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Sammanfattning 

Internetövervakning har under senaste tiden blivit ett aktuellt ämne i media. Det rapporteras 
bland annat om att företag som samlar in information om privatpersoner. Datan som samlas in 
kan innehålla information om användares beteende på internet såsom besökta sidor, 
sökhistorik, aktivitet på sociala medier med mera. Men hur mycket av detta vet en vanlig 
användare om? Uppsatsens syfte är att undersöka hur medvetna privatpersoner är om 
internetövervakning som bedrivs av företag och den datainsamling som den bygger på. Vad 
vet egentligen användarna om vad som samlas in, i vilket syfte, samt hur det samlas in? En 
studie utfördes bestående av intervjuer och enkäter som undersökte hur pass kunniga och 
upplysta privatpersoner var inom ämnet. Det undersöks också om användare aktivt försöker 
motverka detta. Därefter diskuteras vad kunskapsnivån kan bero på och vad de gör för att 
motverka datainsamling. Detta kopplas och jämförs mot tidigare forskning inom området. 

Nyckelord: Internetövervakning, datainsamling, cookies, OBA, riktad reklam, profilering 

Abstract 

Internet surveillance has recently become a hot topic in the media. It is reported among other 
things that companies collect information about individuals. The data collected may include 
information about the user's behavior on the internet such as pages visited, search history, 
activity on social media and more. But how much of this does a regular user know? The 
purpose of this study is to investigate how aware individuals are of internet surveillance 
conducted by companies and the data collection which it is based on. What do the users really 
know about what is collected, for what purpose, and how it is collected? A study was 
conducted consisting of interviews and questionnaires that examined how knowledge and 
education individuals have within the subject. It is also examined whether users are actively 
trying to counteract this. Thereafter it is discussed what this level of knowledge may depend 
on and what they are doing to counter data collection. This is linked and compared to 
previous research in the area. 
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1 Inledning 

Här presenteras uppsatsens bakgrund, problembeskrivning, syfte med mera. Avgränsningar 
och problematik presenteras också. 

1.1 Bakgrund 

Internetövervakning är ett ständigt aktuellt ämne i media och frågor som tas upp är vem eller 
vilka som samlar in vilken information samt vad den insamlade informationen används till? 
Exempel på sådana nyheter de senaste åren rör stora företag som Google och Facebook.  
Googles användaravtal möjliggör för dem att spara sökhistorik (Sveriges Radio, 2012). Den 
senaste nyheten om Facebook rör uppdateringen av deras smartphone applikation som gör det 
möjligt att läsa alla textmeddelanden på den smartphone som applikationen installeras på 
(Aftonbladet, 2014a). Detta kan ses som kränkningar av den personliga integriteten och väcka 
upprörda känslor. I USA var det redan i början av år 20 12 över hundra stycken rättsfall 
där enskilda personer stämde företag som arbetar med övervakning mot internetanvändare 
(Shelton, 2012).  

En stor del av datainsamling som bedrivs av företag är i marknadsföringssyfte (Shelton, 
2012). Online Behavioral Advertising (OBA) är en av dessa former. OBA är marknadsföring 
som bygger på skräddarsydd reklam, baserat på datainsamling av användares beteende på 
internet (Shelton, 2012). Med beteende menas att data samlas in om personers internetvanor, 
såsom historik över tidigare besökta sidor, sökningar, position och så vidare. Företagen kan 
exempelvis observera vilka varor internetanvändare gillar genom att se deras historik och vad 
de oftast handlar. De kan även kartlägga vilken typ av hemsidor en specifik användare ofta 
besöker och sedan skräddarsy reklamplatser på dessa efter vad användaren är intresserad av. 
Företagen kan då rikta reklam till enskilda individer utefter vilken målgrupp de anser att 
individen tillhör (Ur m.fl, 2012). Vad vet internetanvändaren om vad som egentligen loggas, 
samlas in och kartläggs? 

1.2 Problembeskrivning 

Vi vill ta reda på i vilken omfattning privatpersoner är medvetna om datainsamling på internet 
och om de känner sig oroliga eller om detta är ett okänt fenomen för dem. Det blir intressant 
att undersöka hur eller om individer försöker motverka detta. Hur mycket media påverkar 
synen och tankarna kring datainsamling är också intressant, då ämnet i fråga tas upp med 
jämna mellanrum i media. 

Förra året hade 89% av befolkningen i Sverige tillgång till internet (Findahl, 2013). När det 
kommer till svenskars användning av internet i mobiltelefoner uppgår siffran till 90% 
(Findahl, 2013). Detta gör att företag och organisationer finner det lönsamt att marknadsföra 
sig med internet som medium (Yan m.fl, 2009). Enligt en studie av McDonald och Cranor 
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(2009) så känner 57% av de tillfrågade att de inte är bekväma med att reklam som riktas mot 
dem baseras på deras internethistorik. Tidigare forskning visar på att användare kan vara 
medvetna om att insamling av data sker, men att de känner sig kränkta av detta då de blir 
upplysta om hur det går till (Leon m.fl, 2012; McDonald & Cranor, 2010). Om användare är 
medvetna om att datainsamling sker, försöker de aktivt motverka detta eller tas det inte på så 
stort allvar? Frågor som är intressanta är om användare vet vad som sparas och i vilket syfte, 
men även vilka företag som bedriver insamlingen. I artikeln ”The security-liberty balance: 
Individuals’ attitudes towards internet government surveillance” skriver Xu och Dinev (2012) 
om att individers medvetenhet och beteende ändras när de misstänker att de är övervakade, 
vilket kan vara intressant att undersöka även i denna studie. 

Om till exempel medvetenheten och upplysningen kring datainsamling blir mindre, kommer 
då gränsen för vilken sorts information som är tillåten att samlas in bli allt otydligare? Mer 
information hamnar på internet och blir därför lättillgängligt för eventuella intressenter 
(Findahl, 2013). Samma sak gäller på sociala medier, där användare publicerar material av 
privat karaktär. Om användare blir allt mer bekväma i denna typ av beteende och en brist på 
upplysning och medvetenhet föreligger, hur kommer då det se ut i framtiden? Som vi nämnde 
tidigare så sker det, i USA, stämningar mot företag som samlar in information i 
marknadsföringssyfte, men trots det använder personer fortfarande företagens tjänster 
(Shelton, 2012). 

Genom att studera tidigare forskning, vad som rapporterats i media och hur människor i vår 
omgivning ser på ämnet, så har vi bildat oss en hypotes. Denna är att internetanvändare är 
medvetna om att övervakning sker i viss mån, men att de inte utsätts för insamling av data. De 
försöker därför inte motverka insamlingen då de tycker att det inte har någon påverkan på 
dem. Användare kan ha vetskap om att exempelvis Google samlar in historik, men det stoppar 
dem inte från att fortsätta använda Googles tjänster. Detta då Google.se idag är Sveriges mest 
besökta sida (Google, 2014; Alexa, 2014b). En vanlig attityd som vi märkt bland människor i 
vår omgivning är att de anser att de inte har något att dölja, eller att de inte har något viktigt 
att skydda. Vi har fått uppfattningen om att det de inte vet, de lider de inte av. Vi upplever att 
många personer anser att mycket av det som skrivs om internetövervakning endast är 
överdrifter och skrämselpropaganda för att skapa rubriker i media, vilket vi tror kan bero på 
okunskap inom ämnet ifråga. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur medvetna internetanvändare är om ämnet i fråga men 
också att informera om hur datainsamling utförs av företag. Internetanvändarnas tankar och 
åsikter presenteras och diskuteras, samt varför de tycker och tänker som de gör. Studien visar 
även vilka kunskapsbrister som användarna har. Detta är intressant då det är ett ämne som 
berör alla som använder internet. Det förs även en diskussion om vad medvetenheten hos 
användarna har för betydelse för exempelvis framtida datainsamling och marknadsföring. 

  



3 

1.4 Frågeställning 

Vi tycker att detta är ett problem som bör undersökas, därför att mer och mer av en persons 
privatliv finns på internet. Vår frågeställning lyder: Hur medvetna är privatpersoner om att 
företag samlar in data om deras beteende på internet och försöker de i så fall aktivt motverka 
detta. 

1.5 Avgränsningar 

Vi valde att begränsa oss till insamling av data om privatpersoners internetbeteende som 
bedrivs av företag. Vi valde att inte inrikta oss på regeringar eller myndigheter för att studien 
då skulle bli allt för omfattande. Det i sin tur innebär att det blir mer fokus på marknadsföring, 
då det är en stor anledning till varför företag bedriver insamling av data (Shelton, 2012). Vår 
studie behandlar enbart svenskars syn på ämnet då vi använde oss av svenska respondenter. 
En begränsning av litteratur gjordes också i form av att vi endast, förutom några undantag, 
använde artiklar och annan litteratur som publicerats efter år 2010. Detta då vi anser att IT 
ständigt utvecklas och äldre litteratur kan vara utdaterad och inaktuell. 

1.6 Kunskapskaraktärisering 

Arbetet kommer att bidra till en djupare förståelse för hur övervakning på internet sker rent 
tekniskt samt hur uppfattningen och medvetenhet över vad som sker på internet ser ut bland 
användare. Studien kommer även att ge en större insikt och förståelse om dels ämnet i fråga, 
men också om användares attityder och kunskap. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen består av sex avsnitt: Inledning (1), metod (2), teori (3), empiri (4), analys (5), 
samt diskussion och slutsats (6). 

I avsnitt 1 presenteras inledande delar såsom bakgrunden till uppsatsen, problembeskrivning 
och syfte. Hur vi har avgränsat vår studie och varför, samt vilka problem som kan uppstå och 
hur de bemöts presenteras också. Avsnitt 2 behandlar hur studien har utformats och vilka 
delar som ingår. Här argumenteras för valen av metoder i de olika delarna i studien. I avsnitt 3 
presenteras teorin kring datainsamling, såsom tidigare forskning och olika tekniker för 
datainsamling. Resultatet av studien presenteras i avsnitt 4 på ett narrativt sätt. Detta resultat 
analyseras sedan i avsnitt 5. I avsnitt 6 diskuteras analysen och kopplas till tidigare forskning. 
Här presenteras även slutsatsen för studien samt tankar kring vidare forskning.  



4 

2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera forskningsstrategi, metoder för datainsamling, 
tillvägagångssätt samt hur datan vi samlar in skall analyseras. 

2.1  Forskningsstrategi 
Vi har valt att använda oss av “surveys” som forskningsstrategi, alltså en undersökning 
(Oates, 2006). De två undersökningsmetoderna som vi kommer att använda oss av är 
intervjuer och enkäter. Anledningen till dessa val är att först få fram åsikter från en mindre 
grupp individer under intervjuerna och leta efter mönster i deras svar. Vidare vill vi 
komplettera vår studie med en större grupps åsikter genom enkäter. Istället för att få fram en 
konstgjord världsbild, som fås vid exempelvis experiment, vill vi fånga användarnas 
världsbild och förstå ämnet ur deras perspektiv (Oates, 2006). I studien används 
forskningsparadigmen interpretivism då vi utforskar, förklarar och diskuterar ett problem 
(Oates, 2006). Vi använder denna paradigm då vi vill fånga internetanvändarnas världsbild 
och analysera och diskutera deras medvetenhet. 

2.1.1 Intervjuer 

Undersökning började med intervjuer av sex respondenter (se urval under avsnitt 2.1.4). 
Intervjuer är ett bra och effektivt sätt att få åsikter och svar från personer som kan vara 
intressanta för forskning (Oates, 2006). Det är viktigt att först bilda en djupare uppfattning om 
ämnet genom att hålla i intervjuer som behandlar hur personer inom olika grupper ser på 
ämnet, innan vi tar oss an en större grupp. Med olika grupper menar vi personer med olika 
åldrar, kön, utbildningsnivå et cetera. Vid intervjutillfället fick vi chans att föra en diskussion 
om vad respondenterna har för tankar och syn kring ämnet. Det gavs även tillfälle att ställa 
följdfrågor och respondenterna fick möjlighet till att vidareutveckla vid eventuella 
frågetecken. 

2.1.2 Enkäter 

Efter intervjuerna kompletterade vi vår forskning med hjälp av enkäter. Detta grundade vi på 
Oates (2006) resonemang om att ytterligare data kan komma att behövas utöver den från 
intervjuerna. De svar som vi fick under intervjuerna låg till grund för frågorna och 
svarsalternativen i enkäten. Det ska tilläggas att ett antal frågor under intervjuerna var 
diskussionsfrågor och inkluderades därför ej i enkäten. 

