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Sammanfattning: 

 

De största sociala medierna saknar funktionalitet för att hjälpa användarna göra ett medvetet 

val när de delar personlig information. Det behövs stödjande funktionalitet för användaren så 

att hen inte delar mer än hen är bekväm med. Denna studie utvecklar och utvärderar hur 

integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet skulle kunna se ut för sociala medier. Prototyper 

utformades utifrån de sju krav för verktyg för integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet som 

tagits fram av Pötzsch (2008) och baseras på påminnelser. En användarstudie utfördes där 

deltagarna fick bedöma om prototyperna uppfyllde kraven samt välja vilka de subjektivt 

uppskattade mest. I denna uppsats presenteras de två prototyper, en för insamling av intentioner 

och en för påminnelse av dito, som i högst grad uppfyllde kraven och blev mest uppskattade av 

studiedeltagarna. Prototyperna är inte färdiga mallar, de bör förbättras och förslag för detta 

inkluderas. Ett eventuellt problem uppdagades gällande Pötzschs krav; hur kan det garanteras 

att användaren påminns innan utlämning av information om påminnelsen inte får störa 

användaren? 
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Abstract: 

 

Today’s largest social medias lack functionality aimed at helping users make a conscious 

decision when disclosing private information. To avoid that the users share more information 

than they’re comfortable with, supporting functionality needs to be put in place. This study 

develops and evaluates how functionality aimed at increasing privacy awareness could look 

like. Pötzsch’s (2008) seven requirements on tools to support privacy awareness through 

reminders of intentions were used to develop prototypes. A user study was then carried out in 

which the participants were asked to answer questions regarding which of the requirements 

each prototype filled, as well as providing their subjective feelings about the prototypes. The 

two prototypes, one for collection of intentions and one for reminders of ditto, that met the most 

requirements and were most appreciated by the respondents are presented in this paper. These 

prototypes are not fully developed; they need improvements, suggestions for this are included. 

One possible problem was revealed regarding Pötzsch’s requirements; how can it be guaranteed 

that the user is reminded before disclosure of information if the reminder isn’t allowed to 

interrupt the user? 
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1 Inledning 

I kommande kapitel presenteras målet med studien tillsammans med bakgrund, tidigare 

forskning och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Den här studien har sin grund i integritet, integritetsparadoxen och integritetsmedvetenhet. 

Följande koncept presenteras här. 

1.1.1 Integritet (Privacy) 

När vi skriver om integritet syftar vi på den bredare engelska termen privacy. Pötzsch (2008) 

beskriver att det finns olika typer av integritet och tar upp två typer som är av relevans vid 

denna typ av forskning. 

 

Den första typen hanterar den personliga sfären och består av rätten att vara ensam eller att bli 

lämnad ifred. Den beskriver att en individs egna tankar, egendomar och handlingar är privata 

och hemliga men innefattar även att den mängd data om andra som flödar emot individen kan 

komma att störa denne. (ibid., s 227) 

 

Den andra typen används ofta av datavetare och brukar kallas informationsintegritet 

(information privacy, egen översättning). Den beskriver rätten att välja vilken data om en själv 

som vilka personer har tillgång till. Definitionen lägger vikt vid kontroll över information om 

individen samt dennes konversationer och handlingar. (ibid.) 

1.1.2 Integritetsparadoxen (Privacy Paradox) 

Norberg, Horne och Horne (2007) konstaterar att det finns en diskrepans i vårt beteende i 

jämförelse med våra intentioner vid delning av något som rör vår integritet. (ibid., s 117)  

Studien krossar den tidigare föreställningen om att vårt beteende styrs av våra intentioner. Den 

visar istället att även om uppfattad risk vid delning av information påverkar våra intentioner så 

är det förtroendet för mottagaren, företag eller individ, som påverkar vårt faktiska beteende 

gällande utlämning av information. (Norberg et al., 2007) Detta koncept visualiseras i figur 1 

där man kan se en tydlig separation av intention och faktisk delning av information. 

 

Integritetsparadoxen pekar på glappet mellan vad en person har för avsikt att dela med sig av 

och vad hen faktiskt lämnar ut och bevisades av Norberg et al. (2007) under namnet privacy 

paradox. Integritetsparadoxen innebär således att trots att en individ har deklarerat sina 

intentioner för beteende i en viss situation påverkas inte användarens faktiska beteende av dessa 

intentioner.  
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Figur 1 - Konceptuell modell över hur integritetsparadoxen fungerar. (Källa: Norberg et al., 2007) 

1.1.3 Integritetsmedvetenhet (Privacy Awareness) 

Pötzsch (2008) introducerar integritetsmedvetenhet (privacy awareness) som handlar om 

huruvida och till vilken grad en individ är medveten om ett antal faktorer som relaterar till 

delning av personlig information och inkluderar följande: 

“[...] privacy awareness of an individual encompasses the attention, 

perception and cognition of: 

− whether others receive or have received personal information about 

him/her, his/her presence and activities, 

− which personal information others receive or have received in detail, 

− how these pieces of information are or may be processed and used, and 

− what amount of information about the presence and activities of others 

might reach and/or interrupt the individual.” (Pötzsch, 2008, s 228) 

 

Pötzsch (ibid.) menar att integritetsmedvetenhet är ett sätt att motverka integritetsparadoxen. 

Medvetenhet baseras på uppmärksamhet, uppfattning och kognition av både fysiska och icke-

fysiska objekt. Medvetenheten sjunker, för att sedan försvinna, när individen slutar stimuleras. 

Information från människor eller omgivningen skapar fortsatt stimuli. Integritetsmedvetenhet 

handlar i detta sammanhang främst om att vara medveten om vilka som tar del av information 

om en själv och ens aktiviteter samt hur den informationen behandlas och används. (ibid.) 

1.2 Problemformulering/Kunskapsbidrag 

Information har aldrig varit så eftertraktat som det är idag och det blir allt vanligare att tjänster 

samlar in och blottar användarnas information (Omoronyia et al., 2013, s 632). Sociala medier, 
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exempelvis Facebook eller Twitter, tillåter användaren att skapa en digital profil för sig själv 

genom vilken de kan återuppbygga, behålla och skapa nya kontakter med andra som skapat 

profiler på samma sociala media. Funktionaliteten har blivit högst populär och de största 

aktörerna har samlat stora användarbaser. Twitter har 310 miljoner aktiva användare varje 

månad (Twitter, 2016) och Facebook besöks varje månad av 1.6 miljarder användare, varav en 

miljard besöker tjänsten varje dag (Facebook, 2016).  

 

Dessa tjänster samlar in otroliga mängder data genom användarna. Google samlar in 

information om vilka aktiviteter användarna utför, materialet de skapar och information om 

dem (Google, n.d.). Facebook (2015) samlar in motsvarande information via både egna tjänster 

och tredjehandsleverantörer samt betalningsinformation och vilka användarna interagerar med  

och mycket mer.  

 

Vi lever i ett informationssamhälle där de flesta människor dagligen är uppkopplade mot 

Internet, exempelvis för att köpa produkter, läsa nyheter eller hålla kontakten med vänner; 

möjligheterna är oändliga. Var man än vänder sig på Internet så finns det tjänster och företag 

som ber användaren om information, ofta i utbyte mot något sorts erbjudande eller utökad 

funktionalitet. Att skapa ett konto på en nätbutik för att få 5% rabatt på sitt köp är ett exempel 

på hur tjänsten byter tills sig information om användaren mot ett monetärt värde. Ett annat 

scenario är när man kan låsa upp en ny nivå i det där mobilspelet man fastnat i genom att 

registrera sig på leverantörens hemsida.  

 

Kommersiella intressen vill ha inflytande och kontroll över personlig information om sina 

användare och trots att användarna uttrycker oro för minskade rättigheter och förmågor att 

kontrollera sin information fortsätter de frikostigt att bidra med information om sig själva. 

(Norberg et al., 2007) 

 

Det finns en fara när utlämnandet av information går överstyr (Barnes, 2006) när användaren 

delar med sig av en större mängd personlig information som kan användas för att identifiera 

och beskriva användaren på tidigare omöjligt sätt. Några av situationerna som kan uppstå listas 

nedan. 

 

 Identitetsstöld 
Offrets, exempelvis en användare av ett socialt medium, utelämnade information 

används av en oberättigad tredje part för att legitimera sig som offret i situationer där 

den tredje parten har något att tjäna på det, exempelvis för att handla varor eller ta 

krediter. (Polisen, 2015) 

 Sexualförbrytare 
Information om potentiella offer är lättillgänglig för illasinnade människor och kan 

användas för att utföra sexualbrott. Pedofiler kan lätt få tillgång till minderårigas 

information, och det finns fall där tonåringar har blivit utsatta av folk de träffat på 

sociala medier. (Barnes, 2006) 

 Tredje part kan använda informationen hur den vill 
Exempel på detta kan vara att företag som bedriver marknadsföring kan samla in 

tillgänglig information och använda den utan individens vetskap och/eller explicita 

samtycke för exempelvis riktad marknadsföring. (ibid.) 
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Sociala medier är ett växande område som inte är exkluderat från problematiken med detta 

överdelande av personlig information. Det är snarare så att detta beteende frodas i dessa miljöer 

där användaren ofta uppmanas av både tjänsten och användarna att dela med sig av sin 

bakgrund, sina aktiviteter och tankar. Här finns över en miljard användare som använder 

tjänsterna dagligen (Facebook, 2016) och därmed är i riskzonen.  

 

Så hur kan man förhindra att personers känsliga information lämnas ut i potentiellt skadliga 

situationer? För att användarens integritet inte ska kränkas behöver användaren förstå vilken 

insamling som hen godkänner. Det bästa alternativet för att hjälpa användare dela information 

i enlighet med sina avsikter är att göra dem medvetna om avsikterna i samband med den 

potentiella utlämningen. (Norberg et al., 2007, s 120; Pötzsch, 2008)  

 

Pötzsch (2008) argumenterar för mjukvara som ska stötta användares integritetsmedvetenhet. 

Detta för att väga upp för att människans medvetenhet kräver stimuli för att upprätthållas. För 

att kompensera för denna mänskliga svaghet vill Pötzsch integrera funktionalitet i applikationen 

för påminna och därmed stimulera användaren. Pötzsch har tagit fram krav uppdelat i sju 

punkter för vad som krävs av ett sådant system. 

1.3 Syfte 

Vår förstudie visar att de största sociala medierna saknar tillräcklig funktionalitet för att stödja 

integritetsmedvetenhet eller annat stöd för att hjälpa användarna göra ett medvetet val när de 

delar personlig information. Det finns visst stöd, exempelvis kan användare på Facebook styra 

vilka som kan se inlägg som görs på sin egen vägg. Förstudien visar dock att det inte finns 

funktionalitet som påminner om risker, intentioner eller liknande. På dessa tjänster finns en stor 

mängd användare som dagligen använder dessa tjänster där insamling av användarnas 

information är affärsidén. Det behövs funktionalitet för att stödja beslutsfattningen hos gemene 

användare på ett sådant sätt att integritetsparadoxen motarbetas genom medvetenhet. 

 

Denna studie har utvärderat hur integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet skulle kunna se 

ut för sociala medier. Funktionaliteten ska skapa stimuli sådan att användaren blir medveten 

om sina intentioner och de potentiella riskerna gällande integritet i den för användaren aktuella 

situationen. Utvecklingen utformades utifrån de sju krav för verktyg för 

integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet som tagits fram av Pötzsch (2008). För att 

verktyget ska kunna göra nytta krävs att användarna vill använda det, inte ignorera eller 

avaktivera funktionaliteten. Av denna anledning var det viktigt att förslagen passar och 

uppskattas av användarna. Nöjda användare är en viktig dimension för ett lyckat system och 

påverkar nyttan systemet kan ge (DeLone och McLean, 2003).  De olika förslagen bedömdes 

av potentiella användare för att kontrollera om de faktiskt lever upp till Pötzsch krav samt om 

funktionaliteten passar användarna. Syftet med studien var att få fram information om hur 

funktionaliteten kan se ut för att uppnå kraven uppsatta av Pötzsch (2008) samtidigt som den 

uppskattas av användarna. Studien kommer presentera förslag för hur funktionaliteten kan vara 

utformad tillsammans med bedömningen över hur väl den speglade Pötzschs och användarnas 

krav.  
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1.3.1 Frågeställning 

Studien har utgått från följande frågeställning: Hur skulle integritetsmedvetenhetsökande 

funktionalitet anpassad för sociala medier kunna se ut? 

1.4 Tidigare forskning 

Mycket forskning har studerat hur användare upplever integritetsrelaterade aktiviteter. Bart, 

Shankar, Sultan och Urban (2005) studerade exempelvis kopplingen mellan integritet, tillit och 

intentioner för beteende i ett sammanhang där de mätte uppfattningen av integritetsrelaterade 

aktiviteter på hemsidor. Bart et al. (ibid., s 103) studerade om folk lämnade ut information, inte 

vad som påverkade utlämningsbeteendet. 

 

Forskningen på konsumenters integritet har fokuserats på de förutsättningar som kontrollerar 

känslan av kränkt integritet. Det finns forskning om det faktiska utlämnandet av 

integritetsrelaterad information men den är till största delen kopplad till medicin, metodproblem 

eller psykologi. (Norberg et al., 2007, s 103) Det finns dock studier som tar upp detta inom 

andra områden, exempelvis fann Sayre och Horne (2000) att konsumenter var beredda att dela 

med sig av personlig information för att få en liten rabatt i matbutiken. 

 

Spiekermann, Grossklags och Berendt (2001, se Norberg et al., 2007, s 103) mätte personers 

attityder gentemot integritet och bedömde utifrån det deras utlämnarbeteende på Internet. 

