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  Abstract 

 

With the invention and rise of the Internet of Things, a technology that facilitates the 
gathering and use of personal data, the importance of the security and the integrity of the 
user has increased. The purpose of this study is to investigate the different outlooks of two 
different target groups, professional developers and users, on the subject of integrity and 
personalization in the digital sphere of systems development. A qualitative approach was 
used for this study. Interviews were conducted with 6 different professionals in the field of 
development and design. To gather data from the nonprofessionals a survey was used. The 
data was then analyzed using qualitative content analysis. The result implies that users are 
more concerned with the impact Internet of Things have on their privacy and integrity than 
the producers. We conclude that this stems from not enough awareness from the consumers 
of the actual risks and benefits of personalization. From our analysis we then developed a 
model to aid developers in working with consumers. This framework allows the user to 
divulge only the data they are comfortable with, while also giving them the opportunity to 
receive a more tailored service if they choose to share more. 



 
 

Förord

Vi vill passa på att tacka de företag vi samarbetat med under denna studie. Ni respondenter 

gav oss ovärderlig information som formade grunden för denna uppsats. Våra frågor 

besvarades med nya infallsvinklar vi inte hade i åtanke vilket gav oss en möjlighet att utöka 

vår analys ytterligare. Vi vill även tacka enkätrespondenterna som anonymt besvarade våra 

frågor. De flesta valde att motivera sina svar med en kommentar vilket hjälpte oss enormt 

och gav oss mer utrymme att argumentera för vår tes. Slutligen vill vi visa vår uppskattning 

till Per-Olof Ågren som har varit vår handledare för denna uppsats.   



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 
 1.1 Bakgrund  1 
 1.2 Problem 1 

 1.3 Syfte 1 
2. Metod 3 
 2.1 Urval 4 
 2.2 Frågeställningar 4 
 2.3 Etik & objektivitet 5 
 2.4 Begränsningar 6 
 2.5 Reflektion 7 
3. Relaterad forskning 10 
 3.1 Personalisering 9 
 3.2 Sakernas internet 9 
 3.3 Privatliv  10 
 3.4 Källkritik  11 
4. Resultat  11 
 4.1 Intervju 1  11 
  4.1.1 Frågor om integritet och teknik 12 
  4.1.2 Frågor om personalisering 14 

 4.2 Intervju 2 15 
  4.2.1 Frågar om integritet, teknik och sakernas internet 15 
  4.2.2 Frågor om personalisering 17 

 4.3 Intervju 3 18 
  4.3.1 Frågor om integritet 18 
  4.3.2 Frågor relaterade till sakernas internet 20 
  4.3.3 Frågor om personalisering 21 

 4.4 Intervju 4 22 
  4.4.1 Frågor om integritet och teknik 22 
  4.4.2 Frågor relaterade till sakernas internet 24 
  4.4.3 Frågor om personalisering 25 

 4.5 Intervju 5 26 
  4.5.1 Frågor om integritet 26 
  4.5.2 Frågor relaterade till sakernas internet 27 
  4.5.3 Frågor om personalisering 27 

 4.6 Resultat av enkätundersökningen 28 
  4.6.1 Fråga 1: Vilket kön är våra respondenter? 28 
  4.6.2 Fråga 2: Vilken åldersgrupp är respondenterna? 28 
  4.6.3 Fråga 3: Kritisk eller optimistisk 29 
  4.6.4 Fråga 4: Känsligaste datan 30 
  4.6.6 Fråga 5: Avsändaren eller informationen? 31 
  4.6.6 Fråga 6: Sociala medier 31 
  4.6.7 Fråga 7: Personalisering 32 

5. Analys 32 
 5.1 Analys av integritetsfrågor 33 
 5.2 Huvudfråga 1: Den känsligaste typen av data 34 
 5.3 Huvudfråga 2: Kritisk eller optimistisk 39 
 5.4 Frågor relaterat till sakernas internet 41 
 5.5 Frågor relaterade till personalisering 42 

5.6 Huvudfråga 3:  Avsändaren eller informationen? 43 
 5.7 Huvudfråga 4: Har personalisering någon samhällsnytta? 44 
 5.8 Kategorier och domäner 46 
 5.9 Modell för integritet genom design 48 
  5.9.1 Zon 1: Offentlig information (grön) 50 
  5.9.2 Zon 2: Intim information (gul) 51 
  5.9.3 Zon 3: Unik identifierbar information (röd) 51 
  5.9.4 Diskussion 52 



 
 

6. Slutsats 54 
 6.1 Vidareforskning 56 
7. Referenser 56 
8. Bilaga – Intervjumall 59 
  



1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Internet of Things (IoT), eller sakernas internet, är fysiska objekt som är uppkopplade mot 

internet. Dessa objekt samlar in och byter ut data från sin omgivning, som kan ses över och 

kontrolleras på distans. Den här sortens teknologi möjliggör för människan att ta ett steg 

bakåt, och låta maskinerna och system ta över och underlätta för oss på otroligt många sätt. 

Teknologins förmåga att samla in data i samband med dess styrka att använda den datan i 

realtid och interagera med användaren har skapat en diskussion gällande framtidssamhällen 

där inte bara enskilda objekt är smarta, utan hela städer. I takt med att robotar blir allt mer 

avancerade och att utvecklingen inom sensorer går framåt, rör vi oss sakta mot en framtid 

där industri och infrastruktur kommer bli alltmer effektiv och precis. 

I dagens läge finns det över 6 miljarder uppkopplade IoT-enheter, och den siffran räknas 

stiga till över 20 miljarder år 2020, vilket leder till ännu större mängd personlig data i 

omlopp. (Gartner, 2015) Personlig information kommer därmed bli en maktfaktor och 

användaren innehar all information som organisationer vill ha för att främja den digitala 

tjänsteutvecklingen. Kommunikationen i denna transaktion av data är däremot bristfällig, 

vilket leder till misstro och ovisshet i samhället och i sin tur ett hinder för en mer effektiv 

utveckling. 

1.2 Problem 

Det finns mycket skrivet inom ämnet sakernas internet och infallsvinklar inom detta såsom 

integritet och säkerhet. Den tekniska aspekten i ett nätverk av sensorer och noder är 

utmaningen för att säkra dessa typer av teknologier. En överväldigande majoritet av 

forskningen relaterar till denna tekniska aspekt, dock har vi inte lyckats hitta mycket om den 

sociala aspekten av den utvecklingen; hur ska företagen övertyga användaren om att det är 

säkert? Genom dessa intervjuer undersöker vi hypotesen om det finns mönster och avvikelser 

som tyder på en klyfta inom samhället där utvecklare står på ena sidan och användare på 

andra. Studien avser att besvara följande frågeställningar under processens gång. 
 

 Hur värderas integritet kontra tjänsteutveckling i ett framtidssamhälle där personlig 

data är värdefullt för den digitala tjänsteutvecklingen? 

 Hur kan organisationer stärka användarens tillit och vilja att samarbeta i den digitala 

tjänsteutvecklingen? 

 I vilken grad är personalisering en samhällsnytta och vilka implikationer kan det 

medföra? 

1.3 Syfte 

Vårt mål med denna undersökning är att kunna fastställa distinkta skillnader i två 

målgruppers synsätt på integritet. Då båda parter måste samarbeta för den digitala 

tjänsteutvecklingen är det essentiellt att kartlägga potentiella skildringar i deras åsikter och 

värderingar för att hitta gemensam mark. Genom att identifiera dessa skildringar i beteende 

kan vi jobba för att motverka detta genom att se vars det finns möjligheter för kompromisser. 
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Baserat på empirisk data från representanter ur de båda målgrupperna kan vi skapa en 

modell som kan användas i praktiken för att designa digitala tjänster. Denna modell kommer 

innehålla ett gränssnitt som hjälper organisationer att se hur man bör förhålla sig till 

personlig data och hur transparent kommunikation kan vara nyckeln till en starkare relation 

med konsumenten. Användaren får rådgivning huruvida utlämning av data är relevant för 

den kontexten och vad olika typer av data har för påverkan på ens integritet.  
Vi ämnar även att bidra med en helhetssyn på konceptet personalisering och de potentiella 

fördelar och nackdelar som kommer med den utvecklingen, men även kartlägga 

möjligheterna och utmaningarna som både utvecklare och användare ställs inför. Baserat på 

detta kan vi fastställa vare sig det finns en korrelation mellan personalisering och 

respondenternas synsätt på integritet för att sedan applicera detta i vår teoretiska modell och 

i vilken omfattning utvecklare bör ta ställning till den aspekten.  
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2 Metod 

För detta arbete valde vi att utföra en kvalitativ undersökning med två målgrupper i 

samhället. Vi valde de två motpolerna inom digital tjänsteutveckling, avsändaren och 

mottagaren. Vår hypotes som är grunden för denna undersökning är att dessa två 

målgrupper har olika syn på integritet och personlig data, vilket vi ska undersöka med hjälp 

av empiri från  en enkät och kvalitativa intervjuer. Kvale (1997) kategoriserar dessa typer av 

intervjuer som hypotesprövande när man intervjuar med en underliggande tanke om vad 

resultatet kommer att bli. Han förklarar även innebörden av att vara konsekvent genom att 

standardisera och kategorisera frågorna till båda målgrupper för att få ett så rättvist utfall 

som möjligt, vilket även stärker datakvalitén och dess trovärdighet. Utöver detta utformade vi 

en enkät där användare av diverse digitala tjänster gav sina tankar om integritet och 

personlig data. Motiveringen bakom att utföra två separata empiristudier grundades i 

informationen vi ville få ut av de olika målgrupperna.  

 Vår uppfattning är att utvecklare bör ha en större förståelse för personlig data och kan 

även tänkas ha upplevt scenarion där dem behövt värna för sin integritet. Den generella 

slutanvändaren kan även tänkas ha hamnat i en liknande situation men reflekterade inte 

nödvändigtvis på samma sätt som en yrkesverksam utvecklare. Detta är en generalisering av 

hur vi som utför detta forskningsarbete uppfattar dessa olika målgrupper, men förstår att det 

är högst individuellt hur man ser på dessa frågor. Personlig data och integritet är trots allt ett 

samtalsämne som sällan dyker upp vid middagsbordet. Många människor har en åsikt om 

detta men får sällan utrymme att uttrycka dem åsikterna. Genom intervjuer kunde vi ”… 

avbilda en komplex värld ur deltagarnas perspektiv” (Yin, 2012). Den sortens kunskap anser 

vi inte kan uppnås på samma sätt genom observationer eller användartester och valde 

därmed intervjuer som vår insamlingsmetod. Motiveringen för att välja enkät som metod för 

vår andra målgrupp var en tidsfråga baserat på de resurser vi hade tillhanda. Som vi nyss 

påpekade anser vi intervjuer vara optimala för denna typ av forskningsämne, men på grund 

av omständigheter utanför vår kontroll bestämde vi oss för enkäter som sekundär metod. Vi 

kommer redogöra för detta samt andra beslut vi gjorde i sektion 2.4.  

 Förarbetet bestod av mejlkonversationer mellan oss och de externa parter vi skulle 

samarbeta med. Dessa mejl var utformade så att all nödvändig information om oss och vad vi 

ville åstadkomma med undersökningen fanns beskrivet för de parter vi kontaktade. De 

innehöll en kortare beskrivning av termen sakernas internet som grunden i vår frågeställning 

och korrelationen till integritet och personlig data. Vidare så förklarade vi deras roll i arbetet 

och hur intervjuerna kommer gå till praktiskt, men lämnade utrymme för dem att ta beslut 

gällande datum och val av respondenter. Vi förklarade även vårt syfte med uppsatsen och hur 

den skulle kunna vara till hjälp för deras verksamhet i och med den teknologiska 

utvecklingen som sker. 

 Intervjuerna utfördes under en treveckorsperiod med sex olika respondenter. Alla 

respondenter var införstådda med syftet av vår undersökning och hade god insikt i sakernas 

internet och dess innebörd. Alla intervjuer utom en utfördes på plats hos respektive företag, 

medan en utfördes på distans via Skype. Respondenterna hade även mottagit en majoritet av 

frågorna i förhand via mejl, vilket underlättade situationen då det kan vara svårt att 

spekulera angående dessa frågor och ge ett igenomtänkt svar mitt i en intervju. De fortlöpte 
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allt ifrån 45 minuter till en timme, och spelades in på en mobiltelefon för att sedan 

transkriberas. Intervjuerna följde en semistrukturerad mall som vi korrigerade baserat på 

den verksamhet vi besökte, även om vi hade två respondenter i samma intervju. Mestadels 

blev intervjuerna mot det strukturerade hållet då följdfrågor var generellt få, dels på grund av 

att frågorna var övergripande nog så några följdfrågor inte behövdes dels för att de eventuella 

följdfrågor vi kom på under intervjuernas gång inte kändes relevanta nog för 

undersökningens syfte.  

 Utöver intervjuerna utformade vi även en enkät som publicerades online och delades via 

familj och vänner. I och med att vår målgrupp, användare av digitala tjänster är så pass bred, 

kändes det rimligt att använda sociala medier och forum för att leta respondenter då vi kunde 

nå ut till en stor mängd människor från olika samhällsgrupper utan att behöva begränsa oss 

till studenter och bekanta. I detta fall var det en fråga om kvalité eller kvantitet. Vi valde att 

sprida enkäten på en mindre mängd forum där vi visste det fanns intresse men framförallt 

individer som kan tänkas ha åsikter om personlig data och integritet. Under den processen 

var vi tvungna att sålla bort några forum då vi ansåg relevansen av enkäten var bristande för 

det forumet, eller för att det vi gjorde var emot sajternas regelverk. Enkäten var utformad i 

samma anda som intervjuerna, vilket innefattar fyra olika kategorier: personlig data i 

allmänhet, sakernas internet, personalisering och sociala medier. Frågorna i enkäten var 

direkt tagna från intervjuerna då syftet att jämföra målgrupperna skulle enklast och mest 

effektivt kunna utföras på det sättet. I liknande fall brukar det vara praxis att utforma 

enkätfrågor separat då det är en distinkt insamlingsmetod av data. Vi ansåg det onödigt 

komplicerat att omformulera dem frågorna för vår undersökning då vi använde två 

insamlingsmetoder.  

 Skillnaden mellan enkät och intervju är självklart stora, vilket ledde till att vi lade in 

svarsalternativ för respondenterna att svara på, men även en ruta där dem hade möjligheten 

att utveckla sitt svar. Enkäten bestod av fem frågor, där de två sista inte krävde ett svar på för 

att slutföra enkäten. De tre första frågorna hade svarsalternativ, medan de två sista endast 

hade en ruta för fritext. Anledningen bakom detta var för att de två sista i grunden är ja- och 

nej-frågor, men vi ansåg det vara ett dåligt beslut att lägga in dem två alternativen utan valde 

att lägga en textruta. Motiveringen bakom detta beslut är att vi hellre föredrog att en 

respondent inte svarade på en viss fråga, i utbyte mot att möjligtvis få ett mer utvecklat svar 

av någon annan. Ett ja eller nej kan vara mycket givande i en större undersökning med ett 

mer kvantitativt syfte, men i detta sammanhang passade det inte överens då våra intervjuer 

är kvalitativt lagda trots insamlingsmetoden vi använde oss av. De flesta av respondenterna 

svarade på hela enkäten mer ingående än vad vi ursprungligen hade förväntat oss, vilket 

innebar att detta beslut hade en minimal påverkan på slutresultatet. 

2.1 Urval 
Under förarbetet till denna uppsats undersökte vi olika verksamheter som vi antingen kände 

till sedan tidigare eller sådana vi hittade som vi ansåg relevanta, vilket i sin tur skulle leda till 

respondenter med den yrkesrollen vi sökte efter. Faktorer såsom ålder och kön var inte 

någonting vi aktivt förespråkade i mejlkommunikationen, då vi ansåg det bäst för företagen 

att bestämma respondent utan att ha för strikta riktlinjer. De respondenterna vi fick tala med 
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var i åldrarna 20-40 år där fem var män och en kvinna. Yrkesmässigt var vissa lagda mot en 

grafisk inriktning, andra mot systemutveckling men även någon mot kommunikation. Den 

urvalsprincip vi använde oss av för intervjuerna var bekvämlighetsprincipen. (Yin, 2012) 

Detta på grund av att vi försökte kontrollera respondenterna i så hög grad vi kunde genom att 

nå ut till verksamheter där vi visste att individer med den yrkesrollen vi letade efter fanns. Vi 

valde att inte fråga efter någon särskild roll på respektive företag utan lät chef eller 

kommunikationsansvarig välja en passande kandidat då vi ansåg att det kunde anses 

krävande, vilket skulle vara mer negativt än positivt för vår undersökning då det potentiellt 

skulle kunnat leda till att fler företag nekat vår förfrågan.  

 Utöver det kan man argumentera att en del av vår process kan igenkännas med 

bekvämlighetsprincipen eftersom vi endast kontaktade relativt lokala företag. (Yin, 2012) 

Detta är i hög grad en tolkningsfråga, men för vår undersökning föredrog vi att vara på plats 

under intervjun istället för att utföra det på distans. Som tidigare nämnt hade vi inte mycket 

till kontroll över urvalet av respondenter till enkäten. Här använde vi oss av 

snöbollsprincipen men även bekvämlighetsprincipen (Yin, 2012) av vårt urval genom att dela 

med oss av enkäterna till vänner och bekanta men även på sociala nätverk och forum. I och 

med den generella målgruppen och breda åldersspannet valde vi att inte försöka kontrollera 

urvalet av respondenter utan föredrog en varierad skara respondenter. Enkäten publicerades 

på sajter där teknologi och data var i fokus för att skapa intresse hos medlemmarna, men 

även för att få utförligare och mer ingående svar. Den publicerades även på mer generella 

forum med mindre fokus på teknik för att inte få respondenter från en specifik demografi 

med särskilda intressen.  

2.2 Frågeställningar 

Vår intervjumall var upplagd i fyra olika teman. Första delen innehöll personliga frågor 

såsom intresse för teknik, kunskap, utveckling och deras syn på användning av modern 

teknik och framtida teknologier. Efter detta fortsatte vi med frågor om deras roller på 

respektive företag och om deras arbetssätt och struktur. En av huvudfrågorna vi ställde i 

denna del var: ”Hur prioriterar du integritet och användarsäkerhet under designprocessen av 

ett system?” Dessa typer av frågor agerade som direkta frågor (Kvale, 1997) för att särskiljas 

från resten av intervjun som mestadels innehöll många frågeställningar om personlig data i 

ett IoT-samhälle vilket resulterade i mycket spekulation. En fråga som denna var även en 

nyttig kontrast gentemot de frågor som ställdes efter där de fick svara på hur deras arbetssätt 

skulle se ut i ett framtida tekniksamhälle.  

 Den tredje delen av vår intervju innehöll frågor om integritet och sakernas internet. Vi 

introducerade respondenterna till termen under mejlkommunikationen vi hade, och 

lyckligtvis hade alla en viss förkunskap om vad det innefattade vilket gjorde det enklare för 

dem att förstå vad vi var ute efter. Vid det här laget hade vi släppt de inledande frågorna för 

att mjuka upp respondenterna vilket ledde till mer spekulativa frågor. Ett exempel på en 

fråga vi ställde här var: ”Tror du data insamlad idag kommer återanvändas i system om tio år 

eller kommer det krävas ytterligare data för att kunna personalisera tjänster?” I denna del av 

intervjun och den nästkommande blev frågorna mer specifika  och vi fann det svårare att 

behålla frågorna korta och koncisa för att få ut det vi ville. Under processens gång 
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korrigerade vi många frågor respondenterna i början ansåg förvirrande och justerade dem 

därefter. Ett exempel på en fråga som många respondenter fann svår att förstå var: ”Tror du 

att införandet av en förhöjd personalisering kommer ha en indirekt påverkan på samhället i 

en större utsträckning än integritetsaspekten? Till exempel ekonomi och politik.”  