2.1.3 Problematik 

Ett problem med denna forskningsstrategi och dess metoder är att det kan ske en viss 
begränsning i insamlingen av data. Intervjuerna begränsades av den tid som kunde avsättas 
både sett till antalet personer samt intervjuernas längd. Intervjuer, enligt Oates (2006), är 
tidskrävande i både utförande och i analysdelen. Vi begränsade därför intervjuerna till 
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omkring 20-30 minuter för att inte få allt för lång analystid. Begränsningen innebär mindre 
underlag för studien men vi anser att det vi samlade in under intervjutillfällena var tillräckligt. 

En av de brister vi ser vid val av respondenter är att vi gärna hade intervjuat fler personer. En 
respondent mellan åldrarna 30-40 år saknas bland de intervjuade vilket gör att vi inte lyckats 
täcka in den åldersgruppens syn på ämnet. Vi hade även gärna sett en jämnare fördelning 
bland män och kvinnor i vår undersökning. Anledningen till dessa brister är den begränsade 
tiden för planeringen och utförandet av studien. Vi ansåg att vi inte hade allt för mycket tid att 
finna respondenter innan studien påbörjades. 

När det kommer till utbildningen hos respondenterna så hade vi gärna sett en större variation 
och någon eller några med högre utbildning. Vi tror dock inte att det har alltför stor betydelse 
att det var bristande representation från högutbildade. Vi tänker oss att en person inte får 
större förståelse och kunskap om ämnet för att han eller hon studerar/studerat på universitet 
eller högskola. Förutsatt att utbildningen inte är IT-relaterad på något sätt. Vi anser att det har 
större betydelse för hur intresserad personen är inom ämnet. 

Det bör även tas i beaktning att ett stort antal personer inte kommer besvara enkäter som delas 
ut. Enligt Oates (2006) är det inte ovanligt att det enbart är 10% som svarar på en enkät. 
Därför menar hon att enkäter bör delas ut till en större grupp människor än vad som var tänkt 
från början får att få ett tillräckligt högt svarsantal. Vi delade ut enkäten till en bred målgrupp, 
dock innebär inte det att de svar vi fick in representerar alla de olika åldrar, kön och 
samhällsklasser vi tänkt oss få svar från. Detta kan ge oss svar som inte nödvändigtvis 
representerar allas åsikter och detta är något vi är medvetna om. Vi vet heller inte om de som 
svarar på enkäten gjort det helhjärtat eller om de tänker efter innan de svarar. Detta är dock 
någon som vi inte kan ha någon inverkan på. 

Det finns även en risk för partiskhet i denna typ av undersökningar, då det är vi som sätter 
förutsättningarna för studien. Eftersom det är vi som gjort urvalen av respondenter, tid och 
plats för intervjuerna, samt skapandet av själva frågorna så kan vi påverka resultatet av 
studien. Det beskrivs i Oates (2006) att det är viktigt att vara självreflekterande och noggrann 
med att våra egna antaganden och åsikter inte tar över i forskningen. 

2.1.4 Urval 

Urvalet av respondenter för intervjuerna bestod av personer i olika åldrar, kön, utbildning och 
samhällsgrupper. Respondenterna fann vi genom att kontakta arbetsplatser och bekanta. Vi 
intervjuade sex personer. Personerna var i åldrarna 16 till 60 och bestod av två kvinnor och 
fyra män. Exempel på yrkesroller hos respondenterna var polis, montör inom industri och 
gruppchef inom logistik. 

Vi valde att inte intervjua experter inom IT, utan fokuserade mer på “vanliga” personer som i 
olika stor omfattning använder internet. Experternas svar är inte så intressanta för vår studie 
och inte heller så givande att analysera. Dels då de ej står för majoriteten av 
internetanvändarna men även då de med stor sannolikhet är medvetna och pålästa. Vi anser att 
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de som har IT-säkerhet som arbete eller som största fritidsintresse, inte är representativa för 
undersökningen. Det kan dock vara svårt att avgöra om en person är mycket insatt i ämnet, 
även om han eller hon inte arbetar med detta. Att veta om en person är expert inom ämnet kan 
vara svårt att kontrollera vid insamlingarna av enkäterna, då de som svarar inte kan 
kontrolleras. Vi har inte medvetet skickat ut enkäter till exempelvis företag med IT-inriktning. 
Under intervjuerna kontrollerade vi med en kontrollfråga hur kunniga de var ur ett 
teknikperspektiv. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har som ovan nämnt valt två metoder, intervjuer och enkäter. Nedan beskrivs hur studien 
genomfördes för att få det underlag behövdes.  

2.2.1 Tillvägagångssätt intervjuer 

Första steget i studien var att intervjua ett antal personer för att skapa oss en bild av vanor och 
medvetenheten hos användare på internet. Under intervjuerna ställdes frågor om olika 
scenarion på internet, samt om respondenterna är medvetna om att eventuell datainsamlingen 
sker. Även frågor angående deras syn och tankar kring ämnet togs upp. Varje respondent 
intervjuades enskilt för att få ett mer ingående samtal med var och en. Vi utformade 
intervjuerna på ett semi-strukturerat sätt då frågor och teman är uppsatta, men beroende på 
hur samtalen för sig kan ordning och frågor ändras samt följdfrågor tilläggas. Frågorna 
ställdes alltså på ett sätt som öppnade upp för vidare diskussion. Vi bad respondenterna 
utveckla då vi kände att det behövdes för att få ett bättre svar eller när respondenterna gav 
intressanta svar. Under intervjuerna förde vi anteckningar samt spelade in det som sades för 
att vi inte skulle gå miste om viktig information. 

2.2.2 Tillvägagångssätt enkäter 

Enkäten bestod av 14 frågor varav två var profilfrågor; kön och ålder. Resterande frågor 
behandlade vad respondenterna vet och tycker om datainsamling. Av dessa frågor hade alla 
förutom en redan förutbestämda svarsalternativ. Detta kom att underlätta vår analys av datan 
då öppna frågor kan generera mer data jämfört med frågor med förutbestämda svarsalternativ. 
I den fråga som var öppen fick respondenterna, med egna ord, beskriva hur de tror att företag 
bedriver datainsamling. Många av enkätfrågorna besvarades med hjälp av en likertskala, där 
personen svarar efter hur mycket ett påstående stämmer. Till exempel så svarade användaren 
”1” om påståendet inte alls stämmer eller ”7” om påståendet stämmer helt. Vi använder oss av 
1 till 7 då det ger mer svarsalternativ än skalan 1-5, vilket ökar spridningen i svaren.  

Enkäten spreds via sociala medier för att nå ut till en stor grupp människor. Vi skickade även 
ut enkäten till arbetsplatser och bad vänner och familjemedlemmar att sprida den vidare. 
Urvalet blev därför inte helt slumpmässigt vilket betyder att allas åsikter inte nödvändigtvis är 
representerade i studien. Vi uppskattade att vi nådde ut till ungefär 1500 personer och vårat 
mål var att cirka 30% skulle besvara den. Svarsfrekvensen kom dock endast upp i 14% (213 
svarande) vilket var lägre än förväntat, men acceptabelt då det enligt Oates (2006) är en 
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tumregel att ha minst 30 svarande på en enkät för en mindre studie. Vi räknar även med att 
alla inte uppmärksammade enkäten som var aktiv i elva dagar. 

2.3 Dataanalys 
När intervjuerna och enkäten var genomförda analyserades resultatet. Här presenteras 
tillvägagångssättet och valda metoder för detta. 

2.3.1 Kvalitativ analys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av en metod kallad innehållsanalys (Myers, 1997). En 
innehållsanalys innebär att se mönster i de intervjuades svar för att sedan dra slutsatser. Vi 
skapade en tabell med alla frågor samt respondenternas svar så att de enkelt kunde jämföras 
sida vid sida. Genom att vi strukturerade informationen på detta vis kunde vi överskådligt läsa 
av svaren och se samband och skillnader över hur de intervjuade hade svarat på våra frågor. 
Som vi tidigare nämnt spelade vi in intervjuerna. Att spela in intervjuer som ett komplement 
till anteckningar är att föredra, då chansen att något förbigår oss minimeras (Oates, 2006). 

Sammanfattningsvis fick vi, genom analysen av intervjuerna, en inblick i vad enskilda 
internetanvändare har för tankar och åsikter kring datainsamling. Vi fick även en djupare 
förståelse över hur medvetna respondenterna var och vad de i övrigt hade för kunskaper. 
Genom de svar som samlats in kunde vi dra vidare slutsatser för vår studie. 

2.3.2 Kvantitativ Analys 

Frågorna till enkäten baserades på intervjuerna och respondenternas svar gjorde grund för 
vissa svarsalternativ i flervalsfrågorna. De svar vi sedan erhöll från enkäten visade om de 
intervjuades medvetenhet stämde överens med åsikterna från en större grupp. Vi använde oss 
av univariat analysmetod (Babbie, 2009) som innebär att en variabel analyseras i taget, 
exempelvis hur många av respondenterna som var män respektive kvinnor eller hur många 
som svarade ett visst alternativ på en fråga. Svaren för varje fråga sammanställdes i tabeller, 
diagram eller grafer för att kunna se hur stor fördelningen var i procent och för att underlätta 
analysen. Oates (2006) talar om dessa typer av sammanställningar, vilka hon benämner som 
visuella hjälpmedel, som är ett enkelt sätt att visa för läsaren vad vi som skribenter vill 
förmedla. Genom att strukturera den kvantitativa datan på detta vis underlättar det även den 
univariata analysen då vi kunde utskilja mönster och trender. 

Förhoppningen med enkäten var att resultatet skulle likna det kvalitativa undersökningen. Vi 
hoppades även att vi genom enkäten skulle finna mönster i respondenternas svar då vi 
samlade in en större mängd data. Genom dessa mönster ville vi skapa en diskussion kring vår 
hypotes, men även se hur en stor grupp ser på ämnet. Intressant för studien blev också att se 
om vi kunde identifiera mönster som vi inte hade förväntat oss, då det öppnar dörrar för fler 
diskussionsmöjligheter. 



8 

3 Teori 

I detta kapitel kommer vi att ta upp och beskriva vad datainsamling är bedriven av företag i 
fokus. Vi kommer också presentera olika tekniker som kan användas i syfte för datainsamling 
av företag, samt presentera tidigare forskning kring medvetenhet och åsikter om ämnet. Vi har 
valt att fokusera på de mest kända och omtalade formerna av datainsamling. Detta då det 
skulle bli alltför komplext att gå in på djupet på alla olika former av datainsamling som finns. 

3.1 Datainsamling på internet 

Internetövervakning är i grund och botten insamling av data över internet. Genom olika 
tekniker kan företag eller myndigheter samla in vilka sidor användare besöker, vilka sökord 
som används ofta, sociala medier som brukas med mera. En profil kan sedan skapas utifrån 
dessa egenskaper och marknadsföring kan sedan anpassas och riktas mot de användare vars 
profiler stämmer överens med produktens målgrupp (Shelton, 2012). Denna profil kan skapas 
med hjälp av olika tekniker. Ett viktigt begrepp är Online Behavioral Advertising (OBA) som 
är ett samlingsnamn för olika metoder i hur man utför marknadsföring utifrån användares 
beteende på internet (Leon m.fl, 2012). Web 2.0, det vill säga hemsidor där användare kan 
påverka innehållet, underlättar insamlandet av data genom att tillåta behandling av stora 
mängder data (Fuchs, 2012). Detta kan ske genom data som strömmar mellan datorer, 
mobiltelefoner och andra enheter som brukar internet (Shelton, 2012). 

Hur myndigheter hanterar denna data kan vara svårt att veta då mycket är konfidentiellt. Det 
är däremot mer känt hur företag bedriver datainsamling. Eftersom vi lever i ett 
konsumtionssamhälle så blir direkt och personlig anpassad marknadsföring en marknad där 
det läggs stora pengar. År 2012 spenderades det bara i USA omkring 80 miljarder dollar på 
digital marknadsföring (Shelton, 2012). 