Hypotesen var att mängden utlämnad information skulle variera beroende på attityden. Studien 

visade dock att deltagarna delade med sig av information oberoende av sina attityder. Grupper 

med olika oro för integritetskränkning lämnade alltså ut lika mycket data. Spiekermann et al. 

(ibid.) studerade dock inte vilka faktorer som kunde påverkat deltagarna när attityderna inte 

verkade göra det.  

 

Tidigare forskning byggde på en teori som sa att risk och tillit påverkade intentionerna inför att 

dela med sig av information och att intentionerna sedan påverkade beteendet för utlämning. 

Teorin var allmänt accepterad innan konceptet om integritetsparadoxen presenterades.  

Modellen visualiseras i figur 2 och visar en markant skillnad från integritetsparadoxen (figur 

1).  
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Figur 2 - Konceptuell modell över tidigare forskning på informationsutlämnande beteende (Källa: Norberg et al., 2007) 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie har användarens uppfattning av olika konceptprototyper i fokus. Det som är 

relevant är de olika koncept som presenteras, inte de grafiska egenskaperna eller stilen på det 

som presenteras. Några särskilda riktlinjer för design har därför inte följts gällande grafisk 

framställning. Detta kan ha påverkat studiens resultat och är något som framtida forskning bör 

ha i åtanke. 

 

Pötzsch (2008) skriver i krav 5 att integritetsmedvetenhetsökande information och 

funktionalitet skall vara applikationsspecifik och användarspecifik för att kunna stödja 

användare i konkreta situationer. Detta har lett till en fokus på funktionalitet av denna typ, och 

vi har därför bortsett från de tre andra typerna av funktionalitet som beskrivs i tabell 1  

nedan. De typer vi har bortsett från är “användaroberoende och applikationsoberoende”, 

“användarspecifik och applikationsoberoende”, samt “användaroberoende och 

applikationsspecifik”. Detta innebär att de olika prototyper som utvecklats i studien och 

beskrivs i metodkapitlet endast har varit ämnade att vara skräddarsydda för användare och 

applikation. 

 

 
Tabell 1 - Dimensioner av integritetsmedvetenhetsinformation. (Pötzsch, 2008) 

 

 

På grund av svårigheterna att testa prestandaförändringar för prototyperna kommer det sista av 

Pötzschs krav exkluderas.  
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Barnes (2006) har definierat en annan betydelse av integritetsparadoxen som gör skillnad på 

vuxna och tonåringar. För Barnes innebär begreppet att vuxna är mer bekymrade över kränkt 

integritet än tonåringar som frivilligt lämnar ut personlig information. Denna studie har utgått 

från Norberg et als definition då den har en stabilare forskningsgrund och inte gör skillnad på 

olika användare. Avgränsningen sker inte på grund av ointresse av demografisk data. Valet 

grundas i att en definition av integritetsparadoxen som inte gör skillnad på ålder hos användaren 

är bättre lämpad för studien. 

1.6 Kunskapsintressenter 

Kunskapsintressenter för denna studie är forskare inom sociala media, integritet, och 

integritetsparadoxen. Andra studenter vid samma eller liknande institutioner kan finna nytta av 

denna studie som forskningsgrund eller något att jobba vidare på. De prototyper som utvecklats 

och testats i studien kan exempelvis vidareutvecklas med hjälp av de förbättringar som 

presenteras i analysen. Fler förslag till vidare forskning tas upp i diskussionen. Utvecklare av 

sociala medier uppskattas också kunna vara kunskapsintressenter eftersom denna studie 

presenterar designkoncept med stöd från integritetsforskning och användare. 
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2 Teori 

Grunden för utvecklingen av prototyper var kraven skapade av Pötzsch (2008), de presenteras 

i detta kapitel. 

2.1 Pötzschs krav 

Genom att studera tidigare forskning inom integritet och studier om disclosure behavior har 

Pötzsch (2008) sammanställt ett antal framstående krav. Dessa krav bör enligt Pötzsch 

appliceras på eventuell integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet. Pötzsch har vid tiden då 

studien är utförd inte fått någon negativ kritik riktad mot dessa krav, vilket framgick i 

litteratursökningen på ett antal forskningsdatabaser inklusive Scopus och Google Scholar. 

Dessa krav är teknikneutrala och samlade i sju punkter. Dessa punkter beskriver hur verktyg 

som ska påminna användarna om sina intentioner bör fungera. Eftersom punkterna är väldigt 

abstrakta finns det flera sätt att lösa varje krav. Ett av kraven innebär att verktyget ska anpassas 

efter användandet, det går att implementera på mer än ett sätt och kan exempelvis bero på 

utvecklarna och de som ingår i testgrupper. Det finns alltså flera olika vägar att välja för att 

skapa ett verktyg som stimulerar integritetsmedvetenhet.  

 

Kraven är uppdelade i följande sju punkter, översatta från engelska till svenska: 

 

1. Measure privacy attitude of people 

Ett verktyg vars syfte är att påminna användare om dennes åsikter om delning av 

potentiell privat information måste veta användarens generella åsikter i förhand. Detta 

kan uppnås på två sätt; genom att fråga användaren direkt eller genom att samla åsikter 

och val genom granskning av faktiskt beteende. Det senare alternativet har åtminstone 

två problem. För det första kan det anses vara ett intrång i en användares privatliv och 

för det andra så beskriver integritetsparadoxen det mellanrum som existerar mellan en 

användares åsikter om informationsdelning och hur de faktiskt agerar. Därför kan det 

vara bristfälligt att dra slutsatser från iakttaget beteende då det kan skilja sig ifrån de 

verkliga åsikterna hos användaren. Att däremot fråga användaren direkt betyder att 

denne får skräddarsy hur verktyget fungerar. (ibid, s 232) 

2. No invasion to privacy itself 

Verktyget får inte avbryta eller förhindra en användares användning av tjänsten och vara 

irriterande. (ibid., s 233) 

3. Understandable for target group 

Terminologin hos verktyget måste vara korrekt baserat på målgruppen, det får inte 

finnas fackspråk som en vanlig lekman inte kan förstå. Majoriteten av användare 

kommer inte vara experter inom integritetsmedvetenhet och kommunikationen bör 

därför ske i mer vardagliga termer. (ibid.) 

4. Consider cognitive boundaries 

Information måste vara designad och presenteras för användare på ett sådant sätt att 

användaren kan bearbeta informationen på ett effektivt sätt för att ta rationella beslut. 

(ibid.) 

5. Tailored to the specifics of situations 

För att verktyg skall kunna öka integritetsmedvetenheten på ett konkret sätt så måste 
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verktyget vara anpassat för både användaren och användningstillfället. Hur 

informationen presenteras för användaren bör skilja beroende på situation, mottagare 

och användning. (ibid.) 

6. Offer support, no assumption of responsibility 

Verktyget måste vara designat på ett sådant sätt att det erbjuder stöd för användaren. 

Verktyget ska inte ge användaren ett intryck av totalt skydd mot oönskad spridning av 

information och inte heller att det inte längre finns någon anledning för användaren själv 

att underhålla sin integritetsmedvetenhet. (ibid.) 

7. Performance 

Det som kanske är viktigast är att verktyget inte märkbart försämrar prestandan hos 

tjänsten för användaren, eftersom människor inte accepterar prestandaförsämringar. 

Pötzsch drar slutsatsen att detta är sant för verktyg som stödjer integritetsmedvetenhet 

eftersom att det är dokumenterat för användande av hemsidor och anonymitetstjänster. 

(ibid.) 

2.2 Kritik mot valet av Pötzschs krav 

De krav som tagits fram av Pötzsch har inte skapats specifikt för sociala medier. De är skapade 

för den bredare gruppen e-handel och e-communities, vilket dock innefattar sociala medier. 

Anledningen till att dessa kopplats ihop är för den gemensamma nämnaren quiet users. Pötzsch 

(2008) beskriver dessa som användare av tjänstens data som inte är synliga vid 

informationsdelningen. Beroende på vilket socialt medium man talar om varierar mängden 

quiet users. Många forum samt Twitter och Instagram delar automatiskt allt du skriver med alla 

om du inte själv väljer att göra materialet privat, i dessa fall är mängden potentiella quiet users 

stor. I sammanhang så som Facebook och andra vänskaps- eller kontaktbaserade sociala medier 

varierar antalet quiet users beroende på antalet vänner eller sammanhanget du publicerar 

materialet i. Om du publicerar något för dina vänner på Facebook är mängden quiet users färre 

än om det publiceras i en stor gemensam grupp för exempelvis en festival. 

 

Prototyperna utformades och bedömdes utifrån dessa krav. Det är problematiskt i och med den 

höga abstraktionsnivån, många tolkningar behövde göras både gällande implementation och 

bedömning av om kravet är uppnått eller inte. Vi har ändå valt att utgå från dessa krav då det 

är det enda ramverk som hittats efter vår litteratursökning som beskrivs i metodkapitlet. Denna 

uppsats kan då bidra till utvecklingen av dessa krav. Kraven är inte testade eller jämförda mot 

andra krav då inget motsvarande kunde hittas. 
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3 Metod 

I kommande kapitel presenteras paradigmet och strategin för studien tillsammans med den 

iterativa utvecklingen av prototyper och formulär. Även analysmetodik, studiens urval och 

generaliseringsförutsättningar tas upp. 

3.1 Litteratursökning 

För att skapa en stadig grund att stå på i denna forskning utfördes en litteratursökning på ett 

antal forskningsdatabaser inklusive Scopus, Google Scholar och DiVA. I sökningen användes 

nyckelord så som “Privacy”, “Privacy Awareness” och “Privacy Paradox”.  

 

Det fanns endast en uppsättning med krav för integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet, de 

som samlats ihop av Pötzsch, och inga krav för liknande funktionalitet. Av de nära 40 som 

citerat Pötzsch, eller i andra forskningsartiklar och böcker, hittades ingen skarp kritik och inga 

försök till implementationer eller vidare utvecklade krav. 

3.2 Paradigm 

Denna forskning är baserad på interpretivism; ett paradigm som säger att det, till skillnad från 

vad positivism säger, inte finns några universella sanningar att observera. (Oates, 2006, s 292) 

Inom interpretivism ser man istället på exempelvis användares subjektiva upplevelser vid 

användande av ett system tillsammans med tillhörande sociala kontexter och processer. I denna 

studie har respondenternas åsikter varit i fokus, och deras subjektiva upplevelser har varit grund 

för det resultat och den analys som presenterats. Deras bidrag har varit nödvändigt för att 

besvara frågan om funktionaliteten passar användarna. Det faktum att respondenterna inte har 

något intresse i huruvida prototyperna uppfyller kraven eller inte gör att studien blir objektiv ur 

kravperspektiv, och deras subjektiva åsikter ger värdefull komplementär data. Tack vare 

respondenterna har fler vinklar kunnat tas med när prototyperna analyserades. 

 

Då vi valt att kontrollera uppfyllelse av krav genom slutna frågor i formuläret kan det upplevas 

som en kvantitativ, positivistisk studie. Resultatet av dessa slutna frågor har dock analyserats 

tillsammans med svaren från de öppna frågor som ställdes i samband med varje version, vid 

rangordning samt kring insamlingsversionerna respektive påminnelseversionerna som grupp. 

Dessa öppna frågor gav rika svar och var en stor del i analysarbetet för att se vad resultaten från 

de slutna frågorna grundat sig i. Detta i enlighet med interpretivismens intresse för att utforska 

och förklara kringliggande faktorer (ibid.). 

3.3 Forskningsstrategi 

Valet av forskningsstrategi för detta projekt är designforskning, design and creation, och kom 

sig naturligt när beslutet togs om att ta fram och bedöma ett antal koncept för designen på 
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påminnelsefunktionalitet. Forskning inom denna strategi fokuserar på att utveckla nya IT-

produkter (Oates, 2006). Denna forskning använder sig av design som forskningsmetod som är 

ett av tre sätt att använda design som en del av forskningen (Baskerville, Kaul och Storey, 

2011). 

 

Professionell design använder befintlig kunskap för att lösa problem. Designforskning skapar 

förbättrade eller mer innovativa lösningar på problem eller hanterar ännu olösta problem. 

(Hevner och Chatterjee, 2010) Detta arbete försöker svara på frågan hur ett verktyg för att skapa 

integritetsmedvetenhet bör se ut. Det är ännu ett olöst problem och denna forsknings bidrag hör 

då till designforskning snarare än professionell design. 

3.3.1 Faser inom design science 

Peffers, Tuunanen, Rothenberger och Chatterjee (2007) presenterar en metod för 

designforskning som är uppdelad i sex faser. Metoden är skapad för att utforma, presentera och 

bedöma design science. Faserna ser ut som följer.  

 

I den första fasen ska problemet identifieras och motiveras och ett specifikt forskningsproblem 

ska definieras tillsammans med värdet av en lösning. (Peffers et al., 2007, s 12) Detta tas upp i 

kapitel 1.1 och 1.2.  

 

Den andra fasen handlar om att sätta kvalitativa eller kvantitativa mål för lösningen, i vårt fall 

prototyperna. Det är viktigt att målen är kopplade till problemdefinitionen från fas ett och att 

målen hjälper till att lösa problemet samt att målen går att uppnå. (ibid.) Målen för våra 

prototyper är kvalitativa och tas upp i kapitel 1.3. 

 

Fas tre behandlar design och utveckling av artefakten. Det finns flera olika sorters artefakter, 

det viktiga är att ett forskningsbidrag är inbäddad i designen. Fasen inkluderar att bestämma 

funktionalitet och arkitektur samt utvecklingen av en sådan artefakt. (ibid., s 13) Denna process 

finns tillgänglig i kapitel 3.4.1 under rubriken Design och utveckling för utveckling av 

prototyper samt under 3.4.4 för utvecklingen av formuläret. 