 Denna fråga är högst spekulativ, vilket är svårt att undvika då vår undersökning till viss 

del är en framtidsstudie. Med denna fråga ville vi veta respondenternas syn på 

personalisering i en större skala. Vilka implikationer kommer den förändringen ha, om 

någon? Under processens gång märkte vi att formuleringen var otydlig och mer infallsvinklar 

dök upp när vi diskuterade denna fråga med respondenterna. För den näst sista intervjun såg 

frågan ut såhär: ”Tror du att personalisering riktad mot en individ kommer ske gradvis eller 

kommer någon stor aktör ta det stora steget? Tror du stora bolag är vaksamma och undviker 

detta stora steg med mening?” Efter denna korrigering är syftet tydligare och respondenterna 

förstod vad vi menade utan vidare förklaring. I detta fall ställdes första delen av frågan först 

för att sedan följa upp med den andra delen som en följdfråga. Detta var någonting vi lärde 

oss under processen då många av respondenterna behövde få frågor repeterade för sig som 

var för långa. Detta stämmer överens med Kvales (1997) argument gällande intervjufrågor 

och att formulering och tydlighet är en av de viktigaste aspekterna i att forma en bra intervju.  

 Vi placerade de mest spekulativa frågorna i mitten och mot slutet av intervjun då de mest 

strukturerade frågorna är de som kräver mest fokus från respondenterna, vilket generellt sett 

inte är i början av en intervju (Kvale, 1997). En av huvudfrågorna som ställdes i enkäten och 

intervjun var denna: ”Vilken typ av data anser du känsligast? Dvs, vad är du mest motvillig 

att lämna ut och varför?” Denna fråga var de vi pressade respondenterna mest på att få ett 

utförligt svar då de skulle ställas emot användarnas input. I många fall var denna fråga så 

pass bred att vi var tvungna att påminna respondenterna vilka typer av data en individ skulle 

tänkas bli omfrågad att lämna ut. Kvale (1997) understryker innebörden av att forskare 

lägger extra fokus på vissa frågor under intervjuns gång för att klargöra för respondenten att 

ge ett så utförligt svar som möjligt. Detta brukar oftast innebära en mer utförlig förklaring av 

frågan och ett större antal följdfrågor. I vårt fall konkretiserades frågan för respondenterna 

med att påpeka att datan som ombeds aldrig skulle lämnas ut av dem under några 

omständigheter, oavsett vad tjänsten är eller vem som frågar. I vissa fall uppfattades frågan 

på ett sådant sätt att respondenterna tänkte över situationer då de varit motvilliga under sitt 

liv, medan vi egentligen syftade på ett hypotetiskt scenario. 

 En annan av de viktiga frågeställningarna vi hade som både ställdes i intervjuerna och 

enkäten är denna: ”Anser du dig kritisk eller optimistisk när du blir tillfrågad att lämna ut 

data?” I en intervjumiljö fungerar denna fråga som en grund för hur intervjun kommer forma 

sig. Respondenterna markerar tydligt sin position om personlig data relativt tidigt i intervjun 

med denna fråga. Det kan till synes besvaras med jag och nej, men det var underförstått i 

intervjun att vi letade efter en mer utförlig förklaring. Här brukade vi följa upp med att 

påpeka att respondenterna varken vet något om företaget eller vad det frågas om för data. 

Även fast formuleringen lämnar ute information kände vi att frågan var kort och koncis, och 

att vi kunde utveckla vad vi menade ifall respondenterna kände sig osäkra. Vi förklarade för 

respondenterna att kontexten är viktig i ett scenario som detta. Om du som konsument 

använt ett par skor i tio år har du en undermedveten relation med det varumärket vilket kan 
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leda till att du är mer villig att ge ut data till dem istället för ett annat företag. Detta är 

självklart alltför utdraget för att fungera som en fråga, men detta brukade oftast tilläggas 

efter frågan var ställd för att förtydliga vad vi var ute efter.  

 För enkäten var det en större utmaning att formulera denna fråga. Vi valde att behålla den 

ursprungliga frågan och utöka det med: […] utan att veta vem avsändaren är eller syftet för 

insamlingen är?” Skildringen mellan kritisk och optimistisk grundas i hur man ser på 

datainsamling. En individ kan vara vaksam men ändå se möjligheter med tjänster av olika 

slag, utan att vara godtrogen. En annan kan å andra sidan vara initialt kritisk och se problem 

snarare än möjligheter. Att förklara detta i enkätform är en utmaning i sig, men tillägget av 

en kommentarruta gav respondenterna mer utrymme att utveckla sitt svar. 

 

2.3 Etik & objektivitet 

Den etiska aspekten av varje undersökning är oftast tvådelad; hur man hanterar identiteterna 

för sina respondenter och hur man hanterar materialet som sägs i intervjuerna. För detta 

arbete valde vi att förtydliga alla aspekter om konfidentialitet och syftet av vår undersökning i 

dem mejl vi skickade ut till respektive företag. Där betonade vi att deras identiteter, 

företagets namn eller deras specifika yrkesroll inte kommer nämnas i uppsatsen. Vi påpekade 

även att dokument där vi samlade kontaktinformation och eventuella namn på respondenter 

skulle endast vara tillgängliga för oss. I detta fall har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för konfidentalitet (2002) genom att anonymisera respondenterna 

i skrift för publicering och vår eget bruk så att de ej kan identifieras av utomstående. Då vi 

förklarade detta för respondenterna innan ett samarbete hade offentliggjorts förenklades 

processen då de hade alla detaljer innan vi träffades och kunde ta ett beslut med all 

nödvändig information. En viktig aspekt att ha i åtanke när man intervjuar människor är 

samtycke (Kvale, 1997). I vårt fall fick vi samtycke av respektive chef via mejlkommunikation, 

men självklart även av individerna vi pratade med när vi var på plats. Vi förklarade även att 

hanteringen av känslig data gällande deras verksamhet kommer anonymiseras under 

transkriberingen ifall information av denna karaktär nämns under intervjun. Om deras svar 

inkluderade delar vilket visar sig användbart och skulle exempelvis citeras så kommer det 

korrigeras för att undvika igenkännbarhet till det företaget men huvudsakligen för att inte 

uppge någonting om deras verksamhet och arbete som skulle kunna skada dem. 

 Under transkriberingen av intervjuerna valde vi att inte skriva ner svaren ordagrant utan 

korrigerade deras svar om de innehöll många pauser, var osammanhängande, innehöll 

svordomar, eller om vi kände att språkbruket kunde förbättras. Det huvudsakliga målet var 

att aldrig förvränga meningarna utan att förklara det respondenterna sa så tydligt som 

möjligt även fast formuleringen av en mening kan ha ändrats. I de flesta fall var det inte 

nödvändigt att korrigera meningar men det inträffade vid några tillfällen på grund av de 

ovanstående anledningarna. Att vara objektiv när man hanterar data är en självklarhet, men 

vi hade det målet även under skapandet av intervjumallen. Vårt mål var att ställa frågorna vi 

ville men att formulera dem så objektivt som möjligt genom att undvika ledande frågor. Ett 

exempel på detta är frågan ”Uppfattar du att motvilligheten att ge upp personlig data 

överdrivs i media?” Här hade man enkelt kunna vrida på frågan på olika sätt för att det skulle 

kunna passa ens agenda. Vi såg över alla våra frågor innan vår första intervju för att 
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säkerhetsställa att vi inte har förutfattade meningar och låter respondenterna resonera 

utifrån objektiva påståenden. Det inträffade däremot att vi ställde en följdfråga med en viss 

vinkel, men i sådana fall baserade vi det på respondentens svar och ifrågasatte det snarare än 

att konstatera ett faktum.   

2.4 Begränsningar 

Under processens gång har vi behövt ta beslut gällande upplägget för vår undersökning. 

Besluten har fattats baserat på vad vi tror är rätt och fel, utifrån litteratur om metodik, men 

även utifrån tidsramen för vårt projekt. En av de första begränsningarna vi gjorde var att 

utföra en enkät som sekundär metod istället för kvalitativa intervjuer mot användare. Med 

vårt syfte i antagande är detta långt ifrån ett optimalt tillvägagångssätt, då enkäter är främst 

för att samla in kvantitativ data. Om du ska mäta en persons nöjdhet med en tjänst och hur 

de hanterar data fungerar en likertskala utmärkt, men du får inte veta varför den tycker så. Vi 

bestämde tidigt att vi skulle utföra intervjuer med olika företag, men även att vi ville ta reda 

på slutanvändarens syn att jämföra med. Bortsett från tidsaspekten var det logistiken vi 

främst diskuterade. Hur skulle vi nå ut till människor? Var skulle vi leta efter respondenter? 

Hur varierade måste respondenterna vara sett till ålder och ålder? Vi funderade över att nå ut 

till familj & bekantas arbetsplats men då uppkom det två problem. Kommer vår relation stå i 

vägen för objektiv data, och är bristen av variation i ålder på dessa arbetsplatser vara ett 

problem? I slutändan kom vi till konsensus att en enkät är ett bättre val då tiden det tar att 

sammanställa och analysera intervjuerna skulle bli alltför tidskrävande.  

 En annan begränsning vi gjorde var urvalet av respondenter till intervjuerna. Som tidigare 

nämnt så lät vi företagen ta besluten vem dem vill att vi skulle intervjua. Detta i sig var ingen 

begränsning utan mer ett beslut som vi anser rimligast och minst krävande. Den 

begränsningen vi gjorde däremot var av urvalet av dessa företag. Vi valde lokala 

verksamheter av den enkla anledningen att vi hade möjligheten att vara på plats. Av de sex 

intervjuer vi utförde var en på distans vilket gav oss möjligheten att jämföra dem två typerna 

av intervjuer i efterhand. Baserat på det så kunde vi ha expanderat urvalet till mer specifika 

företag som antingen jobbar med sakernas internet eller har personal med en roll där 

datahantering är centralt.  

 Slutligen gjorde vi en begränsning, dock en undermedveten sådan, var att inte skriva ett 

större antal frågor för de respondenter som uttryckte sig mer kortfattat än andra. Vårt 

ursprungliga mål var att intervjuerna skulle fortlöpa en timme, vilket endast inträffade i ett 

fall. Vi ansåg, och anser fortfarande, att de frågorna vi skrev innan intervjuerna och 

fungerade som vår mall innehöll nog med frågor för att täcka det vi ville ta reda på. Vi fick 

även feedback från andra som instämde vilket resulterade i att frågan om att skriva några 

extra frågor inte dök upp. Då våra intervjuer snittade 45 minuter kände vi att tiden inte var 

ett orosmoment då alla respondenter hade mycket intressant att säga. I efterhand ville vi i 

varje fall klargöra att det inte var ett medvetet beslut, men är värt att nämna då det kunde ha 

lett till svar på frågor vi inte tänkt på. Intervjuer som är längre behöver heller inte 

nödvändigtvis innebära att den i något anseende är bättre. Dock så kunde vi ha, i ett 



9 
 

hypotetiskt scenario, granskat svaren från intervjuerna under transkribering och skapat 

frågor baserat på de nya infallsvinklar respondenterna bidrog med.  

2.5 Reflektion  

Under planeringsprocessen var vi tvungna att ta många beslut vi inte gjort tidigare då vi är 

noviser inom området för akademisk forskning. Trots det är vi nöjda med resultatet och fick 

mycket givande empiri vilket gav oss mycket spelrum för en god analys. Men som med allting 

annat fick vi konstruktiv kritik från respondenter och andra involverade vilket fick oss att 

tänka över några av det val vi gjort. Det första gäller fråga 4 i enkäten där vi bad 

respondenterna svara på vilken typ av data de anser mest motvillig att lämna ut. Vi hade 

förberett fem alternativ där de fick välja en de kände passade in bäst. Här borde vi ha använt 

en graderingsskala där respondenterna kunde rangordnat de fem alternativen. Vi skulle ha 

uppnått samma resultat i och med ett svar med högst genomsnittliga rank men även kunnat 

haft utrymme att analyserade rangordningen på de fyra andra alternativen. Detta 

poängterades av en respondent i enkäten med argumentet att alla svarsalternativen känns 

olustiga att lämna ut. 

 Vi som författare av denna uppsats känner även att vissa förbättringar kunde ha gjorts 

under processens gång. Obalansen mellan data för intervju och enkät är på rak arm de vi bör 

ha sett och justerat genom att lägga mer fokus på enkätens innehåll och struktur för att 

kunna genomföra en grundligare analys baserat på vår frågeställning. Vi måste medge att det 

fanns en viss rädsla att ha en alltför tidskrävande enkät då det potentiellt kunde lett till 

mindre svar. Det är självfallet enkelt att påstå att man kunde ha gjort mer i ett visst avseende 

efter vilket avslutat projekt som helst, men i detta fall är det ett faktum att det finns en 

obalans i datan och att det syns i resultat och analys. Som tidigare nämnt är detta inte 

någonting som vi anser påverkade undersökningens validitet utan är endast en petitess som 

vi ville belysa och som kanske kan hjälpa forskning i framtiden. 

 När vi redan berört ämnet kändes det passande att fortsätta i samma anda och diskutera 

validitet. Vår undersökning var inte i någon omfattning stor, men resulterade i sex timmar 

intervjuer och 55 respondenter av fem frågor i en enkät. En annan faktor är huruvida 

resultatet är relevant för vår frågeställning. Vi anser att materialet vi presenterar härnäst 

pekar på mönster relaterat till yrkesroll och målgrupp men även besvarar de frågeställningar 

vi ställt och det syftet vi har med denna undersökning. Respondenterna bestod av utvecklare 

med vilt skilda yrkesroller som inte hade en personlig koppling med varandra eller hade 

någon synlig objektivitet mot sin arbetsgivare eller en specifik agenda. Frågorna ställdes med 

sådan objektiv formulering som möjligt och vi bad respondenterna svara vad de personligen 

tyckte. Denna undersökning är långt ifrån för att antyda en distinkt skillnad i åsikter baserat 

på yrkesroll, men det finns spår som skulle kunna leda till det. Det krävs arbete i en större 

skala än detta för att hitta vetenskaplig grund i ett sådant påstående, men detta är 

åtminstone ett steg närmare ett svar. Vi anser denna undersökning valid baserat på de 

resurser vi hade tillhanda och de slutsatser vi kommit fram till. 
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3 Relaterad forskning 

Det finns en hel del forskning inom både personalisering inom den digitala sfären och 

karaktäriseringen av privatliv på nätet. Vi har studerat dessa två områden och hur de står i 

relation till sakernas internet. 

3.1 Personalisering 

Mycket av den forskning som har gjorts visar att folk är väldigt skeptiska mot personalisering 

i form av riktad reklam och finner detta att vara ett intrång i deras privatliv (McDonald & 

Cranor, 2010). I deras studie så rapporterar 40 procent av deras respondenter att de skulle 

ändra sina internet vanor om de visste att annonsörer samlade data om dem. Deras studie 

visade också att majoriteten av användare föredrog slumpad reklam framför skräddarsydd. 

 Vidare forskning påvisar hur viss personalisering är mer acceptabelt om det hanteras rätt. 

En undersökning om personaliserad reklam på Facebook visade att användare blev mycket 

öppnare för riktad reklam om de själva hade en större kontroll och kunde styra över vilken 

data som de tillät spåras och lämnas ut till tredje parter (Tucker, 2014). 

 En undersökning visade att webbreklam som var antingen relaterad till den sidan som 

kunden var inne på eller reklam som var extra påträngande visade sig vara mer effektiv, 

medan reklam som var både relaterad och påträngande var mindre effektiv eftersom det gav 

en uppfattad känsla av intrång (Goldfarb & Tucker, 2011). Reklam som anses vara för 

personaliserad uppfattas ofta negativt av användaren, även om det kan leda till större 

uppmärksamhet så bidrar det också till en stor obekvämhet hos kunden (Malheiros et al., 

2012). 

3.2 Sakernas internet 

Det finns väldigt mycket skrivet om sakernas internet och dess användarbarhet inom olika 

områden, både om hur det används i dagens läge och hur det kan komma, och bör, användas 

i framtiden. Den forskningen vi har valt att fördjupa oss i relaterar huvudsakligen till hur IoT 

påverkar människors integritet och känsla av säkerhet. Just inom detta mer smala område är 

den relaterade forskningen inte lika riklig, det som har skrivits om IoT tidigare har fokuserat 

mer på tekniken i sig och huruvida den är osäker eller inte. Vi har dock haft turen att hittat 

ett fåtal som handlar om integritetsfrågan eller tar upp den i någon form.  

 Jia et al. (2012) utförde en studie där de undersökte människors förväntningar och 

farhågor angående IoT teknologier. Enligt deras upptäckter behöver IoT applikationer 

tillgodose väldigt idiosynkratiska användarbehov, både vanemässiga och tillfälliga, genom att 

fokusera på interaktivitet, modalitet och användarens möjlighet till att själv kunna anpassa 

applikationernas inställningar till sina egna behov. De viktigaste de kom fram till var att 

objektets inverkan (Object Agency) behöver vara överensstämmande med människans 

inverkan genom att göra användarens inmatningar mer synliga och mer relevanta till 

interaktionerna. 
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 I och med att samlandet av personlig data ökar med hjälp av IoT, menar Weinberg et al. 

(2015) att det blir extremt viktigt för företag och marknadsförare att lägga mer fokus på 

integritetskvalitet, att respektera kunder, och att skapa starka, varaktiga relationer med sina 

kunder (2015). De förespråkar användandet av inbyggd integritet (privacy by design) för att 

genomföra detta. Inbyggd integritet är en process där integritetsfrågan påverkar hela 

systemets utveckling, från början till slut. 

 Enligt Brill (2014) är en av de största riskerna med ”Big Data” hur det kan användas till att 

göra känsliga förutsägelser om konsumenter, bland annat om religion, sexuell läggning och 

ras. Hon tar upp exempel på hur 12 olika hälsorelaterade mobilapplikationer som gav ut 

känslig information till mer än 73 olika tredje parter. Hon menar att dessa tredje parter kan 

med hjälp av data från diverse smarta objekt dra slutsatser om kunden, till exempel om läge, 

livsstil och konsumtionsvanor, innan konsumenten ens är medveten om att objekten är 

uppkopplade till internet. Brill fortsätter med att presentera tre olika praktiker som kan 

hjälpa till med att skydda integriteten hos konsumenterna. En av dessa praktiker är inbyggd 

integritet, som också har tagits upp av Weinberg et al. (2015).  

 Den andra praktiken är att utvecklare av IoT applikationen bör ägna sig åt att avidentifiera 

personlig data från användarna, det vill säga att företag gör allt dom kan för att avlägsna alla 

identifieringsmarkörer från datan de samlar. Den tredje praktiken hon tar upp är utvecklare 

bör göra genomsynlighet en prioritet. Användare bör veta vilken data som hämtas från dem 

och vem som samlar in den. 

3.3 Privatliv  

Sundar et al. (2013) berättar om konceptet ”privacy paradox”, vilket refererar till hur 

människor värnar väldigt mycket om deras privatliv på internet, medan de på samma gång 

villigt delar med sig av privat information på sociala nätverk och shopping sidor för att skapa 

profiler och få personaliserade tjänster. Deras undersökning visar att användare var mer 

positivt inställda till personaliserade webbsidor än generiska, förutsatt att inte webbsidorna 

avslöjade för specifik privat data, och detta tyder på att användarnas beteende är mer 

heuristisk baserad än systematiskt. En liknande studie om ”privacy paradox” har utförts av 

Young Min Baek (2014) som visar att människors kan övertalas till att ändra sin åsikt om vad 

som anses privat väldigt enkelt om de presenteras med motargument. Han visar dessutom att 

det är ännu enklare att övertyga människor som inte är speciellt kunniga om internet. Baek 

hävdar att alternativa opinionsundersökningar är nödvändiga för att ta reda på människors 

sanna åsikter om privatliv på internet.  

 Hirschprung et al (2016) föreslår en modell (VOPE modellen) som utvärderar människors 

uppfattning om deras privatliv. Enligt dem så kan systemutvecklare använda sig av denna 

modell för att få en bra balans mellan användares privatliv och systemens användarbarhet. 

VOPE (Value of Privacy Estimation) tillämpar den beteendeekonomiska teorin ”prospect 

theory” för att utvärdera människors preferenser i situationer då de anger privat information. 

I deras studie undersöker de hur mycket människor är villiga att dela med sig baserat på det 

upplevda värdet av en erbjuden tjänst/produkt. De gör detta genom att erbjuda deltagarna 

olika hypotetiska produkter. Produkterna är av varierande grader av känslighet, t.ex. en 

vuxenleksak, smartphone och en politiskt laddad bok. Produkterna erbjuds flera gånger i 
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olika prisklasser till samma personer. Resultatet visar att det finns en konvergens med vad 

folk är villiga att avslöja om sig själva i köpandet av en produkt och det upplevda värdet av 

produkten.  

