redogör också 

för forskning kring människors uppfattningar om internetsäkerhet samt teorin om 

integritetsparadoxen. Eftersom uppsatsen undersöker människors attityder kring datadelning 

har integritetsparadoxen används som teoretiskt ramverk då den ofta används för att visa på 

de skillnader som finns mellan människor attityder och beteende angående säkerhet på 

internet. 

2.1 Litteratur inom ämnet  
2.1.1 Inspiration till genomförande 

En studie av Furini och Tamanini (2015) undersökte personers attityder om platstjänster 

genom att först ställa frågor kring ett scenario, sedan visa hur mycket information som går att 

få ut om en person och till sist ställa frågor kring scenariot igen. Deras studie visade att de 

som i början av undersökningen inte var bekymrade över säkerheten blev oroade av scenariot 

medan de personer som var mer oroade från starten inte fann scenariot lika oroande (Furini & 

Tamanini 2015, s 9796f). 

Artikeln inspirerade till idén att använda scenarier för att undersöka attityder kring 

datadelning i denna uppsats. Genom att ställa frågor både före och efter scenarier presenterats 

kan man se om attityderna påverkas av ett verkligt exempel. Användandet av scenarier kan 

dessutom förhoppningsvis leda till mer utvecklade och nyanserade svar då personerna har 

konkreta exempel att resonera kring. Scenarierna kan även lyckas få fram mer specifika svar 

och omedvetna åsikter hos personer som från början inte har så många tankar kring ämnet. 

Till uppsatsen utökades metoden så att tre scenarier för tre olika typer av data användes, vilket 

ytterligare hjälper deltagarna att nyansera sina åsikter. 
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2.1.2 Scenarier 

De tre olika scenarierna som användes under intervjuerna har arbetats fram av författarna och 

är påhittade även om de i viss mån har inspirerats av riktiga appar och händelser. Genom att 

använda hypotetiska scenarier var målet att respondenterna skulle komma att tänka på andra 

risker med datadelning än vad de kanske hade tänkt på innan intervjun. Scenarierna lyfter upp 

säkerhetsrisker som möjligtvis skulle kunna bli verkliga i framtiden. I och med att scenarierna 

konstruerades för uppsatsen kan det inte garanteras att alla tre uppfattades enhetligt och lika 

allvarliga under intervjuerna. 

Platstjänster 

Scenariot för platstjänster är inspirerat av de experiment som utfördes av Gan & Jenkins 

(2015) i sin artikel som handlar om applikationen Steamd.in, en app som visar upp tweets på 

en Google Maps-karta. Vilka tweets som visas kan filtreras på olika sätt och det kan bland 

annat göras med just användarnamn (Gan & Jenkins 2015, 74f). I dagsläget har Snapchat en 

kartfunktion, Snapkartan, där man kan lägga upp snapchats, i form av bild eller film, på 

specifika platser som andra användare kan se. Man kan även tillåta sina vänner att se var man 

befinner sig på kartan när appen används (Snapchat-support u.å., 9/12 2019).  

Hälsodata 

Idén bakom scenariot för hälsodata kommer delvis från en artikel av Martani, Shaw och Elger  

som undersöker effekterna av att schweiziska försäkringsbolag erbjuder sina kunder premier 

om de via bolagets mobilapp delar med sig av hälsodata (2019, s 1). Dessutom händer det att 
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Tänk dig att alla bilder du lägger upp på Instagram-story går att sätta ut på en karta med tid 

och namn som vem som helst kan ha tillgång till. Denna karta uppdateras i realtid så det är 

möjligt att följa någon hela tiden.

Tänk dig att information om din hälsa som hälsoappar samlar in används och utvärderas av 

företag vid rekrytering. De kan ta reda på hur bra kondition du har, hur ofta du är sjuk eller 

hur länge du sover på nätterna. Denna historik används i anställningsprocessen.



företag bakom hälsoappar säljer vidare data till andra företag utan att användarna har godkänt 

det (Jee 2019). 

Sökdata 

Scenariot är inte baserat på någon speciell händelse eller artikel utan kombinerar element från 

flera olika händelser och fenomen. En inspirationskälla är att det redan idag finns företag som 

erbjuder att skicka hem varor de har valt ut baserat på några frågor kunden svarar på. Ett 

exempel på detta är Zalon by Zalando där kunden kan få hem klädförslag efter att ha besvarat 

frågor om sin klädstil (Zalon by Zalando u.å. , 4/12 2019). En annan inspirationskälla är att 

det kan hända att företags information om sina kunder går till överdrift och att företag har 

avslöjat att de faktiskt vet mer om kunden än vad kunden är bekväm med. Ett känt exempel är 

när det amerikanska företaget Target år 2002 började använda algoritmer för att avgöra ifall 

kvinnliga kunder var gravida så att de kunde skicka mer riktad reklam (Duhigg 2013, s 422). 

Efter negativ kritik om att det inte uppskattas av alla att Target kunde veta att kvinnor var 

gravida innan de själva visste det fick företaget anpassa sin marknadsföring (Duhigg 2013, 

441). Det visar på en balansgång för företag när det gäller att veta vad kunder vill ha innan 

kunderna vet det själv.  

Genom att kombinera möjligheten att personers sökdata säljs till en tredje part som kan 

använda algoritmer för att lista ut vad kunder vill ha, och att företag kan skicka hem varor 

baserat på vad personer klickat i att de gillar skulle scenariot ovan kunna komma att hända. 
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Tänk dig att historiken för alla webbsidor du är inne på, och sökningar du gör, samlas in och 

används av företag för att skicka hem produkter de tror du kommer att tycka om – baserat 

på dina sökningar. Du får välja att behålla och betala för produkterna eller skicka tillbaka 

dem kostnadsfritt.



2.2 Begrepp 

2.2.1 Datadelning 

I februari 2012 kom en förordning från Vita huset under den amerikanska presidenten Obama 

som lade fram sju principer för konsumenters rättigheter. Den tredje principen handlar om 

rätten till sammanhang och anger att konsumenter ska ha rätt att förvänta sig att deras data 

samlas in, sparas och delas av företag på ett sätt som är förenligt med det förväntade 

sammanhanget (The White House 2012, s 15). I Sveriges grundlag står det att privatpersoner 

ska skyddas mot att få sin personliga integritet kränkt genom databehandling av deras 

personuppgifter (Datainspektionen u.å. a, 4/12 2019). Sedan maj 2018 är det 

Dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar lagring och hantering av personuppgifter i hela 

EU (EU 2016, s 87). Dataskyddsförordningen säger att alla uppgifter som kan identifiera en 

person räknas som personuppgifter och därmed ska behandlas korrekt. Det måste till exempel 

finnas en rättslig grund för att personuppgifter ska få sparas och uppgifterna får endast 

användas för det syfte som de samlats in för (Datainspektionen u.å. b, 6/12 2019).  

Men det är inte bara personuppgifter som behöver hanteras säkert på internet. Vid användande 

av appar och hemsidor kan det hända att företaget bakom, eller ett tredjepartsföretag, vill 

spara annan data som är personlig men som inte behöver vara personuppgifter. Exempel på 

detta är appar som vill komma åt kontakter eller foton. Både Apple och Android har regler 

som innebär att appar måste fråga användaren om lov innan appen kan komma åt och sedan 

spara personlig data (Android u.å, 17/12 2019; Apple u.å, 17/12 2019). Apple specificerar 

också i sina instruktioner till tillverkare att appar endast ska begära åtkomst till den data den 

verkligen behöver (Apple u.å, 17/12 2019). GDPR, den amerikanska förordningen och 

reglerna från Apple och Android visar alla tre att det som är viktigt att begränsa inte främst är 

att företag samlar in data, utan vad de sedan gör med den insamlade datan. 

För intervjuerna och uppsatsen kommer följande definition av datadelning att användas: Med 

ordet datadelning menar vi all den användargenererad data du delar med en app, både 

medvetet och omedvetet. 
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2.2.2 Platstjänster 

Platstjänster bygger på att appar och webbtjänster kan spara information om var användaren 

befinner sig genom att fastställa en ungefärlig position med hjälp av information som samlas 

in från bland annat mobilnät, WiFi och GPS-system (Apple 2019, 10/12 2019). Denna 

information kan sedan användas för att anpassa flöden beroende på var användaren befinner 

sig någonstans (Haider & Sundin 2017, s 21). När användare tillåter att tredjepartsappar eller 

hemsidor får tillgång till platsdata följs villkoren för tredjepartsappen eller hemsidan och de 

får tillgång till, och kan använda, den insamlade informationen (Apple 2019, 10/12 2019). 

För intervjuerna och uppsatsen kommer följande definition av platstjänster att användas: 

Platstjänster är när appar sparar platsen du befinner dig på när du använder någon funktion. 

2.2.3 Hälsodata 

Hälsodata är data som sparas genom appar som rör hälsa. Hälsodata kan samlas in genom 

hälsoappar som mäter olika hälsoaspekter som bland annat sömn, antal steg och kostintag 

(Internetstiftelsen 2019, s 44). Idag finns det även appar som kan övervaka hjärtat och hantera 

diabetes (Internetstiftelsen 2019, s 42). Hälsoappar inkluderar även appar för terpeutiska 

ändamål och appar som samlar in data för att kunna ställa diagnoser. De flesta hälsoappar är 

sådana appar som är riktade till allmänheten snarare än till människor med specifika 

sjukdomar (Martani, Shaw & Elger 2019, s 1).  

För intervjuerna och uppsatsen kommer följande definition av hälsodata att användas: 

Hälsodata är data som sparas genom appar som rör din hälsa. Till exempel antal steg, 

sömnvanor eller blodsocker.  

2.2.4 Sökdata 

Sökdata är den data som sparas när du söker via sökmotorer, till exempel Google. Sökmotorer 

används för att finna information på internet och baserar sökresultat på algoritmer. De mest 

relevanta sökresultaten för en användare hamnar högst upp och är baserade på faktorer såsom 

sökhistorik, plats och aktualitet. Sökresultat är därför inte absoluta utan varierar från person 
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till person och mellan olika söktillfällen (Haider & Sundin 2017, s 8). Sökmotorer använder 

data som användare delar med sig för att generera relevanta sökresultat. Den data sökmotorer 

använder för att finna relevanta resultat baseras på bland annat uppgifter i användarprofiler 

och kakor som sparar information om vad webbsidor används till (Haider & Sundin 2017, s 

14). 

För intervjuerna och uppsatsen kommer följande definition av sökdata att användas:  Sökdata 

är data som sparas när du söker via sökmotorer, till exempel Google. 