 

Fjärde fasen går ut på att demonstrera att artefakten löser ett eller flera av de uppsatta 

problemen. Detta kan göras genom experiment, simulering, fallstudie eller annat lämplig 

aktivitet. (ibid.)  

 

Utvärdering, observation och mätning, av hur väl artefakten tillhandahåller en lösning till 

problemet utförs i fas fem. Detta utförs genom att jämföra de observerade resultaten med de 

mål som sattes upp i fas två. Beroende på problemet finns olika tillvägagångssätt men kunskap 

om relevanta mät- och analystekniker krävs. I slutet av denna fas finns valet att iterera tillbaka 

till fas tre för att försöka förbättra artefakten effektivitet. Alternativet är att fortsätta till fas sex 

och lämna fortsatt förbättring till kommande projekt. (ibid., ss 13-14)   

 

I denna studie gjordes valet att iterera, information om hur det gick till finns under rubriken 

Test och iterativt arbete under kapitel 3.4.1 och för formuläret i 3.4.4 Formulär. Den sista 

iterationen över fas fem går att läsa om i kapitel 4 Analys. 
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Sjätte och sista fasen handlar om kommunikation och här ska problemet, artefakten, 

forskningsbidraget etcetera kommuniceras till andra forskare eller annan publik. (ibid., s 14) I 

fallet av denna forskning kommuniceras detta i formen av denna uppsats. 

3.3.2 Design som forskningsmetod 

Baskerville et al. (2011) presenterar tre olika lager av designforskning; Level 1 Designing with 

Research, Level 2 Research into Design och Level 3 Design as Research Methodology. 

Produkten av forskning på nivå 3 är resultatet av forskningsaktiviteten och förbättrar kunskapen 

på området, domain knowledge (ibid., s 8). Forskningen i denna studie utfördes på nivå 3. 

 
Tabell 2 - Tabell över de olika nivåerna av designforskning. (Källa: Baskerville et al., 2011) 

 

Baskerville et al. (ibid., s 7) beskriver domain knowledge som kunskap från studerande eller 

erfarenhet av ett särskilt designområde förvärvad av experten på området. Om området är en 

bank så kan kunskapen handla om banktransaktioner eller bankens organisation och även 

sträcka sig till principer inom exempelvis programmering. (ibid.)  

 

Den kunskap som togs fram genom denna studie innefattar bland annat vilka lösningar som inte 

bör användas för integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet på grund av den problematiken 

det skapar för användarna och för att funktionaliteten ska vara mindre beroende av viss teknik. 

Studien har även resulterat i kunskap om vilka egenskaper användare uppskattar hos 

påminnelsefunktionalitet.  

 

För varje nivå av designforskning presenterar Baskerville et al. ett antal riktlinjer som 

underlättar och vägleder designforskning på den nivån. Riktlinjer för designforskning på nivå 

3 återfinns i tabell 3. 
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Tabell 3 - Beskrivningar av riktlinjerna kopplat till forskning på nivå tre. (Källa: ibid., s 11) 

3.4 Datainsamlingsmetod 

För datainsamlingen producerades prototyper som sedan analyserades av studiedeltagare, deras 

svar dokumenterades med hjälp av formulär. Samtliga steg och tillhörande utveckling tas upp i 

detta kapitel. 

3.4.1 Prototyper 

Den första fasen i designforskning resulterar i att ett problem identifieras och en lösning 

presenteras, detta material återfinns i kapitel 1 (Peffers et al., 2007. Det finns ett problem över 

flera områden där människors delande av personlig information inte följer deras intentioner. 

Detta ska lösas genom ett verktyg som i konkreta situationer hjälper användarna genom att 

påminna dem om sina intentioner. I fas två presenteras en problemformulering tillsammans med 

syftet och målen för artefakten. (ibid.) Det som skulle utvecklas var en uppsättning koncept för 

insamling och påminnelse av intentioner. Koncepten skulle utformas för att uppfylla de sju 

kraven som är framtagna av Pötzsch. De ska utgå från en gemensam, neutral designbas som 

simulerar ett generiskt socialt medium. Detta för att bedömningarna i minsta möjliga mån ska 

påverkas av prototypernas utseende.  

 

Syftet med artefakten var att skapa möjlighet för respondenterna att uppleva och utvärdera 

funktionaliteten hos de koncept som utvecklats för integritetsmedvetenhet. 

 

Målet med utvecklingen var att alla Pötzschs krav (Pötzsch, 2008) skulle uppnås för alla 

prototyper samtidigt som prototyperna skulle vara omtyckta av användarna. Användarnas 

uppskattning av prototyperna var av intresse då ett verktyg som uppfyller kraven men inte 

uppskattas av användarna har få eller inga användningsområden. En prototyp som uppfyller 

krav och är omtyckt av användare bör i alla anseenden vara bättre än en prototyp som uppfyller 

krav men inte uppskattas av användare.  

Design och utveckling 

När artefaktens syfte och mål etablerats fortsatte utvecklingen in i fasen för design och 

utveckling, fas tre (Peffers et al., 2007). Fasen började med framtagning av koncept för 

insamling och påminnelse.  
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Pötzschs krav har delvis skapats för att skydda användare från quiet users, användare som inte 

är del av den initiala mottagarbasen (Pötzsch, 2008). Koncepten utformades baserade på ett sätt 

att kontrollera mängden quiet users genom att välja vilka som ska få tillgång till det material 

som ska publiceras, exempelvis bara ens vänner.  

 

Olika koncept för insamling och påminnelse av intentioner togs fram och jämfördes med 

Pötzschs krav. Vissa koncept baserades på egna idéer och andra är inspirerade av existerande 

koncept. Det togs fram tre koncept för insamling och fyra koncept för påminnelse som ansågs 

kunna uppnå Pötzschs krav. Ett av koncepten fick ytterligare en version där en varningstext 

adderades. Detta blev Insamling 3b. Denna version skapades för att se hur denna text påverkade 

hur skyddade respondenterna kände sig. Pötzschs krav 6 kräver att verktyget inte får ge 

användaren en upplevelse av totalt skydd (Pötzsch, 2008, s 233). Syftet med denna extra version 

var att se om varningstexten var nödvändig eller om användarna ändå förstod att detta inte var 

ett heltäckande skydd. 

 

Valet att skapa prototyper grundades i att respondenterna skulle känna sig så närvarande i 

situationen som möjligt. Upplevelser ter sig annorlunda när de händer andra eller visas upp som 

ett händelseförlopp än när de upplevs själva. Av den anledningen valdes prototyp över andra 

alternativ så som att göra en mockup. Ett av kraven som konceptet skulle testas mot var att det 

inte fick skapa irritation, störa användaren. Med en prototyp skulle användaren själv få uppleva 

den eventuella irritationen av ett avbrott istället för att se i ett händelseförlopp hur ett avbrott 

uppstår. 

 

Eftersom projektet hade en begränsad tid att förbruka i kombination med att prototypen i sig 

inte är forskningsbidraget prioriterades designriktlinjer bort till stor del. En prototyp 

utvecklades per koncept, fyra prototyper för insamling och 4 för påminnelse. Prototyperna 

samlades på en hemsida med möjlighet att navigera mellan de olika prototyperna. Hemsidan 

fungerade endast på enheter med muspekare då viss funktionalitet krävde att muspekaren skulle 

vila, hovra, över knappar. 

Test och iterativt arbete 

Utvecklingen fortsatte sedan till fas fyra där artefakten ska testas mot de uppsatta målen (Peffers 

et al., 2007). Ett första pilottest (Oates, 2006, s 226) genomfördes med prototyp och formulär 

och efterföljdes av en semistrukturerad intervju. Pilottestet hade en utomstående testare och 

utfördes för att säkerställa att framtida respondenter skulle få en så bra upplevelse som möjligt. 

Att försöka förbättra prototyperna och formuläret så gott som möjligt var också en bidragande 

orsak till pilottestet. Så pass mycket material kom fram efter endast en deltagare att arbetet då 

fortsatte till fas fem där svaren analyseras mot målen uppsatta i fas två. (Peffers et al., 2007)  

 

Arbetet utfördes iterativt och hoppade upp till fas tre igen för att fortsätta utvecklingen. Det 

innebar att prototyperna och formuläret anpassades efter svaren i formuläret och svaren från 

intervjun för att vara mer användarvänliga och mer anpassade efter Pötzschs krav. 

Förändringarna från det första pilottestet finns i bilaga 1. 

 

Fas fyra och fem genomfördes igen och det nya materialet pilottestades av två deltagare och 

analyserades på motsvarande sätt. Efter denna andra omgång pilottester återgick projektet till 

fas tre och lämpliga förändringar utfördes. Förändringarna återfinns i bilaga 2. Resultatet av 

utvecklingen beskrivs nedan i kapitel 3.4.2 och 3.4.3. Resultatet av analysen i den sista 
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iterationen över fas fem återfinns i kapitel 4 Analys. Den sista och sjätte fasen handlar om att 

kommunicera problemet, artefakten och forskningsbidraget (ibid.). Resultatet av den fasen är 

uppsatsen du nu läser. 

3.4.2 Insamling 

Alla prototyper för insamling gav samma skyddsmöjligheter. För varje information som det 

gavs möjlighet att skydda fanns det tre alternativ gällande intentioner. Användaren får välja 

vilka som ska ha möjlighet att se den sortens information, exempelvis telefonnummer. De tre 

alternativen innebär att det bara är en själv som ska ha tillgång, att vänner ska ha tillgång eller 

att alla ska ha tillgång till detta. I samtliga fall markeras det val man gjort och det går sedan att 

ändra sig och välja något annat.  

 

Insamlingskonceptet skulle kunna kombineras men har testats som separata koncept. Som ett 

exempel skulle insamling 3a eller 3b samla in en del av intentionerna vid kontoskapandet och 

mer specifika intentioner senare samlas in med hjälp av insamling 1 eller 2, även dessa skulle 

gå att kombinera. På liknande sätt skulle en kombination kunna implementeras om det inte var 

obligatoriskt att fylla i alla intentioner vid kontoskapandet. En möjlighet att uppge intentioner 

skulle kunna ges vid kontoskapandet och uppmaningar om komplettering skulle kunna 

presenteras genom insamling 1 eller 2. 

Insamling 1 

När användaren skriver in något i textfältet som hen kan tänkas vilja skydda dyker det upp en 

röd INFO-knapp. Om musen hålls över knappen dyker följande text upp "Färdigställ dina 

intentioner! Du har inte angett dina intentioner för telefonnummer. Klicka här om du vill göra 

det nu.", se figur 3. 

 

 
Figur 3 - När musen hålls över INFO-knappen tycker informationstext upp. 

 

Om använder väljer att trycka på knappen får  denne möjlighet att fylla i sina intentioner för 

just denna sorts information, utan att lämna sidan (se figur 4).  
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Figur 4 - Ett klick på INFO-knappen skapar möjligheten att ställa in sina intentioner direkt på sidan. 

 

Insamling 2 

Detta koncept går ut på att användaren uppmanas och påminns om att ställa in sina intentioner 

utan att användaren befinner sig i en situation där personlig information berörs. Ett mer 

proaktivt koncept. En uppmaning om att ange sina intentioner tillsammans med knappar som 

möjliggör att färdigställa inställningen direkt dyker upp till vänster på skärmen, se figur 5. 

 

 
Figur 5 - Uppmaning och påminnelse om att färdigställa sina intentioner. 

 

När “Ja, nu!”-knappen blir tryckt så aktiveras möjligheten att på samma sida fylla i sina 

intentioner (se figur 6).  
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Figur 6 - Vid tryck på “Ja, nu!” aktiveras möjligheten att ställa in sina intentioner. 

Insamling 3a 

I Insamling 3a uppmanas användaren att fylla i alla eller en del av intentionerna direkt efter 

kontoskapandet på sidan. Användaren välkomnas och det förklaras sedan varför insamlingen 

av intentioner görs och ett exempel visas, se figur 7. Det är inte fastställt i konceptet och har 

inte framgått för respondenterna huruvida det är obligatoriskt eller inte för användaren att fylla 

i alla intentioner innan hen kan gå vidare.  

 

 
Figur 7 - Användaren välkomnas och får information innan hen ombeds fylla i sina intentioner. 
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Insamling 3b 

Insamling 3b är identisk med Insamling 3a utöver att den kompletterats med en varningstext. 

Ett nytt stycke har lagts till i den inledande texten innan exemplet. Texten lyder “Observera att 

denna teknik inte är 100% säker och att du själv måste vara uppmärksam på vilken information 

du delar.” och är i röd fetstil (figur 8). Syftet med de olika versionerna var för att testa hur denna 

skillnad påverkade resultaten på frågan kopplad till Pötzschs krav 6 som handlar om att 

verktyget inte får förmedla att funktionaliteten är heltäckande. Frågan var hur användarna skulle 

reagera med, respektive utan, denna text. 

 

 
Figur 8 - Varningen är den enda skillnaden från Insamling 3a. 

3.4.3 Påminnelse 

Alla påminnelsefunktioner fungerar på samma sätt; när användaren skriver in något som liknar 

ett telefonnummer kommer en påminnelse upp i någon form. Formen beror på konceptet. 

Exemplen i prototyperna utgick från att telefonnummer enligt användaren intentioner fick delas 

med vänner men att sammanhanget där meddelandet skulle publiceras var synligt för alla på 

tjänsten. I ett verkligt scenario hade påminnelsen bara kommit fram om meddelandet skulle 

publiceras för en större skara än vad intentionerna för den specifika personliga informationen 

tillät. Påminnelsen som användaren fick såg ut såhär: “Det ser ut som du har angett ett 

telefonnummer. Inlägget du håller på att skriva kommer visas för alla och du har angett att du 

bara vill dela med dig av telefonnummer till dina vänner.”. 