3.2 Tidigare forskning 

Det har tidigare utförts forskning om medvetenhet och kunskap om datainsamling av 
privatpersoners internetanvändning av företag. McDonald och Cranor (2009) har undersökt 
hur OBA och den bakomliggande datainsamlingen uppfattas av användare. Här framgår att 
undersökningens respondenter i viss mån är medvetna om insamlandet av data om deras 
internetvanor och att företag använder det i marknadsföringssyfte. Respondenterna har dock 
svårt att beskriva eller förklara hur detta går till. Många respondenter hade också svårt att 
svara på vad en Cookie är för något. Cookies är en textfil som identifierar en unik besökare 
vilket kan anpassa hemsidors innehåll. Endast 3 av 14 respondenter kopplade Tracking 
Cookies till riktad reklam. I undersökningen ställs även frågan hur respondenterna ser på 
OBA. Den generella inställningen är neutral till detta, dock tyckte några att OBA kunde vara 
kränkande eller skrämmande. 

  



9 

I en senare undersökning gjord av McDonald och Cranor år 2010 tyckte 46% av 
respondenterna att OBA var skrämmande, medan 18% uppskattade det. De lyfter även fram 
en okunnighet om datainsamling på internet. 40% av respondenterna trodde inte att 
datainsamling via e-mail bedrevs av företag medan 51% trodde att OBA överhuvudtaget 
förekommer. Mer än hälften av de tillfrågade ansåg att det var inkräktande att någon samlade 
in data om dem och 40% ansåg att de skulle bli mer vaksamma om de visste att företag 
samlade in information. 

Under en undersökning som gjordes i USA 2008 så svarade 57% att de inte var bekväma med 
insamling av data i marknadsföringssyfte (McDonald & Cranor, 2010). Samma undersökning 
visade även att 66% inte ville ha specialanpassad reklam. Denna siffra ökade till 86% när 
respondenterna informerades om tre vanliga metoder för att bedriva den typen av 
marknadsföring. Undersökningar visar att inställningen till insamling av data som sker i 
bakgrunden inte är positiv. Enligt en undersökning som presenternas av Leon m.fl. (2012) så 
kände 67% av de tillfrågade att de inte skulle tillåta denna form av insamling om valet var 
deras. Leon m.fl (2012) tar även upp andra undersökningar där det visade sig att 20-25% av 
de tillfrågade kände en positiv känsla för OBA. 

I en studie gjord av Turow m.fl.(2009) undersöks amerikaners syn på skräddarsydd 
marknadsföring. Respondenternas syn på att företag följer vilka hemsidor som besöks är inte 
positiv. 68% av respondenterna skulle inte tillåta insamling av data från företag, även om 
företaget tydligt berättar att de kommer att följa vilka hemsidor som besöks. På samma fråga 
svarade även 19% att de troligtvis inte skulle tillåta det. Utöver detta tyckte 69% av 
amerikanerna att det borde finnas en lag som ger dem rätt till att veta allt som en distributör 
av en hemsida vet om dem. Hela 92% tyckte även att det borde finnas en lag som ger dem rätt 
att begära att företag tar bort all information som de samlat in om dem. 

3.3 Former av datainsamling 

Nedan presenteras de mest kända och omtalade formerna av datainsamling samt hur de 
fungerar i praktiken. 

3.3.1 Online Behavioral Advertising (OBA) 

OBA är en form av marknadsföring som bygger på att kartlägga internetanvändares beteende 
på internet, för att sedan skräddarsy reklam riktad mot denne. OBA kan exempelvis 
förekomma om användaren besöker en hemsida som säljer kläder. Användaren klickar och 
letar runt efter exempelvis en vinterjacka. Informationen om användarens beteende skickas 
vidare till företag som tillhandahåller marknadsföring åt andra företag med hjälp av OBA-
tekniker. Ett exempel på ett sådant företag är Googles dotterbolag Doubleclick, som används 
för att tillhandahålla annonsplatser på hemsidor utifrån användares surfvanor (Doubleclick, 
2014). Dessa tekniker beskrivs utförligare senare i detta kapitel. Senare när användaren 
besöker en sida innehållande någon form av reklam, till exempel sociala medier, så visas 
liknande klädesplagg från samma försäljare. Detta är ett exempel på OBA (Shelton, 2012; 
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Leon m.fl, 2012; Ur m.fl, 2012). Exakt hur tekniken fungerar i detalj brukar för det mesta inte 
offentliggöras av företagen, utan ses som en företagshemlighet (Ur m.fl, 2012). 

Företag utvecklar ständigt sina tekniker för insamling av data för att skapa så bra kundprofiler 
för sin riktade marknadsföring som möjligt (Shelton, 2012). Facebook är ett bra redskap att 
vända sig till, då det är den näst mest besökta sidan på internet (Alexa, 2014a). Detta betyder 
att det finns otroligt mycket användare att samla in information ifrån. Där kan företag se vad 
en användare gillar för slags sidor, delar för material och vad användarens vänner utför för 
liknande handlingar. En profil kan då skapas utifrån detta (Fuchs, 2012 ; Shelton, 2012). Med 
hjälp av ytterligare information, såsom en användares internethistorik, sökning och liknande 
kan denna profil kompletteras, alternativt att en ny profil skapas (Leon m.fl, 2012). 

De som tar del av profiler som generas av de företag som arbetar med att ta fram OBA-
profiler är till exempel reklamnätverk, företag som bedriver analysverksamhet och social 
medier (Ur m.fl, 2012). Information kan samlas in i syfte av att mätas och analysera (Shelton, 
2012). Detta betyder att företag kan samla in data över användarnas internetanvändning och 
sedan analysera datan för att utskilja trender eller liknande. Det blir då lättare att göra 
strategiska beslut för företagen, då de till exempel kan se vilka trender som är på väg ut eller 
på väg in. 

Fördelarna för företagen är att de kan visa reklam som de anser är rätt för användarna utifrån 
vilken målgrupp de anser att användaren tillhör. Användaren får då inte reklam om produkter 
som företaget bedömer att denne inte alls är särskilt intresserad av och på så sätt effektivisera 
sin marknadsföring. Det är bevisat att OBA drastiskt ökar antalet klick på annonser på 
hemsidor samt ökar sökningar på varumärken som utannonseras. Även om inte användaren 
klickar direkt på reklamlänken så kan denne söka upp produkten på egen väg. Processen kan 
vara mer kostsam då annonsen når ut till färre än vad den skulle ha gjort vid vanlig 
annonsering. Dock blir den mer effektiv då endast produkter som kan intressera användaren 
visas. (Yan m.fl, 2009; Farahat & Bailey 2012; Ur m.fl, 2012)  

Nackdelarna är att användarna kan känna sig övervakade och att deras personliga integritet 
kränks (Ur m.fl, 2012; Leon m.fl, 2012). Användarnas förtroende för OBA kan ibland öka om 
de är ordentligt informerade om vad det innebär, dock är många oroliga över att företag även 
ska samla in personliga uppgifter (Ur m.fl, 2012). I en undersökning som tas upp av 
McDonald och Cranor (2009) så visar det på att 66% av de tillfrågade inte vill ha OBA-
baserad reklam. 
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3.3.2 Tracking Cookies 

Tracking Cookies är den huvudsakliga metoden som används inom spårning på internet. 
Företag sparar information om användare internetvanor för att sedan bygga upp profiler i 
syfte att skapa direkt marknadsföring till specifika individer. En av teknikerna som OBA är 
baserat på är just genom Tracking Cookies. (Leon m fl., 2012) 

En Cookie är en textfil som servern begär att få skicka med till webbläsaren då en hemsida 
laddas. Om begäran godkänns så lagras denna textfil på klientens dator. Hemsidor sparar 
information om klienten i Cookien för att identifiera denne med hjälp av ett id-nummer. Med 
identifiering menas nödvändigtvist inte att hemsidan vet användarens namn eller annan 
personlig information. (Kristol, 2001) 

Det finns två typer av Cookies: Sessions Cookies & permanenta Cookies. Sessions Cookies 
lagras temporärt och tas bort när webbläsaren stängs. De används exempelvis vid e-handel när 
varor läggs till i en varukorg. Den andra typen av Cookies används för att komma ihåg en 
användare då den innehåller en unik identifierare vilken tilldelas från hemsidan. Denna fil 
innehåller även information om klienten som anslutits vilket gör att när ett nytt besök på 
samma hemsida görs så skickas först den existerande Cookiefilen till hemsidan. Detta gör att 
hemsidan kan identifiera klienten och se historik, som exempelvis tidigare sökningar, 
profilinställningar och inloggningsuppgifter. Syftet med Cookies är att skräddarsy hemsidor 
för varje enskild användare och för att spara tid då inställningar och profiler kan laddas 
fortare, samt att automatisk inloggning kan ske. (Microsoft, 2014a; Microsoft, 2014b; 
TechTerms, 2014) 

Third-Party cookies, också kallade Tracking Cookies, är en speciell typ av cookie som är 
delad mellan två eller flera hemsidor oberoende av varandra. Deras syfte är att samla 
information eller visa anpassad information, ofta reklamannonser, för användaren. Tracking 
Cookies är inte farliga för datorn på något vis då de bara är textfiler, dock kan de vara 
integritetskränkande, då unika användare kan identifieras av företag med hjälp av dessa 
Cookies. Tracking Cookies lagras på en dator genom att en användare exempelvis besöker en 
hemsida som har reklam från en tredjepart. Cookie-filen från reklamföretaget lagras då i 
samband med inläsningen av hemsidan. Om sedan samma användare besöker en annan 
hemsida som har reklam från samma leverantör så kan företaget som gör reklam få 
information om att samma användare har besökt denna sida också. På så vis kan 
reklamföretagen skapa ett register över vilka hemsidor som olika användare besöker. Då stora 
mängder information samlas in från användare runtom i världen kan denna information även 
bidra med dagsfärska rapporter över vad som är intressant på internet. På så vis kan sedan 
olika sorters reklam visas för internetanvändare beroende på internetvanor. (Symantec 2014) 

För att förhindra att Tracking Cookies spårar en användare så finns det särskilda program som 
är speciellt anpassade för att blockera dem. Ett exempel på ett sådant program är 
DoNotTrackMe som automatiskt blockerar bland annat Tracking Cookies. Nedan visas 
resultatet av ett besök på en stor nyhetssajt, Aftonbladet, när vi använde oss av 
DoNotTrackMe. Namnen på dessa representeras av de företag som står bakom dem. 



12 

 
Fig 1. Exempel på vilka “Trackers” som använder cookies på Aftonbladets hemsida (DoNotTrackMe 2014-04-

16) 

3.3.3 Web Bugs 

En ytterligare metod som kan användas för att spåra användares beteende på internet är 
genom så kallade Web Bugs. En Web Bug är ett objekt, osynligt för användare, som bäddas 
in i filer såsom bilder, script och liknande. De används på liknande sätt som Tracking Cookies 
och möjliggör att spåra och kartlägga användare på internet. En Web Bug kan sparas på 
samma sätt som en Tracking Cookie, det vill säga då en hemsida laddas. En skillnad mellan 
de två är däremot att de även kan laddas vid exempelvis öppnandet av ett e-mail eller ett 
textdokument, förutsatt att objektet finns inbäddat i det. (Dobias, 2011) 

Web Bugs har funnits länge och termen introducerades först av Richard M. Smith år 1999. 
Han beskrev en Web Bug som: “A Web Bug is a graphics on a Web page or in an e-mail 
message that is designed to monitor who is reading the Web page or e-mail message. Web 
Bugs are often invisible because they are typically only 1-by-1 pixel in size.”(Smith, 1999). 
Det vill säga, en bild som är 1x1 stor och därför inte blir synlig för den som besöker en 
hemsida. Bilden i sig innehåller ingen kod, däremot när bilden laddas utförs ett anrop till en 
sida. 

Ett exempel på hur en Web Bug kan användas är då exempelvis ett e-mail skickas till en 
specifik användare. I detta e-mail kan det finnas en kodrad som ser ut som nedanstående: 

<img src="http://länk/till/web/bug" width=1 height=1 border=0> 

Koden ovan är en liten bild som är 1 pixel hög och 1 pixel bred. Den innehållen en länk till en 
sida som anropas automatiskt när e-mailet öppnas. Detta möjliggör för en tredjepart att se att 
ett e-mail har blivit läst och på så sätt kartlägga vilka e-mail som fångar användares intressen. 
Detta är dock vanligtvis blockerat i moderna e-mailklienter (Dobias, 2011). På samma sätt 
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kan detta ske när en hemsida laddas. Genom Web Bugs blir en mängd information tillgänglig 
för den som tillhandahåller den. Exempel på information som kan avläsas är: 

• Vilken IP-adress datorn har som laddade ner Web Bugen 
• Vilken URL som Web Bugen finns på 
• Vilken URL Web Bug bilden har 
• Information om vilken tidpunkt exempelvis ett e-mail har öppnats eller hemsida 

besökts 
• Vilken webbläsare som använts vid besöket. 
• En Cookie som tidigare sparats i användarens webbläsare av Web Bugen 

Denna information kan sedan användas av exempelvis reklamföretag för att rikta reklam. 
(Smith, 1999; Dobias, 2011) 

3.3.4 Location Based Services (LBS) 

LBS är system som är beroende av information om positionen av mobila enheter. Tekniken 
gör det möjligt att fastställa positionen hos en mobil enhet när användaren utför en handling, 
såsom att söka på internet, ta en bild eller liknande. Tekniken kan även användas i syfte att 
meddela användaren hur denne tar sig från position A till position B. LBS bygger på olika 
delar (Se Fig 2) av andra system och tjänster.  