 Bergström (2015) ger en övergripande bild av människors bekymmer gällande deras 

privatliv i olika kontexter på internet. Studien visar att oron kan bero på många olika saker 

beroende på den aktuella applikationen som används, men att människor vanligtvis är mer 

bekymrade när pengar är involverade, än när de söker efter information eller skicka mejl. 

Hon identifierar den största källan för oron om privatliv på internet som misstro om andra 

människor. Annan forskning identifierar de två mest kritiska skälen till vad som avgör om 

människor är bekväma att dela med sig av privat data eller inte att vara kontexten där datan 

ombeds, och individens personalitet. (Bansal et al. 2015)  

3.4 Källkritik 

De källor vi använt har vi granskat för att kunna bedöma om det var tillförlitlig information 

eller ej. Vi har försäkrat oss om att de vetenskapliga artiklar vi har använt oss av är 

vetenskapligt granskade för att säkerställa att det är en pålitlig källa. Vi har strävat efter att 

referera till den ursprungliga källan då möjligt att göra så, och att först och främst använda 

oss av artiklar som är moderna och inte utdaterade. Vetenskapliga artiklar har hämtats ifrån 

ACM Digital Library, ScienceDirect och Google Scholar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4. Resultat 

Denna sektion kommer innehålla de svar vi fick från våra respondenter under de fem 

intervjuer vi utförde. Vi kommer systematiskt presentera resultaten från de fem intervjuerna 

i fem olika delar. Frågorna och dess respektive svar kommer redogöras för i följden intervjun 

utfördes, i varje fall det vi fann relevant för undersökningen. Utöver uppdelningen av 

intervjuerna kommer de även innehålla underkategorier där frågor och svar som härrör 

varandra kommer presenteras. Dessa kategorier är frågor om teknik, integritet, sakernas 

internet och personalisering.  

4.1 Intervju 1 

Denna intervju var vår pilotstudie där frågorna var opolerade och uppfattades i viss grad 

förvirrande av respondenten. Baserat på feedback i denna intervju ändrade vi sedan många 

frågor sett till ordval och formulering. Intervjun innehåller en mindre mängd frågor om den 

personliga relationen till teknik och mer om sakernas internet och teknikutvecklingen som 

sker. Syftet med frågorna skiljer sig inte åt på denna intervju och nästkommande, utan 

endast formuleringen av dem för att förstärka tydligheten. 

 Denna respondent är en kvinna inom åldersgruppen 30-40 år och är yrkesverksam inom 

IT-branschen. Hon är utbildad inom den inriktningen hon nu jobbar med. Vi kommer 

referera till henne som Natalie istället för respondent 1 för att öka läsbarheten av denna text. 

Som tidigare nämnt var detta vår pilotstudie och innehöll mindre frågor om teknikvana och 

kunskap så den delen kommer utelämnas för denna intervju och istället sammanföras med 

andra underkategorier. 

4.1.1 Frågor om integritet och teknik 

Av de antal frågorna vi ställde om integritet och dess relation till teknikutvecklingen som sker 

ville vi även se hennes nuvarande syn på ämnet och hur det prioriteras i deras arbete. Vi 

ställde frågan om hur olika aspekter prioriteras under utvecklingen av ett system. 

Funktionalitet och UI kan tänkas komma först då det har en direkt koppling till 

användarupplevelsen, det användaren ser och interagerar med. Säkerhetsaspekter av ett 

system å andra sidan är mindre visuella och agerar mer i bakgrunden, vi ville därför veta om 

den personliga integriteten prioriteras på samma sätt. Natalie menar att: ”Om man jobbar 

med databaser så är det självklart viktigt.” och tillägger: ”Om det är tjänster som ska prata 

med andra tjänster.” En annan aspekt hon nämner är jobbat att bibehålla användares 

integritet ifall data hamnar i fel händer. Det hon jobbar med just nu innefattar: ”… data man 

kan koppla till en person, en plats och en händelse.” 

 Natalie menar på att man måste tänka på de juridiska aspekterna när man designar 

system eftersom olika länder har olika regler för hur data får hanteras och samlas in. Utöver 

regelverk säger hon även att kunderna kan ha olika preferenser för hur data ska hanteras och 

då måste dem se över den faktorn också. Vi ställde henne följdfrågan: ”Ser du att regelverken 

för datahantering behöver utvecklas ytterligare?” vilket hon svarade: ”Ja, det regleras redan 

nu. […] Till exempel, hur länge får databasen hålla information som kan kopplas till en 

person och en händelse? Det behöver vi tydliga svar på när vi arbetar.”  
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 I och med utvecklingen som sker, att allt fler objekt blir uppkopplade mot varandra, ville 

vi veta hennes syn på denna utveckling och den potentiella utfallet det kan ha. Vi ställde 

henne frågan: ”Tror du att man kommer jobba mer mot slutanvändare i framtiden?” Med 

detta syftade vi på nuvarande arbetssätt då många målgrupper i samhället kategoriseras efter 

kön och ålder. Istället för man, 40 år så skulle målgruppen kunna vara Martin, 40 år. Natalie 

har ingen direkt erfarenhet med detta då hon främst jobbar emot entiteter såsom en viss 

industri eller ett specifikt företag. Hon tror däremot branschen kommer röra sig mot den 

utvecklingen, men att hennes företag kommer arbeta mer brett än mot individen. 

 Vidare frågade vi om hon kände någon oro över den utveckling som sker, för henne som 

individ men även på en samhällsnivå. Hon menar på att hon personligen inte känner någon 

oro baserat på hennes uppfattning och det hon jobbar med. Interaktionen mellan fordon och 

noder men även andra objekt i infrastrukturen anser hon, som utvecklare, är säkert från ett 

integritetsperspektiv. Hon påpekar att det finns säkerhetsutmaningar som med allting annat, 

men har ingenting att göra med individens integritet. Vi fortsatte sedan i samma spår och 

frågade om det fanns någon oro på en större skala, utanför infrastruktur och det hon jobbar 

med. Natalie tror att det finns orosmoment, men att ”jag är ju utbildad så jag känner mig 

ganska trygg.” Hon säger även att oron grundas i alla små tredjepartsapplikationer som alla 

kopplar sina konton till utan att tänka på vad dem får ta del av och kontrollera, snarare än de 

stora företagen då dem har mer resurser för att kryptera data.  

 Vår nästa fråga är grundat i termen ”Big Data” och hur stora företag samlar in enorma 

mängder data om dess användare. Vi frågar Natalie om hon tror att insamling av sådana 

mängder data kan leda till större sårbarhet för individen. Hon menar på att det inte finns 

några hot på individnivå då sådan mängd data endast visar mönster. Oavsett hur duktig man 

är kan man endast se mönster, inte ta fram vad en viss person har gjort den dagen. Vi ber 

henne utveckla om hon tycker det är positivt men den mängden data som samlas in då det är 

svårare att kategorisera värdefull data ifall det sker ett intrång i en databas. Natalie besvarar 

oss med att säga: ”Dem som är kriminella och vill sitta med den här datan, de kommer 

fortsätta oavsett hur mycket eller lite vi samlar, tyvärr är det så.” Hon utvecklar det med att 

säga: ”[…] att du varit förbi H&M eller gått förbi, hur känsligt är det?” Hon fortsätter med att 

det måste arbetas ”längst bak i korridoren” på dagis och förskola. Natalie menar här på att 

många ungdomar men även äldre tar bilder och lägger ut dem på sociala medier utan att veta 

de potentiella konsekvenserna. 

 Vi fortsatte med att ställa frågan ”Anser du dig kritisk eller optimistisk när du blir 

tillfrågad att lämna ut data?” Natalie börjar förklara att hon anser social media som 

bortkastat och att hon föredrar en dialog istället för en monolog som dem för det mesta är 

enligt henne. Hon använder några sajter på nätet men är för det mesta försiktig. Dessa sajter 

brukar vara tjänster som hon anser vara nyttiga och förenklar hennes vardagsliv, men väljer 

den noggrant. Hon karaktäriserar sig som ”för medveten” och anser sig kritisk till de flesta 

sajter som frågar efter information. Vi utvecklade frågan med ”I ett hypotetiskt scenario om 

du skulle registrera dig på en tjänst som du personligen vill ta del av, är det något fält i 

registreringsformuläret som du hade varit väldigt motvillig att fylla i?” Natalie understryker 

att för oss att hon inte är en spontan person. Därför skulle hon ta del av en tjänst hon 
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verkligen skulle vilja använda oavsett om något som förfrågas känns mindre relevant då hon 

innan gått över fördelar och nackdelar.  

 Vi fortsätter med att frågar om det är någonting hon skulle totalt vägra fylla i oavsett 

tjänst. ”Ja, om de skulle fråga om min sexuella läggning, då skulle jag ta kontakt med dem 

och fråga.” Hon förklarar att så länge hon ser relevans i vad som frågas om så brukar hon 

uppge det. Men hon tillägger att åsikter och värderingar såsom vilken politisk ideologi hon 

föredrar eller vilken religion hon tror på, det är för det mesta inte relevant och skulle få 

henne att kontakta företaget i fråga. 

 Vidare frågade vi om hon tycker företag frågar för mycket och hon instämmer att de frågar 

om alldeles för mycket och en stor del är data de egentligen inte behöver.  

Hon fortsätter med att prata om hur personlig data enkelt kan vinklas med hjälp av dagens 

sociala medier. Man kan ”[…] skada människor ganska snabbt och djupt med dessa medier. 

[…] det är väldigt mycket vi borde tänka på om säkerhet, hur vi använder saker helt enkelt.” 

Natalie menar på att sociala medier agerar som vår sekundära identitet och allting som skrivs 

och publiceras kan bli allmän information även fast källan inte nödvändigtvis behöver tala 

sanning eller om någon fått tillgång till ens konto. 

 Efter detta kom vi in på tillit till teknologi och hur vi ska gå över barriären att låta teknik 

ansvara för våra liv, till exempel självkörande bilar. Natalie menar på att det inte finns något 

alternativ för den mänskliga faktorn är bristfällig medan teknologi utför allting snabbare och 

effektivare. Hon menar att ”[…] allt det här måste ju kommunicera för att den mänskliga 

faktorn kan gäspa, nysa eller titta åt sidan och då missar du viktig information på displayen.” 

 Vi frågar om hon tror det kommer inträffa problem med denna att korsa denna barriär 

med tanke på alla intrång man hör på företag som tjänar miljardbelopp.” Ja jag tror det kan 

bli problem. För dem som har detta som sysselsättning kan det bli jätteroligt att ta sig in i en 

signalväg så ett förarlöst fordon kan stanna mitt på vägen.” Hon utvecklar senare med att 

förklara att detta inte går att undvika, att säkerhetsaspekterna och potentiella intrång alltid 

är en risk. ”Det är en kontinuerlig kamp, så det kanske kommer en period då vi kan säga nu 

är tekniken säker, men efter några månader händer det någonting stort och det bildas 

misstro igen.” 

4.1.2 Frågor om personalisering 

Vi fortsätter med vårt segment om personalisering där öppningsfrågan var: ”Kan du komma 

på något konkret exempel där personalisering skulle förbättra din vardag?” som Natalie 

besvarar väldigt kort och koncist: ”Jag är en sökande person, så tanken om personalisering 

känns lite jobbigt faktiskt.” Vi fortsätter med att fråga om hon tror det kan ha någon 

samhällsnytta på en större skala. ”Vill jag skaffa information då söker jag informationen, det 

här är ett informationssamhälle. […] du blir bara matad och svag som person.” Hon utvecklar 

med: ”Om du beslutade dig för att sitta och plugga för tentan och sen plingar Facebook till, då 

är du redan där, du är med på tåget.” Natalie menar på att vi blir konstant matade med 

information vilket är mindre nyttigt för oss i långa längden, även fast informationen känns 

relevant är det mindre troligt att du får ny och spännande information.  

 Vi fortsatte på samma tema om potentiella sociala problem på individnivå. Natalie fick 

frågan om hon tror nästa generation, till skillnad från oss, kommer födas i ett samhälle där 

allt mindre beslut fattas av människor och information ges till oss, istället för att vi söker 
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fram den själv. ”Ja, det kommer bli en förändring tror jag.” ”[…] äldre utvecklare gör 

någonting som man kan ta betalt för, medan yngre generationer tänker att nä, men det är ju 

kul liksom jag kan bara slänga ut det och vem som helst kan använda det.” Hon fortsätter 

med: ”För att alla spår vi lägger ut på våra sajter, det kommer våra barn att se. […] allt 

kommer att påverkas, våra handlingar idag, de kommer att få konsekvenser imorgon. Och vi 

bär eller ser konsekvenser från handlingar igår.” Natalie menar på att beslut som man tar 

som ung kommer förändras och vi kommer bli mer likgiltiga gentemot integritet då vårt 

privatliv gradvis blir offentlig information som ett resultat av datainsamling. Ju mer 

information vi matas med, desto mindre incitament kommer vi ha att leta efter nytt och 

spännande, vilket hon inte tror är en positiv utveckling.  

 Utöver detta avslutade vi med att fråga om det är den omedvetna eller den medvetna 

datan som kommer bli farligare i ett framtida tekniksamhälle. Alla företag kommer vilja 

förhöja den personliga upplevelsen och be om mer och mer data, medan vi antingen 

medvetet kommer ge ut det, eller omedvetet i form av cookies och andra hjälpmedel som 

många inte är medvetna om. Natalie tror att den omedvetna datan är farligare. ”När du ska 

gå till jobbet, det första din arbetsgivare kommer göra är att Googla på dig. Det som du 

lämnar ut medvetet, ditt CV och dina personliga brev, det är färgat. […] Det som är 

omedvetet är kanske inte det som du la ut på Facebook men det är din kompis som tog ett 

kort på dig liggandes i snödrivan.” Hon fortsätter: ”Problemet med omedveten data är att du 

inte kan ta bort det.” Hon menar på att det kan ligga information i databaser runt om i 

världen som man varken samtyckt eller lagt upp självmant som potentiellt skulle kunna 

skada ens integritet.  

 Natalie menar även på att det är väldigt individuellt. Vissa personer tänker och är 

medveten vad de lägger upp, medan andra inte är det. I hennes fall skulle den omedvetna 

datan vara boven då hon som sagt inte kan kontrollera det och det enligt henne är 

skrämmande. ”Du tar bort bilden, men bilden är kvar, och kan utnyttjas senare.” Hon tror att 

problemen som detta för med sig kommer öka med tiden. Vi kommer behöva kämpa ännu 

hårdare för att bibehålla vår integritet framöver, då mycket av det som delas är vi inte ens 

medvetna om. 

4.2 Intervju 2 

Respondenten för denna intervju var en man i åldern 30-40 år. Han har en bakgrund inom 

webbutveckling men även kompetens inom relaterade fält. Han sysslar främst med 

utveckling av webb men även av system. Vi kommer referera till honom som Mattias för att 

öka läsbarheten av denna text. 

4.2.1 Frågar om integritet, teknik och sakernas internet 

Baserat på respondentens bakgrund som utvecklare började vi intervjun med att fråga hur 

hans yrkesroll kommer förändras med den utvecklingen som sker. Vi bad honom 

karaktärisera skillnaderna mellan att utveckla digitala tjänster inom ett ekosystem av 

sammankopplade objekt och att designa i nutid. Han började med att understryka att den 

huvudsakliga skillnaden är skala: ”Det innefattar så mycket mer än bara slutanvändaren.” 

Vidare frågade vi om han pratade om infrastruktur som en faktor till denna skala. ”Ja precis. 

Vad man tar i beaktande när man designar. Mer begränsningar skulle jag säga.” 
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 Vi fortsatte med att fråga hur integritet prioriteras för honom på arbetet och om det 

kommer bli mer fokus riktat mot individens integritet i framtiden. Han förklarar att stora 

marknader och länder har olika riktlinjer: ”Vi är medvetna om när det är passande att 

begränsa åtkomsten och när man kan tänja den.” Han fortsätter med att påpeka att många 

kunder i Sverige ber om anonymisering av data: ”[…] för att man inte ska kunna korsreferera 

saker så man enkelt kan härleda data till någon.” På svaret om hur integritet kommer 

prioriteras framöver hade han detta att säga: ”Man blir helt enkelt mer medveten vad som 

samlas in” och refererar till ett system av Google där du kan hantera den data som dem och 

andra företag får ta del av. Han menar på att det kommer bli mer press på företagen att ge dig 

som konsument möjligheten att begränsa åtkomsten och att man enkelt kan justera det.  

 I samma anda fortsatte vi med termen ”Big Data” och frågade Mattias om hon tror att den 

enskilde individen kommer kunna bli mer identifierbar genom ökningen av insamlad data. 

Han tror att det blir en blandning beroende på vem som söker efter informationen: ”För 

vanlig lekman blir det svårare, men för professionella tror jag det blir enklare, att stjäla 

någons identitet till exempel. […] Det kommer bli allt enklare att bygga en profil utifrån 

publik data vilket i sin tur gör det enklare för kriminella att utnyttja det.” Han menar på att 

all mer data blir uppkopplat och tillgängligt via offentliga register, och om någon skulle få för 

sig att kombinera dessa pusselbitar så skulle man kunna skapa en helhet. 

 Vi frågade även Mattias vilka aspekter han skulle prioritera som designer av IoT-teknologi 

i ett hypotetiskt scenario. Hans fokus skulle vara att: ”[…] anonymisera datan, men även att 

mer noggrant logga vem som hämtar datan och vem som har tillgång till den.” Utöver 

säkerhetsaspekterna med all ny teknik och objekt som blir uppkopplade leder det 

diskussionen till hur man ska standardisera allting. Med ny teknologi men även potentiellt 

fler aktörer som slåss om sin plats vid bordet kan det tänkas att nya gränssnitt kommer 

uppenbara sig. 

 Vi frågade Mattias om detta kommer innebära ett problem längre framöver eller om han 

tror jättarna inom industrin kommer hitta gemensam mark. ”I och med att det är bransch 

som rör sig snabbt är det nästan ett måste att hitta gemensamma protokoll och standardisera 

teknologiska lösningar, men det är svårt att säga hur det kommer bli.” Vi utvecklade frågan 

om han tror marknadsledande företag såsom Microsoft och Apple kommer nå gemensam 

mark eller om standardiseringen kommer ske på en lägre nivå. Mattias tror att man inte: ”[…] 

kommer hitta ett läge där allt följer samma standard. Det är trots allt ett sätt för företagen att 

konkurrera och behålla sitt gränssnitt.” 

 Vi fortsatte med att röra oss mot IoT och det smarta samhället. Naturligtvis med all 

teknisk innovation finns det fördelar och nackdelar, och vi ville se vad Mattias hade att säga 

om den utvecklingen. ”Jag känner väl ingen oro, men det är ju helt enkelt en baksida med alla 

teknologier. Bitcoin till exempel har sina positiva aspekter, betala anonymt osv, men det har 

inte varit till hjälp för att motverka kriminella aktiviteter heller.” Han fortsatte med att 

förklara att fördelarna oftast överväger nackdelarna och började förklara nyttan som det 

smarta samhället kommer tillföra: ”Det kommer vara jättegivande, speciellt inom 

miljöarbete, sjukvård och säkerhet, men även transport. Man kommer kunna effektivisera 

system mer och mer. Det kommer ge oerhörda kostnadsbesparingar, bättre miljö och säkrare 
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och snabbare transport.” Frågeställningen tog här en liten vändning mot det mer spekulativa 

hållet.  

 Vi frågade Mattias om det kommer finnas en vändpunkt då vi blir för beroende av 

teknologin och om det kan skapa sociala problem för nästa generation. Han var tveksam till 

tanken av en vändpunkt men hade detta att säga: ”Visst att man kan bli lite handikappad om 

man förlitar sig för mycket på det automatiserade samhället.” Han tror även att det kan få 

riktiga implikationer om något stor händelse som ett världskrig inträffar och stora delar av 

världen går tillbaka till stenåldern, då kommer resultaten av den utvecklingen synas tydligt. 

Utöver det tror han att människan kan hamna i en situation då vi inte behövs längre om 

utvecklingen av artificiell intelligens får något genombrott. Han menar dock på att den 

teknologiska utvecklingen främst kommer ske i de utvecklade länderna och att det alltid 

kommer finnas fickor där utvecklingen inte tar fart. Han är dock övertygad att det kommer 

vara ett annorlunda samhälle, men vem som blir drabbad kan han ej svara på.  