 

Det finns olika sätt för algoritmen att känna igen telefonnummer samt vilka telefonnummer den 

känna igen men det ligger utanför denna uppsats område. 

 

Det är inte fastställt i koncepten och har inte framgått för respondenterna huruvida meddelandet 

går eller inte går att skicka när påminnelsen är aktiv. Beslutet togs för att detta skulle kunna 

kraftigt påverka konceptens mottagande och behöver studeras separat. 

Påminnelse 1 

Påminnelsen presenteras i form av en dialogruta, en form av popupruta, där användaren måste 

ta ställning till något (Wikipedia, 2016; Microsoft, 2014), i detta fall uppmärksamma 

påminnelsemeddelandet. Innan användaren kan fortsätta måste meddelandet bekräftas genom 

att trycka på OK-knappen med muspekaren eller Enter på tangentbordet, se figur 9. 
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Figur 9 - Påminnelsemeddelande för Påminnelse 1. 

 

Det antogs att irritationsnivån för Påminnelse 1 skulle vara hög på grund av dialogrutan, 

konceptet togs med som något av ett experiment. Det uppskattades dra till mig mer 

uppmärksamhet men skapa mer irritation. Om denna skapade ett extremvärde skulle det kunna 

användas för att jämföra de andra mot. 

Påminnelse 2 

Om användaren i sitt meddelande skriver något som aktiverar en påminnelse färgas knappen 

för att skicka meddelandet röd, se figur 10. Detta ska indikera att meddelandet inte är redo att 

publiceras. Om muspekaren hålls över knappen visas påminnelsemeddelandet.  

 

 
Figur 10 - När potentiellt integritetskränkande information finns med i meddelandet blir POST-knappen röd. 

Påminnelse 3 

Påminnelsen i detta koncept visar sig som en text med röd bakgrund under fältet där 

meddelandet skrivs (se figur 11). Det planerades att ha en egen prototyp där den röda 

påminnelsen skulle visas ovanför meddelandefältet. Den idén skrotades då det upplevdes 

irriterande att fältet man höll på att skriva i hoppade ner två rader. Förslaget gick därmed aldrig 

vidare till pilottest. 
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Figur 11 - Påminnelsen visas som text med röd bakgrund under rutan för meddelandet. 

Påminnelse 4 

För påminnelse 4 blev den del av texten som ansågs riskabel markerad med röd bakgrund, se 

figur 12. Påminnelsen visades om muspekaren vilade över det rödmarkerade området.  

 

 
Figur 12 - Rödmarkerat telefonnummer indikerar en konflikt mellan beteende och intentioner. 

3.4.4 Formulär 

Formulärets syfte är att fånga upp respondenternas åsikter om huruvida koncepten uppfyller 

Pötzschs krav, synpunkter om prototyperna som helhet utan koppling till kraven samt 

demografisk information om respondenterna. Formuläret är alltså direkt ämnat för, och 

utvecklat tillsammans med, prototyperna. Målet vid skapandet av formuläret var att utveckla 

en enkelt ifyllbar mall. Formuläret tillåter respondenten att fylla i information relaterat till hur 

väl eller icke väl prototypen uppfyller Pötzschs krav, samt vad respondenten tycker utöver 

kraven.  

 

Målet var tvådelat. Första delen var att respondenterna skulle få bekräfta ifall en viss prototyp 

uppfyllde Pötzschs krav eller inte och i så fall vilka krav. Den andra delen var att samla in 

respondenternas egna åsikter om prototypen i fråga, utan koppling till kraven. Denna typ av 

frågor karaktäriseras av Oates (2006, s 94) som “Directly topic related”. Utöver dessa “Directly 

topic related” frågor hade vi demografiska frågor i början av formuläret. Dessa karaktäriseras 

av Oates (ibid.) som “Indirectly topic related”. Syftet med att placera de demografiska frågorna 

i början av formuläret var att de skulle kunna ha en uppmjukande effekt på respondenterna, 

alltså att de inledningsvis får besvara enklare frågor. Detta är resultatet av fas tre i 

designforskning (Peffers et al., 2007) i utvecklingen av formuläret. 

 

Formuläret är uppdelat i tre huvuddelar: demografiska frågor, frågor relaterade till insamling 

av intentioner och frågor relaterade till påminnelse av intentioner 
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Framtagningen av formuläret 

Fjärde fasen i designforskning är design och utveckling (Peffers et al., 2007) resultatet av den 

fasen presenteras här. Att få rätt karaktär och form på frågorna var av största vikt vid 

framtagandet av formuläret. Studiens fokus ligger till stor del på Pötzschs sju krav (Pötzsch, 

2008) vilket gjorde att dessa krav var ett naturligt ställe att börja på. 

 

Frågor härledda ur vissa krav var endast applicerbara på prototyper som illustrerade insamling 

av intentioner, och vissa endast på påminnelse av intentioner. 

 

Pötzschs krav (ibid.) översattes till svenska för att underlätta hantering och implementering av 

dessa. Varje krav konverterades sedan till en eller flera konkreta frågor som, ifall de besvarades 

på ett visst sätt, bekräftade om kravet var uppfyllt eller inte. Vi ville i formuläret undvika riktade 

eller binära frågor för att inte leda respondenterna mot tankar de inte själva kommit på. Nedan 

presenteras de frågor, härledda ur kraven, som kom att användas i formuläret. Varje enskild 

prototyp fick ett eget kapitel med frågor kopplade till den versionen. Varje sådant kapitel 

förutom det tillhörande Insamling 3b innehåller en flervalsfråga som har två syften. Det första 

är att samla svar till de frågor relaterade till krav om var svåra att inte göra riktade. De samlades 

därför i denna flervalsfråga för att inget svar skulle få extra fokus. De blandades med andra 

påståenden och egenskaper för att dra fokus ifrån de kravrelaterade alternativen. Det andra 

syftet var att genom dessa andra påståenden och egenskaper samla ytterligare information om 

respondenternas uppfattning.  
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Krav  Fråga/frågor 
 (härledda av oss ur kraven) 

Följande svar indikerar 

att kravet uppfyllts 

Krav 1 1. “Får du möjlighet att ställa in dina 

intentioner?” Ja/Nej som svarsalternativ. 

2. “Om Ja: Uppmanas du att ställa in dina 

intentioner?” Ja/Nej som svarsalternativ. 

1. Ja 

2. Ja 

Krav 2 1. I flersvarsfrågan lades “Irriterande” in som 

alternativ. 

1. Att alternativet 

inte markerades indikerade 

att kravet uppfyllts. 

Krav 3 1. I flervalsfrågan lades “Språket var lätt att 

förstå”, “Språket var svårt att förstå” in som 

alternativ. 

2. “Hur väl stämmer följande påstående: Jag 

förstod vilka valmöjligheter som fanns och 

vad de innebar.” lades in som fråga med 5-

skalig likertskala där 1 representerade “Inte 

alls” och 5 representerade “Mycket väl”. 

      1.   ”Språket var lätt att 

förstå” indikerar att kravet 

uppfyllts. ”Språket var 

svårt att förstå” indikerar 

att kravet inte uppfyllts. 

2. Ett snitt på över 

3.75 (75% av 5) 

indikerade att kravet 

uppfyllts. 

Krav 4 1. “Vad tycker du om mängden information i 

situationen?” lades in med radioknapssvar. 

Det finns tre alternativ: 

● “Det finns för lite information” 

● “Det finns en lagom mängd 

information” 

● “Det finns för mycket information” 

1. Om "För lite" och 

"Lagom" tillsammans 

nådde över 75% 

indikerades att kravet var 

uppfyllt. 

Krav 5 1. I flervalsfrågan lades “Den verkar anpassad 

för situationen” och “Den verkar anpassad för 

mig” in som alternativ. 

1. Att alternativen  

markerades indikerar att 

kravet uppfylldes. 

Krav 6 1. “Vilket av följande stämmer bäst?” lades in 

med radioknapssvar. Det finns 5 alternativ: 

● “Hemsidan förmedlar att jag är 

skyddad mot att lämna ut för mycket 

information.” 

● “Hemsidan förmedlar att jag själv 

måste värna om min integritet.” 

● “Båda” 

● “Inget” 

● “Vet ej” 

1. ”Hemsidan 

förmedlar att jag själv 

måste värna om min 

integritet.” och ”Inget” 

indikerade att kravet var 

uppfyllt. 

Krav 7 Inte mätbart. Inte mätbart. 

 
Tabell 4 - Frågor härledda från kraven som återfinns i teorikapitlet. 
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Krav 7 säger att den integritetsmedvetenhetsökande funktionaliteten inte får försämra 

prestandan hos tjänsten (Pötzsch, 2008, s 233), exempelvis det sociala mediumet i fråga. Vi har 

inga frågor baserade på krav 7 eftersom det inte på ett betydelsefullt sätt går att mäta eventuell 

prestandaförsämring i denna studies form. Mätningar av före- och efter-värden skulle behöva 

utföras i en miljö konstruerad för att funktionalitet av denna typ faktiskt skulle kunna sänka 

prestandan. Vi uppskattar att det skulle behövas konstrueras en storskalig prototyphemsida som 

också hostas på en webbserver för att kunna se potentiella sänkningar i prestanda. Att 

prototyperna som utvecklats för denna studie är så lättviktiga kombinerat med att platsen de 

hostades på inte var under belastning när undersökningen utfördes bidrar till att kravet inte är 

mätbart i denna miljö. 

 

En informationstext placerades i början av formuläret för att ge respondenterna vägledning och 

förberedande information. Inkluderat i texten är en enkel introduktion till den kunskapsdomän 

studien ligger i: integritet, närmare bestämt integritetsmedvetenhet. Informationstexten 

återfinns i bilaga 3. 

Iterativ process 

Den vidare utvecklingen av formuläret var en iterativ process. När första versionen av 

formuläret och prototyperna var färdigställd utfördes ett pilottest (Oates, 2006, s 226) med en 

deltagare. Detta skedde i Peffers et als (2007) fas fyra. Deltagaren var en utomstående 

systemvetarstudent som innan pilottestet startade inte hade någon uppfattning om vad studien 

handlade om. Pilottestaren fick köra genom undersökningen som den var tänkt att upplevas, 

både med prototyper och formulär. Pilottestaren fick sedan genom en intervju ge synpunkter på 

allt den hade något att tycka till om exempelvis: 

 

● Frågorna i formuläret: Gick frågorna att förstå? Kan man göra frågorna tydligare? 

Hur? Är formen på någon fråga dålig? Bör en skala användas istället? 

● Instruktionerna i formuläret: Var de tydliga? Kunde man genomföra undersökningen 

utan att be om hjälp att förstå? Verkar instruktionerna kopplade till det man faktiskt 

ser framför sig i prototyperna? 

● Prototyperna: Fungerar de som förväntat? Verkar instruktionerna kopplade till 

prototyperna? Är prototyperna svåra att använda? 

 

En kombination av generella och specifika synpunkter lät oss revidera och förfina både 

formuläret och prototyperna till version 2. Analysen av svaren utfördes i Peffers et als fas fem 

(2007) och arbetet återgick sedan iterativt tillbaka till fas tre där problemen åtgärdades. 

Förändringarna finns listade under bilaga 1. Förändringarna var huvudsakligen förtydliganden 

i formuläret exempelvis genom att föra in mer text som bättre förklarade instruktioner. 

Betygsättning av varje enskild prototyp byttes också ut mot rangordning av samtliga prototyper 

av en viss version efter de alla hade gåtts igenom. Denna förändring gjordes eftersom att 

pilottestaren angav att det hade varit fördelaktigt att få se alla prototyper av ett slag innan man 

betygsatt prototyperna. 

 

Processen gick vidare till andra iterationen av fas fyra (Peffers et al., 2007).Version 2 av 

formuläret och prototyperna pilottestades med två deltagare. I detta pilottest var målet att 

introducera studien till respondenter även utanför systemvetenskap. Dessa två pilottestare var 

av olika åldrar och sysselsättningar, och ingen av dem hade varit involverad i studien innan 
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pilottestet.  Samma sorts synpunkter som i det första pilottestet efterfrågades här med en iterativ 

förfining av formuläret som mål. I fas fem (ibid.)  analyserades svaren. Med ett kombinerat 

resultat från dessa två pilottestare utfördes uppdatering av formulär och prototyper i den sista 

iterationen av fas tre. Förändringarna finns listade under bilaga 2. Sammanfattningsvis ändrades 

prototyperna för att göra de mer användarvänliga. Ytterligare instruktionstext lades in och 

förändringar av den redan existerande texten gjordes. Detta resulterade i version 3.  

 

Utöver förändringarna mellan varje version som finns listade i bilaga 1 och 2 gjordes några 

mindre ändringar gällande grammatik och ordval i både formuläret och prototyperna innan 

undersökningen inleddes. Version 3 av formuläret och prototyperna ansågs vara redo för den 

slutgiltiga datainsamlingen, fas fyra. 

3.4.5 Genomförande 

Under en period av tolv dagar genomfördes undersökningen. Sjutton respondenter deltog, 

antingen på plats med en instruktör eller digitalt via Internet. Vid båda sorters tillfällen, på plats 

eller digitalt via Internet, fanns det minst en instruktör tillgänglig för omedelbar assistans. Alla 

respondenter uppmanades att ställa frågor om någonting krävde förtydligande. Ett tillfälle 

beräknades ta cirka 30 minuter baserat på tiderna i pilottesterna, och denna fingervisning 

användes endast vid förfrågan om deltagande i studien. Respondenterna instruerades att utföra 

hela undersökningen i en sittning för att inte störa upplevelsen. 

 

Proceduren för ett undersökningstillfälle såg ut som följande: 

1. Respondenten får tillgång till formulär och hemsida innehållande alla prototyper. 

2. Respondenten ombeds ställa frågor om sådana uppkommer. 

3. Respondenten ombeds läsa formuläret noggrant och därefter följa de instruktioner som 

finns angivna. 

