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Förord 

 

Vi vill framförallt tacka vår handledare Jenny Eriksson Lundström som har varit till hjälp med 

stöd och tips under hela skrivprocessen, och vill även tacka de studenter vid Uppsala 

universitet som deltagit i vår undersökning. Sist vill vi även tacka våra anhöriga som gett råd 

och stöd under denna process! 
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Sammanfattning 
 

Denna studie fokuserar på synen av studenters integritet vid Uppsala universitet som använt 

sig av universitetsnätverket(UpUnet). Vi har studerat deras åsikter med hjälp av en enkät som 

behandlar frågor rörande integritet och medvetenhet om loggning av datatrafik. 

 

Det resultat vi fick utifrån denna enkät var att fler studenter än förväntat enligt vår hypotes var 

medvetna om att övervakning skedde på nätverket och att majoriteten av dessa var negativt 

inställda mot att loggning sker av datatrafik. Det finns dock en del samband i hur studenterna 

svarat på enkäten, som vi presenterat i analysen i slutet av uppsatsen. 

 

Nyckelord: Åsikter, övervakning, integritet, datatrafik, metadata 

 

Abstract 
 

This study focuses on the integrity of students at Uppsala University that has used the 

university’s network, UpUnet. We’ve studied their opinions with the use of questionnaires 

that cover questions related to privacy and awareness about logging of data traffic. 

 

The results showed that more students than our hypothesis suggested were unaware of the 

surveillance on the network, and the majority of these also had a negative opinion towards 

logging of data traffic. However, we found that there were several relations between how the 

students responded on our questionnaire, and we’ve presented these in the analysis chapter 

towards the end of the essay. 

 

Keywords: Opinions, surveillance, privacy, data traffic, metadata 
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Begreppsdefinition 
 

Datatrafik: Datatrafik är ett begrepp som kan ha flera olika tolkningar, och i denna uppsats 

används begreppet för att beskriva trafik i form av metadata. 

 

Data: I Svenska Akademiens ordlista (2015) definierar man ordet “data” som uppgifter och 

fakta. Det kan exempelvis handla om innehåll i e-post- och chatt-meddelanden. Med data 

menas alltså själva innehållet i flödet av datatrafik. 

 

Integritet: I Svenska Akademiens ordlista (2015), definerar man ordet “integritet” som ett 

“orubbat tillstånd”, “okränkbarhet”. 

 

IP-adress: En IP-adress(Internet Protocol address) är en unik address till en dator eller enhet 

som är uppkopplad mot Internet. Den består av siffror och kan exempelvis se ut på följande 

sätt: 123.234.567.890. Utan denna address kan en dator ej ansluta sig till Internet. 

(Christensson, 2015) 

 

Loggning: Loggning innebär att spara data om en eller flera aktiviteter som har förekommit. 

Man skulle exempelvis kunna logga ett besök till en webbsida, där information som 

användarens IP-adress, tidpunkt och addressen till webbsidan skulle sparas.  

(PTS, 2015) 

 

Metadata: Detta är data som är beskrivande för annan data. Exempelvis skulle metadata vid 

nedladdning av en film kunna visa vilken tidpunkt nedladdningen skedde, samt från vilken IP-

address man laddade ner filmen. (Christensson, 2015) 
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1 Inledning 
 

Vi inleder uppsatsen med en bakgrund som bland annat innefattar den motivation som låg till 

grund för uppsatsen, och fortsätter sedan med problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Under år 2013, gjorde Edward Snowden stora rubriker när han bestämde sig för att 

offentliggöra hemlighetsstämplad information ifrån amerikanska underrättelsetjänster, bland 

annat NSA. I detta material fanns det bland annat data som bevisar att NSA har övervakat 

trafik i både USA och utanför sina landsgränser. (Greenwald, MacAskill och Poitras, 2013) 

Detta har i sin tur lett till frågan ifall även Sverige övervakar sina invånare, till vilken 

usträckning det sker och varför man väljer att övervaka sin befolkning.  

 

Internetövervakning sker inte bara i USA, utan syns i Europa och även Sverige, där nu en av 

de större bredbandsoperatörerna i slutet av 2014 lanserade en kampanj, där de för alla sina 

bredbandskunder möjliggör en teknik för att skydda sig helt kostnadsfritt mot eventuell 

övervakning. (Bahnhof, 2014) 

 

Idag har allt fler personer börjat använda sig av anonymiseringstjänster, med avsikt att 

gömma sin identitet vid användande av Internet. Det gjordes en undersökning på detta år 

2014, som säger att 17 procent av de tillfrågade internetanvändarna i USA använder sig av 

någon typ av anonymiseringstjänst, t. ex VPN(Virtual Private Network), som är ett sätt att 

kryptera sin anslutning över Internet. Samma undersökning visade även att hela 56 procent av 

de tillfrågade tyckte att Internet utgör ett hot mot deras integritet. (Crawford, 2014) 

 

1.2 Problemformulering 
 

När man är uppkopplad mot Internet och chattar, besöker webbsidor, skickar och tar emot 

filer med mera, lämnas det konstant spår, där bredbandsoperatörer vet vad användare gör och 

när de gör det. Information som sparas till följd av övervakning kan nyttjas i både ont och gott 

syfte, t.ex. när NSA’s direktör påstod att USA’s övervakning har hjälpt till att stoppa över 50-

tal terroristattacker. (Eakin, 2013) 

 

Hypotesen vi har är att en majoritet är omedvetna om att en övervakning sker, därför är det 

intressant att se hur pass mycket människor faktiskt vet gällande loggning av datatrafik. 
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Figur 1 Figur 1 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av hur studenters ställningstaganden till 

loggning av datatrafik ser ut i dagsläget. 