  Som en kontrast mot de spekulativa frågeställningarna fortsatte vi med de frågorna om 

personliga åsikter. En av huvudfrågorna i vår intervjumall kom härnäst där vi ville veta vad 

Mattias anser är den känsligaste datan, den han skulle vara mest motvillig att ge upp i ett 

hypotetiskt scenario. Han kunde inte bestämma sig för en typ utan valde två olika typer av 

data: ”Personligen måste det väl vara social data, konversationer och bilder till exempel. Sen 

data kopplat till fysiska personer, genetisk information, sjukvårdsjournaler. Biometrisk data 

såsom fingeravtryck, iris i ögonen, sådant du kan utnyttja för identitetsstöld. Vi fortsatte med 

att ställa frågan: ”Kreditkortsnummer och liknande kommer bli utdaterat alltså?” vilket han 

svarade: ”Sådant man kan ändra är ju varken problematiskt eller känsligt. Biologisk data 

däremot förblir oförändrat så länge du lever.”  

 Mattias får ofta i syn yrkesroll ta beslut och vara med i processen för datahantering i 

system, vi frågade honom om den datan som insamlas idag kommer att återanvändas med 

nya infallsvinklar eller om det kommer krävas helt ny data tio år framåt. Han tror att gammal 

data kommer slås ihop med ny för att hitta andra användningsområden. Mattias menar på att 

mentaliteten i branschen är att spara så mycket som möjligt så länge som möjligt då lagring 

är billigare och datan som samlas in är värdefullare att ha tillgång till på lång sikt.  

 Vi frågade även hur han personligen ser på datautlämning som konsument. Om han 

initialt anser sig kritisk eller optimistisk när han blir tillfrågad att lämna ut personlig data, 

utan att veta detaljer om vem som frågar eller vad som ombeds. Han hade detta att säga: ”Då 

är jag väl skeptisk. Man frågar sig varför de vill ha den datan. Dels av etiska skäl och hur 

effektivt det kommer visa sig. Man vill ha en positiv upplevelse men ändå bibehålla någon 

personlig integritet. […] Jag skulle säga att jag är initialt kritisk men blir väl mer optimistisk 

om jag vet förutsättningarna.” Vi frågade Mattias om hans tillit till företag i allmänhet. Han 

svar var att: ”Som utvecklare är jag nog väldigt tillmötesgående. Jag är ju ändå bakom några 

av dessa smarta tjänster så det finns en viss nyfikenhet i att testa på och vara en del av den 

utvecklingen. Min grundinställning är väl att de inte är onda, men ändå ha en viss vaksamhet 

till vad de frågar om.” 

 Vi fortsatte med att ställa han frågan om han anser att motvilligheten att lämna ut data är 

grundat i medias rapportering och om de potentiella hoten som porträtteras är en 

överdrivna. Mattias tycker att det är bra att det uppmärksammas, alternativet är tystnad 



19 
 

vilket han tror skulle vara negativt. ”Det är bättre att vara mer försiktig än mindre så att 

säga.” Han fortsätter med att tillägga: ”Vara kritisk är nödvändigtvis inte en dålig egenskap i 

dagens tekniksamhälle.” Mattias tycker det bör uppmärksammas mer då många inte verkar 

förstå innebörden av sociala medier och vad en delning av en bild innebär. Han tror många i 

ung ålder måste utbildas inom ämnet och om inte skolan tar ansvar så kan media ge dem lite 

uppmaningar. Utöver skolan bör även utvecklarna ta ansvar: ”Utvecklarna av alla prylar bör 

jobba med att skapa begränsningar för barn som föräldrar kan använda så man inte behöver 

bevaka barnen konstant utan ha en viss tillit till teknologin.” Han tillägger även att skolan 

inte ska ta allt ansvar, föräldrar måste själva lära sig om innebörden av sociala medier. Om 

inte föräldrarna vet och kan lära ut så kommer inte barnen göra det heller. Men med 

utvecklingen som sker i åtanke behövs det en ändring tycker han.  

4.2.2 Frågor om personalisering 

Även fast vi har rört ämnet personalisering i föregående frågor går vi nu in på de frågorna 

med detta i fokus. Det första vi ville veta från Mattias var om han hade något konkret 

exempel där personalisering skulle förbättra hans vardag. På rak arm tycker han personlig 

reklam är någonting han skulle vilja ha: ”Att få reklam på något man kollat på innan eller 

sökt på. Det är väl en förbättring även fast många tycker det är läskigt. Jag tycker det är rätt 

harmlöst egentligen. Istället för att få reklam som inte intresserar mig får jag sådant som jag 

kanske kan ha nytta av.” Vidare frågar vi om att det kan leda till att folk hamnar i sina egna 

bubblor, inte få några överraskningar i livet. Han tror många redan är i sin egen bubbla då vi 

använder sökfunktioner med våra personliga konton. Många vet inte att nyheter och resultat 

man få på Google är färgade då dem baseras på dina preferenser och tidigare sökningar: ”De 

tror att de gör en sökning som är neutral men den är egentligen rätt färgad. Jag tycker därför 

Google bör ha någon synlig av- och på-knapp där man kan välja att söka utifrån sin profil 

eller inte. Det är nästan lite oetiskt att de inte har det.” Han tror däremot inte vi kommer bli 

mer inskränkta, Internet är trots allt den största informationskällan som finns menar han, då 

vi gått från att informerats från TV och radio till tusentals nyhetssajter. ”Jag tror att det är 

som en kurva att först blir man mer och mer insnöad, sedan går det gradvis neråt när 

teknologin inte är så ny längre.” Sedan säger han att det även ligger ansvar hos skolan att 

hänga med i utvecklingen och utbilda efter aktuell information och händelser.  

 Vi fortsatte med att fråga Mattias om han tycker personalisering har en samhällsnytta på 

en större skala. Han säger att: ” […] det handlar om att sälja något som folk tror är bra. Allt 

kommer gå smidigare och snabbare. Målet är att utföra mer saker på mindre tid.” Han menar 

även på att det kommer bli en utmaning att offentligt tackla människors misstro då man 

kommer fråga efter mer: ”Då gäller det enkelt att lägga in spärrar i systemet som gör det 

svårare att missbruka. Men som jag sa så kommer vi gå framåt även där, det kommer bli 

svårare att tyda data om man till exempel blir utsatt för intrång.”  

 För att avsluta intervjun frågade vi Mattias om han tror att det kommer ske en förändring 

på en samhällsskala ifall en revolutionerande tjänst eller teknologi släpps och företaget 

bakom börjar be om en ny nivå av personlig data. Mattias tror att utvecklingen kommer ske 

gradvis snarare än en förändring från en dag till en annan. Han menar på att företagen: ”[…] 

kommer försöka ta så mycket som möjligt utan att tappa användare.” och fortsätter med: 

”Jag tror det kommer bli små uppdateringar där de vill se hur användarna reagerar och 
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justerar därefter. Det handlar om att vänja folk för denna utveckling.” Han tillägger att: ”Det 

kommer bli som att folk vaggas in i en falsk säkerhet. Sedan när någon stor hackerattack 

inträffar och det börjar läcka ut data, då säger folk upp sina tjänster. […] I slutändan kommer 

vi ge mer och mer data, men det kommer krävas en tid i den där vaggan för att vänja oss med 

det.” 

4.3 Intervju 3 

Respondenten är en man i 30-års ålder. Respondenten kommer att refereras till namnet 

Jonas. Jonas jobbar med användarupplevelse på ett spelföretag. 

4.3.1 Frågor om integritet 

Den första frågan vi ställde till Jonas om integritet var om hur han prioriterar integritet och 

användarsäkerhet under designprocessen av ett system. Detta är en stor del av processen för 

Jonas. Han beskriver det som en väldigt viktig del av upplevelsen för användaren att det får 

ut det de vill ha från systemet och ger ut det de känner sig bekväma med: ”[...] det är jätte 

centralt i upplevelsen, att man känner sig trygg som användare.” Vi fortsatte med att fråga 

om det kommer bli ännu mera fokus på dessa aspekter, i och med att mer data flödar. Där ser 

Jonas möjligheter åt båda hållen. Han förklarar att eftersom mer data kommer genereras så 

kommer vikten av att utvecklare har en bra koll på att den datan hanteras rätt. Jonas påpekar 

dock också det kommer bli mer normaliserat att dela med sig av data, och att privatpersoner 

kommer att vara mindre noga med den information de ger ut. Mer data kommer att förväntas 

vara offentligt i samhället och kunna nås enkelt. ”Å ena sidan blir det mer data som skulle 

kräva mer tillsyn, men på andra sidan bryr man sig mindre och mer saker förväntas att vara 

offentliga. Likadant från samhällets sida, mycket data man förväntar sig ska bara vara där 

tillgängligt.” 

 Vi fortsatte med att ta reda på om Jonas ser en ökad risk av att en individ kan bli lättare 

identifierbar genom insamlandet av data från olika applikationer. Det finns både positiva och 

negativa aspekter med det, svarar Jonas. Personer kan få en specifik känsla när teknologin 

gör nåt de inte förväntar sig till deras fördel. Ett exempel Jonas tar upp; ”Googles kalender 

som nu automatiskt plockar in flygtider från din e-post och lägger in dem i kalendern. Första 

gången det hände tänkte jag 'åh, praktiskt.” Han fortsätter med att konstatera att det även 

kommer finnas en baksida med det här då människor känner att företagen vet för mycket om 

dem, fast denna känsla kommer inte att dröja kvar länge påpekar han.  

 Han tar sedan upp reklam som ett exempel där datan kan användas till nytta om det 

används korrekt: ”[...] om det gäller reklam så kan det vara ett jättelyft, eftersom det kan 

filtrera bort reklam man är väldigt ointresserad av, för att sedan kunna få reklam på saker 

man faktiskt är intresserad av. Men sen om det används fel så kan man bli spammad av saker 

man inte bryr sig om.” 

 En baksida med ”Big Data” som Jonas tar upp är att det kan vara svårt att lämna saker 

bakom sig, som förvärras av t.ex. offentliga brottsregister. Samtidigt som han tror detta också 

kan leda till att folk beter sig mer samhällsnyttigt om det vet att de dem gör övervakas och 

sparas. ”Därikring finns det svåra utmaningar, vad som ska vara offentliga handlingar eller 

inte, om folk ska få gå vidare från sin historia. Å andra sidan, om man vet att alla har tillgång 

till allt man gör, då kanske man tänker 'ja då får jag kanske skärpa mig då!” När frågad om 
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vad det första han tänker på när han hör ordet integritet är, så svarar Jonas att det är någon 

som inte låter sig knuffas runt. ”Om jag säger att nån människa har stor integritet så tänker 

jag på nån som värnar om sin person.” 

 Vi fortsätta med att ge oss in i området känslig data. Vi vara nyfikna på att veta vilken data 

Jonas ansåg känsligast och vad som gör han motvillig att dela med sig av den. Enligt Jonas är 

den känsligare datan är den mer personliga, speciellt om den berör anhöriga och nära. Han 

värnar mycket om det privata rummet, och vad som sägs där. ”Ju mindre krets man delar 

nånting med fysiskt, desto mindre krets vill man också dela med det digitalt.” Han ser sig 

som mer positiv till utgivningen av data än den gemene mannen, för Jonas handlar det 

huvudsakligen om hur datan används. Han återvänder till exemplet med algoritmer som 

kollar hans mejl, och uttrycker sitt förtroende i att det behandlas rätt. Dock så fortsätter han 

med att påpeka att eftersom datan också bearbetas så kan den hamna i fel händer och 

användas till tveksamma syften. Han tar upp ett aktuellt fall i USA där FBI vill att Apple ska 

låsa upp en telefon som har använts i ett attentat, och menar att han inte alls förstår Apples 

motvillighet till att tillgodose FBI’s begäran. Enligt Jonas så bör staten och polisen ha tillgång 

till sådan typ av data. ”Där kan jag till viss del inte alls förstå Apple, nu pratar dom ju om att 

dom håller på att bygga kryptering så att användares telefoner inte någonsin ska gå att 

komma åt. Det tycker jag faktiskt är dåligt. Jag skulle säga att det gynnar bara folk som 

verkligen vill hemlighålla saker.”  

 Vi fortsätter med att fråga om han tror att data insamlad idag kommer återanvändas i 

system tio år framåt, eller om det kommer det krävas ytterligare data för att kunna 

personalisera tjänster. Enligt Jonas så använder vi inte den datan vi redan har på ett bra sätt, 

och att det bör läggas mer fokus på det.” Jag tror det handlar mer om samkörning och analys 

och att använda det på ett vettigt sätt.” Han tror dock att det kommer att samlas in mer data 

och att detta kommer leda till mer personalisering i slutändan.  

 Vi är intresserade av hans synsätt på hur det här området har behandlats i media. Vi 

frågar Jonas om han anser att farorna med datainsamling överdrivs i media. Jonas uttrycker 

att han personligen är trött på media överlag, och det sättet dom vinklar allting för att få 

uppmärksamhet. ”Dom letar reaktioner och åsikter snarare än fakta och analyser.”  

Vi fortsätter med att fråga om vilken data han anser är farligast för individen, den vi väljer att 

dela med oss av eller den som samlas utan våran kontroll, dvs. Den medvetna eller den 

omedvetna datan.  

 Jonas ser den medvetna datan som den farligaste. Han uttrycker att personer lämnar ut 

information på t.ex. sociala nätverk som kan leda till problem. ”[...] man bara serverar att nu 

står det här huset tomt på Facebook [...] det inbjuder mycket enklare till utnyttjande.” Han 

menar dessutom att omedveten data som plockas upp från olika tekniker krävs mycket mer 

arbete för att komma åt det, på grund av den stora mängden data. ”Så viktiga är ju inte folk så 

att man orkar med att hacka system för att komma åt en massa hemlig information om dem.” 

När han får följdfrågan om han tror att det finns nån fara med att man kan omedvetet vara 

med på någon annans bilder som läggs ut, så säger han att han inte ser det som ett problem.  

Han tycker att det är viktigt att saker som fotografering bevaras fritt, och inte lagstiftas på nåt 

sätt så att det begränsas. Enligt Jonas så delar inte människor med sig lika mycket av sig 

själva på social media som det har gjort innan, utan att folk letar efter andra kanaler där de 
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kan vara mer privata med vad de delar med sig av. ”[...] man kommer vara smartare med hur 

man delar och vart man delar. Man ser ju hur offentliga personer har ett offentligt konto och 

ett privat osv. Sån segmentering kring delandet tror jag är rätt naturlig.” 

4.3.2 Frågor relaterade till sakernas internet 

Vi börjar med att fråga om vad Jonas vet om sakernas Internet och om han relaterar det till 

specifik tjänst eller produkt. Jonas förståelse av IoT är att allting är sammankopplat och 

kommunicerar med varandra. Den första produkten han tänker på är NEST, den smarta 

termostaten. Han tar snabbt därefter också upp smarta kylskåp. Jonas hävdar sedan att han 

tror att det är ett tag kvar innan teknologin slår igenom på allvar hos allmänheten. Vi följer 

upp med att fråga om vilka aspekter han själv hade valt att fokusera på i utvecklandet av 

denna typ av teknologi. Jonas framhäver vikten av att användaren får en känsla av kontroll. 

Han menar på att det behöver finnas en balans mellan automatisering och självstyrning. ”[...] 

få känslan att man kan påverka, att man kan starta, stoppa, avbryta till exempel.” Han 

fortsätter med att säga att känslan av magi för användaren är också en viktig aspekt.  

 Vi fortsätter med att undersöka om Jonas ser några orosmoment med denna slags 

teknologi, eller om han bara ser det som en positiv sak. Om det görs på rätt sätt ser inte Jonas 

några större problem med teknologin. Baksidan han tar upp som en möjlighet är att 

människor kan bli mer lata och för bekväma. ”Vi söker bekvämlighet, i princip jämt.” Han 

tror dock att det finns stora designutmaningar för att få ett bra resultat. Jonas ser design som 

något som har börjat bli mer värderat och viktigt i alla branscher. När ny teknik uppstår är 

det i början först och främst styrt av själva tekniken, menar Jonas, men till slut så kommer 

kraven att det ska användarbart och funktionellt. ”Jag tror att det kommer krävas för att det 

faktiskt ska bli accepterat, att det är anpassat för människor och är snyggt och trevligt.” 

4.3.3 Frågor om personalisering 

Det första vi undrar är om Jonas kan ge något konkret exempel där personalisering kan 

förbättra vardagen. Jonas tänker först och främst på fysiska miljöer som hemmet och 

jobbet ”[...] hade ju vart härligt om den bara visste när jag kom och dörren var öppen. Om jag 

slapp öppna upp alla låsen, larma av allt och tända alla lampor.” Han uttrycker också en 

önskan om förbättring av röststyrning, vilket han tror skulle underlätta mycket. Jonas 

poängterar också en nackdel med personalisering. Han förutser att personer möjligtvis kan 

hamna i bubblor och inte utsättas för nya tankar och idéer. Han upprepar igen att detta kan 

betyda att folk också kommer bli mer generellt lata, och säger att det är bra att inte få absolut 

allting serverat hela tiden, utan man behöver också bli utmanad emellanåt.  

 Vi följer upp med att fråga om han tror att det här kommer att bli ett märkbart socialt 

problem, i och med att våran förmåga att fatta beslut blir sämre ju mer vi överlåter kontrollen 

till externa system. Jonas tror att vi kommer att ta mindre små beslut, och därmed kunna 

fokusera mer på de stora besluten. ”Det är som huvudräkning, alla har ju miniräknare nu, då 

kan jag fokusera på nåt annat istället.” Tack vare detta kommer vi mår mer energi till att göra 

andra saker. Genom att låta tekniken hjälpa oss tror Jonas också att vi kommer att få ett 

bättre underlag för våra beslut, att gå mindre på våra nycker och bli mer rationella. ”Att man 

kan få hjälp med att fatta besluten på rätt statistik och kanske bli varnad när man fattar 

beslut som är lite väl kortsiktiga.”  
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 Vi fortsätter med att fråga om han anser sig själv ha nog tillit för teknologin för att lämna 

ut personlig data i utbyte mot en mer personaliserad vardag. Det beror huvudsakligen på vem 

avsändaren är, säger Jonas. ”Jag tror jag skulle kunna lämna ut ganska mycket till nån tjänst 

som jag litar på.” Informationen de ber om bör också vara relevant till tjänsten de erbjuder, 

fortsätter Jonas, ”Det är viktigt att man har en tydlig koppling mellan data och användning.” 

Vi följer upp med att fråga om han tror personalisering har någon nytta på en större skala, 

och om han tror det är något som vi verkligen behöver. Jonas tror att det har en större nytta 

för samhället på det stora hela, mer än på individ nivå. ”Jag tror att öppen data på en 

samhällsnivå kommer att underlätta mycket och att kunna effektivisera mycket. [...] men jag 

tror inte att det nödvändigtvis måste kopplas till en viss individ för att göra det personligt.” 

Han tror ändå att mycket kan förbättras för individen också, han tar upp identifiering som 

exempel, ”där skulle man ju gärna se att samhället hade samlat datan mer, så att om dom 

identifierar mig som mig, så har dom redan allt om mig som kan vara relevant [...] det ska ju 

inte vara att man själv måste söka upp datan och lämna ut den varje gång man pratar med en 

receptionist.”  

 Jonas hävdar att allt som gör saker smidigare kommer alltid att vinna eftersom det är det 

oss människor strävar efter. Vi ber Jonas spekulera om den nära framtiden, och undrar om 

han tror att det kommer uppstå nån synlig resistans mot personalisering. Här upprepar sig 

Jonas igen om latheten som kan uppstå om personalisering går för långt. Han menar att om 

folk blir för bekväma så slutar de bry sig, och makten överlämnas till dem som vill ha den, 

och däri kan det uppstå faror: ”Det finns ju inga system som är korruptionsfria, eller 

människor som inte är i risk för att hamna i maktmissbruk.” Jonas säger att en antirörelse är 

en möjlighet om företag börjar kräva data som är väldigt personlig utan tillräckligt goda skäl, 

då tror han att folket kommer att säga stopp. Han tror att om det går för fort fram med 

personaliseringen kan det brista, men att vi kan vänja oss med det mesta om det sker 

successivt. ”Jag tror inte på nån Big Bang förändring av samhället i stort p.g.a. att nåt företag 

började samla in mer data. Jag tror att det är väldigt långsamma processer.” 