2.3 Uppfattningar om internetsäkerhet 
De senaste åren har människor som använder internet generellt blivit mer oroade över att stora 

företag och myndigheter ska inkräkta på den personliga integriteten på internet. I rapporten 

Svenskarna och internet 2019 framgår det att det är övergripande fler som känner sig 

övervakade på internet än som inte gör det. Rapporten visar att det är storföretags inkräktande 

på den personliga integriteten som människor oroar sig för, snarare än myndigheters 

inkräktande (Internetstiftelsen 2019, s 66). I rapporten Svenskarna och internet 2019 framgår 

det att män är mer oroade än kvinnor både när det gäller stora företag och myndigheters 

inkräktande via internet (Internetstiftelsen 2019, s 67, 69). Nära hälften av internetanvändarna 

i Svenskarna och internet 2017 instämmer med att de vet hur man ändrar inställningar för 

vilka som kan ta del av deras innehåll på internet (Internetstiftelsen 2017, s 129).  

Många studier kring internetvanor och säkerhetstänkande på internet har undersökt skillnader 

i attityder mellan män och kvinnor. I Svenskarna och internet 2019 framgår det att kvinnor 

använder sociala medier såsom Instagram och Facebook mer än vad män gör 

(Internetstiftelsen 2019, s 110). Rapporten Svenskarna och internet 2018 visar att det är fler 

män än kvinnor som är medvetna och förstår att internettjänster som Facebook och Google 

styr vad som ska visas och att det som visas upp är individuellt anpassat (Internetstiftelsen 

2018, s 2016).  
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Bland internationella studier har flera visat att kvinnor bryr sig mer om sin säkerhet och är 

mindre benägna att ta risker än män (Fogel & Nehmad 2009, s 159). Andra studier har också 

kommit fram till att kvinnor därmed är mer oroade över sin säkerhet på internet (Youn & Hall 

2009, 763). Furini och Tamanini kunde i sin studie se att kvinnor var mer mer oroade över 

deras scenario kring platstjänster än män (2015, s 9814). Kvinnor ansåg också i högre grad att 

det var inkräktande ifall företag skulle kunna kontakta dem baserat på deras plats medan 

många män istället tyckte att det var intressant (Furini & Tamanini 2015, s 9820).  

I rapporten Svenskarna och internet 2019 framgår det att utbildning har en stor påverkan på  

människors oro om inkräktande av storföretag på den personliga integriteten. De med hög 

utbildning är mindre oroade över inkräktande av myndigheter än de med lägre utbildning, 

men de med hög utbildning är desto mer oroade över inkräktande av storföretag som 

Facebook och Google (Internetstiftelsen 2019, s 71).  

2.4 Integritetsparadoxen 
Många studier kring människors attityder kring delning av privat information på internet har 

visat att det finns en skillnad mellan hur människor säger att de tänker kring sin integritet och 

hur deras faktiska beteende är när de observeras (Barth & de Jong 2017, 1039). Denna 

skillnad mellan attityder och beteende kallas integritetsparadoxen (Privacy Paradox på 

engelska) och kan till exempel delvis förklara varför olika skandaler om hur företag hanterar 

data gör människor upprörda, men sällan leder till några större förändringar i användandet 

(Leckner 2018, s 2). 

Glappet mellan människors attityder till säkerhet och deras verkliga beteende studerades 

redan innan internet kom, men blev mer märkbart efter sociala mediers uppkomst i början av 

millenniet (Hargittai & Marwick 2016, s 3738). Begreppet Privacy Paradox benämndes första 

gången i en artikel från 2001 av Barry Brown (2001, s 1) och många studier har sedan dess 

försökt hitta en förklaring till paradoxen (Barth & de Jong 2017, s 1039). Flera 

litteraturstudier från de senaste åren har jämfört olika studier kring integritetsparadoxen och 
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kommit fram till att det inte verkar finnas en tydligt teori som kan förklara paradoxen (Barth 

& de Jong 2017, s 1052; Kokolakis 2017, s 132). 

När en person använder en app och delar med sig av data gör personen en utvärdering av 

säkerhetsriskerna där fördelar vägs mot nackdelar. Studier kring användande av sociala 

medier visar att människor för det mesta anser att möjligheterna väger tyngre än riskerna, 

vilket leder till att man delar med sig av information och data i utbyte mot att använda 

tjänsten (Barth & de Jong 2017, s 1044). Fördelar som händer direkt värderas därmed högre 

än möjliga risker i framtiden vilket går emot teorin om att människor agerar rationellt som 

ofta används inom till exempel nationalekonomin (Acquisti & Grossklags 2005, s 26). 

Möjligheten för en person att ta bra beslut angående sin säkerhet på internet begränsas också 

av att personen för det mesta inte har fullständig information om fördelar och nackdelar med 

valet. Att inte ha tillräckligt med information i kombinationen med en upplevd tidspress gör 

att det kan vara omöjligt att utvärdera avvägningen mellan att dela eller att inte dela data 

(Kokolakis 2015, s 130). 
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3 Metod 
För att besvara undersökningens forskningsfrågor så utfördes en kvalitativ analys av data som 

samlades in vid sex stycken intervjuer. Beskrivning av den kvalitativa metoden finns i 3.1 och 

genomförandet beskrivs i 3.2. 

3.1 Kvalitativ metod 

Då syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för människors attityder kring 

delning av personlig data via internet valdes kvalitativ metod som den lämpligaste metoden 

för att analysera den insamlade datan. Genom att genomföra intervjuer med människor i den 

bestämda urvalsgruppen kan analysen förhoppningsvis visa hur unga studenter i Uppsala 

resonerar kring delning av data och om det finns några skillnader i attityder angående olika 

typer av data. Fokus i undersökningen ligger främst på en djupare analys av en mindre grupp 

respondenter. Detta då målet med analysen är att försöka förklara bakomliggande orsaker och 

då kommer en djupare studie att kunna lyfta fler aspekter (Goldkuhl 2011, s 28f). 

Den insamlade datan har analyserats med en kvalitativ metod för att försöka besvara 

frågeställningarna. Kvalitativ analys görs för det mesta genom att man går igenom materialet 

och försöker dela upp det i mönster och teman som sedan kan användas i undersökningen. 

Först sorteras materialet så att relevanta delar för undersökningen kan identifieras (Oates 

2006, s 267f). Den relevanta datan kodas med nyckelord för att återkommande teman i 

materialet ska identifieras. Kodningen underlättar vid organisering av det insamlade 

materialet samt underlättar den kommande analysen (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s 45). 

Undersökningen är interpretativ då målet är att undersöka attityder hos människor. Den 

interpretativa forskningen är fokuserad på att försöka förstå den sociala kontexten runt ett 

fenomen istället för att försöka bevisa eller motbevisa en hypotes. Genom att studera hur 

människor ser på ett fenomen, försöker den interpretativa forskningen att identifiera alla 

faktorer som påverkar fenomenet och hur dessa faktorer är sammankopplade (Oates 2006, s 

292). De kriterier som ofta används för att bedöma kvalitén hos positivistisk forskning kan 

inte appliceras på interpretativ forskning, då forskningen inte syftar till att beskriva en sanning 
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utan människornas uppfattning av sanningen (Oates 2006, s 292f). Då det inte finns några 

bestämda kvalitétskriterier är istället ett bra mål med en interpretativ undersökning att 

slutsatserna ska kunna anses vara rimliga (Oates 2006, s 294f). 

3.2 Insamling av data 

3.2.1 Intervjupersoner 

Underlaget till undersökningen består av sex intervjuer med utvalda personer som 

genomfördes i november 2019. Då syftet var att undersöka attityder kring datadelning hos 

ungdomar i åldern 20-25 som studerade i Uppsala så tillfrågades sex personer i författarnas 

närhet om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Författarna rekryterade tre personer var, två 

kvinnor och en man. En variation i både ålder och studieområde eftersträvades för att en 

bättre representation av urvalsgruppen skulle kunna uppnås. Intervjupersonerna behövde inte 

specifikt använda appar som delade med sig utav någon av datatyperna. Alla intervjupersoner 

presenteras i tabell 1 nedan. Namnen är påhittade mellan bokstäverna A till F som 

överensstämmer med personens kön. 

Tabell 1: Beskrivning av intervjupersonernas namn, kön, ålder och sysselsättning 

3.2.2 Urval 

Utifrån uppsatsens forskningsfrågor fanns det två kriterier som intervjupersonerna behövde 

uppfylla. De skulle vara mellan 20-25 år samt vara studenter i Uppsala. För att välja ut 

intervjupersoner till undersökningen användes ett bekvämlighetsurval, där författarna 

funderade på personer i deras närhet som uppfyllde kraven och som skulle kunna tillfrågas. 
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Intervju Kön Ålder Sysselsättning

Anna Kvinna 24 Studerar till civilingenjör

Bella Kvinna 22 Studerar medie- och kommunikationsvetenskap

Cecilia Kvinna 25 Studerar ekonomi

Disa Kvinna 24 Studerar idé- och lärdomshistoria

Erik Man 23 Studerar ekonomi

Fredrik Man 25 Studerar till civilingenjör



Bekvämlighetsurval är inte ett slumpmässigt urval och det kan därmed inte garanteras att 

undersökningens resultat kommer att kunna generaliseras för en större population. Resultaten 

kan dock fortfarande analyseras utifrån de personer som intervjuats (Oates 2006, s 98). Till 

uppsatsen har sex personer intervjuas vilket var ett antal som passade tidsramen för uppsatsen 

samt gav möjligheten att göra djupare intervjuer och analyser än om urvalet hade varit större.  

3.2.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på olika platser som passade intervjupersonen, till exempel ett 

grupprum på Uppsala Universitets campus eller hemma hos en av författarna. Alla intervjuer 

var semistrukturerade och följde samma mönster, men frågorna varierades något beroende på 

respondentens tidigare svar. Genom att använda så liknande frågor som möjligt i alla 

intervjuer blir det senare lättare att jämföra och analysera de olika svaren (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, s 149f). Mallen för intervjufrågorna kan ses i Bilaga 1. Intervjuernas längd 

varierade beroende på hur mycket respondenten pratade vid varje fråga, och även om målet 

var ca 30 minuter per intervju så blev de mellan 15 och 40 minuter långa. Båda författarna var 

med på samtliga intervjuer men hade olika roller. Den av författarna som hade rekryterat 

intervjupersonen antecknade, medan den andra författaren ledde intervjun. Detta för att 

intervjuerna skulle bli så neutrala som möjligt och inte påverkas av befintliga relationer. 