 

Vi kommer därför att undersöka vilka åsikter studenter har om loggning av datatrafik över 

Uppsala universitetets bredbandsnät (UpUnet), som är universitetets lokala nätverk för 

studenter och anställda. Vi valde detta nätverk eftersom det för oss är lättillgängligt, samt att 

Uppsala universitet i vissa fall skickar ut varningsbrev till studenter som fildelat illegalt över 

nätverket. Detta tyder på att någon typ av övervakning sker på nätverket, och det står även i 

användaravtalet att de får logga all datatrafik som vid behov kan läsas av personal. (Uppsala 

universitet, 2015) 

 

 

 

 

  

Vi ser studenter vid universitetet som en möjlighet att undersöka vad dessa individer har för 

uppfattning och ställningstaganden gentemot att datatrafik loggas över Internet, samt om 

innehållet och syftet med detta påverkar deras attityder kring övervakning, eller om det inte 

spelar någon roll vad för information det är som sparas, samt vad den används till.  

Detta leder oss till forskningsfrågan som vi vill svara på: 

Vilka åsikter har studenter vid Uppsala Universitet kring att datatrafik loggas över UpUnet? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Denna uppsats är avgränsad till loggning av datatrafik i form av metadata vid Uppsala 

universitet, och vi kommer att diskutera integritet i relation till detta. I den teori som beskrivs 

senare i uppsatsen(The Restricted Access Theory), menar man att integritet är någonting som 

uppnås när man kan begränsa eller förhindra att ens personliga information blir tillgänglig för 

andra individer.  

 

1.5 Kunskapskaraktärisering 
 

Med denna uppsats vill vi utveckla en blandning av kunskap, med inriktning på både 

förståelse och värde. 

 

Värdekunskapen vi utvecklar kretsar kring att skapa en medvetenhet som i längden kan vara 

till hjälp att definiera ramarna kring vilken typ av datatrafik som anses moraliskt rätt att logga 

och vad som ej anses vara tillåtet. 
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Förståelsekunskapen täcker bland annat syftet och motiveringen för denna typ av 

övervakning, där vi vill lyfta fram eventuella fördelar, samt syftet med loggning av datatrafik. 

 

1.6 Kunskapsintressenter 
 

Denna kunskap är riktad till både studenter och myndigheter, där värdekunskapen kan tänkas 

hjälpa myndigheter som exempelvis universitet. Förståelsekunskapen är i detta fall riktad mot 

studerande vid universitet, då vi hoppas kunna etablera en förklaring till varför man loggar 

datatrafik. 

 

 

1.7 Disposition 
 

Kapitel 1, Inledning: I detta kapitel redogör vi för motivet och bakgrunden till uppsatsen, där 

vi förklarar vad problemet är samt vad uppsatsen bidrar med. 

 

Kapitel 2, Metod: Vi förklarar i detta kapitel vårt val av forskningsstrategi och varför den är 

relevant för vår uppsats, samt hur vi använt oss av dessa metoder för att nå slutprodukten. 

 

Kapitel 3, Teori: I detta kapitel beskriver vi de teorier som är relevanta för uppsatsen och hur 

dessa relaterar till vår uppsats. 

 

Kapitel 4, Empiri: I denna del av uppsatsen sammanställer vi den empiri vi fick utifrån vår 

forskning med hjälp av diagram och dylikt. 

 

Kapitel 5, Statistisk Analys: I detta avsnitt analyserar vi resultaten mer utförligt med hjälp av 

korstabulering. 

 

Kapitel 6, Analys och tolkning av resultat: I detta kapitel tolkar vi de resultat vi sammanställt 

utifrån bland annat korstabuleringen. 

 

Kapitel 7, Slutsats och diskussion: I det avslutande kapitlet kommer vi att ge eventuell kritik 

mot vårt val av forskningsstrategi, och även diskutera slutsatsen utifrån vår analys. 

 

 

 

 

 



Uppsala universitet 

Inst. för informatik och media 

5 
 

2 Metod 
 

Detta kapitel innefattar vår forskningsstrategi och de metoder som vi har använt oss utav för 

att uppnå slutresultatet. 

 

2.1 Val av forskningsstrategi 

 
I det första skedet av studien kontaktade vi den biträdande IT-säkerhetschefen vid Uppsala 

universitet, i syfte att ta reda på hur det går till när de loggar datatrafik över nätverket. Hon 

bekräftade att det är metadata som loggas. Vid illegal fildelning skickar en tredjepart, 

exempelvis ett filmbolag, en förfrågan till Uppsala universitet med bland annat IP-adress och 

tidpunkt i syfte att stoppa fildelning av upphovsrättsskyddat material. På denna förfrågan 

svarar då universitetet med den information, som går att para ihop mot en användare på 

nätverket så att de vet vem personen som fildelat materialet är. 

 

Vår forskningsansats är i huvudsak kvantitativ och för att kunna få en generell överblick på 

åsikter gentemot loggning på UpUnet, så har vi med hjälp av enkäter tagit reda på om 

studenter är medvetna om att loggning av datatrafik sker, samt vad de har för åsikter om detta. 

 

Vi har valt att analysera enkäter för att få en så bred spridning som möjligt mellan studenter, 

vilket kan bli svårt vid intervjuer och liknande datainsamlingsmetoder när man samlar in data 

från ett färre antal individer än just vår strategi.  