4. Respondenten utför undersökningen. 

5. Respondenten tackas för sitt deltagande. 

3.5 Analysmetodik 

Analysen som utfördes var teoridriven och av deduktiv karaktär.  

 

Vid sammanställning av resultatet togs några beslut gällande tolkningen av svaren. För att 

illustrera varje prototyps snittplacering gavs varje prototyp ett antal poäng. Dessa poäng är 

uträknade från resultatet av rangordningen respondenterna fick utföra för insamling respektive 

påminnelser. Varje respondent placerade en version på varje placering från första plats för den 

mest omtyckta till fjärde plats för den minst omtyckta. En placering på första plats gav ett 

poäng, andra plats gav två poäng, tredje plats gav tre poäng och fjärde plats gav fyra poäng. En 

låg totalpoäng indikerar en bra snittplacering, där prototypen i fråga varit omtyckt. Poängens 

funktion var att skapa en möjlighet för rangordning och ett enklare sätt att direkt se hur väl 

prototyperna var omtyckta; ett komplement till de individuella placeringarna. 
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Ponera att tre respondenter tyckte att version 2 var bäst och placerade den på första plats och 

sex respondenter placerade samma version på tredje plats. Detta resulterar i tre respondenter  

som ger totalt 3 poäng (3 * 1 poäng) och sex respondenter som tillsammans ger 18 poäng ( 6 * 

3 poäng). Version 2 hade följaktligen fått 21 poäng då. En prototypversion är således mer 

omtyckt ur respondenternas synvinkel, helt separerat från kraven, desto  lägre totalpoäng den 

har. Om alla 17 respondenter satt en version på förstaplats hade den versionen fått 17 poäng.  

 

När det gäller frågor härledda från kraven behövdes en gräns för vad som krävdes för att ett 

kravs skulle anses uppfyllt. Ett mål på 100% av respondenterna upplevdes orealistiskt, det finns 

alltid oliktänkande inom en grupp. En tydlig majoritet önskades samtidigt som detta 

oliktänkande skulle respekteras. Gränsen sattes vid 75%, då fanns marginal för oliktänkande 

och de som missförstått frågan. Minst 75% av respondenternas samtycke krävdes för att ett krav 

skulle räknas som uppfyllt eller inte. Exempelvis om mer än 75% av respondenterna gav ett 

visst svar på en fråga så beräknades kravet som var bundet till den frågan vara uppfyllt.  

 

Då gränsen på 75% är satt utifrån förutsättningarna i just denna studie, istället för utifrån ett 

ramverk, kan det påverka studiens empiri och analys, därmed även de slutsatser som dras. Om 

gränsen satts för högt kan vissa prototyper felaktigt ansetts misslyckas med att uppnå kraven 

På samma sätt kan prototyper kan felaktigt ha ansetts lyckats uppfylla kraven om gränsen satts 

för lågt. Resultatet bör därför beskådas i ljuset av denna möjliga felmarginal. Bäst hade varit 

om gränsen för uppfyllt krav grundats på en metod eller teori skapad för dessa situationer. 

3.6 Urval 

För denna undersökning valdes ett bekvämlighetsurval (Oates, 2006, s 98). Ett mindre urval 

valdes för att undvika att generera en ohanterbar mängd data. Studien är enbart en inledande 

studie inom ämnet och ämnar inte skapa generaliserande kunskap. Studien stödjer då ett mindre 

urval av respondenter. 

 

En spridning av ålder, kön, och sysselsättning var av intresse för att ha möjlighet att få ett så 

brett resultatspann som möjligt. Erfarenhet av sociala medier var också en intressant faktor, 

men en sekundär sådan eftersom att sannolikheten att många potentiella respondenter var 

erfarna med sociala medier bedömdes som hög. 

 

Vid sökandet efter respondenter togs alla ovanstående faktorer i åtanke, och det var viktigt att 

ingen person som deltagit i ett pilottest deltog igen som respondent i den färdiga 

undersökningen. Detta på grund av att respondenterna önskades ha samma förutsättningar. 

 

I undersökningen deltog 17 respondenter varav 64,7% var i årsgruppen 20-29 (figur 13). 
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Figur 13 - Ålder, N=17 

 

Av den totala mängden respondenter var 64,7% män och 35,3% kvinnor (se figur 14).  

 

Figur 14 - Kön, N=17 

 

Det var en jämn fördelning mellan studenter inom IT, studenter med annan inriktning än IT, 

och folk som arbetar, se figur 15. Ingen annan sysselsättning anmäldes. 

 

 

Figur 15 - Sysselsättning, N=17 

 

Av de 17 respondenter som deltog var 64,7% från 20 till 29 år och 64,7% var män. Det är inte 

ett representativt urval. De som deltog i studien hade dock jämn fördelning gällande 

sysselsättning, detta ger dem olika erfarenheter och bakgrunder. Förhoppningen var att detta 

skulle leda till att en bredare uppfattning kunde samlas in. 88,2% använder sociala medier varje 

dag och utöver det använder 5,9% sociala medier varje vecka. Respondenterna kan därför antas 

ha stor erfarenhet och bekvämlighet med att använda sociala medier och därmed kunna ge 

kvalificerad feedback gällande vad som skulle passa deras dagliga användning.  
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3.7 Kritik mot metod 

För att förbättra relevansen och värdet av prototyperna samt formuläret skulle en expert på 

integritet, integritetsmedvetenhet eller Pötzsch behövts användas. Att låta en expert se på och 

bekräfta att materialet reflekterar Pötzsch teori på ett korrekt sätt hade lyft studien, men tillgång 

till en sådan fanns inte. 

 

Vår roll i studien har till stor del varit skapare av prototyper och formulär. Till följd av detta så 

kan processen, och mer specifikt prototyper samt formulär blivit negativt påverkade. Utöver 

den skapande rollen har vi internt konverterat kraven, vilket kan ha lett till subjektiv påverkan. 

Extern validering i form av exempelvis en expert som ovan nämnts hade kunnat minimera sådan 

eventuell subjektiv påverkan genom att ge dels expertåsikter men också en annan synvinkel. 

3.8 Generaliseringsförutsättningar 

Studien är inte utformad så att resultatet kan generaliseras. Koncepten är endast delvis 

implementerade i prototypen och testade i en begränsad miljö. Utvärderingen av de olika 

koncepten har utformats för att se om de uppfyller Pötzschs och användarnas krav. Vidare 

forskning behövs för att detta ska kunna generaliseras. 
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4 Empiri 

De relevanta fynden från datainsamlingen visas här antingen per version eller per frågetema. 

 

Respondenterna var huvudsakligen negativt inställda till att ett förvalt värde skulle vara 

markerat vid insamling av intentioner (se figur 16). Exempelvis att “bara mina vänner får se 

mitt telefonnummer” redan är selekterat när användaren ska ange intentioner för första gången. 

70,6% markerade på antingen nedre hälften eller mitten av Likertskalan på frågan om 

uppskattande av förvalda värden. 

 

 

Figur 16 Förvalda värden uppskattades generellt inte av respondenterna. N=17 

 

Insamling 3b har ett mycket mindre antal frågor än de andra insamlingsversionerna. 

Anledningen till detta är att svaren från Insamling 3a beräknades vara applicerbara på Insamling 

3b. Detta för att skillnaden mellan de två versionerna är minimal och endast de frågor som 

påverkades togs med för Insamling 3b. 

4.1 Insamling 

Poängfördelning mellan insamlingsversionerna där lägre poäng innebär en högre snittplacering: 

1. Insamling 3b - 29 poäng 

2. Insamling 3a - 33 poäng 

3. Insamling 2 - 50 poäng 

4. Insamling 1 - 61 poäng 

 

76,5%, av respondenterna höll med varandra om att Insamling 3b var den bästa prototypen för 

insamling av intentioner. 82,4% valde Insamling 3a som andrahandsval, ett starkt resultat. 

Insamling 1 var minst omtyckt av respondenterna. Fördelningen syns i figur 17. 
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Figur 17 - Rangordning av prototyper för insamling av intentioner. Version 3 motsvarar Insamling 3a. 

4.1.1 Motivering av förstahandsval 

En mängd teman fanns bland motiveringarna för förstahandsvalet för insamling av intentioner. 

Ett urval presenteras i tabell 5. 

 

Tema Procent av urval 

Tydligt eller rakt på sak 41,2% 

Innehöll utförlig information 23,5% 

(Insamling 3b) Uppskattade varningstext 47,1% 
Tabell 5 - Teman vid motivering av förstahandsval (insamling) 

4.2 Påminnelse 

Poängfördelning mellan påminnelseversionerna där lägre poäng innebär en högre 

snittplacering: 

1. Påminnelse 3 - 29 poäng 

2. Påminnelse 1 - 39 poäng 

3. Påminnelse 2 - 51 poäng 

4. Påminnelse 4 - 51 poäng 

 

Påminnelseversion 3 var mest omtyckt av respondenterna och påminnelseversion 2 samt 4 var 

minst omtyckta, med samma antal poäng. Fördelningen presenteras i figur 18. 

 

 
Figur 18 - Resultat från rangordning av prototyper för påminnelse av intentioner. 
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4.2.1 Motivering av förstahandsval 

En mängd teman fanns bland motiveringarna för förstahandsvalet för påminnelse av 

intentioner. Ett urval presenteras i tabell 6. 

 

Tema Resultat 

Tydligt eller rakt på sak 47,1% 

Fick mig att tänka mest 11,7% 

Behövde inte anstränga mig för att se vad som står 5,9% 

Behöver inte göra något, påminnelsen kommer till mig 17,6% 

Inte störande/i vägen 23,5% 

Lättförståelig 5,9% 
Tabell 6 - Teman vid motivering av förstahandsval (påminnelse) 

4.2.2 Påminnelse 3 

Den påminnelse som hade högst genomsnittsplacering var Påminnelse 3. Nedan följer resultatet 

från flervalsfrågan för den versionen (tabell 7). 

 

Alternativ Resultat 

Påminnelsen förmedlar att jag själv måste värna om min integritet.  76,5% 

Irriterande 17,6% 

Språket var lätt att förstå 76,5% 

Språket var svårt att förstå 0% 

Anpassad för situationen 47,1% 

Anpassad för användaren 17,6% 

Informativ 64,7% 

Onödig 5,9% 

Smidig 23,5% 

Onaturlig 11,8% 

Otydlig 11,8% 

Svår att hitta 5,9% 

I vägen 5,9% 
Tabell 7 - Resultat från flervalsfrågan för Påminnelse 3 

 

Det främsta problemet med Påminnelse 3 är designen. Designen var inte del av studiens fokus 

men har visat sig vara ett hinder i testningen. Endast 11,8% upplevde versionen som otydlig 

och 5,9% som svår att hitta. 17,6% av respondenterna fann versionen irriterande. Av de 

respondenterna har en antytt att designen påverkade negativt och resterande har inte 

kommenterat designen alls.  
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4.3 Vad tycker du om mängden information i påminnelsen? 

Den största delen av respondenterna upplevde alltid att det fanns en lagom mängd information 

i prototyperna för påminnelse. Påminnelse 2 och 4 upplevdes av några vara för lite information 

samtidigt som andra upplevde att det var för mycket information, se tabell 8. 

 

 för lite information lagom mängd information för mycket information 

Påminnelse 1 0% 76,5% 23,5% 

Påminnelse 2 29,4% 58,8% 11,8% 

Påminnelse 3 0% 88,8% 11,8% 

Påminnelse 4 41,2% 47,1% 11,8% 

 

Tabell 8 - Respondenternas upplevelse av mängden information i prototyper för påminnelse. 

4.4 Uppfyllnad av krav  

För att skapa en lättöverskådlig bild över vilka krav som uppfyllts av vilka prototyper 

sammanställdes resultatet i en tabell (tabell 9). Varje rad representerar en av prototyperna, och 

varje kolumn representerar ett av kraven. Om det står “Uppfylls” i en cell så innebär det att 

prototypversionen på den raden uppfyller kravet i den kolumnen. Om det står “Delvis” i en cell 

så innebär det att kravet delvis har uppfyllts, alltså att vissa frågor bekräftade att kravet 

uppfylldes medans vissa andra inte bekräftade det. Om det står “Inte” så uppfylldes kravet inte.  

 

Ett krav kan endast uppfyllas delvis ifall konverteringen av kravet resulterade i fler än en fråga, 

vilket var fallet för krav 1, krav 3, och krav 5. Exempelvis så uppfyllde Insamling 1 krav 1 

delvis eftersom att mer än 75% av respondenterna angav att de hade möjlighet att ställa in sina 

intentioner, men mindre än 75% angav att de uppmuntrades att göra det. En av två frågor för 

krav 1 indikerade alltså att kravet uppfylldes men den andra frågan indikerade att kravet inte 

uppfylldes. Att ett krav uppfylldes delvis innebär således att en del av det konverterade kravet 

uppfylldes, och den andra delen uppfylldes inte. Att exempelvis krav 3 uppfylldes delvis kan 

därmed betyda att olika delar uppfylldes för olika prototyper. Fullständiga resultatet presenteras 

i tabell 9. 
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 Krav 1 Krav 2 Krav 3 Krav 4 Krav 5 Krav 6 

Insamling 1 Delvis Uppfylls Delvis Uppfylls Delvis Uppfylls 

Insamling 2 Uppfylls Uppfylls Delvis Uppfylls Inte Uppfylls 

Insamling 3a Uppfylls Uppfylls Delvis Uppfylls Inte Inte 

Insamling 3b Uppfylls Uppfylls Delvis Uppfylls Inte Uppfylls 

Påminnelse 1  Inte Inte Uppfylls Inte Uppfylls 

Påminnelse 2  Uppfylls Inte Uppfylls Inte Uppfylls 

Påminnelse 3  Uppfylls Uppfylls Uppfylls Inte Uppfylls 

Påminnelse 4  Uppfylls Inte Uppfylls Inte Inte 

Tabell 9 - Prototyper och huruvida de uppfyller kraven eller inte. 