4.4 Intervju 4 

För denna intervju hade vi två respondenter i åldersgruppen 30-40 år. Båda jobbar med 

design och utveckling av webb men har olika områden de specialiserar sig i. Respondent 1 är 

mer teknisk kunnig av de två, medan respondent 2 fokuserar mer på design. Vi kommer 

referera till respondent 1 som Markus och respondent 2 som Peter för att öka läsbarheten av 

texten. I denna intervju hade vi frågor som ställdes till båda respondenterna men även några 

som ställdes till dem enskilt vilket blir ett annorlunda upplägg kontra de föregående 

avsnitten. 

4.4.1 Frågor om integritet och teknik 

Vi startade intervjun med en fråga till båda respondenterna som lyder: ”Hur uppfattar ni ert 

intresse och er kunskap för teknik?” Båda respondenterna anser sig själv vara allmänt 

teknikkunniga, oavsett vad det gäller. De medger att de finns specialkompetenser baserat på 

intresse och tidigare utbildning. De medger att de har likadan filosofi om design och 

utveckling men har olika bakgrunder. Båda jobbar mycket med varandra och har ingen 

specifik roll på varje projekt utan kompletterar varandra med idéer. Vi fortsatte med att fråga 
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Markus hur han reagerar om teknik inte fungerar eller gör det han vill, om han blir otålig 

eller om det ger honom mer incitament att lära sig tekniken. Han menar på att: ”[…] alla lider 

säkert av teknikstress. Jag känner liten entusiasm gentemot prylar som inte fungerar som de 

borde för att man har ju skapat dem för ett visst syfte. […] Man förstår det ju även samtidigt. 

Och sedan vill man göra det bättre själv givetvis men man har inte tid, eller man kan inte 

kanske.” Nästa fråga gav vi till Peter och om han anser att kontexten av var, hur eller när man 

använder ett objekt speglas i hur man känner för det. Han svarar med att han är en 

minimalist och att han sällan använder prylar som man använder i specifika situationer. Om 

han däremot skulle få negativa känslor gentemot teknik så är det inte riktat mot objektet i sig 

utan de bakom det: ”Då tänker jag inte att tekniken är trasig, utan det är de bakom som ska 

ta ansvar. […] En teknik eller en pryl är aldrig skyldig till någonting.” 

 Nästa fråga var riktad till båda respondenterna och handlade om hur de prioriterar 

integritet i deras arbete. Både svarade att det prioriteras väldigt högt, Peter förklarade att de 

själva är konsumenter och inte bara utvecklare och säkerhetsaspekterna står väldigt högt upp 

på listan. Markus menar på att  merparten av deras arbete sker i planeringen: ”Den största 

delen tid vi lägger ner på projekten är förarbetet. Det innebär att ta reda på allt. Vad gör 

kunderna, vilka är dem, hur ser deras vardag ut, är de tekniskt kunniga eller är det någon 

som inte vet någonting. Det är så många aspekter man måste ta hänsyn till när man skapar 

något.” Vi frågade båda om de tror integritet kommer vara en ännu högre prioritet i 

framtiden eller om kryptering går så långt att man inte behöver skapa några säkerhetsnät. 

Peter tror att det är en tidsfråga och att människor till slut kommer vänja sig: ”[…] jag vet att 

Google kollar vars jag surfar runt och ger mig annonser, det kanske inte är så farligt 

egentligen. I förlängningen så kommer inte folk känna att de blir invaderade, nivån för vår 

integritet kommer förändras.” Han fortsätter med att referera till incidenten mellan Apple 

och FBI och en undersökning som utfördes i USA: ”Ungefär 50 procent stödjer de två sidorna 

i det här fallet. Apple ska koda mjukvara som tillåter regeringen att ta sig in i telefoner, och 

halva landet tycker det är rimligt. Där kan man se hur balansen är just nu.”  

 Vi fortsatte på samma spår med att fråga både respondenterna om de tror att en individ 

kan bli enklare identifierbar i framtiden med de oerhörda mängder data som samlas in eller 

om det kommer bli motsats effekt. Peter förklarar att de har kollat på ansiktsigenkänning för 

en av deras produkter: ”Tänk om den känner igen dig och sen när du kommer till kassan vet 

den vad du är intresserad av. Men där stannade vi ganska fort för att vi kände att, nja, detta 

är inte OK.” Markus förklarar att det är stor skillnad att vara delaktig och ge ut sin 

information men sen om man får reda på att de vet mer än vad man gett då kommer det få en 

negativ effekt istället: ”Det går att göra nu, bara att du kommer att stöta på.. jag vet inte om 

jag ska säga etiska, men man vill inte göra sina kunder upprörda helt enkelt. […] chansen är 

att den kunden aldrig kommer vilja ha med dig att göra igen. Det bör ligga i ens eget intresse 

att akta sig för en viss typ av data, även om man kan göra mycket med det.”  

 Vi frågade även respondenterna vilken typ av data de anser kommer vara mest 

problematiskt, omedveten insamlad data eller medvetet utlämnad data. Markus menar på att 

allting vi medvetet lägger ut på sociala medier är självmant och oftast vinklat för att visa de 

bästa delarna av ens liv, medan allt annat som samlas in om ens utan vetskap är det som 

kommer bli problemet. Peter tillägger att det handlar om ett psykologiskt hinder: ”[…] ingen 
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vill bli uppläxad om vem man är. Man har en uppfattning om vem man är och det som skulle 

kunna hända är att omedveten data säger att ”du, vi ser nämligen att det kanske inte 

stämmer. Du är egentligen inte så här, för det ser vi i ditt beteende.” Då blir man avstött, de 

förvränger ens självbild, och det är inte OK.” Vi frågade dem om de trodde att det som anses 

integritetskränkande idag kommer vara accepterat tio år framåt. Peter instämmer och 

refererar till terrorattacken i New York City den elfte september 2001 och hur dem gradvis 

har tänjt på de hårda reglerna som infördes efter det. […] Man kan förflytta nålen så att säga, 

när det händer något stort.” Markus tillägger att omedveten data finns i olika former: ”Det 

finns olika grader, hur vi kan använda data. Till exempel så kan man markera 

marknadssegment eller liknande för att veta mer om personerna men man kanske inte säger 

det högt till dem.” Han menar på att det finns en balans. Man kan ta reda på vad som är 

viktigt för folk, vad det är som händer och vad de vill ha. Markus citerar ett uttryck på 

engelska vilket översätts till ”Argumentera inte emot statistiken” på svenska. Han syftar på 

att allt de gör är baserat på data, och i de fall de inte har data för att stödja deras beslut så går 

de på fingertoppkänsla.  

4.4.2 Frågor relaterade till sakernas internet 

Första frågan som ställdes angående IoT var följande: ”Vad vet ni om sakernas internet och 

är det någon specifik tjänst eller teknologi ni relaterar det till?” Båda respondenterna svarade 

med att det är sensorer och noder som kommunicerar med varandra. Ingen av dem tänkte på 

någon specifik tjänst, men relaterade det till garagedörrar och bilar som man kan öppna med 

en app. Peter frågade om sådana tjänster räknas som IoT, vilket vi svarar att det främst 

handlar om objekt som kan ge dig information utan att du ger input först. Markus förklarar 

att han såg ett klipp på nätet där sensorer kunde hitta närmsta tillgängliga parkeringsplats 

baserat från den plats du ska till. Han menar på att: ”Det känns som att det är så mycket man 

kan göra för att underlätta vardagslivet.” 

 Vi satte respondenterna i rollen som designers av dessa typer av teknologier och frågade 

dem vilka aspekter de skulle fokusera främst på i det scenariot. Peter tycker att: ”[…] de ska 

göra väldigt få saker väldigt bra. Inget onödigt komplicerat. Visst, jag kan förstå att det finns 

något objekt du vill ska förstå allt, men mina favoritprylar är dem som gör få grejer bra. Han 

menar även på att: ”Det är väl det som är utmaningen, säg att du har 17 saker i ditt hem och 

bil som är uppkopplade, du vill inte ha olika applikationer för alla. […] Det är möjligt att vi får 

vänta länge även om saker är uppkopplade. Det kanske kommer vara 17 olika applikationer 

tills någon kommer på en hållbar lösning. Få saker som fungerar bra, det gillar jag, man ska 

inte överösa människor med för mycket information eller för många funktioner.” 

 Vidare hamnade diskussionen om den sociala innebörden av utvecklingen och en 

följdfråga som ställdes var: ”Tror ni att folk kommer bli mer passiva framöver?” Markus tror 

mycket väl att den kan hända och refererar till hans bror som exempel: ”Det är nog mycket 

möjligt. Min bror är tolv år yngre än mig och spenderar mycket av sin tid framför datorn. 

Medan jag var ute med mina vänner, mycket av den interaktionen sker online nuförtiden, jag 

tror definitivt vi är ett passivare samhälle.” Peter tillägger med att säga det inte nödvändigtvis 

behöver vara en negativ utveckling. Diskussion hamnar vid dataspel och om hur människor 

spelar för att komma iväg från verkligheten, få göra saker som annars inte är möjligt. Markus 

säger att han brukar spela med sina vänner som är i samma ålder som honom: ”Jag tycker 
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man är social. När jag spelar så är vi 4 eller 8 personer, jag är sällan ensam. Det är definitivt 

en liten social tillställning enligt mig.” Peter tillägger att vi människor strävar efter 

bekvämlighet. Han menar att vi till slut kommer nå en punkt då alltför många av våra 

vardagliga sysslor utförs av andra eller per automatik: ”Är du bekväm för mycket kan du inte 

ens njuta av det för då kommer din kropp inte tillåta det. Det måste vara lite jobbigt ibland, 

det gör de bekväma stunderna allt bättre.” Markus tillägger att många teknologier kommer 

och går genom trender och anti-trender: ”Människan är väldigt bra på att balansera ut saker 

och ting i slutändan. Man kanske tar det till sin yttersta spets men sen kanske det dör ut för 

det var inte så man skulle leva eller det sättet man skulle göra det på.”  

 Vidare fortsatte diskussionen mot personlig data kopplat till sakernas internet och ett 

framtida tekniksamhälle. Vi frågade respondenterna om det var någon speciell typ av data de 

skulle känna sig väldigt motvilliga att lämna ut oavsett syftet. Markus nämner personlig data 

som någonting oroande då identitetsstöld kan tänkas öka i framtiden: ”Man tänker ju att 

man är säker, men det händer att folk kommer över personlig data och kan i princip leva ditt 

liv med dina personuppgifter.” Vi fortsatte med spåret om personlig data och frågade: ”Tror 

ni att data som samlas in idag kommer återanvändas om tio år eller kommer det krävas ny 

data?” Både verkar tro att det finns meriter för att både ny och gammal data kommer 

användas. Markus menar på att data som samlas in idag kommer användas men inte 

nödvändigtvis för samma ändamål som idag utan med nya infallsvinklar. Peter argumenterar 

för det faktum att vi för tio år sedan inte trodde att vi kunde få en dator att köra en bil: ”[…] 

det är för komplicerat, du behöver ett mänskligt medvetande för att göra det, och nu finns det 

i princip.” De är övertygade att ny data kommer uppenbara sig, med tanke på hur snabbt 

utvecklingen sker på så många områden.  

 Vi kom sedan till en av huvudfrågorna i vår intervju; ”Anser ni er kritiska eller 

optimistiska när ni blir tillfrågad att lämna ut personlig data? Förutsättningen är att ni inte 

vet några detaljer om vem som tar emot det eller vad det kan användas till, bara er initiala 

reaktion.” Peter förklarar att det är olika. Om en sajt ber att man ska skapa ett konto för att 

kunna använda den så skulle han inte ge det en chans. Markus säger att han initialt är kritisk, 

men det brukar oftast snabbt ändras om de erbjuder någonting man vill ha. Båda 

karaktäriserar det som en tvåvägstransaktion, man fyller i ett formulär och får en tjänst 

tillbaka. Peter hävdar att det finns en återkommande mentalitet hos företag idag: ”[…] du ska 

inte förvänta dig att få någonting för ingenting. Man är upptagen och någon ringer och be en 

svara på en undersökning om något. Jag har inte tid och hjälpa er med affärsutveckling, 

ursäkta. Företag jag inte handlar av som ber mig göra saker för dem, nej tack.” 

4.4.3 Frågor om personalisering 

Inledningsfrågan handlar om personalisering och dess påverkan på en större skala: ”Vad 

tycker ni personalisering har för samhällsnytta? Vilka problem tror ni kan uppstå om man 

har en alltför skräddarsydd vardag?” Både var eniga om att det kan skapa problem om du 

inte blir utsatta för nya saker. Markus menar på att: ”När det blir för bekvämt, då kan man 

utveckla en kultur där det blir svårare att ha ett mer öppet sinne så att säga. Man kanske blir 

mer fientlig när man blir utsatt för nya saker.” Peter tror att man till slut inte vet om att ens 

vardag är skräddarsydd längre: ”Tänk om Google skräddarsytt på perfekt åt mig att jag inte 

ens hittar information om något annat hockeylag än det jag gillar. Jag har ingen aning om 
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vad som händer i resten av världen. Jag tror det är dåligt. Markus tillägger att det kan 

uppkomma problem om du hamnar i en slags profil du skapat men under tiden utvecklas du 

som människa och dina preferenser och värdering ändras: ”Det är ju data det handlar om. 

Det är beteendemönster och upprepade saker. Människor är av naturen att vi ändrar åsikter, 

vi börjar gilla något annat, sen känner inte profileringen igen dig längre.” En följdfråga som 

kom från detta var om vi kommer få problem när vi människor inte behöver ta beslut längre. 

Markus tror att vi kommer få svårare att hantera motgångar: ”Om man bortser från tekniken, 

folk som får allting serverat på silverfat, brukar generellt ha svårare att hantera motgångar så 

det kan man väl läsa utifrån det. Utmaningar och svårigheter kommer vara ett problem, 

eftersom man alltid får det man vill.” 

 Den sista frågan var om personalisering kommer ske gradvis eller om något stort företag 

kommer vara i spetsen av utvecklingen i ett tidigt stadie. Peter tror att många kommer göra 

det, vissa kommer lyckas medan andra kommer misslyckas totalt. Vissa kommer vara bättre 

att övertyga användaren varför de ska ha datan helt enkelt menar Peter. Markus tror att man 

bör förvänta sig motstånd till en början: ”Med alla stora förändringar så är det oftast först du 

får förvänta dig att folk inte kommer gilla det. Med det är de som kommer vara bäst på det 

också. Våga ta klivet ut snabbast, och var aggressiva.” 

4.5 Intervju 5 

Respondenten är en man runt 30-40 år och kommer att refereras till som ”Adam” Adam är 

VD för ett företag som sysslar med teknik och media. 

4.5.1 Frågor om integritet 

Vi försöker först få en förståelse för hur Adam ser på integritet och personlig data, och frågar 

han därför hur han prioriterar dem två områdena under utvecklingen av ett system. Adam tar 

upp en backuptjänst som deras företag erbjuder, där säger han att säkerheten måste vara 

väldigt hög. Enligt honom så ser säkerhetsaspekten olika ut beroende på kundens önskemål.  

”Till exempel så kan vi få fram kunders lösenord och mejla ut dem ifall allting går åt skogen, 

men om säkerheten hade varit på en högre nivå hade vi inte kunnat det.” Han säger att de 

kan gömma lösenorden, även för dem själva om de ville, men att det kan skapa problem ifall 

kunden tappar bort användarnamn och lösenord. ”Jag tror tillgängligheten kommer gå före 

säkerhet.” Vi följer upp med att fråga om han tror att man kommer bli lättare identifierbar 

med all mängd data som skapas, eller om han tvärtom tror att det kommer bli svårare. Adam 

tror att mer data kommer att gynna samhället, samtidigt som det potentiellt kan skada ett 

fåtal individer. Han ser en enorm fördel i områden så som brottsbekämpning, ”Big Data 

kommer sannolikt leda till att fler går fria på grund av sådant som alibi. Sedan är det många 

som ogillar att bli övervakade, men det är en villfarelse att säga då man redan är det.”  

 Vi frågar sedan vilken data han anser är känsligast, vilken data han skulle vara mest 

motvillig att dela med sig av. Läkarjournaler och ”pinsam” personlig information anser Adam 

är den mest känsliga för honom. Han säger att han inte har några egentliga problem med att 

lämna ut information, förutsatt att det inte kan spåras tillbaka till honom. Vi fortsätter med 

att undersöka hur Adam ser på tekniksamhället i framtiden. Vi frågar han om han tror att 

data som samlas in idag kommer användas på nya sätt om tio år eller om det kommer krävas 

helt ny data för att hänga med i utvecklingen. Adam tror att den gamla datan kommer att ses 
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som inte tillräckligt omfattande, och kommer att fyllas ut med ny insamling data. ”Jag tror 

inte den kommer återvändas på många olika nya sätt, man kommer säga, den här datan visar 

bara ett resultat, och vi vill veta mer.” Vi frågar om han ser sig själv som kritisk eller 

optimistisk när han blir tillfrågad att lämna ut data, utan att veta avsändaren eller datan som 

ombeds. Kritiskt, svarar Adam, eftersom det finns sällan bra skäl till varför företag vill ha 

datan de ber om. ”De måste svara på frågan varför jag ska ge ut den, varför dem vill ha den.”  

 Vi frågar om han tror att motvilligheten att lämna ut data grundas i media, om hoten mot 

individens integritet överdrivs. Adam instämmer att hoten överdrivs. ”Media har en tendens 

att ha ett eget särintresse i hur de presenterar det[...] om du skriver att det som görs idag är 

bra så säljer du inga tidningar.” Skulle du säga att din motvillighet att lämna ut data är 

grundat i avsändaren eller datan som ombeds? Avsändaren, svarar Adam, och tar igen upp 

att de som vill ha informationen måste ha ett bra skäl för det. Han säger att han skulle vara 

villig att lämna ut nästan vad som helst om han visste att informationen togs hand om säkert. 

”Om en läkare frågar mig efter sjukvårdsdata så har jag inga problem att ge ut det då jag 

förstår syftet, men om något orelaterat företag skulle fråga så är det annorlunda.” 

 Vi frågar om vilken data han tror kommer vara mest problematiskt för oss i framtiden, 

dem medvetna eller den omedvetna. Adam ser problematik med båda typer av data. 

Medveten data eftersom ”[...] den är färgad av avsändaren.” Han menar att människor är 

väldigt noga med hur de presenterar sig själv, och därmed ger en vinklad bild. Omedveten 

data kan vara problematiskt eftersom det inte går att kontrollera på samma sätt och ”[...] kan 

leda till enorm makt av dem som sitter på det [...]omedveten data tror jag kommer vara den 

yttersta maktfaktorn i framtiden.” 

4.5.2 Frågor relaterade till sakernas internet 

Vi börjar denna frågeställning med att undra vad Adam vet om sakerna Internet och om han 

relaterar det till nån specifik produkt eller tjänst. Adam säger att han tänker först och främst 

på kylskåp, och tror att det kommer förbättra den personliga matlagningen mycket. ”Tänk 

om mitt kylskåp skulle kunna beställa varor när de är någonting som saknas eller när bäst 

före datumen håller på och gå ut.” När frågad om han har någon egen erfarenhet med IoT 

teknologi svarar han nej, och att han inte räknar smartphones och GPS som IoT teknologi. 

”Jag känner att en Internet of Things pryl ska kunna lösa problem som inte är 

teknikrelaterade, till exempel inhandling av matvaror.” Vi undrar vilka aspekter han skulle 

fokuserar på i utvecklandet av en IoT applikation. Adam svarar att den måste bevisa att den 

kan göra lika bra val som han själv hade gjort, och visa hur den kom fram till det valet.  

 Vi fortsätter med att fråga om hans syn på smarta samhällen är. Adam ser väldigt positivt 

på det smarta samhället, och använder smarta bilar som ett exempel till varför han tycker så, 

”Det spelar ingen roll hur bra jag är på att köra om en annan bilist väljer att frontalkrocka 

med mig, men det skulle inte en AI göra.[...] Människor agerar också utifrån känslor mer än 

rationalitet vilket gör att smarta samhället är positivt i alla aspekter förutom att det kommer 

skapa samhällsklyftor.” 