 

2.2 Datainsamlingsmetodik 
 

Vi har med hjälp av en enkät tagit reda på studenters åsikter kring loggning av datatrafik. Vi 

valde att använda oss av denna metod för att få en överblick kring vad studenter tycker, där vi 

i enkäten använt oss utav både öppna och stängda frågor.  

 

Med öppna frågor menar man att respondenten själv har möjligheten att välja vad de vill svara 

i ett textfält. Det är viktigt att tänka på att man inte lämnar för lite plats, då det kan bli 

frustrerande för en respondent som vill utveckla sitt svar ännu mer (Oates, 2012), men 

samtidigt  måste man tänka på att om det finns för mycket plats kanske respondenten låter bli 

att skriva något över huvudtaget för att den känner en för stor press på att motivera mycket.  

 

Stängda frågor är de frågor där respondenten får välja ur en fördefinierad lista med 

svarsalternativ. Det är även viktigt att frågorna inte blir för långa, då det kan leda till att de 

blir svåra att förstå av respondenten. Man bör tänka på att inte göra frågorna längre än 20 ord, 

men där man behåller de tillräckligt långa för att göra det tydligt vad man vill åstadkomma 

med enkäten. (Oates, 2012) 

 

Enkäten är skapad i enlighet med de principer som Oates(2012) beskriver, och handlar om hur 

man skall utforma en enkät: 
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En av de första punkterna handlar om att det är viktigt att tänka på att enkäten skall vara 

självadministrerad, det vill säga att respondenterna själva, utan påverkan av den som utformat 

enkäten, kan svara på enkäten i egen takt. Exempel på element som kan tänkas influera 

respondentens svar vid en icke självadministrerad enkät är tonläge och kroppsspråk hos den 

som ställer frågorna. (Oates, 2012) 

 

För att få en tillräcklig svarsfrekvens på enkäten, kan man även ge en kortare introduktion till 

undersökningens syfte, samt vad man önskar uppnå med den. (Oates, 2012) Vi applicerade 

detta på vår enkät genom att i början av denna presentera oss själva och syftet med enkäten 

(se bilaga 1), för att sedan gå vidare med att förklara de begrepp som kunde vara svåra att 

förstå om man inte var insatt i ämnet. 

 

2.2.1 Pilotstudie av enkät 
 

Vi började med en pilotstudie på ett färre antal respondenter än det slutliga utskicket, där vi 

bad om konstruktiv kritik på enkäten som vi skapat. En pilotstudie är en studie man gör på en 

mindre population, och är bra att använda när man vill stärka kvalitén på exempelvis en enkät 

och se eventuella svårigheter personer har att förstå begrepp och frågor i enkäten.  

(Oates, 2012)  

 

Pilotstudien var i första hand riktad till personliga kontakter vid universitetet och var öppen i 

två dagar, som resulterade i totalt nio svar av nio tillfrågade, som vi valt att exkludera i 

uppsatsen eftersom detta resultat inte är relevant för vår undersökning, i och med att vi ville ta 

reda på hur de tänkte när de svarade på enkäten, inte vad de valde att svara. För att 

åstadkomma detta bad vi de först att svara på enkäten, för att sedan gå vidare med en 

individuell intervju angående eventuell förbättring som kunde göras på enkäten.  

 

Utifrån de synpunkter vi fick från intervjuerna så uppdaterade vi enkäten genom att lägga till 

flera svarsalternativ på vissa frågor, samt omformulera frågor för att göra det klarare för 

respondenten att förstå vad vi vill uppnå med frågan. 

 

Några av dessa förändringar var bland annat att lägga till “Vet ej” som svarsalternativ på 

fråga fem, sex och sju. Sedan valde vi att även ändra skalan på fråga två, som tidigare gick 

från “Dåligt” till “Mycket bra”, för att nu gå från “Mycket dåligt” till “Mycket bra”. Vi 

gjorde även flera mindre förbättringar och omformuleringar för att underlätta för de individer 

som inte är tillräckligt insatta i ämnet så att de nyckelbegrepp som t.ex metadata blir klarare.  

 

Efter dessa förbättringar gick vi vidare med det slutgiltiga utskicket av den färdigställda 

enkäten, som ligger till grund för vårt resultat.  

 

2.2.2 Enkätutskick 
 

Detta utskick resulterade i totalt 148 svar, och enkäten var öppen att svara på i 14 dagar, från 

och med den sjunde maj tills det att enkäten stängde den 21:a maj. Vi kunde tydligt se att 

majoriteten av respondenterna valde att svara under de två första dagarna som den var 

tillgänglig.               
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Det är detta utskick som ligger till grund för vår analys, och vi vände oss framförallt mot 

större Facebook-grupper bestående av studenter vid Uppsala universitet. I grupperna så 

skapade vi ett inlägg där vi gav en kort presentation om oss själva, och länkade direkt till 

enkäten som fanns att svara på online. Eftersom uppsatsen behandlar Internet-frågor så tyckte 

vi att det passade bra att gå ut med enkäten direkt på Internet istället för att skapa en 

pappersversion, vilket är ett billigt och snabbt sätt att få svar på en enkät. (Oates, 2012).  

 

I enkäten, som finns att se i bilaga 1, har vi förrutom frågor även tre stycken textfält där vi 

lämnat plats för motivering från respondentens sida i hur de tänkt vid valet i en fråga. Fråga 

tre, fyra och fem är de frågor som tillhandahåller ett sådant fält. 

För att uppnå validitet har vi bland annat inkluderat några vanligare typer av metadata, t.ex 

meddelanden och nedladdning, för att sedan lämna rum åt respondenten att nämna andra 

kategorier av datatrafik. 