Den baseras på en blandning av mobila enheter, internet och olika former av GIS (Geographic 
Information System). Det mobila internet är baserat på de mobila enheter som brukar trådlösa 
nätverk. Det tillåter enheter att, med hjälp av uppkopplingen mot internet, tillhandahålla 
information som behövs för att utföra en viss handling. GIS används både den mobila enheter 
och mot internet. Det används av mobila enheter för att fastställa position om vart enheten 
befinner sig. Samtidigt använder den sig av internet för att få information om till exempel 
området runt enhetens position. Det kan vara till exempel kartor, butiker eller tågstationer 
(Zipf & Jöst, 2012; Steiniger m.fl, 2006). 
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Fig 2: Bild som visar hur LBS använder andra tekniker. Ur: Zipf, A., Jöst, M.M., 2012. Location-Based Services, 

in: Kresse, W., Danko, D.M. (Eds.), Springer Handbook of Geographic Information. Springer Berlin Heidelberg, 

pp. 417–421. 

LBS kan exemplifieras genom att en person använder sin telefon för att söka efter en 
restaurant. LBS kan då ge förslag om närliggande restauranter genom att fastställa positionen 
på den mobila enheten. Tillsammans med tjänsten som brukar LBS kan personliga 
inställningar göra såsom att bara visa upp restauranger som serverar en viss sorts mat eller 
som fått ett visst betyg av andra medlemmar på tjänsten. LBS kan filtrera information baserat 
på till exempel vem användaren är, hur gammal användaren är och vad det är för väder. Dessa 
uppgifter kan sparas i syfte att se var enheten befunnit sig och vad den utfört för handlingar 
(Steiniger m.fl, 2006). Detta är en del av OBA då företag kan samla in data om användarens 
beteende och vanor i samband med LBS (Dhar & Varshney, 2011). LBS kan också användas 
till att spåra försvunna eller stulna ting, såsom bilar eller husdjur. Det kan även hjälpa polisen 
eller räddningspersonal i deras arbete i form av hjälp vid utredning, sökande eller 
kartläggning. Många användare kan dock känna sig kränkta av att företag vet var de befinner 
sig och att de känner till att företagen lagrar information om deras beteende (Dhar & 
Varshney, 2011). 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuerna samt enkäten. Resultaten analyseras 
sedan inför diskussionen i det sista kapitlet. 

4.1 Intervjuerna 

Frågorna i intervjuerna var uppdelade i olika kategorier. Den första var generella 
bakgrundsfrågor och användes i syfte att skapa en profil om respondenten. Där ingick frågor 
om ålder, kön, teknikintresse samt hur insatt respondenten var inom ämnet 
internetövervakning. Därefter följde mer tekniska kategorier inom området datainsamling för 
att till sist avsluta med frågor kring synen på ämnet. 

4.1.1 Bakgrundsfrågor 

Vi inledde intervjuerna med att fråga om respondentens ålder, kön och yrkestitel. Därefter 
ställde vi frågan hur pass tekniskt insatta de var på en skala från ett till fem. Alla förutom en 
av respondenterna svarade tre, alltså i mitten av skalan. Den respondent som inte svarade tre 
kände att den inte var så kunnig och svarade därför en tvåa. Därefter ställdes frågan hur 
mycket de följde med i vad som skrivs om internetövervakning. Hälften av respondenterna 
följde inte med i nyheterna, de var inte intresserade eller så ansåg de att det som skrivs bara är 
överdrifter. En av de resterande letade aktivt efter nyheter på nyhetssidor och forum då denne 
ansåg att det är ett intressant ämne. De sista två läste bara det som “kom förbi dem”. Av 
samtliga respondenter var det två stycken som hade uppmärksammat nyheter angående hot 
mot profiler på Facebook. 

Det varierade hur många timmar som respondenterna använde internet under en vanlig vecka, 
allt ifrån sju timmar till 40 timmar i veckan. De respondenter som använde internet mest 
gjorde det i jobbsyfte eller för att utföra skolarbeten. De som inte använde internet i samma 
omfång använde det mest för nöjen såsom att besöka sociala medier och liknande. Alla 
förutom två respondenter använde sociala medier frekvent vid sitt internetbruk. Samma sak 
gällde för bankärenden över internet. Utöver det var shopping samt nyhetssidor två syften 
som nämndes mer än en gång av respondenterna.  

4.1.2 Internetövervakning 

När vi var färdiga med profileringsfrågorna gick vi in mer på frågor rörande övervakning. Vi 
började med att ställa frågan “Vad är internetövervakning som bedrivs av företag, för dig?”. 
En av respondenterna svarade kort att det sker i rent reklamsyfte. Flera av de andra nämnde 
också reklam, men mer om vad som låg till grund för reklamen och vad företag letar efter. De 
pratade om att vissa sidor som besöks aktiverar något som möjliggör visning av reklam mot 
användaren, eller att företag undersöker vilka reklamlänkar de trycker på och vilka sidor de 
besöker. En respondent svarade att företag använder datainsamling i 
marknadsundersökningssyfte för att kartlägga intressen och trender på internet, det vill säga 
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hur företag kan tjäna pengar på. Endast en respondent svarade att han eller hon trodde det att 
det hade med virus och intrång att göra. Samma respondent samt ytterligare en annan kunde 
inte riktigt svara på hur denna bevakning bedrevs eller i vilket syfte. De andra nämnde 
cookies, ip-adresser och caches. En användare pratade om att företag betalade pengar för att 
få marknadsföra sig på vissa sidor. Två av respondenterna menade på hur intressen och 
besökta sidor kan kartläggas för att visa reklam därefter, medan två andra trodde det skedde i 
ett brottsförebyggande syfte. 

När vi gick in på hur vaksamma respondenterna var i deras användning av internet så var 
svaren relativt lika. Fyra av de tillfrågade tänkte kritiskt när de använde internet. De klickade 
inte på reklamlänkar och var uppmärksamma på om en hemsida såg pålitlig ut eller ej. En av 
dem undersökte om URL:en stämde mot den hemsida som denne ämnat att besöka och om det 
var en okänd sida så kunde de själva söka upp information om den sidan var okej eller inte via 
exempelvis Google. En av dem menade på att e-mail från okända avsändare och virus har en 
koppling till vilka sidor som besöks, så därför tänkte denne till en extra gång vid besök av 
okända sidor. En av respondenterna menade på att utländska sidor ibland kunde uppfattas som 
opålitliga. Varken den yngsta eller den äldsta respondenten svarade att de tänkte kritiskt i sitt 
dagliga surfande, men gillade inte när reklamrelaterade pop-ups visades. När vi frågade om de 
kände att de ibland inte kunde lita på vissa sidor så svarade respondenterna någorlunda lika. 
De lämnade aldrig ut kontouppgifter eller personliga uppgifter till okända sidor utan svarade 
att de var eftertänksamma när de handlade på internet. Endast en av respondenterna hade 
aldrig känt att han eller hon inte kunnat lita på en sida.  

När det kom till frågan om respondenterna öppnar e-mail från okända avsändare så svarade 
fem av sex att de inte öppnade dem. Två av dem hade tidigare råkat ut för negativa incidenter 
då de öppnat e-mail från okända avsändare och detta var anledningen till att de inte längre 
gjorde det. Den sjätte respondenten svarade att det berodde på hur e-mailet såg ut och 
öppnade dem enbart för att få dem “lästa” i inkorgen. Nästkommande fråga var om 
respondenterna läser igenom företags användaravtal till deras produkter eller tjänster. Endast 
en svarade att han eller hon läser igenom avtalen, då respondenten ville veta vad som 
godkändes. Resterande respondenter argumenterade med att det var för mycket att läsa 
igenom, men att de ansåg att de bara använde tjänster från kända företag som de kunde lita på. 
En respondent visste att företaget tjänade pengar på användarna, men att de inte på något sätt 
är ute efter att ta pengar från användarna på ett olagligt sätt. En annan nämnde att användaren 
får lov att rätta sig efter företagen då denne godkänt användaravtalet. Vetskapen om att 
information kan läckas ut från företagen, via duktiga hackers eller liknande var en av 
respondenternas tankar. Denne menar på att även om du kan lita på företagen i sig så är det 
fortfarande möjligt att en annan part kan göra intrång och få ut information om användarna. 
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4.1.3 Skyddsåtgärder 

Under denna kategori ställde vi frågor angående respondenternas användning av programvara 
i säkerhetssyfte. Vi anser denna kategori med frågor relevanta då det tyder på en viss 
medvetenhet och inställning hos användaren om denne förser sig med skydd. Den första 
frågan var om respondenterna använde ett antivirusprogram, utöver det standardprogram som 
följer med operativsystemet i datorn. Alla förutom en hade försett sin dator med ett 
antivirusprogram. De kände att de ville skydda sig och sin dator från virus och attacker då de 
ansåg att det medföljande programmen inte var tillräckligt. En av respondenterna hade 
tidigare råkat ut för att någon hade försökt rensa dennes bankkonto vilket var en av 
anledningarna till att denne nu införskaffat ett antivirusprogram. Respondenten som inte 
använda något extra program gjorde det av anledningen att denne inte ville ha något program 
som blockerade tillgång till vissa program eller sidor. Denna person kontrollerade istället sin 
dator med jämna mellanrum via ett onlinebaserat verktyg. Ingen av respondenterna använde 
sig av någon form av anonymiseringstjänst eller program för blockering av cookies vid 
internetanvändning, däremot använde hälften sig av insticksprogram för att blockera reklam i 
sin webbläsare. 

4.1.4 Reklam 

Samtliga respondenter svarade nej på den inledande frågan under denna kategori som var om 
respondenterna brukar klicka på reklamlänkar. De utvecklade med att berätta att om de hade 
för avsikt att köpa något, om de ens handlade på internet, så sökte de själva rätt på produkten. 
En av respondenterna menade att reklamlänkar kunde innehålla virus, så därför var denne 
skeptiskt till att klicka på dem. Vi ställde följdfrågan om hur de kunde se på en reklamlänk att 
den är okej att klicka på eller inte. Svaren som dök upp var blandade. En respondent menade 
på att ingen reklamlänk är säker, medan en annan menade på att det var magkänslan som 
avgjorde. Det hade stor betydelse om det var ett känt företag som annonserade då 
respondenterna menade att de blev mer intresserade av annonsen då. Dock klickade de inte på 
länken utan sökte istället reda på erbjudandet på egen hand. Vi fortsatte på spåret med reklam 
och frågade om respondenterna visste hur företag kan visa anpassad reklam relaterat till 
liknande produkter som användaren tidigare titta på eller produkter relaterade till vart 
användaren befinner sig. Vi frågade även hur de tror att detta går till. Fyra av respondenterna 
kände igen situationen och trodde det berodde på att företag på något sätt kan se tidigare 
sökningar. Vad som delas och gillas på sociala medier, att datorn sparar historik som företag 
kan se och att de använder cookies var också svar som nämndes. De som inte hade lagt märke 
till att detta sker svarade även att de använde sociala medier lite eller inte alls. En respondent 
antydde att hela situationen med att företag kan samla in information var skrämmande. 

På frågan om positionering och huruvida en dator eller smartphone kan känna till en individs 
position så var det bara en av respondenterna som inte var bekväm i att det skedde. Denne 
menade på att det inkräktade på privatlivet. Polisen berättade att det juridiskt sett krävs 
mycket vid rättsfall för att få spåra en individs position, därför tyckte denne att det var 
underligt att företag fick göra det avtalsmässigt. Mellan de andra respondenterna så var svaren 
liknande. De kände att de inte påverkades speciellt mycket av att företag kan bedriva den 
formen av loggning. En av dem menade på att om ett företag bedriver positionering så har de 
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antagligen accepterat ett det i deras användaravtal såsom polisen nämnde ovan. En respondent 
pratade om att denne trodde att det från början var en god och nyttig sak som skulle bedrivas 
av staten i till exempel brottsförebyggande syfte, men att företag börjat anammat tekniken. 
Respondenten hade dock svårt att se vad företag skulle kunna dra för nytta av denna typ av 
loggning. En respondent nämnde att företag kände till positionen på användaren för att 
erbjuda närliggande tjänster eller butiker som företaget tillhandahåller. Olika förklaringar 
gavs av respondenterna på hur positioneringen skedde, bland annat via GPS, via 
telefonmaster och att positionen sparades när användaren använde funktionen “Checka in” på 
Facebook. 