Hänsyn togs också till att författarna var två medan intervjupersonen var ensam. För att 

intervjupersonen skulle känna sig bekväm underlättade det att endast en av författarna ledde 

intervjun. Därmed kunde personen fokusera på författaren som höll intervjun och ha ett mer 

jämställt samtal.  

Innan intervjun påbörjades förklarades vad syftet med intervjun och undersökningen var. 

Respondenterna tillfrågades om det gick bra att intervjun spelades in och ifall de gick med på 

att kontaktas för uppföljande frågor om det skulle behövas samt informerades om att deras 

svar skulle vara anonyma i uppsatsen. Intervjuns upplägg i tre delar förklarades och 

respondenten fick en utskriven papperslapp med definitionen av datadelning, som finns att 

läsa i 2.2.1. 
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Intervjuns första del bestod av allmänna frågor kring datadelning och personens tankar kring 

sin egen delning av data. Den andra delen bestod av tre olika hypotetiska scenarier som 

handlade om hälsodata, platstjänster och sökdata. Scenarierna beskrivs mer utförligt i 2.1.2. 

Alla respondenter fick samma scenarier och följdfrågor men scenarierna presenterades i olika 

ordningar på varje intervju. Detta för att undvika risken att vissa scenarier skulle kunna 

påverka efterkommande scenarier. I tabell 2 nedan presenteras i vilken ordning varje 

respondent fick se scenarierna. Inför varje scenario presenterades även en definition av vad 

som menas med den specifika typen av data. Definitionerna av varje typ av data finns att läsa 

i 2.2. Om intervjupersonen inte använde någon app med den efterfrågade typen av data så fick 

personen istället tänka utifrån att de skulle använda en sådan app. 

Tabell 2: Den ordning scenarierna presenterades för varje intervjuperson 

Efter det att alla scenarier diskuterats följde intervjuns tredje och sista del där följdfrågor och 

jämförande frågor ställdes. Dessa varierade från intervju till intervju beroende på 

respondentens tidigare svar. Några frågor relaterade till personlig integritet och 

integritetsparadoxen ställdes också. Genom att inkludera specifika frågor om varför personen 

använder appar trots att det finns risker kan svaren kopplas tydligare till teorin. Under 

intervjuerna var det framförallt de sista frågorna om personlig integritet på nätet som var 

direkt kopplade till de teorier som beskrivs i kapitel 2. Tanken bakom detta var att allmännare 

frågor skulle ge mer nyanserade svar än smalare frågor. Mer nyanserade svar skulle också 

kunna möjliggöra en djupare analys ur flera olika synvinklar. 
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Intervju Ordning

Anna Platstjänster, hälsodata, sökdata

Bella Platstjänster, sökdata, hälsodata

Cecilia Hälsodata, sökdata, platstjänster

Disa Hälsodata, platstjänster, sökdata

Erik Sökdata, hälsodata, platstjänster

Fredrik Sökdata, platstjänster, hälsodata



3.2.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska principer för att forskning ska följa god 

forskningssed. Det första är informationskravet som innebär att de som deltar i en 

vetenskaplig studie ska informeras om syftet med studien samt att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas. Det andra kravet är samtyckeskravet där den som deltar ska få möjlighet att 

godkänna sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som säger att 

alla personuppgifter och svar från en studie ska behandlas konfidentiellt, bland annat genom 

att svar ska redovisas anonymt. Det sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att de 

uppgifter som samlats in endast får användas för det syfte som informerades om innan 

uppgifterna samlades in (Vetenskapsrådet 2002, s 7, 9, 12, 14). 

För denna undersökning informerades varje intervjuperson inför intervjun om syftet med 

uppsatsen, att svaren skulle redovisas anonymt samt att de fick godkänna att intervjuerna 

spelades in. Genom att informera deltagare om detta innan intervjuerna påbörjades anser 

författarna att undersökningen uppfyller informationskravet och samtyckeskravet. Uppsatsen 

redovisar datan från intervjuerna anonymt i enighet med konfidentialitetskravet och även 

nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt då datan endast används för det beskrivna 

forskningssyftet. 

3.2.5 Transkribering och tematisering 

Efter varje intervju transkriberades den av den av författarna som inte hade lett intervjun. Vid 

transkriberingen upptäcktes att vissa personer inte hade svarat tydligt på hur troligt de tyckte 

ett scenario var och de kontaktades därför för att få ett kompletterande svar. När alla 

intervjuer genomförts och transkriberats påbörjades kodningen och tematiseringen av det 

insamlade materialet. Varje intervju kodades separat och gicks igenom av författarna både 

separat och tillsammans för att kodningen skulle bli så noggrann som möjligt. Författarna 

identifierade fem teman som sedan utökades till åtta under kodningen. I och med att 

intervjufrågorna konstruerades för att kunna fånga upp intressanta tankar under intervjuerna 

snarare än att direkt utgå från teorikapitlet så är inte heller temana starkt kopplade till 

teorierna. De fem första temana som visas i tabell 3 representerar tankar som nämndes ofta 
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och under varierande frågor medan de tre sista  temana i tabellen inte förekom lika ofta med 

ändå ansågs representera tankar som var viktiga att separera. Efter tematisering 

sammanställdes empirin från intervjuerna i kapitel 4 och sedan analyserades empirin utifrån 

de olika temana i kapitel 5. 

Tabell 3: De identifierade teman som ligger till grund för analysen  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Identifierade teman

Principsak: att personens resonerande kring eller reglerande av sin 

användning beror på en bestämd åsikt snarare än oro

Positiv aspekt: positiva aspekter med datadelning

Upplevd risk eller oro: att personen resonerar om en risk eller oro kring 

delning av data

Känslan av obehag eller att det känns läskigt: att personen uttryckligen 

nämner obehag eller att något känns läskigt

Negativ aspekt: övriga negativa aspekter med datadelning

Tillit: kommentarer om tillit till företag eller apptillverkare

Fritid eller privata saker: kommentarer om att något är privat eller rör fritiden

Laglighet: kommentarer om rättsliga aspekter



4 Resultat av intervjuerna 
Kapitlet behandlar intervjusvaren grupperade efter de frågor som ställdes. Del 4.1 redogör för 

de inledande frågorna, del 4.2 redogör för frågor relaterade till scenarierna och del 4.3 

redogör för de avslutande frågorna. Citaten från intervjupersonerna kan vara redigerade eller 

förkortade för att öka förståeligheten och läsbarheten men ingen information som är väsentlig 

för citatens tolkning har utelämnats.  

4.1 Intervjuns första del 
4.1.1 Inledande frågor 

Alla sex intervjupersoner använder appar som sparar någon form av data. Flera visste inte 

riktigt vilka appar som sparade vad, men antog att till exempel platstjänster sparades av 

många appar. Cecilia och Erik använde den inbyggda hälsoappen i sin telefon som bland 

annat stegräknare.  

Ingen av de intervjuade brukar läsa igenom användarvillkor för tjänster innan de godkänner 

dem, men alla svarade att de tänkte på att de delade med sig av data vid användning av 

tjänster. Det varierade dock hur mycket intervjupersonerna brydde sig om eller försökte 

begränsa sin datadelning. Hälften av personerna uttryckte att de begränsar mer vad de delar 

för information om appen inte kommer från ett känt företag eller om avsändaren på något sätt 

känns tvivelaktig. 

Bella brukar använda privat surfning-läge vid Google-sökningar för att sökhistorik inte ska 

sparas medan Cecilia brukar klicka i att data bara får delas när appen används. Anna är den av 

intervjupersonerna som mest aktivt försöker begränsa sin datadelning och bara dela med sig 

av det som behövs för varje specifik app. Hon har delvis gått igenom sina 

delningsinställningar för att ta bort sånt hon godkänt förut och kan låta bli att använda en app 

som kräver mer information än hon vill dela med sig av. Att hon begränsar sitt användande är 

dock främst inte på grund av säkerhetsrisker, utan mer en principsak. 
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4.1.2 Allmänna risker och fördelar med datadelning 

Intervjupersonerna lyfter flera olika generella risker med datadelning, till exempel Fredrik 

som säger "att man låser upp sitt liv till företag" och "företag kan sälja ens data för riktad 

reklam". Cecilia är inne på samma spår med att information kan hamna hos fel företag eller 

person. Bella och Disa lyfter istället att de inte tror att de som privatpersoner är i riskzonen, 

bland annat som Bella säger "jag är inte någon speciell människa". För Anna är det inte 

riskerna som är den främsta anledningen till att hon begränsar sitt användande, utan hon 

tycker mer att det känns principiellt fel att företag samlar in data. I kontrast till de andra 

personerna har Erik svårt att komma på några risker men kommer fram till att "det enda är väl 

identitetskapning med bilder, för det har jag också allt öppet". 

När det gäller fördelar med datadelning nämner flera personer att riktad reklam kan vara en 

fördel då man slipper reklam man är helt ointresserad av. Bella och Fredrik säger också att det 

kan vara smidigt när appar har ens sparade data, "Google vet liksom vad det är du är ute 

efter". Att stora mängder insamlad data kan användas för statistik nämns av både Anna och 

Disa som en fördel ifall statistiken kommer används på ett bra sätt. Erik säger också att man 

själv kan dra nytta av sin data, till exempel om man vill följa sin egen hälsa. 

4.2 Intervjuns andra del 
4.2.1 Hur troliga är scenarierna? 

Tabell 4 visar en sammanställning av hur troligt intervjupersonerna tycker att varje scenario 

är. Citaten är tagna direkt ur intervjuerna och går därmed inte att gradera mot varandra då 

personerna kan ha olika skalor jämfört med varandra. Därför är det inte möjligt att veta vilket 

scenario en viss person bedömer som mest realistiskt eller om någon person generellt tror mer 

på scenarierna än någon annan.  

Sammanställningen visar att alla intervjupersoner tycker att de tre scenarierna är realistiska. 

Eftersom alla anser att scenarierna skulle kunna hända i verkligheten, betyder det att 

personernas efterföljande svar också utgår från att det skulle kunna hända. Att 

intervjupersonerna har den inställningen när de svarar på följdfrågorna innebär att deras svar 
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blir mer verklighetstrogna. Hade scenarierna inte uppfattats som realistiska, hade det funnits 

en risk att intervjupersonerna i större utsträckning hade trivialiserat riskerna, då de inte hade 

kunnat tänka sig att de skulle kunna hända. Att vissa av intervjupersonerna också lade till en 

extra faktor till trovärdigheten, till exempel om scenariot skulle vara lagligt, visar också att 

personerna funderar på scenarierna utifrån verkliga förutsättningar. 