4.5.3 Frågor om personalisering 

Vi fortsätter med frågor om personalisering och återvänder till exemplet Adam hade om 

smarta kylskåp. Vi undrar om han kan identifiera några andra positiva aspekter med 
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personalisering förutom det redan nämnda exemplet. Adam anger beställning av tjänster 

automatiskt som en bra användning av personalisering. Han menar att personalisering bör 

användas till att underlätta saker i vardagen man inte har tid eller lust att göra. ”Någonting 

som en assistent lika gärna skulle kunna göra, där finns det många saker en AI skulle kunna 

göra enorm nytta.” Vi följer upp med att fråga om han tror att det kommer uppstå negativa 

händelser med ökad personalisering. Om vi kommer bli mer inskränkta eller börja leva mer i 

våra egna bubblor. Adam är tveksam om att vi kommer bli mer inskränkta, men tror däremot 

att vi kommer få problem att klara oss om tekniken tas bort från oss ”[...] om du tappar 

tekniken så tror jag som individ att du blir helt hjälplös då allting bygger på samverkan.” 

 Vi undrar om han känner att han tillräckligt med tillit för att lämna ut data i utbyte mot en 

mer personaliserad vardag. Han har inga problem med det, säger Adam, förutom beträffande 

sjukvårdsinformation som han har tagit upp innan: ”men även där om jag vet information 

kommer hjälpa mig [...] och att informationen är i säkra händer, så skulle jag tänka mig att ge 

ut sådant också.”  

 Vi fortsätter med att fråga om han tror att personalisering i en samhällsnytta eller är det 

någonting vi vill ha för att det finns inom räckhåll. Adam tycker att det endast är positivt, och 

ser det mer som en upplevelse än bara nåt ”vi vill ha.” Enligt honom finns det två sätt att se 

på det när det gäller reklam, ”Antingen säger han, oj de vet allting om mig och vet exakt vad 

de ska försöka sälja på mig, eller så säger man, oj vad skönt, nu får jag bara reklam på saker 

jag är intresserad av.”  

 Vi spekulerar ytterligare och frågar om han tror det finns en rädsla i branschen mot för 

hög personalisering. Det tror inte Adam, snarare tvärtemot tror han. Han menar att 

företagen vill samla så mycket information som möjligt och att rädslan snarare kommer från 

allmänheten, vilket han inte förstår riktigt. ”[...] varför är du rädd för att bli övervakad? Det 

är sannolikt större att en brottsling kan identifieras på grund av hårdare övervakning än att 

oskyldiga blir utsatta.” Han ser risken med att en individ kan skadas p.g.a. någon utnyttjar 

systemet, men att fördelarna ändå överväger det negativa på stor sikt. Adam tror också att 

samhället kommer att vänja sig med personaliseringen, förutsatt att de förstår värdet av det. 

4.6 Resultat av enkätundersökningen 

Vi har använt oss av webbsidan ”surveymonkey.com” för att skriva våran enkät. Totalt 

svarade 55 personer på enkäten.  

4.6.1 Fråga 1: Vilket kön är våra respondenter? 

Den första frågan berör vilket kön respondenterna är. 80 % svarade att de var män, och 20 % 

svarade att de var kvinnor. I efterhand kom vi på att ett tredje svarsalternativ  ”annat” borde 

ha funnits med, om respondenten varken identifierar sig som man eller kvinna. Denna fråga 

är inte direkt kopplad till våra frågeställningar om sakernas internet eller personalisering, 

utan finns med för att se om det finns olika mönster i svaren baserad på respondentens kön. 

Majoritet av respondenterna är män, detta beror främst till att dom i våran vänskapskrets vi 

har nåt ut till är huvudsakligen män, och att de forum vi skickat enkäten till är mest besökta 

av män. 

4.6.2 Fråga 2: Vilken åldersgrupp är respondenterna? 
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Majoritet av personer som svarade på enkäten var mellan 20-29 år, vilket var 40 % av alla 

respondenterna. Därefter var 30-39 dem populäraste åldersgruppen, som var 25,45 % av alla 

respondenter. Respondenter inom alla åldersgrupper svarade, men det är svårt att bekräfta 

att alla som har svarat har svarat sanningsenligt. Syftet med denna fråga är att se om det 

finns något mönster i svaren bland de olika åldersgrupperna. 

4.6.3 Fråga 3: Kritisk eller optimistisk 
 

 

Figur 1. Resultaten på fråga 3 i enkäten. 

En stor majoritet svarade att de var mer kritiskt inställda emot utlämningen av personlig 

data. 87,27 % svarade att de var kritiska och 12,73 % svarade att de var optimistiska. På 

denna fråga fick också respondenterna möjlighet att lämna en kommentar, vilket 20 av dem 

gjorde. Fyra av respondenterna skrev i kommentarerna att det är syftet med datan som är 

huvudsaken, vad den ska användas till. Två respondenter skrev att de inte ger ut information 

om de inte vet vem som får den. En respondent skrev att det beror på om han kan vara 

anonym eller inte. En respondent skrev att de inte har nånting att dölja, så därav spelar det 

ingen roll, medans en annan respondent skrev att alla har rätt till privatliv, vare sig de har nåt 

att dölja eller inte. En respondent uttryckte sig så här om värdet av information i dagens 

samhälle ” information är pengar idag , man ska inte sälja sig billigt, man vill inte målas upp 

av någon annan i efterhand.” 
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4.6.4 Fråga 4: Känsligaste datan 

 

Figur 2. Resultaten på fråga 4 i enkäten. 

Den datan som respondenterna är mest motvilliga att ge upp är fysisk data, som 34,55 % 

svarade. Resterande svarsalternativ fick ungefär lika många röster var. 20 % svarade 

platsinformation, 18,18 % svarade åsikter och värderingar, 16,36 % svarade visuell data. Det 

minst populära svarsalternativet var ”Vardagsinformation” som bara 10,91 % respondenter 

svarade är den datan de är mest motvilliga att ge upp. 23 respondenter lämnade en 

kommentar på den här frågan. 9 respondenter lämnade en kommentar att de gärna hade valt 

flera alternativ, eller rent av alla alternativen. Två respondenter skrev att de saknade 

alternativet personlig data i frågan, vilket de känner är den känsligaste datan att ge upp för 

dem ” personnummer och kreditkort saknas i enkäten. Det kanske viktigaste av allt...” Två 

respondenter tog upp att det har betydelse vem som frågar om datan, och hur anonym 

personen som ger datan är. En respondent kände  oro för att lämna ut fysisk data, som DNA, 

eftersom det kan leda till att man ” […] åker dit för saker.” En annan uttryckte oro för samma 

sorts data eftersom de kände att mycket information kommer på avvägar. Visuell data är den 

mest känsliga enligt en respondent, p.g.a. dess svårhet att hantera och hur det lätt kan 

spridas och skapa rykten ”Tyvärr kommer väldigt mycket information på avvägar. Kan man 

säkerhetsställa detta så skulle jag absout inte vara mot ett system i landet där allas 

fingeravtryck och DNA fanns samlat.” 
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4.6.6 Fråga 5: Avsändaren eller informationen? 

 

Figur 3. Resultaten på fråga 5 i enkäten. 

Svaren var rätt så jämt fördelade i den här frågan. 55,36 % svarade att det är mottagaren av 

datan som spelar störst roll i utlämnandet av data, och 43,63 % svarade att det är datan som 

ombeds som är det viktigaste. 16 kommentarer lämnades på den här frågan. 4 respondenter 

som gav mottagaren som svar angav osäkerhet som skäl för detta, att de är motvilliga att 

lämna ut data eftersom de inte vet vad som ska göras med den datan. En respondent 

uttryckte att de inte har några problem att lämna viss information till myndigheter, men inte 

till privata aktörer. Flera hade svårigheter med  frågan då det ansåg att det beror mycket på 

kontexten av utlämnandet, en respondent hade det här att säga ” Den ena hänger på den 

andra. Jag visar gärna upp mig på övervakningskameror inne på 7-11 men skickar helst inte 

mina bilder till ett annonsföretag.” 

4.6.6 Fråga 6: Sociala medier 

Fråga 6 och fråga 7 har inga svarsalternativ, respondenterna får skriva själva vad de tycker. 

Vi fick svar från 46 respondenter på denna fråga. På denna fråga var de 13,04 % av 

respondenter som svarade blankt nej, 15,22 % som svarade att de inte använder sociala 

medier, varav 4 tyckte att det var för stor invadering av deras privatliv. En av dessa 

respondenter har valt att inte använda sig av sociala medier eftersom de anser att staten 

använder sociala medier till att spionera på människor och manipulera dem. Resterande 

71,74 % svarade ja. De respondenterna som svarade ja har i kommentarerna uttryckt oro om 

ett flertal olika risker, som till exempel att datan lagras för evigt, att det blir enklare att 

kartlägga individer från den informationen som läggs ut, att informationen kan spridas 

obegränsat. Två respondenter tar upp att det är för lätt för saker att misstolkas och att åsikter 

tas ur sin kontext ofta ”[...] det är svårt att framföra ett helt budskap utan att bli anklagad, 

stämplad eller utstött innan själva budskapet har kommit fram.”  Två respondenter skrev att 

det är ovilliga att dela med sig av data eftersom de vet att den informationen  kommer delas 

med och lagras av tredje parter. 
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4.6.7 Fråga 7: Personalisering 

Vi fick svar från 43 av respondenterna på denna fråga. Respondenterna var ganska splittrade 

i deras svar på denna fråga. 51,35 %  respondenter svarade att personalisering är en negativ 

utveckling, 21,62 % svarade att de kunde vara både positivt och negativt, mest beroende på 

om det sköttes på rätt sätt. 27,03 % svarade att det var positivt. Det uppstår som att många 

svarade på frågan enbart utsett från exemplet som gavs, riktad reklam, och inte 

personalisering på det hela. De respondenter som ansåg det positivt skrev att de hellre får 

reklam baserad på deras intressen än något som är helt irrelevant. En respondent föredrar 

hellre reklam än att betala pengar för tjänster. En del respondenter medgav att 

personalisering kan vara positivt, men de ser vissa orosmoment med det, till exempel att det 

kan leda till överkonsumtion och att man bli lättare insnöade på stereotyper och får en 

mindre nyanserad bild.  

 Åsikterna som togs upp i kommentarerna av de respondenter som svarade negativt på 

frågan berörde bland annat att det gör oss mer begränsade och inskränkta. Ett problem som 

flera tog upp är att information sparas utan deras medgivande, och ser det som en 

säkerhetsrisk att individers vanor kartläggs och lagras ”förstår tanken med riktad reklam 

men gillar inte faktumet att det sparas. Det är en säkerhetsrisk mot personen, då det byggs 

upp en "profil" runt personens vanor.” Att datan kan missbrukas eller säljas till tredje parter 

var en stor oro hos ett flertal respondenter. 
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5 Analys 

Detta avsnitt innehåller ett analysgrundande upplägg i form av tabeller på de huvudsakliga 

frågorna som ställdes till våra respondenter i intervjun men även i enkäten. Dessa meningar 

är kategoriserade från fullständiga meningsenheter ur intervjuerna och enkäten för att sedan 

kondenseras ner till kortare meningar. Vi placerar sedan dessa meningar i koder så de kan 

kopplas till de andra respondenternas svar. Slutligen faller dessa meningsenheter in under en 

större kategori som i sin tur kategoriseras inom två domäner, optimism och kriticism. Allt 

detta presenteras i tabeller under den sektionen där frågan avhandlas i för att sedan mot 

slutet av avsnittet analyseras med tillhörande tabell innehållande domänerna och de olika 

kategorierna. Tabellernas roll är att vara ett visuellt stöd för läsaren att mer strukturerat se 

några utvalda citat och vår kategorisering. Huvudfrågorna tillåter oss att kategorisera de svar 

från våra två målgrupper och visa eventuella kopplingar och motsägelser däremellan. Dessa 

frågor var de gemensamma nämnarna för våra målgrupper där vi får möjligheten att svara på 

vår frågeställning gällande synen på integritet från dessa målgrupper. Vi väljer medvetet att 

inte förklara innebörden av tabellernas kategorisering där de presenteras i löpande text då 

det hade lett till överflöd av visuella element på den delen i texten men även bristfällig 

struktur då kategorier och dess placering i domäner presenteras i slutet av avsnittet. Alla 

frågor vi har valt att analysera i detta avsnitt anser vi innehar relevans för vår frågeställning 

på ett eller annat sätt. Naturligtvis finns det frågor som passar direkt in på vårt syfte, medan 

andra har svar som relaterar mindre till detta. De frågor som inte har en synlig koppling till 

våra frågor användes främst som grund vår för modell som kommer presenteras i sektion 5.4.  

 Vi har delat upp analysen i tre huvudsakliga teman baserat på vår intervjumall vilka är 

integritet, sakernas internet och personalisering. Övriga frågor som innehar relevans som 

ställdes under intervjuerna presenteras kontinuerligt enligt intervjumallen där svaren 

kommer redogöras för mer ingående än i resultatavsnittet. Utifrån allt detta kommer vi bygga 

en induktiv ansats som svarar på de frågor vi har i denna undersökning. Analysen innehåller 

även en modell där vi redogör för en mer transparent design för transaktionen av data mellan 

användare och utvecklare. Målet med denna modell är att hjälpa yrkesverksamma att skapa 

en starkare relation till sina kunder men även få båda målgrupper att förstå beslutsfattandet 

som sker under insamlandet och utlämnandet av data. 

5.1 Analys av integritetsfrågor 

En av de inledande frågorna vi ställde till intervjurespondenterna var relaterat till termen 

”Big Data” och om insamling av mer data kommer leda till större sårbarhet och potentiell 

identifiering för individen. Vår första respondent Natalie menar på att det finns möjligheter 

att se mönster, men inte mer specifikt än så. Att till exempel kunna identifiera vad en person 

gjort på ett visst datum, anser hon, är nästintill omöjligt. Nadia tillägger dock att vi som 

människor är anledningen till att man kan bli identifierad då vi konstant delar med oss av 

onödig information på sociala medier, och att många bör utbildas i vad det innebär att 

publicera en bild på en offentlig hemsida. Mattias, vår andra respondent, tror att det kommer 

bli enklare för individer men den kunskapen att hantera stora mängder data att identifiera 

människor. Han syftar dock till publik data, vilket i många fall är sådant vi självmant lägger 

ut för andra att se. Vår tredje respondent refererade även han till offentliga register som blir 
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alltmer populära där man kan få ytterst liten information om någonting specifikt och sedan 

kombinera med en annan typ av data för att bygga en profil av en individ.  

 Våra respondenter i den fjärde intervjun diskuterade ansiktsigenkänning och hur vi är 

övervakade i en stor del av vår vardag. I och med att alla affärer men även många privata 

områden såsom bostadsrätter har kameraövervakning så kommer sådan teknologi vara 

oerhört effektiv i att lokalisera människor i framtiden. Adam, vår femte respondent, tror att 

en sådan utveckling kommer gynna samhället men kommer att potentiellt skada individen. 

Han relaterar övervakningssamhället till brottsbekämpning och att många oskyldiga nu kan 

styrka det med ett alibi. Fördelarna överväger nackdelarna enligt Adam, och han påpekar att 

övervakning inte är speciellt integritetskränkande. Natalie nämner även detta när hon får 

frågan om hon känner sig oroad över den utvecklingen. För henne är det inte känsligt att 

butiken hon är i filmar henne, det påverkar inte henne på något sätt. Om du inte har gjort 

något fel så finns det ingen anledning att känna oro att bli övervakad, det är bara enklare att 

identifiera de som gjort fel.  

Det vi som utför detta forskningsarbete ser när vi sammanställer svaren på dessa frågor är 

ofta hur olika de tolkar frågeställningen. Natalie refererade till data som samlas in via stor 

data såsom cookies på nätet eller när du scannar ditt kort i bussen.  

 Detta är en fråga som resulterar i både ja och nej beroende på vilket perspektiv du väljer. 

Mer övervakning i samhället är en naturlig utveckling, såsom datainsamling i digitala 

tjänster. I och med sakernas internet kommer eran av videoövervakning sakta försvinna och 

ersättas med sensorer och noder. En fundamental utmaning blir att övertyga människor att 

insamlingen och hanteringen av data sker korrekt. Förtroende i datautlämning leder till 

förtroende i systemet vilket i sin tur leder till mindre misstro i samhället (Kanuparthi et. al, 

2013). En annan aspekt att ha i åtanke är vad vi som individer anser integritetskränkande. 

Om vi ser en övervakningskamera i ett casino anser vi det som normalt men om vi finner en 

kamera ute i skogen när vi plockar bär så anses det onormalt.  

 Teorin om kontextuell integritet lyfter några intressanta tankar om övervakning 

(Nissenbaum, 2004). Idén om att vi människor agerar men även reagerar olika beroende på 

kontext i ett integritetsperspektiv är något som man ofta glömmer bort. Att vi delar med oss 

av personlig information inom en familj är vanligt men även sunt för att bibehålla en viss 

gemenskap. Vi delar med oss av allt möjligt intimt till en total främling som råkar vara läkare 

eller utbildad psykolog. Anledningen bakom detta är att vi har förtroende för mottagaren och 

har uppfattningen att informationen som anges är konfidentiell. Vår relation till digitala 

tjänster är aningen mer komplicerad där mottagaren är mindre synlig vilket per automatik 

genererar mindre förtroende för mottagaren. Utöver detta är en läkare eller psykolog ofta en 

singulär entitet medan ett företag kan innefatta tio eller tjugo personer med tillgång till en 

databas. Denna ovisshet skapar en osynlig barriär mellan konsument och utvecklare då det 

finns en rädsla att överlämna information till en synes okänd entitet.  

 Det synliga hindret som uppkommer däremot är tillit. Företag har redan attraherande 

tjänster för användaren att ta del av, men de måste bygga en mer intim relation med 

användaren för att få mer personlig data. I exemplet om övervakning så oroar sig många över 

platsinformation som egentligen inte är känsligt, men kan bli om du sätter det i en viss 

kontext. Barkhuus (2012) menar på att från ett naivt synsätt är sådan information okänslig, 
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medan i ett scenario där det delas till en olämplig källa kan bli känsligt. Vetskapen att någon 

har uppgifter om vars du är har ingen inverkan så länge den inte handlar utifrån den 

informationen och påverkar dig på ett negativt sätt. Hon tillägger även att vi människor inte 

känner direkt oro över att personen bredvid oss på cafét vet ens identitet eller adress, men vi 

skulle å andra sidan inte gå över och lämna ut den informationen. Detta lämnar oss i en 

situation där termerna privatliv och integritet grundas i normer. Problematiken är att 

utveckling sker genom att båda parter i transaktionen, användare och utvecklare, tänjer på 

gränser genom att be om mer, men även att lämna ut mer. Om utlämnandet av viss 

information i en specifik situation är tabu, då har vi ett större socialt hinder framför oss än 

det tekniska vilket är att säkerställa att informationen som samlas in hanteras korrekt.  

5.2 Huvudfråga 1: Den känsligaste typen av data 

I vår intervjumall konstruerade vi några frågor vi valde att fokusera extra på. Detta innebar 

frågor som skulle ställas till alla respondenter då vårt syfte är att undersöka synen på 

integritet mellan användare och utvecklare. Utmaningen var att vi valde två olika 

insamlingsmetoder för data, en huvudsaklig kvalitativ sådan i form av intervjuer och en mer 

kvantitativ i form av enkäter. Frågan denna sektion innefattar är ”Vilken typ av data anser du 

känsligast, och varför?” I enkäten använde vi oss av fem svarsalternativ istället för en öppen 

fråga då vi ansåg att det skulle generera lägre kvalité på svaren. Under perioden vi skapade 

enkäten hade vi utfört tre intervjuer och hade fått olika svar på vår fråga som vi sedan 

baserade svarsalternativen på.  

 Våra respondenter hade olika åsikter i denna fråga. Mattias svarade ursprungligen att 

social data såsom privata konversationer och bilder är det han är mest motvillig att lämna ut 

då implikationerna kunde få en negativ effekt om de hamnade i fel händer. Han 

argumenterade dock för att sådana situationer kan lösas genom ursäkter, medan biometrisk 

data som till exempel fingeravtryck och DNA är oförändrat och kan placera dig på platser du 

inte varit. Han menar på att det beror mycket på vem mottagaren av datan är och inte datan i 

sig. Man kan även här relatera Mattias argument till kontextuell integritet då han hellre delar 

med sig av bilder från sin semester med sin vänskapskrets än ett annonseringsföretag. En 

annan respondent svarade att han ger ut mycket information om sig själv men är väldigt 

motvillig att ge ut information som potentiellt kan skada andra. Det privata rummet är enligt 

honom, någonting alla bör värna om och bibehålla då man inte vet hur data kan användas.  