Som slutliga fråga under kategorin “Reklam” ställdes frågan om vad de trodde företagen 
gjorde med all information de samlade in. Här var respondenterna relativt överens. De pratade 
mycket om marknadsföring och statistik. Med marknadsföring så menade de att företag 
filtrerade ut information för att rikta rätt reklam till användarna och få dem att köpa deras 
produkter eller tjänster. 

4.1.5 Teknik 

Under denna rubrik ställde vi frågor rörande tracking cookies, då det är en stor byggsten i 
datainsamling. Vi började med att ställa frågan om de visste vad en tracking cookie var. Om 
de visste det ställde vi följdfrågor om hur de behandlade dem, vad de tyckte om dem och om 
de tog bort dem och i så fall varför. Fyra av respondenterna svarade att de visste vad en 
tracking cookie var, dock varierade svaren något. De beskrev det som ett spår som en 
användare lämnar efter sig, en fil som spar ner sidor som besökts eller att det spar ner sidor 
och annat för att underlätta laddningen av samma sida vid nästa besök. Av de två som inte 
visste vad en tracking cookie var så visste en av dem att det visas ett val på vissa sidor där 
användare kan välja om de vill acceptera cookies eller ej. Den sista respondenten visste inte 
alls vad vare sig en cookie eller tracking cookie var. 

Av de som hade vetskap om vad en tracking cookie var så svarade tre av de fyra att de tog 
bort dem med jämna mellanrum. En av dem rensade av integritetsskäl, då respondenten inte 
kände sig bekväm med att någon skulle veta om vilka sidor denne besökt eller vad 
respondenten använt för sökord. De två andra tog bort cookies av den anledning att de ansåg 
att de tog onödig plats. Två av de respondenter som kände till cookies tog bort dessa med 
hjälp av programvara eller inställningar i webbläsaren. 

4.1.6 Sociala nätverk 

Samtliga respondenter med undantag från den äldsta var medlemmar sociala nätverk. Den 
äldsta respondenten var inte med på grund av sitt arbete inom polisen och ansåg att för 
mycket personlig information blev tillgänglig på internet genom att vara medlem i ett socialt 
nätverk såsom Facebook. Övriga respondenter var medlemmar i flera olika medier. Facebook 
var den gemensamma nämnaren och alla utom en använde tjänsten dagligen. Sedan ställde vi 
frågan hur respondenterna trodde att företag kunde rikta relevant reklam till just dem genom 
att använda uppgifter från profiler på sociala medier. Fem av respondenterna tyckte sig kunna 
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ge ett svar på frågan. En av dem trodde det berodde på vad man sökte på inom det sociala 
mediet. De andra pratade mycket om profilen i sig. Att företag exempelvis kunde se om du 
som användare var i ett förhållande eller arbetslös. Eller att användaren är en kvinna på 20 år. 
Sedan valdes passande reklam ut till den målgruppen. En respondent menade på att en väl 
ifylld profil går hand i hand med välriktad reklam, medan en annan tyckte att även fast denne 
hade en väl ifylld profil så stämde inte reklamen alls in på profilen. 

4.1.7 Slutfrågor 

Innan vi ställde frågorna inom denna kategori gick vi snabbt igenom tidigare avsnitt och 
berättade för respondenten hur datainsamling gick till för att bekräfta det som sagts eller 
upplysa om respondenten var på fel spår. Vi berättade hur företag samlade in information via 
bland annat tracking cookies och hur de kunde skapa egna profiler genom den informationen 
samt nyttja information från användares profiler på sociala medier. Denna profil matchas 
sedan med passande reklam. Vi berättade detta för att få ut bra svar från respondenten i och 
med att denna rubrik handlade om att få en inblick i hur respondenten ser och tänker kring 
ämnet. Vi menar på att om respondenten vet hur det går till kan denne ge bra svar och 
undvika svar som “jag vet inte”, “ingen aning” och liknande. 

Första frågan var hur respondenten kände för det faktum att företag kan sälja vidare 
informationen som samlas in till en tredje part. Hälften av respondenterna hade en negativ 
inställning till detta. De menade på att det var en privat sak och ingen annan borde veta vad de 
besökte för sidor. En menade på att de flesta inte är medvetna om att det säljs information och 
att i en perfekt värld hade företag ansökt om godkännande från användarna innan någonting 
såldes vidare. En respondent nämnde att denne inte hade godkänt detta om den fick förfrågan. 
De övriga tre som inte hade en negativ syn var mer neutrala till frågan, de kände mest att det 
inte påverkade dem något. En menade på att det är upp till konsumenten att vara vaksam på 
vad denne besöker för sidor eller godkänner för avtal. Av samtliga respondenter så var det tre 
som pratade om just detta: Att om en användare någon gång har godkänt ett avtal där detta 
kan stått skrivet, så får den acceptera påföljderna. En menade även på att om detta är 
nödvändigt för att vissa tjänster ska fungera på ett korrekt vis så var det acceptabelt att 
godkänna insamling av data. 

För att följa upp ovanstående fråga undrade vi om de bryr sig om att företag samlar in 
information om deras surfande för exempelvis marknadsföringssyften? Tre respondenter 
svarade att de inte brydde sig. En menade på att han eller hon var medveten i förväg om vad 
som föregick och att det inte påverkade denne på något. Endast en respondent kände sig inte 
allt för positivt till att detta försiggår. Denne menade att han eller hon kände sig övervakad 
och att ingen annan skulle få veta om dennes internetvanor. De övriga två stod någonstans 
mitt emellan. De tyckte inte alls om det och att det kunde kännas obehagligt med tanke på att 
företag samlar in så mycket information. Men och andra sidan så ansåg de sig vana med all 
reklam och att detta har pågått så pass länge att de över tiden börjat acceptera detta. Vi 
frågade respondenterna om de, efter intervjun och när vi berättat om hur det går till, skulle 
ändra sina surfvanor. Samtliga svarade att de inte tänkte ändra på dem. En respondent svarade 
dock att denne skulle börja ta bort cookies med jämna mellanrum. 
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På frågan om respondenterna påverkas av det som media skriver om internetövervakning var 
de något delade. En svarade att denne trodde att personer generellt sett blir mer försiktiga 
efter att de läst om ämnet i media, särskilt de som inte besitter så stor kunskap innan. En 
annan respondent kände oro för sina barn då de var mer aktiva på internet. Tre av 
respondenterna har inte hängt med så mycket om vad som skrivs utan tror mest att det är 
skrämselpropaganda. Den sista respondenten tror att det inte går att påverka så mycket ändå 
så därför valde denne att agera vaket fast inte låta sig avskräckas. 

Alla respondenterna trodde att det inte är många som vet så mycket om vad 
internetövervakning är och därför heller inte har någon större åsikt om att det sker. En 
respondent menade att människor inte tänker på vad det kan ha för konsekvenser då de inte 
lägger märke till att det sker. Däremot trodde en respondent att många generellt sett är 
negativt inställda till att information säljs till en tredje part. Den sista personen vi intervjuade 
uttryckte det som sådant: ”I Sverige så är människor bra på att bli kränkta…”. Med detta 
syftade respondenten till att det var många som skulle bli arga om de fick veta hur denna 
datainsamling gick till, samt att den hände.  

Respondenterna tror att kunskapen om internetövervakning i regel är mycket låg och var 
eniga om att de som använder datorer och telefoner mycket är mera insatta än andra. Två 
menade att det var en generationsfråga varav den första nämnde den äldre generationen, då de 
bara lär sig det som de absolut måste och låter finesserna vara. Därför finns det risk att de inte 
är så insatta i ämnet. Den andre menade att många unga inte tänker på att datainsamling sker i 
och med att de är uppväxta med hur allting ser ut på internet. De ser inte hoten då det är en så 
pass stor del av deras vardag. 

Den sista frågan tog upp om respondenten kände att det fanns en hotbild just mot honom eller 
henne. Här var respondenterna enade, de kände att det inte fanns en hotbild mot just dem. En 
respondent var dock orolig över sin internetbank, då denne är samma respondent som tidigare 
råkat ut för ett angrepp. En annan respondent tyckte sig vara orolig för just identitetsstöld och 
av att få sina konton på banken och sociala medier “kapade”. Tre av respondenterna menade 
på att inget skulle kunna hända just dem, att de inte hade något viktigt att skydda. Av dessa så 
var det en respondent som menade på att det kan vara problematiskt för en person som går 
under skyddad identitet att få sina uppgifter insamlade. 

4.1.8 Sammanfattning 

Överlag var respondenterna inte särskilt intresserade av internetövervakning utan läste enbart 
de stora nyheterna som media skriver om. Respondenterna visste även i stora drag om att 
företag samlade in information och loggade användares positioner samt att de gjorde detta 
främst i marknadsföringssyfte. Alla förutom en använde sociala medier och många förstod att 
företag kunde hämta data från deras profil för att sedan rikta reklam emot dem. De flesta 
respondenter tänkte även kritiskt när de surfade och var noga med att skydda sin dator med 
antivirusprogram. De öppnade heller inte e-mail ifrån okända avsändare, med undantag från 
en respondent. De var dock inte lika noga med att läsa igenom användaravtal innan de 
godkände dem, då de ansåg att det var alldeles för mycket text och att de ansåg att de endast 
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använde kända företags produkter och tjänster. De ansåg att det företaget som annonserade 
påverkade annonsens trovärdighet, även om respondenterna inte klickade på dem.  

Hälften av respondenterna var negativt inställda till att information som företag samlar in om 
dem kan säljas vidare till tredje part medan den andra halvan inte kände sig berörda. Hälften 
av respondenterna kände inte heller att de brydde sig om att de samlade in information. 
Respondenterna var något delade om hur mycket de påverkades av det som skrivs i media om 
ämnet. Saker de nämnde var att det enbart var skrämselpropaganda, orolighet över sina barn 
samt att de som inte besitter så stor kunskap innan generellt sett blir mer försiktiga. De ansåg 
att kunskapen om ämnet generellt sett var låg och att det kunde bero på ålder, intressen och 
annat. Ingen av respondenterna kände dock att det fanns någon särskild hotbild riktad mot just 
dem. 
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4.2 Enkäterna 

Enkäten besvarades av 213 personer. Av dessa 213 svarande var 59% män och 41% kvinnor. 
Hela 84% var mellan åldrarna 20-29 år, vilket var en majoritet. Endast 4% av de som svarade 
var 50 och äldre. Även 4% av respondenterna var mellan åldrarna 40-49 och 5% 
representerades av åldrarna 30-39. Endast 3% av respondenterna var under 20 år. Den första 
frågan var hur mycket respondenten läste om ämnet i fråga i media. På en skala från 1-7 (Där 
1 är aldrig och 7 är ofta) så dominerade alternativ 2 och 3, vilket stod för 47% av svaren. 
Alternativ 4 och 5 hade tillsammans 37% av svaren. Endast 1% tyckte att de ofta läste om 
ämnet i media, medan 8% ansåg att de inte läste någonting om det.  

 
Fig 3. “Läser du mycket om internetövervakning i media?”. 

Frågan efter följde upp den föregående med hur mycket respondenten påverkades av det som 
skrivs eller visas i media om ämnet. Även här var det endast 1% som ansåg att de påverkades 
mycket. Dock så sa 12% att de inte påverkades alls. De dominerande alternativen var svar 2 
och 4 på 23% respektive 22%. Generellt sätt så lutade svaren över mot den undre delen av 
skalan. 
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Fig 4. “Hur mycket tycker du att du påverkas av det som skrivs i media om internetövervakning?”. 