Tabell 4: Sammanfattning om hur troliga intervjupersonerna upplever scenarierna 

4.2.2 Platstjänster 

De flesta av de intervjuade tycker inte att scenariot känns bra och att det är obehagligt att vem 

som helst kan ta reda på var man är. Bella säger "det känns lite väl privat" medan Anna säger 

att "det är ganska utlämnande". Cecilia och Bella påpekar också att det inte känns bra 

eftersom många har följare på Instagram som man inte är nära vänner med och som med 

denna tjänst då skulle få veta var man befinner sig. Varken Anna eller Bella vill själva 
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Person Hälsodata Platstjänster Sökdata

Anna "Skulle kunna 
finnas om det var 
lagligt"

"Skulle mycket väl 
kunna finnas"

"Det skulle kunna 
ske"

Bella "Det känns absolut 
som något företag 
skulle kunna be om 
hälsodata"

"Det känns troligt" "Skulle inte bli 
förvånad om det 
händer"

Cecilia "Ganska troligt" "Väldigt troligt" "Det kan nog 
absolut hända"

Disa "Väldigt troligt" "Känns väldigt 
realistiskt"

"Ett riktigt 
scenario"

Erik "Ganska troligt" "Låter väldigt 
trovärdigt"

"Hade funnits om 
det varit lagligt"

Fredrik "Skulle absolut 
kunna vara troligt 
för vissa arbeten"

"Rätt så troligt" "Skulle kunna 
hända"



använda tjänsten om det skulle var valfritt att delta. Erik är den enda av intervjupersonerna 

som inte tycker scenariot kändes obehagligt utan istället tycker att det skulle vara en smidig 

tjänst för att hålla koll på var ens vänner är: "för mig är det liksom inga problem att folk vet 

vart jag är". 

Både Fredrik och Anna nämner att ett sådan platstjänst skulle kunna användas av tjuvar eller 

stalkers för att få reda på mer om ett offer. Bland fördelarna med tjänsten säger både Cecilia 

och Fredrik att man lättare skulle kunna hitta folk som försvunnit eller behöver hjälp, medan 

Anna lyfter att bra datamängder kan ge bra forskning. Disa säger att om det är en statsmakt 

som övervakar sina invånare så kan det vara både bra och dåligt. Alla intervjuade tycker att 

scenariot känns som något som skulle kunna finnas nu eller inom en snar framtid och flera 

nämner likheterna med den karta som finns på Snapchat i nuläget. Ingen är ändå uttalat orolig 

för att scenariot skulle hända eller konsekvenserna av det. 

4.2.3 Hälsodata 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att scenariot om hälsodata skulle kunna ha fördelar 

vid anställning till ett fysiskt krävande arbete. Fredrik anser att företag kan spara tid genom att 

använda hälsodata från appar, istället för att skicka iväg de man ska anställa för ett fysiskt 

prov. Cecilia tycker att hälsodata snarare bör finnas efter anställningsprocessen för att 

förändra arbetsvillkor och inte innan anställningen:"om det bara är anställningsprocessen så 

känns det mer dömande redan innan". Flera av intervjupersonerna anser att risker vid 

användning av hälsodata vid anställning kan vara att det är diskriminerande och att det är fel 

att inte bli anställd på grund av slutsatser som dras baserat på hälsodata. Anna säger att "alla 

ska väl på något sätt ha liknande förutsättningar i anställningsprocessen, det finns ju en 

anledning till att man inte får välja bort folk". Disa tror "att risken är att man exkluderar 

människor som inte faller in i samhälleliga normer".  

De flesta var även eniga om att det skulle vara obehagligt om företag fick tillgång till 

hälsodata. Bella känner "men det är ju lite obehagligt, hur ofta man är sjuk eller hur länge 

man sover på nätterna. Jag kanske sover fem timmar men mår jättebra". Cecilia har liknande 
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åsikter om scenariot: "Obehagligt. Eller att dom skulle anställa mig på grund av hur jag mår i 

kroppen är ganska konstigt tänker jag."  

En aspekt som tas upp av flera av intervjupersonerna är att hälsodata hör till fritiden, till 

skillnad från exempelvis sökdata, eftersom att det är information som är personlig. Erik: " Det 

känns ju som ett väldigt monotont samhälle om det skulle bli såhär. Att hela ens fritid studeras 

ut i minsta detalj vid anställningsprocessen". Även Bella är enig om att hälsodata hör till 

fritiden,"typ hur länge jag sover, det gör jag ju hemma. Det känns inte som det har något med 

dem att göra." 

Ingen av intervjupersonerna, förutom Bella, tycker att scenariot var något att oroa sig för, trots 

att många tycker att det var ett troligt scenario och att det finns risker med scenariot.  

4.2.4 Sökdata 

Intervjupersonerna har blandade åsikter kring scenariot om sökdata. Flera säger att det 

självklart skulle vara både trevligt och smidigt att få hem saker man tittat på utan att ha 

beställt dem. Samtidigt tycker alla att det delvis känns som inkräktande av företag att hålla 

kolla på vad man sökt på och sedan anta att man vill ha de produkterna. Just huruvida man 

alltid är intresserad av att köpa saker man söker på är något som diskuteras av flera personer. 

Fredrik säger "om man bara är lite intresserad av något, då kanske man inte skulle köpa det" 

medan Cecilia säger "det kan ju vara grejer man inte alls är intresserad av, man bara skulle 

söka upp det för att kolla". Bella är inne på att hon vill kunna "googla på någonting utan att 

någon ska försöka tjäna pengar på det eller sälja något på grund av det". 

Alla personer tycker att det känns som ett ganska troligt scenario och flera nämner att det bara 

är en förlängning av den riktade reklam som man redan idag får baserat på ens sökdata. Fler 

säger också att det redan idag finns liknande tjänster där man har valt att få hem produkter 

som företaget sedan väljer ut åt en. Det diskuteras även av flera personer att det antagligen 

skulle fungera bäst med billiga produkter och troligtvis inte lika bra med dyrare saker. Anna 
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undrar till exempel vems ansvar det skulle vara om en produkt går sönder hemma hos en. 

Cecilia undrar också om företag "skulle ha den resursen att skicka ut till alla". 

Förutom att att det skulle vara trevligt att få hem och prova en produkt man är intresserad av, 

anser de flesta att det framförallt är företagen som kommer att kunna tjäna på en sådan här 

tjänst. Erik säger till exempel att "företagen vet att folk är lata och får dom något dom inte 

kanske behöver, men kanske inte hatar heller, då är dom nog lata för att skicka tillbaks det". 

En ytterligare fördel som privatperson kan vara att om företagen använder insamlad data för 

att räkna ut vad man borde vara intresserad av så kan man "upptäcka nya saker som man inte 

tänkt på", som Anna säger. 

De flesta ser inga konkreta risker med scenariot utan tycker mer att det är obehagligt att 

företag skulle kunna veta så mycket om en. Bella säger "det är ju för att dom har kollat på att 

jag har sökt på det här, det är det som blir lite obehagligt tycker jag" och Fredrik säger "man 

låser upp sig ännu mer till företag". En risk som dock nämns är att det skulle kunna vara 

jobbigt om företag skickar hem saker man inte vill att någon annan ska se att man sökt på, 

"ens webbhistorik är väl inte något som alla ska se" som Erik uttrycker det. Orelaterat till 

säkerhetsrisker lyfter Disa, Fredrik och Cecilia att en sån här tjänst också skulle kunna 

uppmuntra samt leda till ökad konsumtion, vilket företagen vill, men som kanske inte alltid är 

önskvärt. Ingen av intervjupersonerna känner sig direkt oroad över att scenariot ska hända 

men flera tycker inte det känns bra om det skulle bli verkligt. 

4.3 Intervjuns tredje del 
4.3.1 Följdfrågor med jämförelser och motsatser i tidigare svar 

I den avslutande delen av intervjuerna diskuterar intervjupersonerna kring de olika 

scenarierna. Både Anna och Cecilia anser att hälsodata är den typen av data som det finns 

mest risker med och att det är den typ av data som de tycker är mest obehaglig. Sökdata är hos 

majoriteten av intervjupersonerna den data som är minst personlig och därför den data som 

känns mest acceptabelt att dela med sig av. Cecilia säger "sökdata, man kan ju söka på saker 

som verkligen inte är personligt för mig". Samtidigt säger Bella: "Jag kanske inte vill ha 
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reklam om det här. Jag tycker det känns lite som att det är lite intrång på mig.". Platstjänster 

finns det också negativa åsikter om då både Cecilia och Disa tycker att platstjänster är väldigt 

personligt.  

Flera av intervjupersonerna anser att mycket av den negativa känslan kring datadelning 

kommer från att man inte vill att företag ska kunna ha tillgång till personlig information, mer 

än att de tror att datadelning påverkar dem negativt. Fredrik säger:  

Även Anna påpekar att "för mig så är det då mer som sagt att jag inte vill hjälpa folk att 

bygga upp den här tekniken" Och Disa säger "det är väl tanken om det skulle hamna i fel 

händer. Det är då det blir obehagligt på riktigt." Erik menar att han inte har något att dölja 

och har därför inga problem med att dela med sig av sin personliga data.  

4.3.2 Integritet och integritetsparadoxen 

Intervjupersonerna har delvis olika tankar kring personlig integritet på internet. Cecilia 

resonerar att storleken på hotet beror på vilken data det handlar om och i vilken utsträckning 

den har samlats in. Enstaka data som till exempel hur många steg hon tar utgör inte något hot 

mot henne och "känns inte lika kränkande än om man skulle ha allt". Disa känner att hon som 

privatperson inte kan påverka situationen och att det därför egentligen inte finns någon poäng 

med att låta bli att använda appar av säkerhetsskäl. Hon känner inte heller att det finns något 

uttalat hot mot hennes personligen. Erik anser inte att det finns något hot mot hans säkerhet på 

internet då han inte har något han "döljer för varken staten eller något företag". 

Fredrik känner att han inte vet om det finns något hot mot hans integritet. Han tänker inte 

jättemycket på det men "har funderat på att skaffa en VPN som skulle maskera var jag är 

någonstans i alla fall". Hans främsta skäl är dock att han anser att internet ska vara en öppen 

plattform där man inte ska kunna bli utnyttjad av företag. Bella är delvis inne på samma spår 

och säger att "vem säger att jag vill dela med mig av allting jag gör?". För Anna känns det 
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inte som det finns ett hot mot henne om hon godkänner en platstjänst någon enstaka gång men 

"det finns ett potentiellt hot att det kan bli för mycket och då kan det användas mot mig".  