 Vår respondent Adam har en väldigt öppen syn på datautlämning och kan tänkas ge ut det 

mesta förutom sådant som kan falla tillbaka på honom som pinsamt. Om han ser värde i en 

tjänst är det nästan omöjligt att han undviker den på grund av personlig data. Han menar på 

att någon någonstans har all relevant data om honom, det krävs bara nån med nog mycket 

makt som frågar om det så har någon allting. Ifall en tjänst kan spara honom en halvtimme 

om dagen skulle han i princip ge ut vad som helst ifall det finns relevans för det. Från hans 

synvinkel krävs det värde för att intressera men även öppenhet som mottagaren av vad 

relevansen för den typen av data har för den tjänsten. Om de kan förklara varför dem vill ha 

hans läkarjournaler och han godtar den förklaringen så ger han ut den informationen. 
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Figur 4. Tabell med kategorisering och kodning av meningar från intervjuerna och enkäten 
på fråga 1. 

I enkäten hade vi svarsalternativen platsinformation, visuell data, biologisk data, 

vardagsinformation och åsikter och värderingar. Dessa alternativ har gemensam nämnare att 

det är lite svårare att ändra än mer generell data såsom adress och kreditkortsnummer. 

Respondenterna i enkäten sa att dem skulle ifrågasätta syftet av utlämningen snarare än 

mottagaren eller datan som ombeds, något som även nämndes under våra intervjuer. En 

majoritet av respondenterna svarade att de fann alla alternativen passande i en kategori av 

data de helst håller för sig själv. Frågan krävde dock att man valde ett svarsalternativ vilket 

resulterade i att en tredjedel av respondenter valde biologisk data vilket de grundade i att det 

inte går att förändra. Denna typ av data ser frekvent användning inom rättssystemet då det är 

oförändringsbart och ofta en direkt matchning till en individ. Inom digitala tjänster är det 

ytterst ovanligt att man använder biologisk data då teknik som kräver sådan data varken 
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kryptering av mobiltelefoner, men används sällan utöver det. Vi diskuterade denna typ av 

data med vår femte respondent Adam som förklarade de två perspektiven man kan se på 

angående denna typ av data. Personlig data såsom lösenord, är något som kan ändras från 

båda hållen. Han menar på att du som individ kan antingen se sådan typ av data som en 

resurs som du kan kontrollera till skillnad från ett lösenord, eller att du ser det som ett hot på 

grund av just denna anledning ifall det skulle hamna i fel händer. Vi har sett problem inom 

rättsväsendet där DNA i olika former utnyttjas av parter involverade då det placerar dig som 

individ på en viss plats vid en viss tidpunkt. Lyckligtvis kommer ökningen av identifierare i 

form av sensorer öka så din rörelse passivt loggas när du åker buss eller parkerar din bil.  

 Problematiken som uppstår med denna utveckling där allting är uppkopplat var som helst 

och när som helst är att det kan leda till dystopi (Roman et al., 2011). Användaren kommer 

ha tillgång till en oerhörd mängd objekt som ständigt personifierar information till 

användaren medan den i sin tur samlar in data i processen. Utöver objekten i individens 

närhet kommer även miljön runt om en samla in data, utan transaktionen av personifierad 

output tillbaka. Forskning tyder på att införandet av sensorer och noder inte räcker för att 

göra en stad ’smart’, utan kräver ytterligare input från människor (Lea et al., 2014). Detta 

innebär en stor förändring för oss då termen medgivande får en helt ny mening. Lagar 

gällande insamling av data kommer behöva ändras och regelverk för datahantering översett i 

alla anseenden. Roman m.fl. (2011) menar på att dystopi inte är ett orimligt scenario då vi 

redan ser sociala medier som Facebook försvåra relationer mellan användare och till exempel 

arbetsgivare då vårt privatliv långsamt rör oss mot en offentlig plattform. Om man skalar upp 

detta tio gånger med de smarta städerna i åtanke så kan man se de potentiella implikationer 

denna utveckling kan tänkas få, men det är svårt att bedöma hur utfallet kommer bli.  

 En mänsklig egenskap vi som individer åtrår är kontroll, vilket Barkhuus (2012) 

understryker. Vi vill bibehålla en kontroll medan utvecklingen lutar åt det motsatta hållet där 

kontrollen kommer ligga hos mottagaren. Hon anser det vara en rimlig tolkning av detta 

beteende att mottagaren av data bör synliggöra vad som delas och i sin tur låta en kontrollera 

det flödet. En klyscha som uppstår i det mänskliga beteendet är vår ständiga jakt efter 

automatisering kontra vårt kontrollbegär. Man kan argumentera för att automatisering inom 

industrin är helt orelaterat till den mänsklig integritet vilket stämmer, men utvecklingen 

tyder på att den automatiseringen rör oss mot vårt vardagsliv och våra alldagliga objekt. Man 

kan redan se den utvecklingen i form av molntjänster där bilder laddas upp till en extern 

databas automatiskt efter den är tagen. Detta har en positiv effekt i och med att teknologin 

gör jobbet åt oss genom att spara en kopia av våra semesterbilder. Den negativa effekten är 

att vi tappar kontroll över vår personliga egendom och många är inte medvetna om det. En 

undersökning om människors uppfattning och relation till vardagsobjekt och sakernas 

internet utfördes 2012 och kom fram till att: ”Misstron grundas i automatiseringen av 

teknologin men även den relativa osynligheten av dess utvecklare” (Jia et al., 2012). 

Ökningen av mobil och trådlös teknologi förvärrar även situationen då vi bär med oss dessa 

genvägar till molnet i vår ficka och ger andra människor möjligheten att ta del av denna 

känsliga och i vissa fall omedveten delad data om de får tillgång till dem. (Shon et al., 2014)  

 I detta segment ska vi redogöra för resultatet av frågan gällande media och dess roll i 

integritetsdiskussionen. Den fråga vi ställde intervjuerna lät enligt följande: ”Uppfattar du att 
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motvilligheten att lämna ut personlig data är grundat i media, det vill säga att hoten som det 

rapporteras om överdrivs?” Vidare brukade vi ställa följdfrågan vare sig det är positivt eller 

negativt om respondenten höll med om vårt påstående, vilket alla gjorde mer eller mindre. 

Vår respondent Mattias ansåg att medias rapportering av diverse intrång i databaser eller 

tjänster man bör undvika är positivt. Han menar på att det är bättre att vara mer försiktig än 

mindre. ”Att vara kritisk är nödvändigtvis inte en dålig egenskap i dagens tekniksamhälle” 

säger han vilket relaterar till hans tidigare kommentarer gällande företag och hur de ber om 

data som inte nödvändigtvis används. Vår respondent Jonas instämmer att medias 

rapportering är en vriden syn på verkligheten oavsett ämne. Han tycker de letar efter 

reaktioner istället för fakta och analys. Vår femte respondent Adam är även han trött på hur 

media vrider på sanningen för att skapa en reaktion. Han menar på att sanningsenlig 

journalistik försvinner mer och mer, det som säljer är sensationsrubriker, oftast med en 

negativ betoning. Om någon skriver att allting är bra och det är riskfritt så kommer ingen 

köpa tidningen, det är ointressant påpekar han.  

 Konsensus hos dessa individer är att massmedia visar en vriden bild av verkligheten och 

utmaningarna som finns inom datasäkerhet. Det man kan plocka ut av svaren från våra 

respondenter är två saker; en direkt koppling till kontextuell integritet och vår förmåga att 

bilda en uppfattning baserat på dem som skriker högst men även att man bör överväga att 

lära ut ungdomar som ska börja engagera sig i sociala medier vad det innebär att dela en bild 

på nätet. En av respondenterna tycker det är självklart att utbildning bör utvecklas samtidigt 

som resten av samhället. I många sammanhang är det vem som säger det snarare än vad som 

sägs. Oavsett vad som kommuniceras är det av större betydelse att mottagaren av ett 

meddelande tar sig åt vad som sägs om avsändaren innehar en auktoritet eller respekteras av 

den andra parten. I detta fall är media en källa som säger vad om inträffar men de som 

lyssnar tar inte åt sig just på grund av avsändaren. Medan detta inträffar ökar användningen 

av social media konstant i olika åldersgrupper. (Svenskarna och internet, 2015) När det 

framgår tydligt att budskapet om internetsäkerhet inte når hem hos dagens unga kan man 

anta att de redan vet och har begränsat åtkomsten till en väl utvald grupp människor. 

Krishnamurthy & Wills (2010) utförde en undersökning där de ville undersöka mängden 

personlig identifierbar data på sociala medier och hur många användare som begränsar 

åtkomsten av denna. De kom fram till att ett spann på 55-90 procent av användare på ett 

antal sociala medier inte justerar grundinställningarna på deras profiler. Detta kan bero på 

att många anser dessa inställningar komplicerade, och en potentiell lösning skulle kunna 

vara automatisering av olika lägen där du som användare enkelt man se vad som delas för 

vem. (Hwang, 2015) Trots detta är det få av dessa plattformar som belyser möjligheten att 

justera sina inställningar då de tydligt skulle skiljegöra dem från andra sajter. 

(Krishnamurthy & Wills, 2010) En annan undersökning konstaterar att: En majoritet av de 

stora sociala nätverken har få komplicerade inställningar eller ett allt-eller-inget upplägg i 

andra vilket begränsar användaren då man vill dela inom sin sociala krets. (Krishnamurthy & 

Wills, 2008) 

 En intressant diskussion som berör sociala medier uppkom även under våra intervjuer där 

respondenterna fick svara på om medveten data eller omedveten data kommer vara mest 

problematiskt i framtiden. Med medveten data syftar vi på det vi människor medvetet 
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publicerar för andra att se, medan den omedvetna datan samlas in, utan vår vetskap. Markus 

menar på att den medvetna datan är väldigt färgad i verkligheten då vi endast delar det vi vill 

att andra ska se. Han tillägger att medveten är kontrollerbart medan omedveten inte är det. 

Överraskningen när man får veta att ett företag vet någonting om en är värre säger han. 

Omedveten data är även baserat på mönster och det kan leda till att man kan bli tillsagd att 

göra någonting baserat på ens vanor, vilket han tror är negativt både på kort sikt och på lång 

sikt. Vår respondent Natalie menar på att det är kontrollaspekten som är mest oroande. 

Medveten data kan man ta bort medan en bild från allmän syn medan en bild på en databas 

som man är omedveten om kan man inte göra något åt. Svaren varierade från person till 

person, mest troligt på grund av hur många typer av data som medveten respektive 

omedveten innefattar. Majoriteten lutade dock mot omedveten som den mest problematiska 

på grund av mängden data som samlas in men även bristen på kontroll man har vid 

insamlandet.  

5.3 Huvudfråga 2: Kritisk eller optimistisk 

Vår nästa frågeställning besvarades av båda målgrupperna. Det vi ville veta var svårt att 

formulera vilket visade sig problematiskt då både respondenter i intervjuerna och i enkäten 

missförstådde oss. Den frågan är följande: ”Anser du dig kritisk eller optimistisk när du blir 

tillfrågad att lämna ut data? Det vill säga utan att veta några detaljer om mottagaren eller 

typen data som ombeds.” Vi ville veta om de ser möjligheter, att utlämnandet av data kan 

leda till en förbättring i deras liv, eller om de ser det som negativt. Under intervjuerna fick vi 

skilda svar som till vår förvåning inte stämde överens med våra förväntningar. De utvecklare 

vi pratade med var för det mesta initialt kritiska, förutsatt att de inte visste vem mottagaren 

var eller vad som ombeds. Många av respondenterna betonade dock att den vaksamheten 

släpper snabbt om man får mer information om vad det är för tjänst eller vem som frågar. En 

av anledningarna bakom deras tankesätt som kom upp var att de jobbar bakom kulisserna 

och vet hur datahantering fungerar. Mattias menade på att det är enklare att vara förstående 

när något går fel om man jobbar med den typen av data, men även känna en trygghet då man 

har en någorlunda uppfattning om hur ens data används. Adam förklarade att han som 

utvecklare har en enorm nyfikenhet och vill ofta var med tidigt i utvecklingen av en produkt. 

Många förklarade även att den initiala kriticismen gentemot datautlämning grundas i att 

man tror att tjänsten inte kommer nyttja en. Fyra av fem respondenter ansåg inte den 

generella mottagaren som ett hot mot deras integritet, men skulle heller inte lämna ut vad 

som helst till vem som helst.  

 Våra respondenter Markus och Peter benämnde processen som en tvåvägstransaktion där 

man blir erbjuden en tjänst och får syftet förklarat för sig och fortsätter med att fylla i 

formuläret. Enkätrespondenterna var aningen mer pessimistiska i denna frågeställning där 

en stor majoritet menar på att de inte skulle ge ut data utan information att få svar på frågan 

varför. Det överensstämmer väl med intervjuerna, men under kommentarsfältet i enkäten 

fanns det en mer övergripande negativitet gentemot datautlämning i allmänhet. Oron för att 

informationen kan säljas till tredje part var ett exempel. En annan respondent relaterar 

personlig data till valuta som man inte ska ge ut till vem som helst. 
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Figur 5. En tabell över respondenternas svar på huvudfråga 2. 
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mottagaren av datan förhåller sig existerande regelverk och inte säljer det till högstbjudande? 

Denna misstro som respondenterna uppvisar är inte baserat i tomma luften.  

 Kvalitativa intervjuer om IoT-teknologi utfördes med individer där de ansåg att en 

introduktion till en teknologi med steg-för-steg genomgång av systemet är avgörande. 

Preferenser i dessa teknologier ska vara interaktiva och förståeliga för noviser. Man bör även 

lägga stort fokus i att grundinställningar bör vara bestämda utifrån en målgrupp och deras 

preferenser snarare än utvecklarens. (Jia et al., 2012) Detta tyder på att människor har större 

tillit till teknologier de finner enkla, nybörjarvänliga och som de kan relatera till. Med detta 

kan man bygga en uppfattning av vad utmaningarna för utvecklare i ett IoT-samhälle är. En 

utmaning är att tydligt förklara syftet med insamlingen av olika typer av data och hur 

sekretessbelagd information lagras och hanteras. Transparent kommunikation kommer vara 

en stor bidragande faktor i vilka som kommer hamna i spetsen av personaliseringen där helt 

ny data kommer efterfrågas. Medan fokus i dagens tekniksamhälle ligger på vad det frågas 

om så är den viktigaste frågan bortglömd; hur vi frågar om det. 

5.4 Frågor relaterat till sakernas internet 

De fem olika respondenterna vi har intervjuat har alla haft en huvudsakligen positiv 

inställning till sakernas internet teknologin och på framtida samhällen där individer och 

deras prylar är uppkopplade i en större utsträckning. De medger att det också finns nackdelar 

med denna teknologi, men att fördelarna är tillräckligt stora för att utväga dessa. Detta 

optimistiska synsätt kan bero på att personerna vi har pratat med är yrkesverksamma inom 

områden som berör detta ämnet, och har därför en mer realistiskt syn, till skillnad från de 

icke yrkesverksamma personer som har svarat på vår enkät. Flera av de negativa aspekterna 

tas upp av båda sidor, men respondenterna i enkäten verkar uppfatta de problemen som mer 

grova än utvecklarna, och har svårare att acceptera dessa brister. De här avvikande 

uppfattningarna kan bero på hur teknologin visas upp i media, där de oftast fokuserar på de 

negativa aspekterna av saker och ting.  

 Ett av de vanligare orosmomenten för ett ihopkopplat samhälle, mer fokuserat på 

insamling av data, är att det leder till större risk för olaga intrång av så kallade ”hackers”. 

Respondenten Natalie tror att potentiella intrång kan vara ett problem, men att det är nåt 

som inte går att undvika. Det kommer alltid finnas risker, men riskerna som IoT teknologin 

medför sig är ett bättre alternativ till de riskerna som finns i ett människostyrt samhälle, 

snarare än ett automatiserat samhälle. En aktivitet som att köra bil kan göras otroligt mycket 

säkrare om man tar bort den mänskliga faktorn. Sant att risken finns att en bil som 

kontrolleras av en dator har möjligheten att hackas, men det är ett osannolikt scenario 

jämfört med att bli påkörd av en distraherad eller onykter förare. Ett annat orosmoment som 

tas upp av flera respondenter är möjligheten att vi kommer utvecklas till ett mer passivt 

samhälle om automatiseringen av våran vardag tas till nya höjder. Om det är ett riktigt 

problem är lite av en tolkningsfråga. Respondenten Jonas tar upp att om personer inte 

behöver anstränga sig like mycket  för de mindre vardagssysslorna kan de lägga ner sin tid 

och energi på viktigare saker. Om samma fråga så svarar respondenten Peter att alldeles för 

stor bekvämlighet kommer leda till fysiska problem. Den enda negativa förändringen IoT 

kommer frambringa enligt respondenten Adam är att det kommer skapa klyftor i samhället i 
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och med att mer yrken kommer att försvinna på grund av automatiseringen, och 90% av allt 

kapital kommer att gå till de som överser och kontrollerar tekniken.  

 De flesta respondenterna blev frågade vad de själva skulle fokusera på i utvecklingen och 

designen av IoT-tekniker, vilket de alla hade olika synpunkter på. Eftersom de olika 

respondenterna har olika yrkesroller, en del har mer erfarenhet inom design och andra inom 

systemutveckling, så är det intressant att se hur deras svar på den här frågan skiljer sig. 

Mattias, som är en av de respondenterna som arbetar mer specifikt med IoT som utvecklare, 

valde att prioritera datasäkerhet. Det viktigaste enligt honom är att datan anonymiseras och 

att tillgången och hämtningen av datan noggrant loggas.  

 Jonas däremot, som huvudsakligen arbetar med användarupplevelse, hade själv valt att 

fokusera på att användaren av tekniken får en äkta känsla av kontroll. Att det finns en 

balansgång mellan automatiseringen och självstyrningen är väldigt viktig anser han. Adam, 

VD för ett IT företag, hade istället sett till först och främst att IoT-saken kan bevisa att den är 

kapabel till att göra lika bra val som han själv hade gjort. Medans Peter, som arbetar med 

design, hade utvecklat ett objekt som fokuserar på att göra ett fåtal saker väldigt bra, då han 

anser att prylar inte ska vara för överkomplicerade. 

5.5 Frågor relaterade till personalisering 

Det visade sig att våra respondenter hade lite olika synsätt gällande personalisering. Vår 

första respondent Natalie var väldigt negativ till all sorts personalisering, medan 

respondenten Adam bara hade en positiv inställning till det. Resterande respondenter föll 

nånstans mellan dessa motpoler, det vill säga att de kunde se både för- och nackdelar med 

personalisering. Den största anledningen för att folk är emot personalisering är för att det 

krävs en viss mängd data för att utnyttja det, vilket kan ses som ett intrång i privatlivet. 

Natalie beskriver sig själv som en sökande person, om hon vill ha information om något så 

söker hon upp det själv, personalisering för henne är helt ointressant i dagens läge. Samtidigt 

finns de personer som gillar att få erbjudanden och tjänster baserad på deras handlingar, 

vilket gör dem mycket mer anpassande för personalisering. Men även bland dessa personer 

finns det orosmoment. 

 Våra respondenter som har uttryckt en positiv attityd om personalisering tar också upp att 

de behöver veta att datan de lämnar ut är i säkra händer. Men även om personalisering 

utvecklades till den punkt då den kunde anses extremt sofistikerad och kunde garantera total 

säkerhet, finns det ändå områden där det uppstår skäl för oro som våra respondenter tar upp. 

En av riskerna med alltför stor utnyttjning av personalisering är att samhället blir till slut för 

passiva. Att få allt serverade till oss hela tiden kan leda till att vi får en sämre förmåga att ta 

hand om oss själva. Ju mer personifierade tjänster och information vi tar del av, desto 

svårare blir det också att få objektiv och ofärgad information. Om en person får ett 

nyhetsflöde som bara är format efter hennes intressen så blir det svårare för den personen att 

inte bli mer inskränkt, de blir mer insnöade i deras redan etablerade åsikter och blir inte lika 

utsatta för motsägande meningar. De här är problem som vi kommer tacklas mer med i 

framtiden. 