Enkäten skapades med hjälp av Google Forms, som är en gratis webbtjänst för att samla in 

data, (Google, 2015) där vi sedan sparat resultaten i ett excel-ark och fortsatt genom att 

översatta en del av vår data manuellt för att göra mer statistiska analyser i SPSS. 

 

2.2.3 Urval 
 

Vi valde studenter eftersom de alla har tillgång till samma nätverk(UpUnet) och det är möjligt 

att åsikterna beror på vilken typ av nätverk det handlar om, därför har vi i vår enkät även 

inkluderat en fråga som behandlar detta(se bilaga 1). I avtalet som man skriver på när man 

skapar ett konto på UpUnet står det även att de får logga trafik över nätverket, och ibland 

får  användare på nätverket varningsbrev efter att de fildelat upphovsrättsskyddat material. 

Dessa varningsbrev får man eftersom loggarna som sparas hjälper till  att para ihop en 

användare mot bland annat tidpunkt och IP-adress, vilket tyder på att en övervakning sker på 

nätverket. Enkäten skickades ut till två större slutna Facebook-grupper, ekonomer och 

systemvetare, bestående av totalt ca 5200 personer, dock är det svårt att veta exakt hur många 

som faktiskt sett den. Dessa grupper valdes på grund av deras storlek, för att få en fullgod 

mängd kvantitativ data. Båda dessa grupper består även av studenter vid Uppsala universitet 

som vi riktat oss till. 

 

2.3 Dataanalysmetodik 
 

Vid analys av enkätresultaten har vi använt oss utav Google Forms egna inbyggda verktyg 

som visar både procentsats och antal respondenter som svarat på respektive svarsalternativ.  

 

Sedan för att kunna se mer avancerade mönster mellan flera frågor, så har vi tagit hjälp av 

datorprogrammet SPSS, som är ett verktyg utvecklat av företaget IBM till för att samla in och 

analysera data av olika slag. (IBM SPSS Statistics, 2015) 
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2.3.1 Korstabulering 

 

Vi har använt oss av korstabulering som är ett verktyg för att statistiskt kunna analysera 

relationer mellan olika variabler av kategorisk data, där man med kategorisk data menar 

information som vanligtvis ej räknas inom samma kontext. I vårt fall jämför vi till exempel 

medvetenhet av att metadata loggas i förhållande till vad studenter tycker om detta, på en 

skala ett till fem. Man kan då med hjälp en korstabulering visa hur frekvent svaren är per 

fråga. (Crosstabulation definition, 2015) 

 

Vi valde denna metod för att kunna se eventuella samband mellan frågor som vi anser 

relevanta att jämföra, som kommer att presenteras i analyskapitlet. 

 

2.4 Forskningsparadigm 
 

Den paradigm vi har använt oss utav är positivism. Denna paradigm grundar sig i bland annat 

användandet av hypoteser och objektivitet, med kvantitativ datainsamling och analys som den 

dominerande metoden. (Oates, 2012) 

Med objektivitet menas att forskaren är neutral och objektiv i sin studie och observerar 

resultaten på ett opartiskt sätt, det vill säga kunskapen man som forskare har ska inte kunna 

påverka resultatet av en studie. (Oates, 2012) I vårt fall är vi som systemvetare redan till stor 

del medvetna om att övervakning på Internet sker samt hur det fungerar, därför är det viktigt 

att inte låta denna kunskap influera studiens kvalitet. För att säkerställa att samtliga 

respondenter i undersökningen förstår vad vi menar t.ex datatrafik, har vi gett en kort 

introduktion till ämnet i början för att underlätta för samtliga studenter som deltog i 

undersökningen.  
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3 Teori 
 

Detta kapitel täcker tidigare forskning som gjorts inom ämnet och de teorier som varit 

relevanta för uppsatsen, samt vilka fördelar som finns med övervakning på Internet. 

 

3.1 Tidigare forskning 
 

För att hitta eventuell tidigare forskning inom området har vi sökt i databaser Google Scholar, 

SCOPUS och Science Direct, med sökorden “personlig integritet”, “internetövervakning” och 

“loggning av datatrafik”, ” integritet på Internet”, ” Internet surveillance benefits” 

Första delen av sökningen resulterade i tiotusentals träffar, så därför valde vi att begränsa oss 

till ett 10 års span, det vill säga all forskning mellan år 2005 och 2015, eftersom den tekniska 

utvecklingen ständigt utvecklas samt att nya lagar stipuleras , som till exempel IPRED-

lagen(Intellectual Property Rights Enforcement Directive), som trädde i kraft år 2009, vars 

syfte är att underlätta ingripande gentemot fildelning. (IPRED-lagen, 2015) 

Utifrån detta så kunde vi överskådligt gå igenom titlarna och välja ut de mest intressanta, där 

vi sedan fortsatte sökningen genom att läsa igenom sammanfattningarna av de studier som vi 

fann relevanta för vår forskning. Vi fokuserade på de studier som innefattade fördelar med 

internetanvändande och de undersökningar som behandlade integritet. 