Även om alla intervjupersonerna anser att det finns något obehagligt med att företag sparar 

data, så delar de fortfarande data med olika appar. Många anser att det är just bekvämligheten 

som är avgörande för att använda en app trots att det inte känns bra att data sparas. Cecilia 

säger att "allt finns på en telefon […] det är ju jättebekvämt" och Fredrik säger "om man 

faktiskt behöver en app till någonting så väger det över till att strunta i att man ger upp 

datan". Disa lyfter också fram att man i dagens samhälle behöver använda vissa typer av 

appar för att vardagen ska fungera smidigt och för att man inte ska hamna utanför socialt.  

Fredrik kan tänka sig att begränsa sitt användande på grund av riskerna och till exempel låta 

bli att använda en app som han tycker vill ha tillgång till för mycket data än vad som krävs för 

appen att fungera. Även om Anna försöker begränsa sitt användande för att hon inte vill dela 

med sig av sin data så händer det att hon accepterat till exempel kakor om hon verkligen har 

behövt komma åt en artikel. Bella säger istället att riskerna inte påverkar att hon använder 

appar eftersom hon "inte ser ett hot mot sig själv" medan Erik inte begränsar sitt användande 

alls då han "är icke-brydd om information om mig själv".  

Alla de intervjuade personerna skulle vilja kunna begränsa så att de bara få ut de positiva 

effekterna av den data de delar med sig av, även om Erik tycker att han redan idag bara få ut 

positiva effekter. Bella känner att hon då skulle variera sitt delande beroende på hur trovärdigt 

ett företag känns och Anna tycker att "man ska få alla typer av val hela tiden". Cecilia tänker 

dock att hon antagligen inte skulle orka bestämma olika inställningar för varje app men att 

hon absolut skulle vilja kunna begränsa när det gäller känsliga uppgifter, som till exempel 

hälsodata. 

4.4 Sammanfattning av intervjuerna 
Tabell 5 innehåller en sammanställning av varje intervju. Där presenteras om personen gör 

något för att begränsat sin datadelning och om det finns några tydliga mönster i deras svar, till 
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exempel när det gäller vilka risker de ofta nämner. Tabellen anger även om personen nämner 

någon tydlig anledning till huruvida de begränsar sitt användande eller om de istället 

använder appar fast de ser risker. 

Person Sammanställning

Anna Har begränsat sitt användande mest av de sex intervjupersonerna och kan låta 

bli att använda en app som vill ha för mycket data. Hon tillåter bara 

datadelning när hon anser att det är nödvändigt för appens funktion. För henne 

är det framförallt en princip att inte godkänna datadelning och hon vill inte 

stödja företags insamling av data, snarare än att hon är rädd för riskerna.

Bella Använder privat läge när hon surfar på mobilen och har stängt av platstjänster. 

Hon kan vara restriktiv med att dela data om appen inte kommer från en 

välkänd tillverkare men inte annars. Hon tycker att hennes data borde vara 

hennes egen och att företag inte borde utnyttja den för sin egen vinning. Hon 

tycker till exempel att hon ska kunna googla på något utan att vara intresserad 

av produkten och då känns det inkräktande att sedan få reklam för det.

Cecilia Har delvis begränsat sitt användande genom att ibland inte dela data med 

appar. Hon tycker alla scenarierna i varierande grad är obehagliga men kan 

också se fördelar med alla tre. Att hon fortsätter dela data trots att det finns 

risker beror mest på att det är bekvämt med appar.

Disa Använder många appar som hon delar data med och har inte begränsat sitt 

delande mer än att hon har stängt av platstjänster. Hon ser inga direkta risker 

mot sig som privatperson men ser risker med ett övervakningssamhälle där 

man utvärdera folk utifrån deras data. Angående integritetsparadoxen anser hon 

att man borde begränsa sitt användare men att det är omöjligt i dagens 

samhälle.

Person
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Tabell 5: Sammanfattning av data från varje intervju 

Erik Är den av intervjupersonerna som är mest positiv till datadelning. Han anser 

inte att den information han delar med sig av kan skada honom och tycker att 

han bara skulle få fördelar från de olika scenarierna. Det kan dock hända att 

han inte tillåter datadelning om han inte litar på företaget bakom en app. Han 

kan komma på risker som svar på direkta frågor men de oroar honom inte.

Fredrik Har bara gjort mindre begränsningar i vad han delar men kan begränsa mer om 

han inte litar på tillverkaren bakom appen. Han tycker riktad reklam kan vara 

en fördel med att dela data samtidigt som han inte gillar tanken på att vara 

under ett företags kontroll. Generellt så känner han att det kan vara acceptabelt 

att dela data för personlig bruk men att det inte är bra om företag börjar sälja 

datan.

SammanställningPerson
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5 Analys 
I kapitlet analyseras empirin utifrån de teman som identifierats. Analysen sammanfattas även 

utifrån faktorer som kön och utbildning samt utifrån teorin om integritetsparadoxen. 

5.1 Principsak 
Ett identifierat tema är att man inte delar data på grund av en princip. Anna är tydlig med att 

hon inte vill vara en del av att bidra till att det är acceptabelt för företag att samla in data, 

snarare än att hon är orolig att någonting faktiskt ska hända med hennes data. Detta 

återkommer i flera av intervjuerna, exempelvis för Bella som tycker att hon ska få söka på 

vad som helst utan att företag ska använda sig av det och tjäna på det. Att intervjupersonerna 

inte stöttar företags insamling av data innebär att de följer mönstret som beskrivs av 

integritetsparadoxen där man vill vara försiktig med datadelning i teorin. Samtidigt så är det 

inte bara rädsla för riskerna som gör att folk inte vill dela data utan det är också betydande att 

personerna ogillar själva insamlingen vilket inte täcks av teorin om integritetsparadoxen. 

Flera av intervjupersonerna har också valt att stänga av exempelvis platstjänster mer av en 

princip än för att man tror att datan kommer att användas till något dåligt. Anna nekar kakor 

på hemsidor trots att hon i vissa fall då inte kommer in på hemsidan, "den stora grejen för mig 

är att jag tycker det är fel och sen känns shady och det är därför jag inte vill uppmuntra sånt 

beteende". 

Fredrik anser att om han har laddat ner en app som sedan vill ha åtkomst till exempelvis 

kamera, kontakter och mikrofon så tar han bort appen då han inte tycker att det är värt det. 

Det liknar Annas åsikter om att begränsa sitt användande av appar mer av principsak än av 

någon annan anledning. Även Cecilia väljer att begränsa delande av exempelvis platstjänst 

eller telefonnummer om det inte krävs för användning av en app.  

Till skillnad från de övriga intervjupersonerna har Disa godkänt appars åtkomst till hennes 

data som bild, ljud och historik. Hon är medveten om att hon delar data men medger att hon 

blundar för utsträckningen av hur mycket hon delar för "annars skulle jag aldrig vilja svara, 
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så då svarar jag på allt". I intervjun med Disa är det tydligt att hon snarare ser negativa 

aspekter än positiva med datadelning, vilket är intressant då hon trots det delar med sig av 

data. Detta skiljer sig mot till exempel Anna som även hon är tydligt medveten och snarare ser 

negativa aspekter än positiva med datadelning men istället då begränsar användandet och 

nekar åtkomst till delning inom appar.  

5.2 Positiva aspekter av datadelning 
De positiva effekter som intervjupersonerna anser finns med datadelning är främst riktad 

reklam, som baseras på sökdata, då majoriteten av intervjupersonerna nämner att de hellre ser 

reklam för något de är intresserade av än något annat. En aspekt som både Anna och Disa 

nämner är att datadelning kan leda till forskning, vilket de menar är en positiv aspekt.  

Trots att de flesta intervjupersonerna menar att datadelning kan vara obehagligt, menar de 

samtidigt att datadelning är positivt för företag som kan samla information om människor, 

men inte lika positivt för de personer vars data samlas in. Dock säger flera av 

intervjupersonerna emot sig själva, exempelvis Bella säger "på ett sätt är det ju bra att dom 

kan skicka hem produkter som dom tror att jag kommer tycka om, det är ju ganska effektivt 

för dom, men det är ju liksom väldigt privat". Att personerna ibland säger emot sig själva kan 

komma av att de inte hade en bestämd uppfattning innan intervjun utan reflekterar fram svar 

när frågorna ställs. Därmed kan de ibland svara något som går emot ett tidigare svar utan att 

tänka på det. 

Att data sparas för personliga användning anser flera av intervjupersonerna är en positiv 

aspekt. Till exempel angående hälsodata anser Erik och Fredrik att det är positivt att man själv 

kan gå tillbaka i historiken och ha koll på sina motions- och sömnvanor, vilket även Bella 

håller med om då hon anser att fördelarna finns i att appar kan lära känna en bättre och 

därmed ge bättre information och användning av appen. Att undersökningens två killar, Erik 

och Fredrik, tydligt nämner fördelar som kan uppkomma om företag använder deras data är 

intressant då Furini & Tamanini (2015) visade att män kunde tycka att det var spännande om 

företag utnyttjar data om dem. Kvinnorna i studien kände istället för det mesta att det var 
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inkräktande om företag använder data vilket också flera av de kvinnliga intervjupersonerna i 

denna undersökning uttrycker.  

Majoriteten av intervjupersonerna anser att det finns många positiva effekter av datadelning, 

såsom riktad reklam och hälsohistorik, och att det delvis är därför man även delar information 

med appar – trots att man är medveten om att informationen även delas med företag.  

5.3 Upplevd risk eller oro 
Ett återkommande tema i intervjuerna är att intervjupersonerna uppger att de känner oro eller 

ser en risk kring deras delning av data. Risken och oron bygger på att man som privatperson 

inte vet säkert hur personlig data kommer att användas av exempelvis företag. Bella ser en 

risk i att det är svårt att veta att data kommer att användas på rätt sätt, vilket Anna även 

understryker. Dock menar Anna även att det finns positiva aspekter med att företag har 

åtkomst till information, exempelvis platstjänster som kan användas vid trafik-osäkerheter, 

men återgår sedan till att understryka att det beror på hur företag använder den insamlade 

datan. Intervjupersonernas tankar kring hur företag använder insamlad data, och om detta sker 

i enlighet med vad man som användare tycker att man har accepterat, ligger i linje med det 

som de tankar om datadelning som diskuteras i 2.2.1. Det behöver inte vara riskfyllt att dela 

data så länge företagen behandlar den på ett säkert sätt. 