 

4.5 Problem 

Respondenterna påtalade i olika sammanhang problem med olika delar av prototyperna. Här 

presenteras ett urval. 

4.5.1 Problem med dialogruta 

23,5% av användarna påtalade att Påminnelse 1, som bestod av en dialogruta, skulle bli 

irriterande i längden och 11,8% önskade att den funktionaliteten skulle gå att stänga av.  

4.5.2 Problem med hoverfunktionalitet 

Påminnelse 2 och 4 innehöll hoverfunktionalitet. 58,8 respektive 47,1% ansåg att de vara 

onaturliga att använda och 41,2 respektive 58,8% upplevde att påminnelsemeddelandet kunde 

vara svårt att hitta. 
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5 Analys 

Resultatet av undersökningen påvisar att en majoritet av respondenterna håller med varandra 

när det gäller vilken prototyp för insamling av intentioner som är bäst. Ålders-, köns- och 

sysselsättningsspridningen i respondentgruppen som valde Insamling 3b som förstaval är 

relativt lik spridningen i den totala respondentsgruppen. Resultatet i denna undersökning verkar 

därmed inte påverkats av någon av dessa faktorer.  

 

Det faktum att Insamling 3b ligger på förstaplats med sådan marginal och att Insamling 3a 

ligger på andraplats med sådan marginal indikerar att respondentgruppen i stort sett är överens 

om att konceptet där insamling av intentioner sker vid kontoskapande är det bästa. 

5.1 Vad tyckte respondenterna?  

5.1.1 Bästa förslag för insamling 

När det gäller de olika koncepten för insamling av intentioner så fanns det ett fåtal 

återkommande teman bland svaren på varför respondenterna valde just en viss version som 

förstahandsval. Tydlighet var ett av dessa teman; 41,2% av respondenterna angav att de 

uppskattade tydligheten hos sitt förstahandsval. Att favoritprototypen innehöll utförlig 

information ansågs också vara viktigt och många lyfte fram sitt uppskattande för varningstexten 

i Insamling 3b vilket är den enda skiljande faktorn mellan Insamling 3a och Insamling 3b. Att 

76,5% valde Insamling 3b som förstaval och att 82,4% valde Insamling 3a som andrahandsval 

är alltså ett förståeligt resultat eftersom varningstexten uppskattades av så många av 

respondenterna och att resten av funktionaliteten hos de två versionerna är densamma.  

 

När det kom till att uppfylla kraven kom Insamling 2 och 3b längst. Av de sju kraven 

uppnåddes fyra, ett krav uppfylldes delvis, ett krav inte alls och krav sju var inte mätbart. 

Något som är förvånande är att Insamling 3a som hade flest ouppfyllda krav ändå kom på en 

andraplats.  
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Figur 19 - Det populäraste konceptet för insamling. 

5.1.2 Bästa förslag för påminnelse 

Vad gäller påminnelsefunktionalitet uppskattade respondenterna samma egenskaper som de 

gjorde hos insamlingsfunktionalitet. 41,2% nämnde tydlighet som en viktig faktor i beslutet om 

vilket koncept som var bäst. Det var Påminnelse 3 som hade högst placering hos 

respondenterna. Det var också den version som uppfyllde flest av Pötzschs krav. Av de sju 

kraven var det ett som inte gick att testa, krav 7, och ett som inte var applicerbart på 

påminnelsefunktionalitet, krav 1. Av de återstående fem kraven uppfylldes alla utom ett, krav 

5 som sa att verktyget ska vara anpassat efter både användaren och användningstillfället.  

 

Påminnelse 3 var den påminnelse som flest, 88,2%, fann innehöll lagom mängd information. 

Den rankades näst mest informativ och som tydligast. Det var också den enda påminnelsen där 

ingen upplevde språket som svårt och där påminnelsen var lätt att hitta utan att vara i vägen. 
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Figur 20 - Påminnelse 3 visar en text med röd bakgrund under rutan för meddelandet. 

5.2 Förbättringar 

Det främsta problemet med Påminnelse 3 är designen. Designen var inte del av studiens fokus 

men har visat sig vara ett hinder i testningen. Väldigt få upplevde versionen som otydlig och 

svår att hitta. Det låga resultatet på denna fråga beror nog på implementationen; två rader text 

med knallröd bakgrund sticker ut väldigt mycket när resterande färger på sidan är ljusgrått, 

ljusblått och vitt. Denna hårda konstrast i färger brukar inte dyka upp på väldesignade sidor. En 

mjukare eller jämnare implementation av färger hade troligtvis påverkat hur lätt det hade varit 

att uppmärksamma påminnelsen.  

 

Att den röda färgen stack ut så mycket skulle kunna vara anledningen till att 17,6% av 

respondenterna fann versionen irriterande. En respondent antydde att designen påverkade dem 

negativt. 

 

Några respondenter påpekade att det är otydligt med ljusgråa knappar, det verkar som att 

knapparna inte är valbara då. Denna fråga är designorienterad och därmed utanför studiens fält, 

det är dock värt att notera för framtida utvecklare. 

5.2.1 Påminnelsemeddelandet 

Samtliga påminnelsefunktioner hade exakt samma påminnelsemeddelande; ”Det ser ut som du 

har angett ett telefonnummer. Inlägget du håller på att skriva kommer visas för alla och du har 

angett att du bara vill dela med dig av telefonnummer till dina vänner.”. Beroende på hur det 

presenterats har respondenterna svarat väldigt olika på frågan om hur de upplevde mängden 

information.  

 

Påminnelse 2 och 4 är de påminnelseversioner där respondenten upplevt att det fått för lite 

information. Andra respondenter har i samma version paradoxalt nog upplevt att det är för 

mycket information. Människor har olika uppfattningar om vad som är lagom mängd 

information och detta kan vara anledningen till detta spretiga resultat. Detta kan även bero på 

att användarna har fokuserat på olika delar av prototypen när de svarat på frågan; texten i 

påminnelsen eller hur texten/påminnelsen presenterades. Nära hälften av respondenterna har 

visat kritik mot att påminnelsemeddelandet är dolt i dessa versioner, att utan instruktioner hade 
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de aldrig hittat det. Detta kan vara grunden till beslutet att ge betyget att det finns för lite 

information.  

 

Antalet som upplevde att det var för mycket information var jämnt fördelat över de olika 

påminnelsefunktionerna och det var samma 23,5% personer som gav alla svar om för mycket 

information. En av dem uppgav att mängden text gjorde att det var liten sannolikhet att hen 

skulle läst påminnelsen. Att mängden information upplevdes för stor kan därför grunda sig i 

påminnelsemeddelandet.  

5.2.2 Vad är en påminnelse? 

Flera av respondenterna, 35,3%, tog upp problematik kring hur mycket av en påminnelse 

koncepten faktiskt levererade. Kritiken samlades främst kring två problem. Det första var att 

det går att skicka iväg inlägget trots systemet känt av potentiellt personlig information och 

skapat en påminnelse. Det fanns inget krav på att ge påminnelsen ett erkännande innan inlägget 

kunde skickas iväg. Det andra problemet var att det var lätt att missa eller inte hinna reagera på 

påminnelsen om man var snabb med att skicka iväg meddelandet. Påminnelsen kan även missas 

av stress eller annat omedvetet beteende, men kan även ignoreras. De koncept som visade 

påminnelsetexten när användaren höll musen över det objekt som indikerade varning var extra 

lätt att missa då den tekniken inte kändes naturlig att använda och meddelandet var mindre 

tydligt. En respondent förklarade att bristen på instruktioner för hur påminnelsemeddelandet 

skulle fås fram gör att det inte ens kan kallas en påminnelse eftersom användaren eventuellt 

aldrig nås av varningen. 

 

Den här sortens problem visade sig för alla koncept för påminnelse utom Påminnelse 1 som 

levererade påminnelsen genom en dialogruta. För att kunna fortsätta skriva inlägget behövde 

användaren erkänna påminnelsens existens genom att trycka på Enter-tangenten eller att trycka 

på OK eller stänga rutan med muspekaren. Ingen av de andra koncepten kräver sådant 

erkännande och kan därmed enkelt ignoreras.  

 

En lösning för detta problem presenterades av en av respondenterna. När det finns potentiellt 

personlig information i det av användaren skrivna inlägget ska användaren tvingas bekräfta att 

hen är medveten om att det som ska publiceras eventuellt bryter mot de förinställda 

intentionerna. När användaren i det fallet valt att publicera inlägget skulle denna fråga ställas. 

Samma respondent gav ett alternativt förslag där användaren efter publicering blir påmind igen 

och får möjlighet att ångra publiceringen. 

 

Det finns två vägar att gå här. Första alternativet innebär att lyssna på oron och tvinga 

användaren att interagera med påminnelsen på något sätt för att säkerställa att användaren vet 

att hen eventuellt bryter mot sina intentioner. Det andra alternativet är att göra påminnelsen 

lättare för användaren att hitta, men utan att den stör användaren.  

 

Det andra av Pötzschs krav säger att verktyg för ökad integritetsmedvetenhet inte får avbryta 

eller förhindra användningen av tjänsten samt inte får vara irriterande (Pötzsch, 2008, s 233). 

Det första alternativet kräver en interaktion från användarens sida som då avbryter eller 

förhindrar användningen. Alternativet går således emot Pötzschs krav 2. Den interaktion som 

detta skulle innebära kan liknas vid det avbrott som skapades av Påminnelse 1. Nära en 
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fjärdedel påtalade att Påminnelse 1 skulle bli irriterande i längden och några önskade att den 

funktionaliteten skulle gå att stänga av.  

 

Pötzschs krav förutsätter att det finns en påminnelse att ställa krav på. Om en påminnelse inte 

når användaren kan man inte påstå att användaren blivit varken påmind eller på annat sätt fått 

den stimuli som krävs för att aktivera en medvetenhet om sina intentioner. Med det andra 

alternativet finns det situationer när påminnelsen inte ens når användaren. Då har verktyget 

misslyckats. 

 

Det finns alltså problematik oavsett vilken väg som väljs.  Fler vägar att gå kan finnas men det 

verkar problematiskt att tvinga fram en interaktion utan att störa användaren; en motsägelse 

mellan syftet för det verktyget Pötzsch förespråkar och kraven som ställs på dess funktionalitet. 

Detta kan vara ett problem med implementationerna av prototypen men också ett större problem 

med Pötzschs krav. Om denna motsägelse inte kan överkommas kan det finnas behov av en 

uppdaterad uppsättning av krav eller ett helt nytt sätt att hantera integritetsparadoxen. 

5.2.3 Problem med hoverfunktionalitet 

Det var viktigt för många respondenter att verktyget skulle vara tydligt eller rakt på sak. 47,1% 

angav detta som motivering till sitt förstahandsval när de skulle välja den version de tyckte bäst 

om. Påminnelse 2 och 4 fick mycket kritik för att påminnelsemeddelandet endast syntes när 

muspekaren hölls, hovrar, över objektet som indikerade en varning. Många ansåg att de var 

onaturliga att använda och upplevde att påminnelsemeddelandet kunde vara svårt att hitta. Här 

uppstår samma problematik med situationer där påminnelser inte når användare. Syftet med 

verktyget är att skapa stimuli hos användaren (Pötzsch, 2008). Får användaren ingen 

påminnelse blir det ingen stimuli och verktyget har inte uppnått syftet för sin existens.  

 

Två av respondenterna gav förslag på hur detta skulle hanteras. Den första hoppades att aldrig 

någonsin se funktionalitet som den som finns i Påminnelse 2 och 4 och den andra föreslog att 

en pratbubbla eller liknande skulle placeras över varningsobjektet innehållandes instruktioner. 

En tredje respondent fokuserade mer på funktionaliteten och att denna lösning inte fungerar på 

enheter som inte har en muspekare. 

5.3 Vissa krav är inte mätbara eller uppfylls alltid/aldrig 

Pötzschs sjunde krav inkluderades inte i undersökningen. Vid skapandet av prototyperna och 

formuläret togs kravet alltså inte i åtanke. Detta är en följd av kravets innehåll och studiens 

förutsättningar, tekniken är inte lämpad för att ta hänsyn till detta krav. 

 

Empirin visar att vissa krav i princip aldrig uppfylldes och att vissa krav i stort sett uppfylldes 

av varje prototypversion. Krav fem uppfylldes inte av någon prototyp och krav fyra uppfylldes 

av varje. Vad detta beror på går inte att se i empirin men tas upp i diskussionen. 

 

Inget av koncepten uppfyllde det femte av Pötzschs krav, ett av insamlingskoncepten uppfyllde 

det delvis. Vad detta beror på kan vi inte veta säkert. Formuläret efterfrågade inte specifikt hur 

respondenterna upplevde anpassningen efter användare och användningstillfälle. Om 
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formuläret hade gjort det är det möjligt att det funnits mer information om detta. Det är dock 

inte säkert att den informationen hade varit givande eftersom skalet som koncepten testades i 

inte erbjöd någon användaranpassning utan var samma för alla respondenter. Hemsidan där 

prototyperna fanns var dessutom väldigt avskalad och angav inte i vilket sammanhang 

prototyperna fanns. Respondenterna visste inte vad som kom innan eller efter detta moment 

och inte heller i vilket sammanhang inlägget de komponerade skulle komma att publiceras. Att 

kravet inte uppnåddes kan därmed bero på omfattningen av implementationen såväl som 

koncepten. Påminnelsens presentation ska bero på sammanhanget, mottagare, användning 

etcetera (Pötzsch, 2008, s 233). Detta är lösa krav som är svåra att testa på konceptnivå, detta 

kan vara grunden till att kraven inte uppfylldes.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och eventuell problematik med den. Till sist 

presenteras förslag för framtida forskning. 