Därefter följde en öppen fråga, som löd: “Hur tror du att företag bedriver 
internetövervakning?”. Av de svarande så var det 18% som svarade att de inte visste hur de 
gick till. I dessa 18% är också oseriösa svar inräknade. Vi menar på att dessa svar tyder på att 
respondenten inte kunde svara på frågan. Endast 9% pratade om cookies i sina svar, men 
många andra beskrev indirekt dem. De nämnde exempelvis köpvanor, loggar, sökhistorik och 
vad personer gillar och delar i sociala medier. I svaren nämnde 6% Facebook och 5% Google, 
medan 9% pratade direkt om reklam och 3% om marknadsföring. Nästan 60% nämnde att 
företag samlar in information som kan kopplas till insamling av data om beteendemönster hos 
användare, som exempelvis vilka sidor som besöks, vad du som användare har för köpvanor 
eller vad du som användare söker på. Tjugofyra personer pratade direkt om att företag samlar 
in eller sparar information, ibland mer än vad respondenten ansåg nödvändigt, för att sedan 
lagra och använda i olika syften. 

När vi sedan bad användaren svara i vilka syften företag bedriver datainsamling så 
dominerade tre av alternativen. “Marknadsföring” var det mest besvarade med 25%, tätt följt 
av “Statistik” på 23% och sedan “Tjäna pengar rent allmänt” på 19%. Det minst besvarade 
alternativet var “Kapa din dator” på 2%. Därefter kom “Hjälpa staten” på 5% och 7% trodde 
att “Forskning var ett syfte. 9% trodde att “Brottsförebyggande” var ett syfte och “Positionera 
individer” kom upp i 10%. 
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Nästa fråga tog upp vilka tekniker företag använde för att samla in data. Användaren fick 
även här välja flera alternativ. De två alternativ som flest hade valt var “Tar reda på vilka 
hemsidor som besöks” på 15%, samt “Tar reda på vad du söker på (Googlar, Bingar med 
mera)” på 16%. Sedan följde fyra alternativ som var jämnt valda. “Positionering (Hittar din 
position)” och “Vilka enheter du använder (exempelvis mobilen, datorn med mera)” på 11% 
samt “Genom profiler på sociala medier” och “Tidigare internetköp” på 12%. Det alternativ 
som var minst valt var “Genom ditt Wi-Fi” på 3%, “Genom åtkomst av exempelvis kontakter 
och sms i din telefon” på 5% och “Via din e-mail” på 6%. Övervakning av vilken media som 
användaren spelar upp på hemsidor fick 9%. 

 
Fig 5. “I vilket syfte tror du företag bedriver internetövervakning”. Frågan var en flersvarsfråga. Antalet unika 

svar samt procent visas för varje alternativ. 
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Fig 6. “Vilka tekniker tror du företag använder för att bedriva internetövervakning”. Frågan var en 

flersvarsfråga. Antalet unika svar samt procent visas för varje alternativ. 

Det var en tydlig trend bland svaren när frågan “Hur ofta öppnar du e-mail ifrån okänd 
avsändare” ställdes. Alternativ 1 och 2 fick tillsammans 68%, medan 6 och 7 tillsammans fick 
5%. 

 
Fig 7. “Hur ofta öppnar du e-mail ifrån okända avsändare?”. 
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På frågan om respondenten brukar läsa företags användaravtal så svarade nästan hälften 
(49%) att de valde att inte läsa på grund av att det var alldeles för mycket text. På andra plats 
med 40% kom alternativet “Ibland, beror på om jag litar på företaget/företaget är känt”. Sedan 
följde “Ja, jag kollar igenom snabbt” på 7% och “Ja, Jag vill veta vad jag går med på” samt 
“Nej, det står ändå inget viktigt där” med 2%. 

Även på frågan om användaren klickade på reklamlänkar så svarade majoriteten (46%) att de 
inte litade på reklamlänkar. Nära en tredjedel (28%) svarade att de klickade ibland, men bara 
om sidan de besökte kändes pålitlig medan 16% tyckte det beror mer på om företaget som 
annonserade är igenkänt. Andelen som svarade ja på frågan samt de som inte handlade över 
internet var liten (Se fig. 8). 

 
Fig 8. “Brukar du klicka på reklamlänkar”. 

Hela 54% visste vad en tracking cookie var när vi ställde frågan “Vet du vad en tracking 
cookie är”. De kryssade då i alternativet “Det är en fil som identifierar vem du är och vad du 
besökt för sidor”. En tredjedel (29%) visste inte vad det var, 12% trodde det var ett sätt att 
ladda sidor effektivare medan 4% helt enkelt inte brydde sig om vad det var. Endast 1% 
förknippade tracking cookies med pop-ups. 

Respondenterna ombads kryssa i de fem sätt som de trodde var vanligast att företag använde 
för att hitta “rätt” reklam att vända åt en användare genom dennes profil på sociala medier. 
Fyra alternativ stod ut från mängden: “kön” (16%), “Min ålder” (15%), “Intressen” (15%) och 
“Det jag Like:at” (15%). Resterande alternativ fick 10% eller mindre. 
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Fig 9. “Hur tror du företag kan rikta “rätt” reklam till dig genom din profil på social medier”. Frågan var en 

flersvarsfråga med max fem svar. Antalet unika svar samt procent visas för varje alternativ. 

Vi ställde sedan frågan “I vilket omfång bryr du dig om att företag samlar in information om 
dig”. Respondenternas svar var fokuserade i mitten på denna fråga. Endast 5% svarade 1 på 
skalan, att de inte brydde sig alls, medan 6% svarade en 7. 

 
Fig 10. “I vilket omfång bryr du dig om att företag samlar in information om dig”. 
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De fyra sista frågorna var inriktade på skydd. Här fick respondenten endast tre alternativ: 
“Ja”, “Nej” och “Vet ej”. På den första fråga, som var om respondenten använde någon form 
av antivirusprogram i sin dator så svarade hela 79% “Ja”. 18% använde inte ett 
antivirusprogram medan endast 3% inte visste om han eller hon använde detta. Endast 14% av 
de tillfrågade använde någon form av anonymiseringstjänst när de surfade. Nästan lika många 
(16%) visste inte om de gjorde det, medan 69% inte använde anonymiseringstjänster. När det 
kom till blockering av cookies så använde 25% av respondenterna en sådan tjänst. 62% 
använde det inte och 13% visste inte. Slutligen frågade vi om respondenterna använde något 
program för att blockera reklam i deras webbläsare. Mer än hälften (68%) använde någon 
form av detta program medan 32% inte gjorde det. En tiondel av respondenterna (10%) visste 
inte om de gjorde det. 

4.2.1 Sammanfattning 

Överlag så följde inte respondenterna vad som skrevs i media. Majoriteten av svaren var i 
mitten och mot den del som motsvarade ”lite” på likertskalan. Svaret för hur mycket de 
påverkades av vad som skrevs i media såg liknande ut som föregående. Generellt sett så 
svarade respondenterna på samma spår när de bads beskriva vad internetövervakning var för 
dem. De pratade mycket om att företag sparar sidor, om cookies och att företag kan se vart 
besökaren varit och sökt på. Respondenterna trodde att marknadsföring, statistik och att tjäna 
pengar var de främsta syftena för insamlingen av data. När det kom till tekniker så var 
historik för hemsidor och sökhistorik de främsta svaren, följt av tidigare köp, sociala medier, 
positionering och vilken enhet du använder. Majoriteten av respondenterna öppnade aldrig e-
mail från okända avsändare och mer än hälften läste inte företags användaravtal. Hälften 
klickade aldrig på reklamlänkar medan 43% gjorde det ibland, beroende på trovärdigheten 
hos företaget som annonserade eller sidan som annonsen var på. Endast 7% klickade på 
reklamlänkar om de tyckte att dem såg intressant ut. Mer än hälften visste vad en tracking 
cookie var medan ungefär en tredjedel inte visste. 

Ålder, kön, intressen och ”Det jag Like:at” stod ut bland alternativen av vad företag tar hjälp 
av för att rikta reklam via sociala medier. När vi frågade om respondenterna brydde sig om att 
företag samlade in information om dem var svaren mestadels i mitten på likertskalan, men det 
vägde över mot att de brydde sig om att de gjorde det (från 1-7 hade 1-3 på skalan 36%  
medan 5-7 hade 41%). Av respondenterna använde 79% virusskydd och 58% 
blockeringstjänster för reklam. Majoriteten använde inte anonymiseringstjänster eller 
blockeringstjänster av cookies. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras det som framgår i kapitel 4, empirin. Vi analyserar och presenterar 
den fakta vi samlat i undersökningen. 

Respondenterna som deltog i intervjuerna ansåg att deras teknikkunskaper var på medelnivå. 
Endast en ansåg sig vara under medel. Trots det visade det sig senare i intervjuerna att 
kunskapen varierade. Respondenterna i intervjuerna var alla frekventa användare av internet i 
syften såsom arbete, skola, nöje, ärenden med mera. Överlag i studien var det få som 
verkligen var intresserade av att ta del av nyheter om ämnet i fråga. Det var heller inte allt för 
många som tyckte sig påverkas av medias rapporteringar.  

En analys har gjorts baserat på frågorna till fig. 3 och 4 för att se sambandet mellan hur 
mycket respondenterna påverkades av vad som skrevs i media i förhållande till hur mycket de 
läste om ämnet. Detta har gjorts genom att för varje svarsalternativ till frågan från enkäten om 
hur mycket respondenten läste om ämnet i fråga i media, se hur samma respondenter svarat på 
hur mycket de påverkades av det som rapporterats i media om ämnet (se sammanställning i 
Bilaga 2). Ett medelvärde för varje svarsalternativ, ett till sju, användes därefter för att kunna 
illustrera sambandet i en graf. Som synes påverkades respondenterna mer av det som skrevs i 
media i takt med att de läste mer om ämnet. 

 

Fig 11. Samband över hur mycket respondenterna påverkas beroende på om de läser mycket om ämnet i media 
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Enligt respondenterna i intervjuerna är kunskapen om ämnet bland allmänheten låg och endast 
de som har intresse söker vidare kunskap. De trodde också att allmänheten, med få undantag, 
inte påverkas eller bryr sig om insamling och försäljning av data till tredje part. Det visade sig 
att majoriteten av respondenterna, både i intervjuerna och enkäten, förstod att företag bedriver 
insamling av data. Av intervjuerna framgick det att majoriteten av respondenterna visste att 
företag samlade in information om användarens beteende. Majoriteten av respondenterna 
förknippar inte datainsamling utförd av företag med syftet att göra intrång i användarnas 
datorer eller att hjälpa statliga myndigheter på något vis. Istället så pratade respondenterna om 
att företag bedriver datainsamling främst i marknadsföringssyfte. Saker som nämndes 
frekvent var reklam, marknadsföring, köpvanor och liknande i både intervjuerna och enkäten. 
Andra syften som ofta togs upp var statistik och att tjäna pengar vilket visar på en förståelse 
för vad företagen gör med den insamlade datan. 

Hur datainsamling går till rent teknisk var det få respondenter i intervjuerna som kunde 
besvara djupgående. De berättade om hur de trodde att det går till, men många kunde inte 
utveckla. Många av respondenterna i studien talade främst om tekniker såsom lagring av 
internetvanor (Till exempel sökhistorik och webbläsarhistorik), men även om positionering, 
köpvanor, sociala medier, enheter, IP-loggar med mera. Dock gavs oftast ingen mer ingående 
förklaring. Under intervjuerna hade respondenterna exempelvis svårt att berätta exakt vad en 
cookie var eller varför de eventuellt tog bort dem. Det fanns även ett liknande alternativ som 
var att cookies gjorde så att hemsidor laddas ner så de laddas snabbare vid nästa besök vilket 
inte är exakt vad en cookie gör, men som ändå fick 12% av svaren. 

Många av respondenterna var medvetna om att företag kan använda deras profiler på sociala 
medier för att skapa egna profiler om användare på internet och rikta reklam emot dem. De 
förstod att en användarprofil med utförlig information underlättar filtreringen av reklam emot 
dem. Respondenterna förstod att reklamfiltrering utgår från deras ålder, kön samt vad de 
“gillar” och delar på sociala medier. Även då samtliga svarsalternativ var korrekta under 
enkätfrågan om hur företag kunde rikta reklam via sociala medier, så var det fyra alternativ 
som stod ut från de andra. Dessa var likt svaren från intervjuerna; ålder, kön samt vad de 
“gillar” för inlägg. Utöver dessa var även intressen något som enkätrespondenterna kopplade 
till riktad reklam. 