En risk som Disa tar upp är att datadelning kan vara dystopiskt, om man vill kartlägga en 

befolkning, och att det kan finnas militära orsaker till att man vill ha mer uppsikt över en 

befolkning. Detta liknar återigen Annas åsikter då även hon ser en risk i att en befolkning kan 

avlyssnas med dagens teknik, men tror samtidigt inte att det kommer att hända i vårt 

samhälle. Även Erik ser en risk med att företag eller myndigheter har tillgång till delad data 

då en risk kan vara att man känner sig låst av systemet eller företaget. Att intervjupersonerna 

oroar sig för att vara övervakade på internet stämmer väl överens med Svenskarna och 

internet 2019 som visade att det är fler svenskar som känner sig övervakade än som inte 

känner sig det (Internetstiftelsen 2019, s 66). I studien av Furini & Tamanini (2015) visade det 

sig finnas ett negativt samband mellan hur bekymrad en person var över säkerhet på internet 
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och hur oroad de blev av sceneriet som presenterades. Denna uppsats verkar inte kunde se 

något sådant samband då i stort sett ingen av intervjupersonerna oroar sig för scenarierna. Det 

verkar också som att de intervjupersoner som är mest bekymrade från början är de som 

diskuterar mest kring risker under intervjuerna. 

Erik nämner att en risk som finns med datadelning är identitetskapning, som blir mer möjligt i 

och med datadelning och delning av bilder. Fredrik har liknande åsikter om risker, men 

fokuserar mer på att folk som vill en illa kan få tillgång till data genom exempelvis 

platstjänster, vilket även Erik och Anna nämner, och att det inte är optimalt för utsatta 

personer att någon kan se vart de befinner sig och utnyttja den informationen i negativt syfte.  

Den största risken som majoriteten av intervjupersonerna ser, är att man inte vet vad som 

händer med den personliga data som delas med företag. Bella säger att hon vet att hon skulle 

kunna drabbas om någon skulle vilja använda data om henne, men samtidigt tror hon inte att 

någon skulle utsätta henne för det. Erik är inne på samma spår och anser att han endast är en 

helt vanlig kille och menar att han inte är utsatt då. Cecilia ser en risk i att viktig personlig 

data kan läcka och ger ett exempel att om hälsodata gällande receptbelagda mediciner skulle 

läcka skulle det inte vara bra. Bella ser risker då hon funderar över hur framtiden kommer att 

bli, om man då kommer att kunna ha något privatliv överhuvudtaget.  

5.4 Känsla av obehag 
Alla intervjupersoner anser att datadelning är obehagligt och läskigt på ett eller flera sätt. 

Anna tycker att sökdata är läskigt, då det är obehagligt att någon vet vad man gör. Bella 

tycker främst att delning av data är obehagligt då man på ett sätt är övervakad. Cecilia tycker 

att det är läskigt att så mycket data sparas om en, men man har ingen aning om var datan 

faktiskt tar vägen. Disa säger att om data hamnar i fel händer, att det då blir obehagligt på 

riktigt. Erik tycker vetskapen om att företag har koll på data är läskigt och konstigt, men 

tycker främst att det är bra då det till exempel begränsar och smalnar av den personliga 

riktade reklamen. Fredrik tycker att om företag börjar sälja privat data på ett större 

samhällsmässigt plan så blir det läskigt. Återigen uttrycker intervjupersoner åsikter som ligger 
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i linje med teorin som presenterades i 2.3, till exempel att de är oroade över både företag och 

myndigheters inkräktande på integriteten. 

Alla personer är eniga om att det finns läskiga och obehagliga aspekter med delning av data – 

man känner sig övervakad, data kan hamna i fel händer och data sparas. Trots detta är det 

intressant att alla intervjupersoner fortsätter dela data och dagligen använder appar som 

samlar information. Detta stödjer teorin om integritetsparadoxen då alla är medvetna om att 

de delar data, och alla är eniga om att det finns obehagliga aspekter, men ändå inte ändrar sitt 

beteende. Det är även intressant att ingen av intervjupersonerna läser igenom användarvillkor 

innan de använder en app, vilket skulle kunna svara på deras frågor om exempelvis var data 

tar vägen och vem som får tillgång till den. De obehagliga och läskiga aspekterna verkar inte 

vara tillräckligt negativa för att sluta använda appar som delar data. Å andra sidan nämner fler 

av intervjupersonerna att de inte tror att de är i riskzonen för att råka illa ut på grund av sin 

data då de är vanliga människor och att det kan vara anledning nog att förbise de obehagliga 

och läskiga aspekterna.  

5.5 Övriga negativa aspekter av datadelning 

Alla intervjupersoner nämner ytterligare en eller flera negativa effekter av datadelning. 

Främst är det tanken på att delning av data sker, snarare än vad som ska hända med den 

delade datan, som är negativ. Bella menar att när man tänker på att data sparas så känns det 

dåligt, och även Fredrik nämner att genom datadelning låser man upp sig till företag och ger 

upp sin integritet. Majoriteten av intervjupersonerna kommer flera gånger tillbaka till att det 

negativa med datadelning är just att företag samlar information. Detta överensstämmer med 

Svenskarna och internet 2019 där det framgår att människor känner en oro för storföretag och 

myndigheters inkräktande på den personliga integriteten (Internetstiftelsen 2019, s 66).  

Även aspekten om att den personliga data som delas är privat återkommer hos 

intervjupersonerna. Citat som Annas: "det är utlämnande", Cecilias: "känns som ett påhopp" 

och Disas: "inte jättepositivt för privatpersoner" visar vad flera av intervjupersonerna anser 
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om datadelning. Trots detta delar samtliga med sig av data vilket stöder teorin om 

integritetsparadoxen då de har negativa tankar om datadelning men fortsätter att dela data.  

5.6 Tillit till företag eller apptillverkare 
Ett tema som blev tydligt under tematiseringen är hur intervjupersonerna känner tillit till olika 

appar och företag. Flera av intervjupersonerna tycker att det känns bra att dela data med en 

app som är välkänd och används av personer i ens omgivning. Exempelvis Bella menar att 

hon blir restriktiv och inte godkänner exempelvis användarvillkor om det är en okänd app. 

Även Fredrik resonerar liknande och funderar inte så mycket över delning av data om han 

anser att det är en app han känner att han kan lita på. Erik gör inte något för att begränsa den 

data han delar om han inte anser att en app är skum, då delar han inte platsdata och dylikt. I 

kapitel 2.3 framgår det att hälften av internetanvändarna i Svenskarna och internet 2017 vet 

hur man ändrar inställningar för vilka som kan ta del av ens innehåll på internet, vilket 

överensstämmer med bland annat Erik då han medvetet låter bli att dela data om han inte litar 

på en app.  

Det är intressant att alla intervjupersoner tycker att det finns negativa och obehagliga aspekter 

gällande delning av data, men samtidigt godkänner villkor utan att läsa dem och att man 

känner tillit till de appar och hemsidor man använder. Anna säger att om hon verkligen vill 

använda en app så godkänner hon oftast villkoren, men att hon även kan neka åtkomst till 

exempelvis mikrofon om hon anser att appen känns opålitlig och om hon tror att appen 

kommer att använda datan för reklam. Cecilia säger att hon inte vill att någon ska få tag på 

hennes data, men att det inte är något hon kan påverka. Disa säger att det inte finns någon 

poäng i att inte godkänna appar då en privatperson inte har makt nog att påverka vad som 

händer med data på ett större plan.  

Även i detta tema kan man se att intervjupersonerna är medvetna om att de delar med sig av 

data, men att man ofta litar på de företag man delar med sig av data till. Trots detta är det en 

intressant aspekt att det finns oro och att intervjupersonerna ser risker med sin datadelning, 

även om de anser att de delar data med pålitliga företag.  
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5.7 Kommentarer om fritid och privata angelägenheter 

Hur inkräktande ett scenario känns beror för flera av intervjupersonerna på hur privat olika 

typer av data känns. Speciellt hälsodata tycker många känns privat och det känns därför värre 

om företag får tag på denna typ av data jämfört med annan data. Dessutom så nämner många 

att mycket av ens hälsodata kommer från tider på dygnet när man inte jobbar, som till 

exempel data om hur man sover. Om en potentiell arbetsgivare skulle kräva att få ta del av ens 

hälsodata inför en anställning skulle det betyda att anställningen delvis kommer att vara 

baserad på hur man mår och vad man gör på fritiden. Anna diskuterar just detta att då ens 

fritid kan komma att påverka ens möjlighet att försörja sig och att det därför är viktigt att det 

finns regleringar kring vad arbetsgivare kan kräva. Erik säger också att "det känns som en 

väldigt monotont samhälle om hela ens fritid studeras ut i minsta detalj vid 

anställningsprocessen" och menar att ett monotont samhälle kan innebära att människor 

känner sig tvungna att göra saker på sin fritid som chefen uppskattar. 

5.8 Tankar om rättsliga aspekter 

Flera av intervjupersonerna, speciellt Anna och Erik, diskuterar flera gånger scenarierna 

utifrån om de skulle vara lagliga eller inte att genomföra. Erik nämner det flera gånger när 

han pratar om scenariot angående sökdata, medan Anna istället pratar om det i relation till 

hälsodata. Ingen hänsyn till laglighet togs vid konstruerandet av scenarierna och därför har 

ingen speciell vikt har lagts vid svar om detta i empirin. Att det främst är Anna och Erik som 

nämner att vissa scenarier skulle kunna vara omöjliga att genomföra i dagsläget är intressant 

då Erik är den som var mest positiv till scenarierna, medan Anna är bland de mest negativa. 

Uppsatsen kan inte analysera anledningar bakom detta, men benägenheten att resonera utifrån 

ett juridiskt perspektiv är antagligen både ett personlighetsdrag och baserat på tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 

Scenarierna specificerar inte heller ifall användaren var tvungen att godkänna tjänsten 

specifikt, redan hade godkänt det i allmänna användarvillkor när appen laddades ner eller om 

det skulle ske utan användarens godkännande. Aspekter kring detta tas upp av flera 

intervjupersoner, där vissa till exempel skulle vilja låta bli att använda tjänsten om de behövde 
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godkänna den separat. För att ordentligt kunna analysera tankar om laglighet och 

godkännande skulle alla intervjupersoner ha behövt få information om det, samt fått möjlighet 

att reflektera kring vilka effekter det skulle kunna ha. Scenarierna behöver inte heller bara 

gälla för Sverige och skulle därför kunna vara lagliga i ett annat land eller under andra 

förutsättningar. Svaren från intervjuerna har bedömts som likvärdiga oavsett om scenarierna 

skulle vara möjliga att införa eller inte.  