6.1 Uppfyllnad av kraven verkar vara attraktivt för användare utan att de 

vet om det. 

Denna studie har visat att individer i vårt urval har en tendens att tycka om de prototyper eller 

versioner av funktionalitet som uppfyller flest av Pötzschs krav, utan att de faktiskt visste om 

hur många krav som uppfylldes när de fick välja sina favoriter. Detta indikerar vid första 

anblick att Pötzschs krav är välutvecklade och ligger i linje med vad användare uppskattar, men 

det är inte säkert att så är fallet. Det kan finnas andra faktorer som har hjälp till att ge detta 

resultat, exempelvis studiens struktur eller design. I ett av pilottesten angav en testare att denne 

ansåg att ordningen som prototyperna presenterades i påverkade dennes svar genom att man 

medvetet eller omedvetet jämför prototyper med de man tidigare sett. Första 

insamlingsversionen fick högst snittplacering, andra versionen fick lite lägre, tredje versionen 

ännu lägre och lägst snittplacering fick den fjärde insamlingsversionen. Vilken placering som 

ges kan alltså vara påverkat av vilken ordning versionerna kom i. Ett sätt att motarbeta detta 

skulle kunna vara att randomisera ordningen som prototyperna presenteras i för att se ifall 

respondenter faktiskt håller med varandra oavsett i vilken ordning de fick testa prototyperna.  

6.2 Varför uppfylldes ett visst krav alltid, och ett annat aldrig? 

Det går, som analysen nämner, inte att i empirin se varför ett visst krav alltid uppfylls och ett 

annat aldrig uppfylls. Detta är antagligen ett resultat av utomstående faktorer. Det finns ett antal 

olika möjliga orsaker för detta: det kan vara ett resultat av kravets form och ursprungliga 

mening, alltså att det är så generellt eller specifikt att det är svårt att uppnå. Det kan också vara 

ett resultat av att konverteringen från krav till formulärfrågor var bristfällig, frågorna i 

formuläret var kanske inte ställda på ett sådant sätt att respondenten kunde uppge sina egentliga 

åsikter på ett bra sätt. Att prototyperna helt enkelt inte var “bra” nog ur ett kravperspektiv är 

också en möjlighet. Det känns dock osannolikt att detta är fallet eftersom att det på två krav var 

en hundraprocentig uppfyllningsgrad respektive icke-uppfyllningsgrad. Detta tillsammans med 

det faktum att många prototyper var annorlunda konceptuellt och att målet var att alla 

prototyper skulle uppfylla kraven gör det till ett osannolikt alternativ. 

 

En reflektion som gjordes efter studiens slut var att de koncept som baseras på att hovra med 

musen ovanför ett element på sidan är direkt oanvändbara. Orsaken till detta är att 

funktionaliteten rimligtvis förväntas fungera på olika plattformar i fallet av ett riktigt socialt 

medium, och eftersom att hovrande inte fungerar på exempelvis en touchskärm så är 

användbarheten för dessa koncept tvivelaktig. Denna tanke förstärktes av respondenternas 

åsikter om att hoverkoncepten var svåra att förstå och inte intuitiva. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning av denna typ uppmuntras och skulle kunna gräva ännu djupare i användares 

åsikter kopplade till integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet. Tekniklösningar utöver en 

direkt implementation på tjänstens hemsida skulle kunna utforskas, och koncepten utvidgas 

exempelvis i form av en integritetsmedvetenhets-plugin till en webbläsare. Att vidareutveckla 

koncepten med hjälp av de förslag till förbättringar som presenterats i analysen samt använda 

riktlinjer för design kan vara en bra idé för att analysera hur stor påverkan de grafiska aspekterna 

har på användarnas uppfattning. Man skulle också kunna utnyttja ytterligare teoretiska ramverk 

för att studera exempelvis acceptans i kombination med respondenternas åsikter. Genom att ha 

ett större urval än sjutton personer kan man få mer detaljerade åsikter och statistik vilket skulle 

öka generaliserbarheten. 

 

Denna studie avgränsade sig från att testa huruvida ett inlägg med potentiellt känslig 

information skulle kunna skickas eller inte. Ett alternativ innebär att påminnelsen måste 

uppmärksammas av användaren på något sätt innan publicering sker. Funktionalitet som denna 

kan vara väldigt irriterande men också krävas för att misstag inte ska ske. 
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7 Slutsats 

Denna uppsats frågeställning var hur integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet anpassad för 

sociala medier skulle kunna se ut. Genom att studera koncepten integritet och 

integritetsmedvetenhet samt iterativt utveckla och utföra en undersökning så har vi lyckats 

identifiera ett par koncept som är intressanta kandidater. Dessa koncept, Insamling 3b och 

Påminnelse 3, fick bra respons från respondenterna och uppfyllde kraven i högst grad av alla 

prototypversioner. De är dock inte färdigställda riktlinjer. De behöver utvecklas  och 

förbättringar har diskuterats i analysen. 

 

I analysen uppmärksammades potentiella motstridigheter i Pötzschs krav. Det uppkom kritik 

där det ifrågasattes om det som kallades påminnelse faktiskt var det. Resonemanget leder till 

att påminnelsefunktionalitet skulle behöva bryta mot krav 2, att påminnelsen inte får störa 

användaren, för att ens uppfattas som en påminnelse. Detta tyder på en motsägelse eftersom att 

kraven existerar på meriten att det finns exempelvis en påminnelse att applicera dem på. Om 

det som ligger till grunden för existensen av kraven direkt bryter mot ett av kraven så är det en 

motsägelse. Detta ogiltigförklarar nödvändigtvis inte Pötzschs ramverk som helhet, utan pekar 

på att en revidering av krav 2 kan behöva göras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förändringar efter första pilottestet 

 

● Följande text lades till i början: “Testet har flera kapitel och kan därmed verka rätt 

långt men det kommer gå snabbare och snabbare att svara.”  

 

● Följande text lades till på Insamling 1 & Påminnelse 1: “När du tittat på de 4 

versionerna kommer du få motivera vilken du tycker är bäst.” 

 

● I version 1 av formuläret betygsattes varje version av insamling eller påminnelse 

enskilt efter att respondenten besvarat frågorna tillhörande den versionen. Fördelen 

med detta var att varje versions popularitet framgick. Detta byttes dock ut till en 

rangordningsuppgift efter att alla versioner visats. Målet med detta var att alla 

versioner skulle betygsättas efter att ha sett alla versioner. I det tidigare formatet 

betygsattes den första versionen utan att ha sett någon annan implementation. 

Förändringen gjordes för att få en jämnare bedömning. 

 

● I flervalsfrågan vid påminnelseversionerna byttes “Dålig” ut mot: 

○ Onaturlig att använda 

○ Otydlig 

○ Påminnelsemeddelandet kan vara svårt att hitta 

○ Påminnelsemeddelandet är i vägen 

 

Bilaga 2 - Förändringar efter andra omgången pilottester 

● Instruktioner så som “Gå till prototypen och …” lades till i instruktionerna för varje 

kapitel i formuläret. Detta för att att pilottestare efterfrågade mer tydlighet. 

 

● En fråga om sysselsättning lades till i de demografiska frågorna. Detta för att vi vill se 

om det finns märkbara samband eller skillnader mellan eller inom olika svarsgrupper. 

 

● Textrutan i prototypen gjordes mer tydlig genom att vi ökade storleken på rutan, lade 

till en placeholder-text (“Klicka för att skriva…”), och gav rutan en tydlig ram. Detta 

pga efterfrågan om tydlighet när det gäller var input ska ske. 

 

● ‘Skriv följande: "Hej, har bytt telefonnummer, mitt nya är 073-1234567 :)”’ ändrades 

till ‘Skriv in följande telefonnummer i textrutan: 073-1234567’ på applicerbara 
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ställen. Detta för att förminska mängden arbete som respondenten behöver utföra i 

varje test. 

 

● Instruktionerna uppdateras för insamling version 1 och 2 och uppmanade deltagarna 

att testa fylla i sina intentioner. 

 

● Lade till “Om du känner att du vill gå tillbaka och kolla på dina svar eller ändra dem 

så är det helt okej! De svar du skrivit hittills kommer sparas.” i de inledande 

instruktionerna för att klargöra att alla versioner skulle jämföras med varandra inte 

bara med de versionerna som visats innan. En pilottestare uppgav intresse för att 

kunna backa men visste inte att det gick. 

 

● Ändrade från “Var det något du tyckte var extra bra, dåligt eller konstigt?” till 

“Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, 

dåligt eller konstigt)“. Detta för att uppmuntra respondenten att svara på denna fråga 

utan att göra den obligatorisk. 

 

Bilaga 3 - Formulär 

 

Tack för att du vill delta i vår studie! 

 

Vi som utför undersökningen heter Amanda Sjöström och Calle Olsson och skriver nu vår C-

uppsats inom privacy/integritet vid Uppsala Universitet. 

 

Har du några frågor under utförandet, tvivla inte att fråga oss! 

  

Ett problem i dagens samhälle är att folk delar med sig av för mycket personlig information på 

internet exempelvis på sociala medier. Många studier har utförts där deltagare fått ange vilken 

information de vill och inte vill dela med sig av i särskilda situationer. Deltagarna har sedan 

satts i en motsvarande situation, utan att veta att det är en del av forskningen, där de då frivilligt, 

utan ersättning delar med sig av information de angett att de inte vill dela med sig av. De agerar 

alltså inte enligt sina intentioner*. 

  

Fenomenet kallas ”The Privacy Paradox” som vi översatt till integritetsparadoxen. Det vi vill 

undersöka är sätt att motverka denna paradox med hjälp av ”privacy 

awareness”/integritetsmedvetenhet. Genom att påminna användarna om sina intentioner* för 

delning av information i faktiska use-cases hoppas forskare kunna minska glappet mellan 

intentioner* och agerande. 

  

Vi kommer låta er tycka till om några olika designlösningar när det gäller viss funktionalitet på 

ett påhittat socialt medium. Dessa olika lösningar är skapade med integritetsmedvetenhet i 

åtanke och är rotade i en forskningsframställd teoriram. 
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Ni kommer få se ett antal versioner av samma sorts funktionalitet varpå ni får svara på ett antal 

frågor efter varje demo-version. Varje version skall ses som en enskild funktionalitet och skall 

bedömas enskilt. Det finns ingen kronologi mellan de olika versionerna.  

 

Testet har flera kapitel och kan därmed verka rätt långt men det kommer gå snabbare och 

snabbare att svara. Om du känner att du vill gå tillbaka och kolla på dina svar eller ändra dem 

så är det helt okej! De svar du skrivit hittills kommer sparas. 

 

Vårt mål är inte att skapa en fullt funktionerande hemsida, utan endast att skapa ett skal som vi 

kan testa specifik design/funktionalitet i. Vissa element på sidan är därför endast 

uppvisningsexempel, vilket gör det viktigt att du följer instruktionerna som är specificerade i 

varje versions-demo. 

 

Svaren kommer endast användas inom forskning vid Uppsala Universitet och ni kommer vara 

helt anonyma. 

  

*Intentioner syftar till det planerade beteendet. 

 

(Asterisker vid frågor nedan beskriver att frågan är obligatorisk, egen kommentar) 

 

Demografiska frågor 

Berätta om dig själv! 

 

Hur gammal är du?* 

● Under 10 år 

● 10-19 

● 20-29 

● 30-39 

● 40-49 

● 50-59 

● 60-69 

● 70+ 

 

Kön?* 

● Kvinna 

● Man 

● Annat 

 

Sysselsättning? 

● Studerar (inom IT) 

● Studerar (inte inom IT) 

● Arbetar 

● Pensionär 

● Annat 
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Hur ofta använder du social medier?* 

● Aldrig 

● Varje år 

● Varje månad 

● Varje vecka 

● Varje dag 

 

Hur intresserad är du av ämnet Privacy?* 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Väldigt intresserad 

 

(Representation av femskalig likertskala, egen kommentar) 

 

 

Insamling version 1 

 

Nu kommer du få titta på 4 olika versioner för att samla in vilka intentioner som den aktuella 

användaren (i detta fall du) har. Intentionerna ska alltså ta reda på vad du vill dela, och i vilka 

sammanhang. Observera att detta endast är ett exempel och inte omfattar alla sorters 

information man kan vilja skydda. När du tittat på de 4 versionerna kommer du få motivera 

vilken du tycker är bäst. 

 

Gå till prototypen och klicka på Insamling 1 i menyn längst upp. Du ska få skriva en text i 

textrutan, du kan sluta när det händer något på sidan. 

 

Skriv in följande telefonnummer i textrutan: 073-1234567 

 

Om inget hände, fråga Calle eller Amanda. 

 

Klicka på den nya knappen. Gör ett val för dina intentioner gällande telefonnummer. Ditt val 

kommer inte påverka resterande del av testet. Klicka sedan på "Spara". Du kan nu svara på 

följande frågor. 

 

 

Får du möjlighet att ställa in dina intentioner?* 

● Ja 

● Nej 

 

Om Ja: Uppmanas du att ställa in dina intentioner? 