Med hjälp av dessa parametrar kom vi fram till att det har utförts tidigare forskning om 

integritet i relation till Internet där bland annat en studie som gjordes år 2011 som behandlade 

individers attityder om personlig integritet på Internet och om de gör något för att skydda sin 

integritet. De undersökte även eventuella skillnader i synen på integritet över Internet jämfört 

med i det verkliga livet. (Nandorf & Lindholm, 2011) 

 

Till skillnad från tidigare undersökningar som denna så har vi valt att inrikta oss på att 

undersöka ett universitetsnätverk, där man för att kunna använda det måste skriva under ett 

avtal som säger att trafik över nätverket loggas och därmed fokusera på vad studenter har för 

åsikter om detta och ifall de är medvetna om denna loggning av metadata. Därav blir vår 

studie unik i den bemärkelsen att vi vill undersöka uppfattningar om integriteten hos studenter 

där loggning av datatrafik är tillåtet enligt avtalets villkor. (Uppsala universitet, 2015) 

  

Även om internetövervakning till en viss mån kan vara kränkande gentemot en individs 

integritet finns det ett syfte med det. Det huvudsakliga syftet är att stoppa och/eller motverka 

att terrorism och annan kriminell aktivitet sker, och är riktad mot individer och organisationer 

som är misstänkta för detta. Exempelvis skulle man i dessa fall kunna övervaka en 

organisation redan i planerings- och forsknings-fasen, samt övervaka eventuell 

kommunikation inom dessa organisationer (Brown & Korff, 2009) 
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3.2 The Restricted Access Theory 

 
Denna teori handlar om innebörden av integritet och hur det uppnås. Med teorin menas att 

integritet uppnås först när man kan förhindra andra individers tillgång till din privata 

information, där information i detta fall motsvarar datatrafik som genereras vid användandet 

av UpUnet, i form av exempelvis IP-adresser och tidstämplar. För att lyckas uppnå personlig 

integritet av information är det viktigt att man etablerar olika “zoner” av integritet, det vill 

säga olika kontext som kan påverka hur integritet uppnås. (Himma & Tavani, 2008) 

 

De zoner som vi talar om är exempelvis hur privatägda kontra statligt ägda 

bredbandsoperatörer behandlar information om en individ. I denna uppsats identifierar vi 

eventuella faktorer som studenter använder sig av i förhållande till dessa zoner, som ligger till 

grund för deras åsikt i den specifika frågan.  

 

Det finns dock svagheter med denna teori eftersom det kan vara svårt att skilja åt publika och 

privata zoner, och Himma & Tavani menar att det alltid kommer finnas någon grad av 

integritet i och med att det oavsett hur publik din information är, kommer att finnas människor 

som inte har fysisk tillgång till den. En annan nackdel med teorin är att den ofta underskattar 

den kontroll man har över informationen som finns om en själv. Med detta menas att man har 

förmågan att kontrollera flödet av sin personliga information, men det kan vara svårt att 

begränsa tillgång till den. 

 

Vi har valt att använda oss av denna teori för att få en bättre förståelse av vad integritet 

innebär och för att identifiera de eventuella faktorer som påverkar zonerna, som ligger till 

grund för studenternas åsikter. En annan teori som är nära kopplad till The Restricted Access 

Theory är The Control Theory, där man menar att personlig integritet är direkt kopplat till att 

ha kontroll över den informationen som finns om en själv. En av orsakerna till att vi har valt 

att exkludera The Control Theory i uppsatsen är att vi inte tittar på huruvida betéendet hos 

studenter ändras beroende på om de är medvetna om att datatrafik loggas eller ej.  

(Himma & Tavani, 2008) 

 

En tidigare studie som använt sig av The Restricted Access Theory är ”Personlig integritet på 

Internet - En studie om attityder”. I deras studie använder de sig av en kombination av denna 

teori och The Control Theory, som kallas The Control/Restricted Access Theory, som kort 

beskrivet innebär en kombination av dessa två, som behandlar både den kontroll man har över 

informationen om sig själv och vilken tillgång andra har till den. Vår studie är annorlunda i 

den mån att vi undersöker de faktorer som påverkar hur en student tolkar sin personliga 

integritet, medans deras studie fokuserar på vikten av att behålla sin personliga integritet på 

Internet samt om, och hur man skyddar sig. 
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4 Empiri 
 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten av enkätutskicket. I resultaten som presenteras har vi 

valt ut några få av dessa kommentarer som vi kommer att diskutera vidare i analys av resultat.  

 

4.1 Medvetenhet hos studenterna 
 

Då man installerar ett program eller besöker en webbsida, så accepterar man ofta ett avtal, där 

man accepterar t. ex övervakning. Det visar sig dock enligt senare undersökningar, att färre än 

åtta procent av befolkningen faktiskt tar sig tid till att läsa igenom dessa avtal. (Sauro. J(2011, 

11 januari)) 

 

Vi tyckte därför att det vore intressant att fråga studenterna ifall de visste att loggning sker på 

UpUnet, i och med att man skriver på ett avtal som tydligt säger att universitetet har tillåtelse 

att logga datatrafik, som vi även tidigare nämnt i uppsatsen. Det är viktig att poängtera att vi i 

enkäten begränsat ordet datatrafik till att specifikt betyda loggning av metadata för att 

underlätta för respondenten. 

 

1. Känner du till att datatrafik loggas när du använder dig av Uppsala Universitets 

bredbandsnät och vid behov kan läsas utav personal? 
 

 

 

 

 

Figur 2 

Utifrån resultatet kan vi se att 74 studenter svarade att de inte känner till att datatrafik loggas, 

och nästan lika många(73) svarade att de kände till det. 
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Figur 3 

Figur 4 

4.2 Åsikter hos studenterna 
 

Nedan presenterar vi den del av enkäten som täcker frågor som relaterar till integritet, där vi 

använt oss utav en blandning av skalor, flervalsfrågor och frågor där man enbart kan välja ett 

svar.  