5.9 Ytterligare reflektioner 
Förutom uppsatsens identifierade teman går det även att analysera empirin utifrån aspekter 

som har att göra med de olika intervjupersonerna, som till exempel kön och utbildning. Det 

går även att analysera utifrån upplägget på intervjuerna. Uppsatsen har inte tillräckligt stort 

underlag för att kunna göra några säkra analyser men nedan följer kortare reflektioner utifrån 

intervjupersonernas kön, utbildning samt i vilken ordning scenarierna presenterades. 

5.9.1 Kön 

Svaren från intervjupersonerna visar inte på några tydliga skillnader mellan hur kvinnorna och 

männen svarar vilket innebär att undersökningen inte verkar stödja varken de svenska eller de 

internationella studierna som diskuterades i 2.3. Samtidigt är underlaget till denna uppsats 

litet med bara sex intervjupersoner där två är män och fyra är kvinnor. Eftersom underlaget är 

så litet och inte jämnt fördelat mellan könen så går det därmed inte att uttala sig om några 

säkerställda effekter som personens kön kan ha på dess attityder kring datadelning. Det är 

dock intressant att den person i undersökningen som visar minst oro var en man medan flera 

av kvinnorna tydligare uttrycker sin oro. Detta skulle kunna tyda på att uppsatsens 

intervjupersoner är närmare de som studerats i internationella studier där kvinnor oroar sig 

mer för sin internetsäkerhet än män. 

5.9.2 Utbildning 

Uppsatsen utför ingen djupare analys på intervjupersonernas svar baserat på vilken utbildning 

de läser, men under intervjuerna nämner tre av personerna att de har läst någon kurs om 

informationssäkerhet. Dessa personers svar skiljer sig dock inte nämnvärt från svaren från de 
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personer som inte har läst kurser inom ämnet. Att de tre personerna ändå är tydliga med att de 

har kunskaper om internetsäkerhet kan visa på att de vill poängtera att de förväntas veta mer 

om ämnet och även borde känna till riskerna. Dock stämmer inte deras handlingar och ord 

alltid överens med deras kunskaper vilket flera också påpekar.  

Alla intervjupersoner studerar på universitet och kan därför antas ingå i den grupp som 

Internetstiftelsen i sin rapport kallar för högutbildade även om personerna inte är 

färdigutbildade. Enligt Svenskarna och internet 2017 borde personerna därmed vara mer 

oroade för storföretags inkräktande och mindre oroade för inkräktande av myndigheter 

(Internetstiftelsen 2019, s 71). Det stämmer väl överens med att de flesta risker som lyfts 

under intervjuerna är kopplade till företag. Endast ett fåtal gånger diskuteras risker kopplade 

till myndigheters övervakning och det är främst Disa som oroar sig över det. Intervjuerna 

innehåller inga direkta frågor om skillnaden mellan myndigheter och storföretag så det går 

inte att säkerställa om denna undersökning kan stödja resultaten från Internetstiftelsen. 

Resultaten tyder dock på att uppsatsen intervjupersoner resonerar som gruppen högutbildade, 

vilken de borde tillhöra. 

5.9.3 Scenariernas påverkan på varandra 

Under intervjuerna presenterades scenarierna i olika ordning för att ett tidigt scenario inte 

skulle påverka ett senare. Förutom att intervjupersonerna ibland refererar tillbaka till tidigare 

scenarier och gör jämförelser med tidigare svar, så är det inte möjligt att utifrån intervjuerna 

se att vissa scenarier skulle påverka resultaten mer än andra. Att scenarierna inte verkar ha 

haft någon påverkan på varandra gör att alla scenarier kan analyseras separat och att 

slutsatserna inte heller påverkas av ordningen som scenarierna presenteras i. Det verkar inte 

heller som att scenarier har uppfattats som olika allvarliga i sin konstruktion vilket ytterligare 

innebär att de kan jämföras mot varandra i slutsatserna. 

5.10 Integritetsparadoxen 
Alla intervjupersoner använder appar som sparar data i varierande mängd. De flesta vet inte 

exakt vad deras appar sparar, men de antar att det är olika typer av data. På frågor om risker 
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kan alla, utom Erik, direkt nämna flera olika risker och Erik, som är mer positiv till 

datadelning än de andra, kan efter några följdfrågor även han komma på negativa saker. 

Riskerna som nämns varierar från privata risker, som att en stalker kan få reda på var man bor, 

till mer allmänna risker, som om en statsmakt skulle övervaka sin befolkning. Över de tre 

scenarierna tycker alla personer utom Erik att alla tre scenarier känns obehagliga i varierande 

nivå och flera av intervjupersonerna diskuterar kring att de inte skulle vilja vara en del av det 

som beskrivs. Samtidigt är det i stor sett ingen som är orolig för att det beskrivna scenariot 

ska hända, vilket är intressant. Antagligen kan personerna se möjliga risker när de diskuterar 

scenarierna och då tycka att riskerna känns troliga, men de kan sedan ändå inte tänka att de 

kommer att inträffa. 

Trots att personerna ser risker med att data sparas, är det ingen som brukar läsa igenom 

användarvillkor för att se vad de accepterar. Vissa har försökt begränsa vad de delar för data 

men de säger också att bekvämligheten ofta går före säkerhetstänkandet. Känner man att man 

behöver använda en app, så går man för det mesta med på att den vill samla in data, speciellt 

om appen kommer från ett företag man känner tillit till. Många av intervjupersonerna säger 

också att det främst är känslan att företag sparar data om dem som är obehaglig snarare än att 

de faktiskt oroar sig för riskerna. Detta kan vara en förklaring till varför de oroar sig för 

riskerna med datadelning, men sedan ändå väljer att använda appar som sparar data. Att man 

kan få fördelar, till exempel riktad reklam, från att dela data skulle också kunna vara en 

delförklaring till varför integritetsparadoxen uppstår. När datadelning diskuteras teoretiskt så 

fokuserar man främst på riskerna men eftersom det också finns fördelar att få så är man sedan 

villig att oavsett riskerna dela data. 

Att majoriteten av uppsatsens intervjupersoner tydligt uttrycker risker med datadelning och 

vill begränsa sitt användande, samtidigt som de ändå fortsätter att använda appar som sparar 

data, stämmer väl överens med teorin om integritetsparadoxen. Personerna kan i teorin förstå 

att de inte borde låta företag spara deras data eftersom det kan leda till negativa konsekvenser, 

men när det sedan kommer till användning så väger den upplevda nödvändigheten och 

bekvämligheten tyngre än riskerna. De bakomliggande orsakerna till varför personerna agerar 
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enligt detta mönster kan uppsatsen inte svara på men sannolikt finns det inga enkla svar – 

precis som tidigare forskning om integritetsparadoxen visat på. 

Det är dock intressant att diskutera huruvida det beteende som integritetsparadoxen och 

uppsatsen beskriver verkligen är en paradox. Även om intervjupersonerna resonerar kring sin 

säkerhet på internet på ett sätt och sedan agerar på ett annat sätt, behöver det inte betyda att 

beteendet är paradoxalt. Det kan vara så att risker helt enkelt känns läskigare när man tänker 

sig dem i framtiden än vad de sedan känns när man ska använda en app. Det är också lättare 

att resonera kring risker när man har tid att fundera på vad som verkligen skulle kunna hända 

med den data man delar. När man väljer att använda en app har man för det mesta inte all 

information eller den tid som behövs för att ordentligt fundera igenom riskerna i stunden. 

Precis som att riskerna antagligen känns större när intervjupersonerna diskuterar dem, så 

känns antagligen den upplevda nyttan och nödvändigheten mindre än när de verkligen vill 

använda en app. I förväg är det lättare att tänka att man kan klara sig utan en app men i 

stunden känns användningen nödvändigare. Att riskerna värderas högre vid eftertanke, medan 

nödvändigheten med appen känns viktigare vid användning, kan ses som paradoxalt men 

skulle ändå kunna vara ett naturligt förhållningssätt då de två synsätten separat är rationella. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel redovisas diskussion och slutsatser som har dragits baserat på resultaten och 

analysen av de insamlade intervjusvaren. Slutligen finns det förslag för framtida forskning 

samt reflektion om huruvida arbetet nått målet eller ej.  

6.1 Resultat av analysen 
För att besvara uppsatsens forskningsfrågor genomfördes en intervjustudie på sex deltagare. 

Svaren från dessa intervjuer har sedan tematiserats och analyserats. Det har blivit tydligt att 

man använder appar och delar med sig av data, trots att man inte vet vem man delar med eller 

vad som händer med den data som delas. En intressant aspekt som är återkommande i 

analysen är att alla intervjupersoner nämner åtminstone en eller fler negativa synpunkter på 

datadelning, exempelvis att man ska få vara privat, att man känner sig övervakad samt 

funderingar om varför företag ska få använda personlig information och data. Alla 

intervjupersoner nämner även risker som kan komma att finnas med datadelning i framtiden.  

Generellt är åsikterna om datadelning snarare negativa än positiva, baserat på intervjuerna i 

helhet. Dock nämner intervjupersonerna även positiva synpunkter på datadelning, såsom 

historik, personlig reklam och motiverande hälsodata, men negativa åsikter är i högre grad 

förekommande. Det här visar att intervjupersonerna är medvetna om, och tänker på, de 

negativa aspekterna som kan finnas med datadelning, men att de inte besväras tillräckligt av 

det för att göra något åt saken, som till exempel att sluta använda appar. Å andra sidan uppger 

vissa av intervjupersonerna att de har stängt av vissa funktioner och nekar åtkomst för vissa 

appar. Att det finns både positiva och negativa aspekter med datadelning kan också delvis 

förklara integritetsparadoxens beteendemönster där risker inte behöver betyda att man avstår 

från användning. 

De tre scenarierna uppfattas generellt som troliga av alla intervjupersoner, även om det 

varierar i vilken grad de anses kunna inträffa. De flesta uppfattar också scenarierna som 

obehagliga och nämner olika risker som är kopplade till scenarierna. Hur obehagligt ett 

scenario uppfattas verkar inte vara kopplat till tidigare kunskaper om internetsäkerhet. Trots 
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att scenarierna uppfattas som troliga är det egentligen ingen som oroar sig speciellt mycket för 

något utav dem. Alla personer kan komma på allmänna risker som de oroar sig för, men har 

svårt att oroa sig för konkreta scenarier. En anledning till detta kan vara att intervjupersonerna 

har svårt att sätta sig in i de scenarier som beskrivs. Eftersom scenarierna är hypotetiska kan 

det vara svårt för personerna att föreställa sig hur de skulle resonera om de faktiskt inträffade.  