● Ja 

● Nej 

 

Vad tycker du om mängden information i situationen?* 

● Det finns för lite information 
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● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Hur väl stämmer följande påstående: Jag förstod vilka valmöjligheter som fanns och vad 

de innebar.* 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Mycket väl 

 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av insamlingsfunktionalitet 

på bästa sätt.* 
 

❏ Bra 

❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Språket var lätt att förstå 

❏ Språket var svårt att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verskar anpassad för situationen 

❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Ful 

❏ Smidig att använda 

❏ Konceptet var svårt att förstå 

❏ Konceptet var lätt att förstå 

 

Vilket av följande stämmer bäst?* 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Hemsidan förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 

● Vet ej 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

 

Insamling version 2 
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Nu ska du få se en annan version av intentionsinsamling, utgå från att denna inte har någon 

relation till den tidigare versionen. 

 

Gå till prototypen och klicka på Insamling 2 i menyn längst upp.  

 

Till vänster kan du se en ruta med rubriken "Färdigställ dina intentioner!". Den här sortens 

informationsruta skulle kunna dyka upp när som helst under ditt användande.  

 

Genom att klicka på "Ja, nu!" skulle användaren snabbt kunna ställa in sina intentioner. Testa 

gärna själv! (Ditt val kommer inte påverka resterande del av testet.) 

 

Fundera på detta koncept och besvara frågorna nedan. 

 

 

Får du möjlighet att ställa in dina intentioner?* 

● Ja 

● Nej 

 

Om Ja: Uppmanas du att ställa in dina intentioner? 

● Ja 

● Nej 

 

Vad tycker du om mängden information i situationen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Hur väl stämmer följande påstående: Jag förstod vilka valmöjligheter som fanns och vad 

de innebar.* 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Mycket väl 

 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av insamlingsfunktionalitet 

på bästa sätt.* 
 

❏ Bra 

❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Språket var lätt att förstå 

❏ Språket var svårt att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verskar anpassad för situationen 
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❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Ful 

❏ Smidig att använda 

❏ Konceptet var svårt att förstå 

❏ Konceptet var lätt att förstå 

 

Vilket av följande stämmer bäst?* 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Hemsidan förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 

● Vet ej 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

 

Får du möjlighet att ställa in dina intentioner?* 

● Ja 

● Nej 

 

Om Ja: Uppmanas du att ställa in dina intentioner? 

● Ja 

● Nej 

 

Vad tycker du om mängden information i situationen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Hur väl stämmer följande påstående: Jag förstod vilka valmöjligheter som fanns och vad 

de innebar.* 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Mycket väl 

 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av insamlingsfunktionalitet 

på bästa sätt.* 
 

❏ Bra 
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❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Språket var lätt att förstå 

❏ Språket var svårt att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verskar anpassad för situationen 

❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Ful 

❏ Smidig att använda 

❏ Konceptet var svårt att förstå 

❏ Konceptet var lätt att förstå 

 

Vilket av följande stämmer bäst?* 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Hemsidan förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 

● Vet ej 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

Insamling version 3a 

 

Nu ska du få se en annan version av intentionsinsamling, utgå från att denna inte har någon 

relation till de tidigare versionerna. 

 

Gå till prototypen och klicka på Insamling 3a i menyn längst upp.  

 

Den här sidan skulle kunna dyka upp när du skapar ditt konto på sidan. 

 

Välj intentioner genom att för varje rad klicka på någon av knapparna. Vad du väljer kommer 

inte påverka något, utan detta är endast för att illustrera konceptet. Fundera på detta koncept 

och besvara frågorna nedan. 

 

 

Får du möjlighet att ställa in dina intentioner?* 

● Ja 

● Nej 

 

Om Ja: Uppmanas du att ställa in dina intentioner? 

● Ja 
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● Nej 

 

Vad tycker du om mängden information i situationen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Hur väl stämmer följande påstående: Jag förstod vilka valmöjligheter som fanns och vad 

de innebar.* 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Mycket väl 

 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av insamlingsfunktionalitet 

på bästa sätt.* 
 

❏ Bra 

❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Språket var lätt att förstå 

❏ Språket var svårt att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verskar anpassad för situationen 

❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Ful 

❏ Smidig att använda 

❏ Konceptet var svårt att förstå 

❏ Konceptet var lätt att förstå 

 

Vilket av följande stämmer bäst?* 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Hemsidan förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 

● Vet ej 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 



53 

 

 

Får du möjlighet att ställa in dina intentioner?* 

● Ja 

● Nej 

 

Om Ja: Uppmanas du att ställa in dina intentioner? 

● Ja 

● Nej 

 

Vad tycker du om mängden information i situationen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Hur väl stämmer följande påstående: Jag förstod vilka valmöjligheter som fanns och vad 

de innebar.* 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Mycket väl 

 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av insamlingsfunktionalitet 

på bästa sätt.* 
 

❏ Bra 

❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Språket var lätt att förstå 

❏ Språket var svårt att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verskar anpassad för situationen 

❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Ful 

❏ Smidig att använda 

❏ Konceptet var svårt att förstå 

❏ Konceptet var lätt att förstå 

 

Vilket av följande stämmer bäst?* 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Hemsidan förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 
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● Vet ej 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

 

 

 

Insamling version 3b 

 

På denna version har en röd text lagts till. Utgå INTE från dina svar i 3a. 

 

Läs igenom hela sidan och besvara sedan frågorna. 

 

Gå till prototypen och klicka på Insamling 3b i menyn längst upp.  

 

 

Vad tycker du om mängden information i situationen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Vilket av följande stämmer bäst?* 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Hemsidan förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 

● Vet ej 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

 

Insamling - Slutgiltiga frågor 

 

Nu har du tagit dig halvvägs! Du ska nu få jämföra de olika versionerna. Här är en liten 

förklaring för varje version. Du får gärna klicka dig tillbaka i prototypen för att påminna dig 

själv om hur de fungerade. 

 

Insamling Version 1: meddelande genom INFO-knapp under tiden du skriver ett inlägg. 

 

Insamling Version 2: meddelande i spalten till vänster. 
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Insamling Version 3a: fylla i allt när du skapar ditt konto. 

 

Insamling Version 3b: fylla i allt när du skapar ditt konto + varningstext. 

 

 

Du ska nu få välja din favorit. Vilken version skulle du vilja använda?* 
På 1:a plats placerar du din favorit, på 2:a plats ditt andrahandsval etcetera. Endast en version 

får tilldelas varje plats.  

 

 

 1:a plats 2:a plats 3:e plats 4:e plats 

Version 1     

Version 2     

Version 3     

Version 3b     

 

Vad motiverade ditt val för 1:a plats i föregående fråga? 
 

… 
 

Finns det någon förändring (stor eller liten) som skulle förbättrat någon av versionerna 

så att du hade föredragit den förändrade över dessa existerande? 
 

… 
 

Hur väl stämmer följande påstående: Jag hade uppskattat om det funnits förvalda 

värden* när jag ställde in mina intentioner på sociala medier.* 
* Med förvalt värde menas att systemet redan valt sitt standardvärde åt användaren. Användaren 

har sedan möjlighet att ändra till det hen vill. 

 

 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Mycket väl 

 

 

Hur tror du att förvalda värden hade påverkat ditt val av intentioner? 
 

… 
 

 

Påminnelse version 1 
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Nu kommer du få titta på 4 olika versioner för att påminna användaren om dess intentioner. 

Intentionerna är förinställda och har inte påverkats av vad du fyllt i tidigare under testet. 

Observera att detta endast är ett exempel och inte omfattar alla sorters information man kan 

vilja skydda. När du tittat på de 4 versionerna kommer du få motivera vilken du tycker är bäst. 

 

Gå till prototypen och klicka på Påminnelse 1 i menyn längst upp. Du ska få skriva en text, du 

kan sluta när det händer något på sidan. 

 

Skriv in följande telefonnummer i textrutan: 073-1234567 

 

Om inget hände, fråga Calle eller Amanda. 

 

Fundera på detta koncept och besvara frågorna nedan. 

 

 

Vad tycker du om mängden information i påminnelsen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Vilket av följande stämmer bäst? 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Påminnelsen förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 

● Vet ej 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av påminnelsefunktionaliteten 

på bästa sätt.* 

❏ Bra 

❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Lätt att förstå 

❏ Svår att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verkar anpassad för situationen 

❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Smidig att använda 

❏ Onaturlig att använda 

❏ Otydlig 

❏ Påminnelsemeddelandet kan vara svårt att hitta 

❏ Påminnelsemeddelandet är i vägen 
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Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

 

 

Påminnelse version 2 

 

Nu ska du få se en annan version för påminnelse, utgå från att denna inte har någon relation till 

den tidigare versionen. 

 

Intentionerna är förinställda och har inte påverkats av vad du fyllt i tidigare under testet. 

Observera att detta endast är ett exempel och inte omfattar alla sorters information man kan 

vilja skydda. 

 

Gå till prototypen och klicka på Påminnelse 2 i menyn längst upp. Du ska få skriva en text, du 

kan sluta när det händer något på sidan. 

 

Skriv in följande telefonnummer i textrutan: 073-1234567 

 

Om inget hände, fråga Calle eller Amanda. 

 

Håll musen över den röda knappen och läs texten. 

 

Fundera på detta koncept och besvara frågorna nedan. 

 

 

Vad tycker du om mängden information i påminnelsen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Vilket av följande stämmer bäst? 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Påminnelsen förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 

● Vet ej 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av påminnelsefunktionaliteten 

på bästa sätt.* 
❏ Bra 

❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Lätt att förstå 
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❏ Svår att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verkar anpassad för situationen 

❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Smidig att använda 

❏ Onaturlig att använda 

❏ Otydlig 

❏ Påminnelsemeddelandet kan vara svårt att hitta 

❏ Påminnelsemeddelandet är i vägen 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

 

Påminnelse version 3 

 

Nu ska du få se en annan version för påminnelse, utgå från att denna inte har någon relation till 

de tidigare versionerna. 

 

Intentionerna är förinställda och har inte påverkats av vad du fyllt i tidigare under testet. 

Observera att detta endast är ett exempel och inte omfattar alla sorters information man kan 

vilja skydda. 

 

Gå till prototypen och klicka på Påminnelse 3 i menyn längst upp. Du ska få skriva en text, du 

kan sluta när det händer något på sidan. 

 

Skriv in följande telefonnummer i textrutan: 073-1234567 

 

Om inget hände, fråga Calle eller Amanda. 

 

Läs meddelandet. Fundera på detta koncept och besvara frågorna nedan. 

 

 

Vad tycker du om mängden information i påminnelsen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Vilket av följande stämmer bäst? 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Påminnelsen förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 



59 

 

● Vet ej 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av påminnelsefunktionaliteten 

på bästa sätt.* 

❏ Bra 

❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Lätt att förstå 

❏ Svår att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verkar anpassad för situationen 

❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Smidig att använda 

❏ Onaturlig att använda 

❏ Otydlig 

❏ Påminnelsemeddelandet kan vara svårt att hitta 

❏ Påminnelsemeddelandet är i vägen 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

 

Påminnelse version 4 

 

Nu ska du få se en annan version för påminnelse, utgå från att denna inte har någon relation till 

de tidigare versionerna. 

 

Intentionerna är förinställda och har inte påverkats av vad du fyllt i tidigare under testet. 

Observera att detta endast är ett exempel och inte omfattar alla sorters information man kan 

vilja skydda. 

 

Gå till prototypen och klicka på Påminnelse 4 i menyn längst upp. Du ska få skriva en text, du 

kan sluta när det händer något på sidan. 

 

Skriv in följande telefonnummer i textrutan: 073-1234567 

 

Om inget hände, fråga Calle eller Amanda. 

 

Håll musen över det röda fälten och läs texten. 

 

Fundera på detta koncept och besvara frågorna nedan. 
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Vad tycker du om mängden information i påminnelsen?* 

● Det finns för lite information 

● Det finns en lagom mängd information 

● Det finns för mycket information 

 

Vilket av följande stämmer bäst? 

● Hemsidan förmedlar att jag är skyddad mot att lämna ut för mycket information. 

● Påminnelsen förmedlar att jag själv måste värna om min integritet. 

● Båda 

● Inget 

● Vet ej 

 

Kryssa i de alternativ som du anser beskriva denna version av påminnelsefunktionaliteten 

på bästa sätt.* 

❏ Bra 

❏ Dålig 

❏ Irriterande 

❏ Lätt att förstå 

❏ Svår att förstå 

❏ Informativ 

❏ Den verkar anpassad för situationen 

❏ Den verkar anpassad för mig 

❏ Onödig 

❏ Smidig att använda 

❏ Onaturlig att använda 

❏ Otydlig 

❏ Påminnelsemeddelandet kan vara svårt att hitta 

❏ Påminnelsemeddelandet är i vägen 

 

Berätta gärna om dina tankar gällande denna version (ex något som var extra bra, dåligt 

eller konstigt) 
 

… 
 

 

Påminnelse - Slutgiltiga frågor 

 

Tack för dina svar, nu är det bara några sista frågor kvar där du ska få jämföra de olika 

versionerna. 

 

Här är en liten förklaring för varje version. Du får gärna klicka dig tillbaka i prototypen för att 

påminna dig själv om hur de fungerade. 

 

Version 1: påminnelse via pop-up. 
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Version 2: påminnelse via röd SKICKA-knapp. 

 

Version 3: påminnelse via röd text. 

 

Version 4: påminnelse genom rödmarkering av telefonnumret. 

 

 

Har du frågor får du gärna fråga Amanda eller Calle. 

 

Du ska nu få välja din favorit. Vilken version skulle du vilja använda?* 
På 1:a plats placerar du din favorit, på 2:a plats ditt andrahandsval etcetera. Endast en version 

får tilldelas varje plats.  

 

 

 1:a plats 2:a plats 3:e plats 4:e plats 

Version 1     

Version 2     

Version 3     

Version 4     

 

 

Vad motiverade ditt val för 1:a plats i föregående fråga? 
 

… 
 

Finns det någon förändring (stor eller liten) som skulle förbättrat någon av versionerna 

så att du hade föredragit den förändrade över dessa existerande? 
 

... 
 