 

2. Vad tycker du om att datatrafik loggas och kan läsas vid behov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 3 ser vi att majoriteten av studenterna valde det lägsta möjliga alternativet på skalan, 

det vill säga “Mycket dåligt”, där antalet  var 77 studenter (52,4 procent). Detta leder oss till 

nästkommande fråga i enkäten, där studenterna har valet att välja en eller flera alternativ 

beroende på deras åsikt gentemot loggning av datatrafik: 

 

3. Vilken typ av datatrafik tycker du är okej att logga? 

 

 
 

 

Figur 4 visar att 89 studenter har valt alternativet “Ingen datatrafik är okej att logga”, medan 

resterande studenter valt ett eller flera av de fyra första alternativen. De studenter som denna 

fråga valde alternativet “Annan typ av datatrafik” har fått möjligheten att motivera deras val, 

och resulterade i flera intressanta kommentarer, bland annat: 

 

“Datatrafik skapad för att skada nätverket.” 

 

“Vad jag söker på, vilka länder/platser jag loggar in ifrån.” 
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Figur 5 

“Jag tycker inte att det är okej att logga individuell trafik, såvida det inte görs till 

exempel vid specifik misstanke om brott (se nedan). Däremot är det en annan sak om 

man loggar data i aggregat, som inte kan spåras till enskild användare, för att se vad 

som händer i nätverket överlag. Jämför: det är inte okej att spåra hur en privatperson 

åker bil varje dag bara för att med hjälp av satelliter, men det är okej att räkna 

antalet personbilar som passerar Carolinabacken.” 

 

Utifrån textsvaren på denna fråga syns många intressanta exempel på typer av datatrafik som 

studenterna tycker är acceptabelt att logga, där majoriteten som svarat i dessa fält tycker att 

olika former av skadlig datatrafik klassas som acceptabelt att logga.  

 

4. Anser du att loggning av datatrafik kan vara acceptabelt i vissa situationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 5 ser man att så många som 116(78,9 procent) av studenterna svarade det första 

alternativet, “Ja, vid grövre brott och dylikt”, medan resterande 31 studenter valde ett av de 

andra tre alternativen. Även på denna fråga fanns det möjlighet för motivering som kan ses 

utifrån enkätens struktur (se bilaga 1), vilket resulterade i bland annat följande kommentarer: 

 

“Mer brottslighet än vad som specificerats i svaren. Det behöver inte vara 

barnpornografi eller terrorbrott, finns det en specifik misstanke om brott, även om det 

är av mer ringa art, bör det finnas möjlighet att på polisens begäran avlyssna 

trafiken.” 

 

“Grova brott är en bra anledning. Tycker även att det kan vara okej om datan 

används för att utvärdera/öka kvaliteten på tjänsten, men då ska den vara 

anonymiserad.” 

 

I motiveringarna som lämnats på denna fråga ses blandade åsikter, där vi kan se att vissa 

studenter anser det acceptabelt att logga datatrafik vid alla typer av kriminell aktivitet, det vill 

säga inte bara grövre brott. Vi ser även att det finns studenter som tycker det är acceptabelt att 

logga datatrafik som kan hjälpa till att utvärdera och/eller öka kvalitén på tjänsten om denna 

trafik är anonym. 
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Figur 6 

5. Skulle din åsikt påverkas ifall det gällde något annat bredbandsnät än just UpUnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 6 kan man se att merparten, 101 av studenterna svarat “Nej”, 27 svarat “Ja” och 

resterande 19 av studenterna har svarat “Vet ej”. Bland de studenterna som svarade “Ja” har 

det lämnats flera motiveringar, som bland annat ser ut så här: 

 

“Det vore ännu värre/kränkande om ett större företag gjorde det.” 

 

“Hade jag betalat för min uppkoppling hade jag självklart valt en leverantör som 

respekterar min rätt till anonymitet på nätet. Den här tjänsten erbjuds utan kostnad av 

universitet och då är det upp till individen att ha någorlunda koll på villkoren innan 

man kopplar upp sig.” 

 

”Jag litar ändå mer på universitets nät än privata leverantörer, så mina åsikter hade 

varit ännu starkare om det varit en privat leverantör. 

 

Utav de 18,4 procent som svarat att deras åsikt skulle påverkas om det gällde ett annat 

bredbandsnät kan vi se att huvudorsakerna till detta är bland annat att UpUnet är gratis, där 

studenterna menade att man som individ har ett ansvar att läsa avtalen innan man ansluter sig 

till nätverket. (Uppsala universitet, 2015) Sedan svarade flertalet studenter att det skulle vara 

annorlunda ifall det gällde ett mindre, privat nätverk, på t.ex arbetsplatsen eller i hemmet. 

 

Nedan följer en frekvenstabell av de motiveringar som studenter angett på denna fråga. Totalt 

svarade 20 studenter i detta fält och med hjälp av kodning har vi kategoriserat de åsikter som 

studenterna huvudsakligen angav i fältet. Utifrån de svar vi fick valde vi att dela in de i 

kategorierna ”Kostnad”, ”Myndighet” och ”Övrigt”. Analysen av denna frekvenstabell 

kommer att diskuteras senare i uppsatsen. 

 

 

 

 

Kategoriseringen vi utförde resulterade i att fem studenter svarade att deras åsikt beror på 

kostnaden av att använda nätverket. Sju studenter angav att typen av bredbandsoperatör, som i 

detta fall är en myndighet, spelar roll, och resterande åtta studenter som svarade angav andra 

orsaker.  

Figur 7 
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Figur 8 

Figur 9 

 

6. Ifall du hade möjligheten att begära ut all datatrafik som loggats om dig, skulle du 

göra det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 visar på en någorlunda jämn fördelning mellan studenterna, men en större andel, 65 

studenter, har svarat “Ja” på denna fråga, 39 svarade “Nej” och 43 stycken svarade “Vet ej”. 