Studien visar på, trots medvetenheten, att de flesta av respondenterna inte är märkbart oroliga 
över att positionering och datainsamling om internetanvändning sker. Respondenterna ansåg 
att de fick finna sig i att företagen bedrev insamlingen om de skulle bruka deras tjänster, även 
om de inte var allt för positiva till det. Det rådde skilda meningar om synen på försäljning av 
information till tredje part. Respondenterna var antingen negativt inställda till detta och kände 
att det var en privat sak som inte ska säljas utan godkännande, eller så påverkades de inte av 
detta. De känner dock att de inte vill ändra sitt beteende för att motverka att de utsätts för 
själva insamlingen av data. Respondenterna i enkäten var neutralt inställda till insamlingen av 
data. En viss försiktighet finns dock hos respondenterna. Deras förtroende för hemsidor, 
tjänster eller annonser berodde på hur välkänt företagets varumärke är. Om varumärket är 
välkänt så läser de oftast inte igenom användaravtal då de kände att de kunde lita på företaget. 
Respondenterna tänkte inte kritiskt så länge de kände sig bekväma med tjänsten eller 
hemsidan. Det avgjordes ofta efter vilket varumärke som tillhandahöll dessa. Var det 
exempelvis okända eller utländska sidor så kunde respondenterna känna viss oro och vid 
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sådana tillfällen läste flera av respondenter igenom användaravtalet och var mer försiktiga 
med att klicka på reklamlänkar på dessa sidor. En klar majoritet av användarna var försiktiga 
när det gäller öppnandet av e-mail ifrån okända avsändare. 

De flesta av respondenterna i studien använde sig av antivirusskydd för att skydda sig och 
många använde även insticksprogram till webbläsare för att blockera reklam. Det framkom 
under intervjuerna att respondenterna överlag inte kände att det fanns någon särskild hotbild 
riktad mot just dem utifrån företagens datainsamling. Några av intervjurespondenterna 
nämnde att exempelvis ID-kapning kunde ske, men de flesta bedömde dock denna risk som 
liten att det skulle hända just dem. I vår undersökning framgick det att respondenterna inte 
gärna klickade på reklamlänkar. De hade inte allt för positiv syn på dessa, då de aldrig 
klickade på dem eller misstänkte att de var skadliga. Vid intervjuerna så svarade samtliga att 
de inte klickade på reklamlänkar, medan omkring hälften svarade nej i enkäten. I enkäten så 
svarade även respondenterna att det berodde på det annonserande företaget om de klickade på 
reklamlänkar, eller om de litade på hemsidan de besökte. 
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6 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel kommer en diskussion att föras kring studien utifrån vår analys och jämföras 
med tidigare forskning. Sedan kommer en slutsats att presenteras. 

6.1 Diskussion 

Den bild vi fått under vår studie är att medvetenheten hos allmänheten är relativt hög. 
Respondenterna vet att företag bedriver datainsamling, varför de bedriver den och ungefär hur 
de bedriver den. Tidigare forskning visade på att 51% av de tillfrågade visste att OBA 
förekommer (McDonald & Cranor, 2010). Vår studie visade på att ungefär 60% av de 
tillfrågade direkt eller indirekt var medvetna om att detta sker då de nämnde olika sorters 
tekniker för detta i den öppna frågan på enkäten. Detta var ett snarlikt resultat som tidigare 
men vi tror att allt eftersom tiden fortlöper så ökar också intresset och kunskapen om ämnet. 
Den högre medvetenheten kan också bero på att majoriteten av enkätrespondenterna var i 
åldrarna 20-29 år. Detta då vi anser att personer i dessa åldrar har en bättre grundförståelse 
rörande teknik och IT jämfört med äldre personer.  

Vi menar på att respondenterna förstår hur och varför företagen bedriver datainsamlingen 
vilket visar på att de är medvetna om ämnet i fråga. En undersökning från 2008 som 
presenteras av McDonald och Cranor (2010) visar på att antalet som ogillade att företag 
samlade in information ökade då de fick veta hur insamlingen gjordes. Vi uppfattade det som 
att intervjurespondenterna i vår studie inte ändrade sin syn efter att vi förklarat hur 
övervakningen går till rent praktisk. Detta kan bero på att ingen av dem kände att det fanns 
någon hotbild riktad mot dem. De kände att de inte hade någonting att dölja och därmed inte 
brydde sig om företagens insamling. Tidigare forskning visar en negativ syn på OBA och att 
många skulle bli mer vaksamma om de visste om detta eller helt blockera denna form av 
insamling om valet var deras (McDonald & Cranor, 2010; Leon m.fl, 2012; Turow m.fl, 
2009). Resultatet i dessa undersökningar stämmer inte helt överens med vår studie då 
respondenterna överlag inte bryr sig om att företag samlade in information om dem. Detta kan 
bero på att de tidigare forskningar som vi presenterat är utförd av amerikaner på amerikanska 
respondenter. Vi menar på att deras syn kan skilja sig ifrån den syn vi har i Sverige då 
regeringen och myndigheterna har en större påverkan på invånarna i USA. Detta på grund av 
den senaste tidens avslöjanden om bland annat NSA:s kartläggning och övervakning av 
datakommunikation över internet (DN, 2013). 

Vi såg att kunskapen inom teknik varierade bland respondenterna i intervjuerna även om de 
flesta ansåg sig medelkunniga. Vi fick intrycket av att många av intervjurespondenterna var 
mer okunniga än de själva ansåg sig vara. Respondenterna överdrev inte sin kunskap på 
skalan 1 till 5, utan samtliga tyckte sig vara på samma nivå, förutom en. Vi kan i efterhand 
konstatera att kunskapen respondenterna i mellan skiljde sig åt, då få kunde ge djupgående 
tekniska förklaringar medan andra stod ut från mängden. Respondenterna pratade mycket om 
att företag lagrar internethistorik och samlar in data om internetvanor, men det var få som 
kunde förklara hur det gick till rent tekniskt. I tidigare studier har även respondenterna haft 
svårt att förklara exakt hur insamlingen sker. McDonald och Cranors (2009) studie visade att 
endast 3 av 14 visste vad en cookie gör, även om många kände till begreppet. Vi kan se en 
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likhet med detta i vår studie då många kände till begreppet men inte djupgående kunde 
förklara vad den gör. Vi menar på att detta kan tyda på ett bristande intresse för ämnet. Om en 
person inte är intresserad eller bryr sig att insamlingen sker, så är den personen heller inte 
motiverad att söka upp fakta.  

Många av respondenterna använde sig av antivirusskydd samt blockerade reklamlänkar vilket 
stödjer vår uppfattning om att de ej gillar reklamlänkar samt vill skydda sina datorer från 
angrepp. I figuren nedan (Fig 12) visas hur företag, med hjälp av diverse tekniker (steg 1), 
samlar in data om en användare och dess internetvanor.  I steg 2 analyseras datan tillsammans 
med det som redan är känt om individen. Steg 3 är det som visas för användaren, 
användarupplevelsen i form av exempelvis riktad reklam. I vår studie kan vi se att 
respondenterna väljer att blockera steg 3 med exempelvis insticksprogram såsom AdBlocker, 
istället för att blockera insamlingen redan i steg 1. Väljer respondenterna att blockera 
insamlingen i steg 1 kan det begränsa företagens möjligheter att profilera dem. Förstår de inte 
vilka tekniker som används för att samla in data, blir det också svårt att veta hur detta kan 
motverkas. Om de vore medvetna om att en stor del av insamlandet sker genom tracking 
cookies så kanske respondenterna skulle använda sig av insticksprogram för att blockera 
dessa, vilket det inte gör nu. Vi menar på att respondenterna har lättare att förstå att det går att 
blockera reklam då detta är synligt snarare än att blockera den bakomliggande processen. 

 
Fig 12. Illustration för insamling (1), anpassning (2) och visning (3) av data för användare, bedriven av företag. 

Respondenterna nämner frekvent att de får finna sig i att datainsamling sker, då det som 
tidigare nämnt ofta är reglerat i avtal. Det kan tyckas okunnigt eller omedvetet då det finns 
sätta att blockera denna insamling på som många inte nyttjar. Det bör dock tilläggas att 
datainsamling inte nödvändigtvist är något som är farligt i sig, dock menar vi på att 
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respondenterna borde vilja stoppa detta om de inte gillar slutprodukterna såsom reklam. 
Respondenterna litade på ett företag så länge det var ett stort och känt varumärke som 
tillhandahöll tjänsten. Detta resulterade i att de inte läste användaravtalen eller tänkte kritiskt 
vid användning av välrenommerade och välbesökta företags hemsidor och tjänster. Vi finner 
detta som intressant då även de företag de litar på bedriver datainsamling genom bland annat 
cookies och försäljning av information till tredje part (Aftonbladet, 2014b; Facebook, 2014; 
Google, 2014). Detta är inget som företagen försöker dölja, utan det står klart och tydligt på 
deras respektive hemsidor. De mediala rapporteringarna angående datainsamling från företag 
är heller inget som påverkar respondenterna. Även om respondenterna var medvetna om 
insamlingen så ville de inte ändra sitt beteende på internet för att undvika detta. Detta stämde 
även in på de som inte gillade att företagen samlar in data. 

6.2  Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medvetenheten om att datainsamling bedrivs av 
företag är hög. Samma sak gäller för vilket syfte denna insamling sker i där de nämner att 
marknadsföring är ett av de dominerande skälen. Reklam ogillas dock och många använder 
insticksprogram för att blockera visning av detta. Dock blockerar de inte själva insamlingen, 
utan den anpassade reklamen som är en slutprodukt av den insamlade datan. Reklamen 
uppfattas som lättare att blockera då den är synlig, medan insamlingen sker i bakgrunden. 
Många finner sig i att denna insamling sker och många tror även att de ej kan påverka detta. 
Vi menar inte att datainsamling är något farligt som nödvändigtvis bör bekämpas, dock finner 
vi det intressant att individer inte gillar slutprodukten av datainsamling men ändå inte stoppar 
källan till det. Att ett välkänt företag med bra rykte känns som mer förtroendeingivande kan 
ses som en självklarhet, men i studien går det att utläsa att många agerar naivt vid användning 
av deras respektive tjänster. Detta visar sig genom att många avsiktligt väljer att inte läsa 
deras avtal då det som står i avtalen ofta är ett nödvändigt ont om de vill nyttja deras tjänster. 
En okunnighet råder när det kommer till de tekniker som rör insamlingen. Att veta att ett 
företag “lagrar vilka sidor man besökt” visar på en viss förståelse på hur det går till teoretiskt, 
men en djupare teknisk förklaring kan oftast inte ges. Det blir därför svårt att skydda sig ifrån 
eller motverka insamlingen om en brist på förståelse råder. Detta kan bero på bristande 
kunskap och intresse om ämnet, vilket kan anas bland studiens respondenter. 

-Hur medvetna är privatpersoner om att företag samlar in data om deras beteende på internet 
och försöker de i så fall aktivt motverka detta. 

Vi kan med hjälp av vår studie konstatera att användare i stor utsträckning är medvetna om att 
företag samlar in data om privatpersoner, främst i marknadsföringssyfte. Vi ser att de vet att 
det sker och varför det sker. Dock är de inte allt för medvetna om hur det sker. Det görs inga 
aktiva försök till att motverka datainsamling då många finner sig i att företagen bedriver detta, 
även om många vet vilken data som kan samlas in. Denna slutsats kan jämföras med vår 
hypotes om att användare är medvetna, men att de inte aktivt gör något för att motverka 
datainsamling. De vet om hur det går till men tror att de inte har någon inverkan på dem så de 
fortsätter att använda tjänsterna som de vet bedriver insamling. Vi fann också att många inte 
tar insamlandet av datan på allvar samt att de känner att de inte har något att skydda eller 
dölja. 
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6.3 Vidare forskning 

Som studien visade har de flesta respondenterna accepterat att datainsamling bedrivs av 
företagen. Vi anser att det inte är det som är problemet, utan att få bryr sig om denna 
insamling. Det som anges i avtal anses oftast vara nödvändigt för att tjänster ska leva upp till 
förväntningarna. Dock är det mycket i dessa avtal som kan ifrågasättas såsom positionering 
eller profilering av individer. Under studien var det många som delade uppfattningen om att 
det som skrivs i media oftast är överdrifter. Därför reflekterar inte många över detta så 
mycket. Juridiskt sätt händer inget förrän någon väcker åtal mot ett företag när de exempelvis 
känner att insamlingen gått för långt. Nyligen kom ett beslut från EU-domstolen gällande ett 
mål mot Google i Spanien där en privatperson ansåg att Google länkade till information om 
denne som idag är helt irrelevant (DN 2014b). Google vägrade att ta bort denna information 
men EU-domstolen dömde till fördel för privatpersonen. Detta bevisar att en enskild individ 
kan göra skillnad då ett storföretag som Google nu fått ge vika. Detta rör dock inte studiens 
kärnområde, men det visar på privatpersoner kan påverka företagen gällande den 
datainsamling som sker idag. 