Allmänna risker blir därmed lättare att diskutera än risker som är direkt kopplade till möjliga 

händelser. Att många av riskerna är allmänna kan också innebära att riskerna är för ospecifika 

för att intervjupersonerna ska kunna reflektera djupare kring dem. 

Om man jämför de sex intervjupersonernas svar finns det både stora likheter och stora 

skillnader. Vissa är restriktiva med vilken data de delar och oroar sig för riskerna samtidigt 

som andra mest ser fördelar och därför delar mer. Tittar man på intervjusvaren uppdelade på 

varje kategori av data så varierar svaren relativt mycket och det är till exempel väldigt olika 

vilket scenario en person uppfattar som troligast eller läskigast. Det är dock intressant att när 

man jämför svaren över kategorierna så visar det sig att intervjupersonerna sammanlagt har 

ganska lika åsikter om de generella riskerna med datadelning. Det en person säger om ett 

scenario är nästan identiskt med vad en annan person säger om ett annat scenario. Olika 

personer pratar varierande mycket om specifika teman men i stort sett nämner samtliga 

personer alla teman. 

Generellt för alla tre scenarier är att de vanligaste temana är att det känns obehagligt eller 

läskigt samt att det ändå finns positiva aspekter. Att intervjupersonerna både kan tänka på 

negativa och positiva saker för varje scenario visar att det inte finns några tydliga svar på om 

datadelning är bra eller dåligt. Platstjänster är det scenario där de flesta personer främst 

diskuterar negativa aspekter, medan hälso- och sökdata har mer blandade attityder. Samtidigt 

tycker alla att hälsodata är det allvarligaste scenariot om det skulle användas på ett felaktigt 

sätt, till exempel om en persons beteende på fritiden skulle kunna påverka möjligheten till 

försörjning. Just temat om fritid och privata saker nämns i stort sett bara när scenariot om 

hälsodata diskuteras. Annars nämns de flesta teman under alla tre scenarierna, även om 

utsträckningen varierar mellan intervjupersonerna. 
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6.2 Kritiska reflektioner 

Att intervjupersonernas åsikter sammantaget verkar vara ganska lika kan bero på flera saker. 

En möjlighet är att urvalet av personer innebär att de som tillfrågats redan från början delar 

liknande åsikter och att intervjufrågorna därmed bara bekräftar att urvalet har liknande åsikter. 

Det är självfallet svårt att säga om de åsikter som kommer fram i uppsatsen endast gäller för 

den aktuella urvalsgruppen eller för en mer generell population. Uppsatsen kan bara utgå från 

urvalsgruppen och utifrån denna anta att de åsikter som lyfts fram antagligen gäller för 

studenter i 20-25 årsåldern i Uppsala.  

En annan möjlighet är att de liknande svaren beror på utformningen av intervjuerna och 

intervjufrågorna. Om fler frågor utifrån teorierna i kapitel 2 hade inkluderats i intervjuerna är 

det möjligt att det hade gått att se mer tydliga skillnader mellan till exempel män och kvinnor 

eller utifrån utbildningsområde. För stängda eller enkelspåriga frågor skulle också kunna leda 

till homogena svar, men då personerna svarar varierat på enskilda frågor är detta antagligen 

inte någon större felkälla. I vilken utsträckning följdfrågor ställdes skulle även det kunna 

påverka uppsatsens resultat då personerna kan ha haft intressanta åsikter som inte uttrycktes 

ifall en konkret fråga inte ställdes. Det är svårt att veta om fler eller mer utförliga frågor hade 

kunnat ändra resultatet, men eftersom intervjupersonerna relativt fritt fick reflektera kring 

ämnet är förhoppningen att även tankar som inte täckte av frågor fångades upp. 

Att de tre scenarierna kan ha uppfattas som olika allvarliga redan från början kan också ha 

påverkat intervjupersonernas svar. Undersökningen visar att personerna uppfattar scenariot 

med hälsodata som allvarligare än de andra två scenarierna och detta skulle delvis kunna bero 

på scenariots utformning. Det är dock omöjligt att gradera scenarierna mot varandra och 

huruvida de uppfattas som olika allvarliga har inte haft någon betydelse för analysen. 

Intervjupersonerna anger också flera olika anledningar till varför delning av hälsodata känns 

värre än delning av plats- eller sökdata vilket vidare tyder på att scenariernas utformning inte 

nämnvärt har påverkat resultaten. 
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6.3 Framtida forskning  

Det informationssamhälle som finns redan idag kommer fortsätta att digitaliseras. Detta 

innebär att människor med all sannolikhet i allt större utsträckning kommer fortsätta att 

använda internet och därmed även fortsätta att dela data. Därför skulle det vara intressant att 

göra en liknande studie som denna men i större omfattning. En studie med ett större antal 

intervjupersoner skulle kunna innebära att skillnader i attityder framträder tydligare. Ett mer 

blandat urval av intervjupersoner skulle också fördjupa förståelsen, till exempel om personer i 

varierande ålder inkluderades. Ett annat alternativ är att istället göra en större kvantitativ 

undersökning med en enkät där resultaten förhoppningsvis skulle kunna bli statistiskt 

signifikanta. Ytterligare en aspekt att lyfta i framtida forskning är skillnaden mellan kvinnor 

och mäns internetvanor i relation till attityder kring datadelning eftersom flera studier har 

visat att det kan finnas skillnader. Utökade studier om förklaringsteorier bakom 

integritetsparadoxen skulle också bidra till en ökad förståelse för hur människor resonerar 

kring säkerhet på internet, samt om det beteende som teorin beskriver verkligen behöver vara 

en paradox. 

6.4 Avslutande kommentarer 

Uppsatsens resultat och analys kan tyckas självklara då de sammanfattningsvis visar att 

personer visserligen oroar sig för riskerna med datadelning men sedan ändå delar data med 

appar de vill använda. Trots detta uppfyller resultaten uppsatsens syfte att undersöka vad 

studenter i åldern 20-25 i Uppsala har för attityder kring datadelning på internet. 

Forskningsfrågorna besvaras också då en mängd attityder har belysts, till exempel oro över 

risker eller att det känns obehagligt att bli övervakad. Det verkar finns skillnader för enskilda 

individer mellan de olika kategorierna av data, men sammanställt så är attityderna ändå 

relativt lika för alla typer av data i den större gruppen. Att personerna oroar sig över 

säkerhetsrisker men ändå fortsätter att dela data stämmer väl överens med teorin om 

integritetsparadoxen, men förklaringar kring varför detta beteendemönster uppstår kan inte 

klarläggas av uppsatsen. Sammanfattningsvis verkar det som att studenter i 20-25 årsåldern  i 

Uppsala har både positiva och negativa åsikter kring datadelning och i viss mån funderar över 

vilka säkerhetsrisker som finns när de väljer att dela data.  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8 Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Del 1: 

- Hur gammal är du?  

- Vad är din sysselsättning? 

- Använder du någon form av app som vill spara sökdata (Google), hälsodata 

(hälsoappar) och platstjänster (Facebook)? Låter du apparna göra det? 

- Vad delar du med dig av för information?   

- Brukar du läsa igenom användarvillkor för att vara medveten om vilka villkor du 

godkänner? 

- Tänker du på vad du delar med dig av för information eller att du gör det? Varför delar 

du med dig av information? 

- Har du gjort något för att begränsa den data du delar med dig av? Vad då?  

- Tror du att det finns några risker med den data du delar med dig av? Vilka?  

- Tror du det finns några fördelar med den data du delar med dig av? Vilka?  

Del 2:  

Platstjänster: är när appar sparar platsen du befinner dig på när du använder någon funktion. 

Scenario: Tänk dig att alla bilder du lägger upp på Instagram-story går att sätta ut på en karta 

med tid och namn som vem som helst kan ha tillgång till. Denna karta uppdateras i realtid så 

det är möjligt att följa någon hela tiden.  

- Vad tänker du om detta scenario? Hur känns det? 

- Hur troligt tror du det är att det här scenario är något som skulle kunna hända? 

- Vad ser du för risker och möjligheter, personligen och för andra aktörer, med detta?  

- Vad ser du för för-och nackdelar med scenariot? 

- Är scenariot något du oroar dig för?  

Hälsodata: är data som sparas genom appar som rör din hälsa. Till exempel antal steg, 

sömnvanor eller blodsocker.  
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Scenario: Tänk dig att information om din hälsa som hälsoappar samlar in används och 

utvärderas av företag vid rekrytering. De kan ta reda på hur bra kondition du har, hur ofta du 

är sjuk eller hur länge du sover på nätterna. Denna historik används i anställningsprocessen.  

- Vad tänker du om detta scenario? Hur känns det?  

- Hur troligt tror du det är att det här scenariot är något som skulle kunna hända? 

- Vad ser du för risker och möjligheter, personligen och för andra aktörer, med detta?  

- Vad ser du för för-och nackdelar med scenariot? 

- Är scenariot något du oroar dig för? 

Sökdata: är data som sparas när du söker via sökmotorer, till exempel Google.  

Scenario: Tänk dig att historiken för alla webbsidor du är inne på, och sökningar du gör, 

samlas in och används av företag för att skicka hem produkter de tror du kommer att tycka 

om, baserat på dina sökningar. Du får välja att behålla och betala produkterna eller skicka 

tillbaka dem kostnadsfritt.  

- Vad tänker du om detta scenario? Hur känns det?   

- Hur troligt tror du det är att det här scenariot är något som skulle kunna hända? 

- Vad ser du för risker och möjligheter, personligen och för andra aktörer, med detta? 

- Vad ser du för för-och nackdelar med scenariot? 

- Är scenariot något du oroar dig för? 

Del 3: 

- Följdfrågor med jämförelser och motsatser i tidigare svar  

- Kan risker vara en anledning till att inte använda eller begränsat sitt användande? 

- Om det finns risker, varför använder man ändå? Vad är avvägningen mellan risker och 

nytta? 

- Vad har du för tankar kring personlig integritet på internet? Känner du något hot mot 

din integritet? Varför? Var går din gräns? 

- Skulle du vilja begränsa så att du endast får ut de positiva effekterna av den data du 

delar?  

- Har dina åsikter kring detta ämne förändras efter intervjun?

49


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte och forskningsfrågor
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