 

7. Ifall du hade möjligheten att begära ut all datatrafik som loggats om dig, skulle du 

isåfall vara mer positiv inställd till att datatrafik loggas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 visar att en majoritet bestående av 95(64,6 procent) studenter har svarat “Nej” när de 

blivit tillfrågade denna fråga. Utifrån samma figur kan man se att 23 svarat “Ja”, och 29 har 

svarat “Vet ej”. 
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5 Statistisk analys 

På de resultat vi sammanställt utförde vi även ytterligare statistisk analys för att kunna tolka 

dessa på en djupare nivå, och presenteras i form av korstabulering nedan. 

5.1 Korstabulering 
 

Totalt utförde vi tre stycken korstabuleringar mellan de frågor som vi fann intressanta att se 

eventuella samband mellan. Vi började med en korstabulering(se figur 10 och bilaga 2) på 

följande frågor utifrån de resultat vi fått: 

 

1. Känner du till att datatrafik loggas när du använder dig av Uppsala Universitets 

bredbandsnät och vid behov kan läsas utav personal? 

 

2. Vad tycker du om att datatrafik loggas och kan läsas vid behov? 

 

 
Figur 10 

Vi kunde se ett samband mellan de studenter som på fråga nr. 1 svarat att de ej var medvetna 

om att loggning av datatrafik skedde, och de som på fråga nr. 2 hade kryssat i det lägsta 

möjliga alternativet på skalan som representerade “Mycket dåligt”.  

 

Detta betyder alltså att en del av de studenter som redan var medvetna om att loggning sker, 

hade en mer positiv inställning till detta, gentemot de som inte var medvetna om 

övervakningen.  

 

 

I nästa korstabulering som finns att se i figur 11 och bilaga 3, utförde vi en analys på följande 

frågor: 

 

2. Vad tycker du om att datatrafik loggas och kan läsas vid behov? 

 

      5.   Skulle din åsikt påverkas ifall det gällde något annat bredbandsnät än just UpUnet? 
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Figur 11 

 

I denna analys kunde vi se en markant skillnad i de studenter som svarat “Nej” på fråga nr. 5 

gentemot de som svarat “Ja” eller “Vet ej”. De som svarade “Nej” hade i de allra flesta fall 

även valt det lägsta möjliga alternativet på fråga nr. 2, det vill säga alternativ 1: “Mycket 

dåligt”.  

 

Eftersom studenter skriver på ett avtal vid skapande av konto på UpUnet, så är det intressant 

att ett så pass stort antal ändå svarat att det inte skulle spela någon roll om det var ett annat 

nätverk, och att deras åsikt inte skulle påverkas.  

 

De studenter som tycker att övervakning är mer positivt har en mycket jämnare fördelning 

över svarsalternativen i fråga nr. 5, vilket kan tolkas som att de litar mer på Uppsala 

universitet som bredbandsoperatör än andra operatörer. 

 

Den sista korstabuleringen vi utförde var på följande frågor, och syns nedan i figur 12 och går 

även att se i bilaga 4: 

 

6.    Ifall du hade möjligheten att begära ut all datatrafik som loggats om dig, skulle du    

göra det? 

 

 7.    Ifall du hade möjligheten att begära ut all datatrafik som loggats om dig, skulle du      

isåfall vara mer positiv inställd till att datatrafik loggas? 

 

 
Figur 12 

Utifrån denna analys kan vi se att ett samband existerar mellan de som svarat att de skulle 

begära ut datatrafiken, och de som i detta fall skulle vara mer positivt inställda till att 

loggning sker i detta fall.  
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De studenter som svarat ”Ja” i fråga nr. 6 svarar oftare även ”Ja” i fråga nr. 7 än de som 

svarar ”Nej” i fråga nr. 6, vilket säger att en större del av de som skulle begära ut den loggade 

datatrafiken om sig själva, även skulle vara mer positivt inställda till att övervakning sker. 

 

Vår tolkning av detta är att de studenter som skulle begära ut den loggade datatrafiken, blir 

mer medvetna än innan om exakt vilken typ av datatrafik som loggas, vilket gör att de blir 

mer positivt inställda till en loggning i och med att de kan begränsa övervakningen utifrån 

deras användande av nätverket i framtiden. 
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6 Analys och tolkning av resultat 
 

Utifrån resultaten kan vi se att en klar majoritet generellt är emot all loggning av datatrafik, 

där de menar att det enbart skulle vara acceptabelt där misstanke om grövre brott och 

kriminell aktivitet redan föreligger, medan de tycker att ingen typ av övervakning bör ske om 

denna misstanke inte existerar. I resultatet såg vi att ungefär hälften av studenterna redan var 

medvetna om att loggning av datatrafik sker på nätverket, vilket betyder att vår hypotes som 

vi nämnde tidigare i problemformuleringen inte stämde. I början av studien trodde vi att ett 

mycket mindre antal studenter faktiskt var medvetna om att denna typ av övervakning skedde. 

 

Utifrån motiveringarna som getts(se resultat) har vi även identifierat ett antal faktorer som 

påverkade hur studenter såg på deras personliga integritet när de använde sig av UpUnet, det 

vill säga i vilken mån de ansåg att de blev kränkta. De två faktorer vi lyckades identifiera 

utifrån dessa kommentarer var följande: 

 

1. Kostnad för att använda sig av UpUnet. 

 

Eftersom UpUnet är gratis att använda kunde vi se att flertalet studenter angett detta 

som motivering när de svarat att deras åsikt skulle påverkas om det gällde ett annat 

bredbandsnät. Med detta menas att eftersom tjänsten är gratis, så anser studenterna det 

fel att ställa krav på UpUnet som erbjuder detta. 