Var går då gränsen för vilken data som egentligen är befogad att samla in och när är det dags 
att sätta ner foten? Var går gränsen för hur mycket som får förbjudas, utan att förstöra 
upplevelsen på internet? Vi anser att det vore högst intressant att i framtida forskning 
undersöka detta. Hur långt är privatpersoner villiga att gå med på företagens regleringar och 
när är det dags att säga ifrån? 

  



36 

7 Referenslista 

Aftonbladet (2014a). Facebooks nya krav: Läser dina sms. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18607208.ab 
[Hämtad 2014-04-24] 

Aftonbladet (2014b). Integritetspolicy för Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article18516074.ab 
[Hämtad 2014-05-06] 

Alexa (2014a). How popular is Facebook.com 
http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com 
[Hämtad 2014-05-13] 

Alexa (2014b). How popular is Google.se 
http://www.alexa.com/siteinfo/google.se 
[Hämtad 2014-05-13] 

Babbie, E. (2009). The Practice of Social Research. Cengage Learning. 

Dagens Nyheter (2013).  NSA övervakar all nätaktivitet. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/nsa-overvakar-all-nataktivitet/  
[Hämtad 2014-04-24] 

Dagens Nyheter (2014). EU–dom: Rätt att bli glömd av Google 
http://www.dn.se/ekonomi/eudom-ratt-att-bli-glomd-av-google/ 
[Hämtad 2014-05-15] 

Dhar, S., Varshney, U. (2011). Challenges and Business Models for Mobile Location-based 
Services and Advertising. Commun. ACM 54, 121–128. doi:10.1145/1941487.1941515 

Dobias, J. (2011). Privacy Effects of Web Bugs Amplified by Web 2.0, in: Fischer-Hübner, 
S., Duquenoy, P., Hansen, M., Leenes, R., Zhang, G. (Eds.), Privacy and Identity 
Management for Life, IFIP Advances in Information and Communication Technology. 
Springer Berlin Heidelberg, pp. 244–257. 

Doubleclick (2014). Solutions for advertisers. 
www.google.com/doubleclick/advertisers/solutions/ 
[Hämtad 2014-04-27] 

DoNotTrackMe (2014). DoNotTrackMe: How it Works 
http://www.abine.com/donottrackme.html 
[Hämtad 2014-04-24] 



37 

Facebook (2014). Cookies, pixlar och liknande tekniker 
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter 
[Hämtad 2014-05-06] 

Farahat, A., Bailey, M.C. (2012). How Effective is Targeted Advertising?, in: Proceedings of 
the 21st International Conference on World Wide Web, WWW ’12. ACM, New York, NY, 
USA, pp. 111–120. 

Findahl, O. (2013). Svenskarna och Internet 2013. Stiftelsen .SE. 

Fuchs, C. (2012). Internet and Surveillance: The Challenges of Web 2.0 and Social Media. 
Routledge. 

Google (2014). Policyer och principer. 
http://www.google.se/intl/sv/policies/technologies/ 
[Hämtad 2014-03-05] (Se även underrubriker) 

Kristol, D. M. (2001). HTTP Cookies: Standards, Privacy, and Politics. ACM Trans. Internet 
Technol., 1(2), 151–198. doi:10.1145/502152.502153 

Leon, P.G., Cranshaw, J., Cranor, L.F., Graves, J., Hastak, M., Ur, B., Xu, G. (2012). What 
Do Online Behavioral Advertising Privacy Disclosures Communicate to Users?, in: 
Proceedings of the 2012 ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society, WPES ’12. 
ACM, New York, NY, USA, pp. 19–30. doi:10.1145/2381966.2381970 

Microsoft (2014a). Information About Cookies on Microsoft.com 
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 
[Hämtad 2014-04-09] 

Microsoft (2014b). Description of Persistent and Per-Session Cookies in Internet Explorer 
http://support.microsoft.com/kb/223799/EN-US 
[Hämtad 2014-05-21] 

Myers, M.D. (1997). Qualitative research in information systems. Management Information 
Systems Quarterly 21, 241–242. 

McDonald, A., Cranor, L. (2009). An Empirical Study of How People Perceive Online 
Behavioral Advertising (CMU-CyLab-09-015). CyLab. 

McDonald, A.M., Cranor, L.F. (2010). Americans’ Attitudes About Internet Behavioral 
Advertising Practices, in: Proceedings of the 9th Annual ACM Workshop on Privacy in the 
Electronic Society, WPES ’10. ACM, New York, NY, USA, pp. 63–72. 
doi:10.1145/1866919.1866929 



38 

Oates, B.J. (2006). Researching information systems and computing. SAGE. 

Shelton, D. (2012). Online Behavioral Advertising, Tracking Users: Gold Mine or Land 
Mine?, in: Landslide, Volume 5, Number 1, Sept/Oct 2012 

Steiniger, S., Neun, M. and Edwardes. A. (2006) Foundations of Location Based Services. 
Lecture Notes on LBS, Department of Geography, University of Zürich 

Sveriges Radio (2012). Nytt Google-avtal gör att dina sökningar sparas 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4993497 
[Hämtad 2014-04-24] 

Symantec (2014). Tracking Cookie 
http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2006-080217-3524-99 
[Hämtad 2014-04-08] 

Smith, R.M. (1999). The Web Bug FAQ 
http://w2.eff.org/Privacy/Marketing/web_bug.html 
[Hämtad 2014-04-09] 

TechTerms (2014). Cookie 
http://www.techterms.com/definition/cookie 
[Hämtad 2014-05-21] 

Turow, J., King, J., Hoofnatle, C., Bleakley, A., Hennessy, M. (2009). Americans Reject 
Tailored Advertising and Three Activities that Enable It. Departmental Papers (ASC). 

Ur, B., Leon, P.G., Cranor, L.F., Shay, R., Wang, Y. (2012). Smart, Useful, Scary, Creepy: 
Perceptions of Online Behavioral Advertising, in: Proceedings of the Eighth Symposium on 
Usable Privacy and Security, SOUPS ’12. ACM, New York, NY, USA, pp. 4:1–4:15. 

Xu, H., Dinev, T. (2012). The security-liberty balance: individuals| attitudes towards internet 
government surveillance. Electronic Government 9, 46–63. 
doi:http://dx.doi.org/10.1504/EG.2012.044778 

Yan, J., Liu, N., Wang, G., Zhang, W., Jiang, Y., Chen, Z. (2009). How Much Can 
Behavioral Targeting Help Online Advertising?, in: Proceedings of the 18th International 
Conference on World Wide Web, WWW ’09. ACM, New York, NY, USA, pp. 261–270. 

Zipf, A., Jöst, M.M. (2012). Location-Based Services, in: Kresse, W., Danko, D.M. (Eds.), 
Springer Handbook of Geographic Information. Springer Berlin Heidelberg, pp. 417–421. 

 



 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Profilfrågor: 

Ålder 

Kön 

Jobb 

Allmänna frågor 

Hur pass tekniskt insatt är du? På en skala 1-5 

 

Hur mycket hänger du med i vad som sägs om internetövervakning i media? 

 

Hur många timmar per vecka skulle du uppskatta att du använder du dig av internet i din 

vardag? 

 

I vilket syfte? 

- Till exempel i jobb- eller nöjessyfte. 

 

Vilka typer av hemsidor besöker du oftast? 

-Till exempel: Utför du bankärenden, handlar, nyhetssidor, besöker du social medier, söker 

efter artiklar eller fakta? 

Internetövervakning 

Vad är internetövervakning som bedrivs av företag, för dig? 

 

Hur tror du det sker? 

 

I vilket syfte tror du den bedrivs? 

 

Hur kritisk är du när du surfar? 

 



 

Vad höjer din varningsflagga? 

 

Har du någon gång känt att du inte riktigt kan lita på vissa sidor? 

-Till exempel vid utlämnande av personliga uppgifter, så som personnummer, kortnummer, 

betalningar eller liknande? 

 

Hur ofta öppnar du e-mail från okända avsändare? 

 

Brukar du läsa olika företags användaravtal innan du godkänner dem? 

-Om inte, varför? 

 

Vad tycker du om att olika appar som du installerar i telefonen kräver rättigheter som t.ex. att 

läsa dina sms, använda GPS:n osv? 

 

Litar du på de olika företag som du använder dig av ofta? Till exempel Facebook, Google osv. 

Skyddsåtgärder 

Använder du någon form av virusskydd/brandvägg utöver windows/macs inbyggda? 

 

Använder du någon form av anonymiseringstjänst? 

-Om ja vilken/vilka? Till exempel VPN, Proxy, Tor 

 

Använder du något plugin till din webbläsare som blockerar reklam / tracking cookies 

-Exempelvis AdBlock (reklam) / DoNotTrack (tracking cookies) 

OBA 

Brukar du klicka reklamlänkar? 

-Om ja, vad får dig att klicka på dom? 

-Hur kan du se att en reklamlänk är “Ok” och inte skadligt för datorn eller liknande. 

 



 

När du surfar runt så kanske du har märkt att annonser och sökförslag innehåller uppgifter om 

vart du är eller att du känner ingen annonsen pga att du kollat på liknande varor tidigare. Vad 

tror du detta beror på? 

 

Vet du hur din position för din dator eller mobiltelefon blir tillgänglig för företag? 

-Vad tycker du om det? 

 

Vad tror du företag gör med all information dem samlar in om dina surfvanor? 

Teknik 

Vet du vad en Tracking Cookie är till exempel? 

-Om ja: Hur behandlar du dem? Hur ser du på dem? Tar du bort dem ständigt? 

 

Använder du några program som blockerar dessa tracking cookies? 

-Plugins / standalone? 

Sociala medier 

Är du medlem på något socialt nätverk? 

-Vilka? 

-Hur ofta besöker du dessa sidor? 

 

Hur tror du företag kan rikta “rätt” reklam till dig, genom att använda sig av din profil på 

sociala medier? 

  



 

Slutfrågor 

Hur känner du för det faktum att företag kan sälja vidare information om ditt surfande till 

tredje part? 

 

“Bryr” du dig om att företag samlar in information om ditt surfande, till exempel för 

marknadsfäringssyfte? 

 

Nu när vi berättat att det sker övervakning och lite om hur, tror du att du kommer att ändra 

ditt beteende på internet? 

 

Hur tycker du att du påverkas av det som du läser i media om ämnet i fråga? 

 

Hur tror du allmänheten ser på ämnet internetövervakning? 

 

Hur stor kunskap tror du att allmänheten har om internetövervakning? 

  



 

Bilaga 2 – Tabell innehållande enkätsvar till Figur 3 och 4 

  Läser du mycket om internetövervakning i media? 
  Svarsalternativ 
  1 2 3 4 5 6 7 
Antal 
Svarande Påverkan (1-7) 
1 1 2 3 4 1 5 5 
2 1 2 1 3 5 1 4 
3 2 2 4 5 4 5 7 
4 1 1 4 3 2 5 

 5 1 1 4 4 6 3 
 6 2 1 2 4 4 4 
 7 2 1 2 3 5 4 
 8 1 2 2 5 2 5 
 9 4 2 3 5 2 2 
 10 2 2 3 3 3 5 
 11 3 1 3 6 5 1 
 12 1 3 1 2 3 7 
 13 2 2 3 2 4 6 
 14 1 2 1 6 4 5 
 15 6 1 2 3 3 6 
 16 1 4 1 4 4 

  17 
 

2 4 5 4 
  18 

 
3 5 2 3 

  19 
 

2 2 4 6 
  20 

 
2 3 3 4 

  21 
 

3 5 3 5 
  22 

 
2 2 5 5 

  23 
 

2 2 3 6 
  24 

 
2 4 4 5 
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3 3 3 3 
  26 

 
4 4 4 2 
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2 5 4 4 
  28 

 
6 4 2 6 
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2 2 4 3 
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2 1 4 4 
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2 3 4 4 
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1 2 3 5 
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5 2 4 3 
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3 3 4 6 
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1 3 5 5 
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5 2 5 5 
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6 4 6 4 
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2 3 5 5 
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4 3 6 
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1 2 5 
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3 4 6 
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1 4 
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2 4 
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3 

    
Medelvärde 1,9375 2,510638 3,132075 4,02439 4,052632 4,266667 5,333333 
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