 

2. Uppsala universitet som myndighet i jämförelse med en privat bredbandsoperatör. 

 

På grund av att Uppsala universitet är en myndighet, så anser flera studenter att det är 

en stor skillnad gentemot om det skulle vara en prviat bredbandsoperatör. Utifrån de 

kommentarer vi analyserat har vi sett att studenterna litar mer på en myndighet då det 

gäller internetövervakning. 

 

Dessa två faktorer anser vi kan påverka de personliga zoner som studenter har för att uppnå 

personlig integritet. Detta på grund av att flertalet av studenterna i vår undersökning anser att 

ett kostnadsfritt nätverk har mer rätt att logga datatrafik, där man som student inte har rätt att 

ställa samma krav som om det vore ett nätverk man betalar för. På grund av att Uppsala 

universitet är en myndighet anser även studenterna att det går att lita på Uppsala universitet 

mer än t.ex en privatägd bredbandsoperatör. 
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7 Slutsats och diskussion 
 

Den frågeställningen som vi ställde och som låg till grund för uppsatsen var: 

 

Vilka åsikter har studenter vid Uppsala Universitet kring att datatrafik loggas över UpUnet? 

 

Utifrån resultatet kan vi nu svara på denna frågeställning med att majoriteten av studenter vid 

Uppsala universitet som har svarat på vår enkät har en negativ inställning gentemot loggande 

av datatrafik på UpUnet.  

 

Ett samband som vi identifierade med korstabuleringarna var att de studenter som tyckte att 

övervakning var negativt, oftast inte var medvetna om att övervakning skedde, vilket kan bero 

på en brist från studentens sida, som inte läste igenom avtalet vid skapande av konto till 

UpUnet. 

 

Syftet med uppsatsen var att göra en kartläggning om hur studenters ställningstaganden till 

loggning av datatrafik ser ut i dagsläget. Vi lyckades med denna kartläggning visa på 

studenters åsikter och medvetenhet om loggning av datatrafik, och har i samband med detta 

även identifierat två huvudsakliga faktorer som påverkade en students personliga zoner som 

relaterar till vår teori. Syftet är även nära kopplad till vår frågeställning och eftersom vi har 

lyckats svara på vår frågeställning har vi även uppnått syftet med uppsatsen. 

 

7.1 Kritik av metod 
 

Vid enkätutskicket valde vi att rikta oss enbart mot studenter vid olika grupper på det sociala 

mediet Facebook och personliga kontakter vid Uppsala universitet. Då vi inte i resultatet kan 

se vilken grupp som en respondent tillhörde, så är det omöjligt att se hur många som var 

systemvetare respektive ekonomer som svarade på enkäten. Vidare kan man även diskutera 

ifall antalet grupper som vi valde att rikta oss till var vagt, dock var populationen i dessa 

grupper tillräcklig för att utföra vår undersökning. 

 

En annan viktig del av enkäten som kunde varit intressant att se var ifall respondenterna hade 

ändrat sina svar efter att de kommit till en viss fråga, och isåfall hur det påverkade deras åsikt.  

 

Ytterligare en punkt vi kom fram till efter analysen av enkätsvaren var att de studenter som 

svarat ”Nej” på fråga nr. 5 även skulle behövt ett fritextfält för att motivera deras svar, i och 

med att det var så pass många studenter som faktiskt svarade ”Nej” på denna fråga. Därför 

skulle det vara intressant att se varför de svarat på detta vis, t.ex beror det kanske på att 

Uppsala universitet är en myndighet som täcks av offentlighetsprincipen och har lättare att 

lämna ut uppgifter. 
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7.2 Framtida forskning 
 

Den empiri som vi använt oss av och som har legat till grund för undersökningen var relevant 

för att svara på de frågor vi initialt ställde. Dock kan det diskuteras huruvida vi kunde 

undersöka betéendet hos de studenter som är medvetna om att en loggning av datatrafik sker, 

vilket hade varit intressant att koppla till teorin “The Control Theory” som vi valde att bortse 

ifrån i denna uppsats.   

 

För att kunna se hur studenters betéende eventuellt påverkas av att dom är medvetna eller 

omedvetna om övervakning på nätverket skulle man kunna forska vidare på hur de ändrar sitt 

betéende bereonde på detta. Exempelvis skulle det vara intressant att se om de undviker 

specifika typer av webbsidor, eller avstår ifrån att ladda ner filer illegalt över nätverket. 

Den teori som vi använde har dock varit till stor hjälp för att förstå innebörden av ordet 

integritet i relation till information om en individ, men som nämnt ovan hade det även varit 

intressant att undersöka skillnader i betéendet hos studenter då de är medvetna om en 

loggning. 

 

Det skulle även vara intressant att utveckla ett eget enkätsystem för att inkludera funktioner 

som bland annat kan se ifall en respondent har ändrat sina svar, samt när i enkäten de gjort 

detta och vad resultatet blev.  

För att lösa ovan nämnda problem i vår metod skulle man ha kunnat inkludera en fråga i 

början av enkäten där man väljer vilket program man studerar vid Uppsala universitet, och 

man skulle även kunnat inkludera en fråga som behandlar respondentens ålder, så att vi kan se 

om det finns några generella skillnader mellan studenter i olika åldrar eller om åsikterna är 

detsamma oberoende av detta. 
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