 I dagens läge är det framförallt personaliseringens påverkan på privatlivet som gör att 

människor tar en negativ ställning till det. Något som kan motsträva denna bekvämlighet 
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som uppstår från personalisering är att låta användaren uppleva en större känsla av kontroll 

över vilken slags data som tillåts hämtas. Användare blir mer positivt inställda till riktad 

reklam på sociala nätverk om de har getts valet att själva ställa in sina egna preferenser om 

den reklamen de får (Tucker, 2014). Användare vill veta varför datan samlas, och hur den 

kommer att användas. Uppstår det nån ovisshet om företagens syfte med datan så blir tar 

användarna fort avstånd från deras tjänster. Xu et al. (2009) föreslår idén om online 

anonymitet, där användare kan få personifierade tjänster online utan att förlora sin 

anonymitet. Eftersom många nätanvändare ser personalisering som en önskvärd sak, men 

samtidigt värnar om sitt privatliv, så är detta ett bra sätt att tillgodose alla användares behov. 
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5.6 Huvudfråga 3:  Avsändaren eller informationen? 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Jag växte upp i Sovjet. Där måste man tänka 

på vad man säger, och vad man inte säger. 

Där väggarna hör så att säga. Därför är jag 

väldigt försiktig med vad jag säger, speciellt 

när det är ute på internet, och även vad jag 

inte säger 

Jag är väldigt försiktig 

med vad jag säger, 

speciellt när det är ute på 

internet, och även vad jag 

inte säger 

Försiktig 

med vad jag 

säger 

Försiktig med 

datan som ges 

Jag tror att de flesta vill gott, men än en gång 

så måste dem övertyga varför jag ska ge det 

till dem och visa vart värdet finns för mig. 

Detta ska göras innan dem frågar, oavsett 

vad det är för data [...] om en läkare frågar 

mig efter sjukvårdsdata så har jag inga 

problem att ge ut det då jag förstår syftet, 

men om något orelaterat företag skulle fråga 

så är det annorlunda 

Tror de flesta vill gott. De 

måste visa mig vart värdet 

finns innan dom frågar, 

oavsett datan.  

De måste 

visa vart 

värdet finns 

Avsändarens 

syfte 

Det beror jättemycket på vem avsändaren är. 

Jag tror jag skulle kunna lämna ut ganska 

mycket till nån tjänst som jag litar på. Men 

absolut inte till vilket företag som helst 

Det beror jättemycket på 

vem avsändaren är.  Jag 

skulle kunna lämna ut 

ganska mycket till nån jag 

litar på 

Jag skulle 

kunna lämna 

ut ganska 

mycket till 

nån tjänst 

som jag litar 

på 

Tillit till 

avsändaren* 

Den ena hänger på den andra. Jag visar gärna 

upp mig på övervakningskameror inne på 7-

11 men skickar helst inte mina bilder till ett 

annonsföretag 

Det ena hänger på det 

andra. Visar mig på 

övervakningskameror men 

skickar inte bilder till 

företag 

Det ena 

hänger på det 

andra. 

Kontexten* 

När jag ger ut data vill jag veta varför jag ska 

göra det. Förstår jag varför jag måste lämna 

ut utgifter och anser att det är rimligt så har 

jag inga problem att göra det 

Vill veta varför. Om jag 

anser det rimligt har jag 

inga problem att göra det 

Vill veta 

varför 

Avsändarens 

syfte* 

Eftersom man aldrig kan verifiera den 

slutgiltiga mottagaren och användningen av 

datan så värderar jag det mer än vad som 

lämnas ut eftersom den datan redan är 

införstådd genom utlämning 

Jag värderar det som 

lämnas ut istället för 

mottagaren då det är 

införstått innan utlämning 

Värderar den 

slutgiltiga 

mottagaren 

mer 

Avsändarens 

syfte* 

Figur 6. Tabell innehållandes svar på huvudfråga 3. 

Den avvikande åsikten här bland respondenterna vi intervjuade kommer från Natalie. Hon 

påpekar vikten att vara väldigt försiktig med vilken data man väljer att dela med sig av, och 

tar ett väldigt stort ansvar på sig själv att inte privat data delas eller läcker ut, då hon vet 
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farorna som kan framstå om den informationen hamnar i fel händer. Den röda tråden som 

dök upp ur resultaten från intervjuerna och enkäten är det har enorm betydelse vilket 

avsändarens syfte med den datan de begär. Transparens är en viktig aspekt i det hela. Jonas 

och Adam värderar mer avsändarens roll i utbytet. Om de har tillräckligt med tillit till 

avsändaren är de villiga att dela med sig med ganska mycket, men avsändaren måste visa 

deras syfte med insamlandet av datan. Om man bara kollar på statistiken hur respondenterna 

har svarat verkar de båda alternativen framstå rätt lika, men dyker man ner i kommentarerna 

så får man en klarare bild av hur de ser på saken. De flesta som har svarat på enkäten  

Kontexten spelar en stor roll, och är ofta det som är den avgörande faktorn för många i vare 

sig de är bekväma med att dela med sig av personlig data eller inte.  

5.7 Huvudfråga 4: Har personalisering någon samhällsnytta? 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Vill jag skaffa information då söker jag 

informationen. Det här är ett 

informationssamhälle. och är du intresserad 

då tar du fram information, är du inte 

intresserad, och bara blir matad och svag 

som person, ja då handlar man både hos 

kronofogden och lite överallt 

Vill jag skaffa 

information då söker 

jag informationen. är 

du intresserad då tar du 

fram information 

Vill jag skaffa 

information då 

söker jag 

informationen 

Onödigt 

Någonstans handlar det om att sälja något 

som folk tror att det är bra. Allt kommer gå 

smidigare och snabbare. Målet är väl att vi 

ska utföra mer saker på mindre tid. 

Personalisering hjälper med det. Desto mer 

ett system kan anpassas efter individen så att 

den kan utföra det den kan göra på ett 

smidigt sätt, desto bättre blir upplevelsen 

Målet är väl att vi ska 

utföra mer saker på 

mindre tid. Desto mer 

ett system kan anpassas 

efter individen, desto 

bättre blir upplevelsen 

Vi ska utföra mer 

saker på mindre 

tid. Anpassning 

efter individen 

leder till bättre 

upplevelse 

Förbättrar 

upplevelsen 

När det blir för bekvämt, då kan man 

utveckla en kultur där det blir svårare att ha 

ett mer öppet sinne så att säga. Man kanske 

blir mer fientlig när man blir utsatt för nya 

saker 

det blir svårare att ha 

ett mer öppet sinne. 

Man kanske blir mer 

fientlig när man blir 

utsatt för nya saker 

Svårare att ha ett 

öppet sinne 

Inskränkt 

Folk som får allting serverat på silverfat, 

brukar generellt ha svårare att hantera 

motgångar så det kan man väl läsa utifrån 

det. Utmaningar och svårigheter kommer 

vara ett problem, eftersom man alltid får det 

man vill 

Utmaningar och 

svårigheter kommer 

vara ett problem, 

eftersom man alltid får 

det man vill 

Utmaningar 

kommer vara ett 

problem 

Sämre 

kapacitet 
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Där skulle man ju gärna se att samhället hade 

samlat datan mer, så att om de identifierar 

mig som mig så har de redan allt som kan 

vara relevant. [...] det ska ju inte vara att man 

själv måste söka upp datan och lämna ut den 

varje gång man pratar med en receptionist 

Skulle gärna se gärna 

se att samhället hade 

samlat datan mer, så att 

om dom identifierar 

mig som mig så har 

dom redan allt som kan 

vara relevant 

Vill att samhället 

hade samlat datan 

mer 

Förbättrar 

upplevelsen 

Jag tror att det är bara positivt. Jag tror även 

tekniken drivs framåt av dem som ser nytta i 

det och inte bara pengarna involverade. När 

man ser på reklam så finns det två 

perspektiv. Antingen säger han, oj de vet 

allting om mig och vet exakt vad de ska 

försöka sälja på mig, eller så säger man, oj 

vad skönt, nu får jag bara reklam på saker 

jag är intresserad av 

Jag tror att det är bara 

positivt. När man ser 

på reklam så finns det 

två perspektiv, oro för 

privatliv eller optimism 

om bekvämheten 

Bara positivt  Förbättrar 

upplevelsen 

Personalisering bygger på insamling och 

behandling av personlig data, kartläggning 

av en person. Detta är enbart dåligt 

Personalisering bygger 

på insamling och 

behandling av 

personlig data. Detta är 

enbart dåligt 

Insamling och 

behandling av 

personlig data. 

Enbart dåligt. 

Kränkande* 

Negativ. Det minskar mitt fria val och den 

personliga datan kan missbrukas av 

mottagaren eller en tredje part som kommit 

åt datan genom mer eller mindre lagliga 

medel så som vidareförsäljning eller 

bristande server-säkerhet 

Det minskar mitt fria 

val och den personliga 

datan kan missbrukas 

av mottagaren eller en 

tredje part 

Det minskar mitt 

fria val. 

Personliga datan 

kan missbrukas 

Riskabelt* 

Jag tycker denna massinsamling av info 

måste hanteras varsamt. Det är läskigt att 

företag kan sälja din information till 

högstbjudande 

Jag tycker denna 

massinsamling av info 

måste hanteras 

varsamt. Din 

information kan säljas 

till högstbjudande 

Måste hanteras 

varsamt. 

Information kan 

säljas 

Riskabelt* 

Negativ då det kräver en grad av 

övervakning av mig och mina intressen för 

att kunna riktas, ofta utan någon enkel 

möjlighet att tacka nej eller att kontrollera 

spridningen till tredje part 

Negativ då det kräver 

en grad av 

övervakning. Ingen 

möjlighet att tacka nej 

eller att kontrollera 

spridning 

Det kräver en 

grad av 

övervakning. 

Ingen kontroll 

eller val 

Kränkande* 

Figur 7. Tabell innehållandes svar från huvudfråga 4.  

Vi kan notera från tabellen att tre av respondenterna ser personalisering som en väldigt 

positiv sak, även om det inte är den direkta källan för deras optimism angående det framtida 

IoT-samhället, så uttrycker de att det är en god samhällsnytta som förbättrar vår 

levnadsstandard. De positiva aspekterna som tas upp av respondenterna Mattias, Jonas och 
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Adam berör hur personalisering leder till en bättre upplevelse för konsumenterna. 

Fördelarna som uppstår är bland annat att man får mer relevant information om sina 

intressen, riktad reklam är ett exempel på detta, vilket leder till att man sparar dyrbar tid  i 

utförandet av dagliga sysslor och minskar behovet för eget sökande och datasamlande. Den 

andra sidan av myntet är att vi kommer bli mer inskränkta i och med att nyhetsflödena vi tar 

del av och webbsökningar vi gör kommer att vara vinklade åt dem åsikter och tankar vi redan 

hyser. För mycket av en god sak kan också leda till bekymmer, som respondenten Markus 

påpekar så har allt för stor bekvämlighet sitt pris att betala. En ökning av personalisering och 

uppassning leda till att människor blir mer lata och passiva i slutändan. På samma spår så 

anser Peter att en större överlämning av kontroll till utomstående parter och system kan leda 

till att det kommer bli svårare att hantera problem och utmaningar på egen hand.  

 Tjänsterna som personalisering bidrar med, även om de hypotetiskt sätt skulle vara felfria 

inom både säkerhet och teknik, så finns det ändå de som föredrar att ta saker i egna händer, 

och inte få allt serverat till dem. Respondenten Natalie har en väldigt negativ åsikt om 

personalisering, hon beskriver sig själv som en sökande person, och föredrar att själv söka 

upp det hon behöver ta reda på. Personalisering är i hennes fall en olägenhet.  

 Vi fick väldigt skilda svar från enkätrespondenterna på denna fråga. Den stora skillnaden 

som dyker upp bland dessa två grupper, är att de icke yrkesverksamma har en större oro för 

personaliseringens påverkan på användarnas integritet. Medan de yrkesverksamma tog upp 

problem som inskränkning och passivitet, var de icke yrkesverksamma mer fokuserade på 

saker som företags försäljning av personlig data och ökad övervakning. 

5.8 Kategorier och domäner 

I detta avsnitt kommer vi summera resultatet av de tabeller som presenteras kontinuerligt 

under huvudfrågorna. Detta kommer ytterligare styrka argumentet för skillnaderna i synsätt 

hos dessa målgrupper. De kategorier som grundats i meningsenheterna innehar antingen en 

optimistisk eller kritisk grund vilket avgör den domänen den placeras inom. Denna 

innehållsanalys visar på skillnaderna i beteende som uppvisas hos de två respektive 

målgrupperna. Tabellerna innehåller mer meningsenheter från intervjuerna än enkäten, men 

siffrorna överensstämmer med den resterande empirin. Med detta ville vi visuellt redogöra 

för den mängden optimism och pessimism som dessa grupper visade i deras svar. Utvecklare 

hade en större majoritet positiva svar medan enkätrespondenterna uppvisade en majoritet 

negativa och kritiska svar. 
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Domäner Kategorier 

 Intervju Enkät 

 

 

 

 

 

Optimistisk 

Upplevelsen Värdet 

Värdet Kontexten 

Syftet bakom Tillit till avsändaren 

Transaktionen  

Upplevelsen  

Avsändarens syfte  

Förbättrar upplevelsen  

Förbättrar upplevelsen  

Förbättrar upplevelsen  

 

 

 

 

 

 

Kritisk 

Personlig oro Känslighet 

Fysiska problem Fysiska problem 

Pinsamhet Fysiska problem 

Känslighet Syftet bakom 

Syftet bakom Ovisshet 

Försiktighet Tillit till avsändaren 

Avsändarenssyfte Kontexten 

Onödigt Avsändarens syfte 

 Avsändarens syfte 

 Kränkande 

 Riskabelt 

 Riskabelt 

 Kränkande 

Figur 8. Tabell med resultatet av vår innehållsanalys. 

Vissa meningar som nämns är till synes negativa men kontexten av svaret som ges 

kategoriserar vi som negativt eller positivt. Andra passande domännamn i denna analys 

skulle kunna vara begränsningar och möjligheter eller positiv och negativ då det är svårt att 

finna en gemensam term för alla dessa meningsenheter. Denna tabell innefattar en fjärdedel 
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av det empiriska resultatet men den resterande mängden data påvisar samma kvalitéer, 

därför tog vi beslutet att visa en mindre del för att mer effektivt kunna argumentera för vårt 

resultat utan att förvränga utfallet. Under föregående avsnitt har detta resultat redan påvisats 

och anledningen bakom har presenterats. Ett återkommande tema under de meningsenheter 

som presenteras här men även i den resterande empirin är målgruppernas distinkta sätt att 

beskriva integritet i kontext. Enkätrespondenterna behåller en kritisk ton, till exempel: ”Jag 

känner mig motvillig att lämna ut den typen av data i nuläget, och jag tror inte det kommer 

att förändras.” Utvecklarnas svar följer till en början samma tema, men ändrar sedan 

riktning, till exempel: ”Jag känner mig motvillig att lämna ut den typen av data vid första 

anblick, men det ändras snabbt när jag undersöker djupare vad syftet är.” Detta är ingen 

direkt citering av en respondent men är ett exempel på de mönster vi sett i respondenternas 

svar. 

5.9 Modell för integritet genom design 

I detta avsnitt presenterar vi en transparent modell för digital tjänsteutveckling med syftet att 

stärka relationen mellan konsument och utvecklare. Detta är inte bara nödvändigt för att 

bibehålla den personliga integriteten men även en möjlighet för företag att ta ställning till 

människors åsikt och på så sätt framhäva sig på marknaden. Motivationen bakom denna 

modell grundas i den empiriska datan vi erhållit och från egna erfarenheter som 

konsumenter. Det finns en verklig oro hos människor relaterat till ens privatliv vilket per 

automatik leder till mindre tilltro hos användarna av nuvarande teknologier men även 

framtida. Denna modell kommer tillgodose dessa orosmoment genom att ge användaren mer 

kontroll till skillnad från dagens tillvägagångssätt då allt-eller-inget metoden tvingar 

användaren till att fylla i irrelevant information i utbyte mot en tjänst (Krishnamurthy & 

Wills, 2008). Forskning tyder på att människor undviker tjänster för de känner sig obekväm 

att lämna ut vissa typer data (Roman et al., 2011) Vår empiri stödjer tesen att företag frågar 

om för mycket, och att den datan som efterfrågas ofta är irrelevant för tjänstens syfte. Data 

ses som en passiv resurs i och med dess förmåga att anses oanvändbar i ett skede till 

nödvändig vid ett annat.  

 Våra respondenter samtycker och menar på att data som samlas in kommer arbetas med 

från nya infallsvinklar i framtiden. En majoritet tror att data insamlat i nutid kommer 

kombineras med ny data i framtiden och på så sätt finna möjligheter som inte utforskats 

ännu. Problematiken som uppstår är bristen av kommunikation i hur data hanteras men 

huvudsakligen varför den samlas in i första början. I en studie om personifierad reklam 

(Goldfarb & Tucker, 2011) framkom det tydligt mönster som visar att affärstaktiker som 

anses manipulativa har en direkt negativ effekt på konsumentens perception av det 

varumärket och den produkt eller tjänst som marknadsförs. 

 Sakernas internet kommer tillföra en mängd insamlad data som är bortom vår 

uppfattning. Variationen av applikationer ökar drastiskt vilket leder till ett ställningstagande 

hur man ska tackla förfrågan av de nya och känsliga typerna av personlig data på ett 

dynamiskt sätt. Brill (2014) menar på att de uppkopplade enheterna kommer kunna se vars 

vi är, vad som pågår i ens hem eller vad barnen gör i sina rum. Om man kombinerar detta 

med data som samlas in passivt i miljön runt om en i form av sensorer, då får man tillgång till 
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ytterst specifika och avancerade profiler av en individ. Våra respondenter intygade att även 

de känner en viss oro för denna utveckling när vi diskuterade omedveten data. En teknologi 

som nämndes var ansiktsigenkänning och mer specifikt hur ett system kan känna igen när 

man kliver in på en affär. Respondenterna såg fördelar med att man kunde få erbjudanden på 

varor man tidigare handlat utanför nätet, men den mängd data som samlas in är oroande och 

känns överväldigande enligt dem. De grundade denna oro i att man mest troligt är ovetandes 

att det sker, men även att det är svårt att kontrollera utfallet. Det förefaller även inte om det 

är företaget bakom affären som är mottagare av datan eller om informationen hanteras av 

tredje part, vilket är ett ytterligare orosmoment.  

 Metodiken bakom denna modell är termen integritet genom design. Cavoukian (2009) har 

framtagit sju olika aspekter av vad som kännetecknar denna metod. 

 

 Integritet bör vara en proaktiv och förebyggande snarare än reaktiv och avhjälpande. 

 Integritet bör vara en grundinställning snarare än ett alternativ. 

 Integritet bör vara inbäddat i designen av en produkt eller tjänst snarare än ett tillägg. 

 Sekretess är inget hinder för en funktionell produkt eller tjänst. 

 Säkerhet bör tillämpas genom ett helt system vars än känsliga uppgifter kan 

förekomma. 

 Integritetsprocedurer är synliga och transparanta för att visa ansvarsskyldighet och 

mot att leverera löften och mål för personlig integritet. 

 Integritetsdesign avspeglar respekt för användarnas intressen och välfärd och ger 

dem möjlighet att hantera data genom åtgärder som hänför sig till samtycke, 

noggrannhet, tillgång och efterlevnad. 
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Figur 9. En uppdelning av nivåer för personlig data då röd anses mest känslig, gul neutral 
och grön minst känslig för individen. 

Denna modell grundades i registreringsformulär och dess tendens att vara uppbyggda 

likadant för alla scenarion. Som konsumenter har vi personligen aldrig påkommit en tjänst 

där det finns flertalet valmöjligheter under registreringen. Endast ett fåtal gånger har vi 

uppmärksammat tjänster där förklaringar finns vad respektive typ av data kommer användas 

för. I och med utvecklingen av sakernas internet och en ökning av personlig data som 

efterfrågas, känns det naturligt att segregera sektioner av registrering för att bättre passa 

kunders behov. Denna uppdelning kommer innehålla olika typer av data baserat från svar i 

vår empiri men även mer övergripande undersökningar.  

 Det vi utvecklat är en trestegsmodell där vi placerat olika typer av data baserat på risk och 

känslighet i en hierarki. Tanken är att denna uppdelning ska fungera som ett ramverk för 

utvecklare att justera sina tjänster därefter. Detta inkluderar både registreringsfasen och 

inställningar, där möjligheten ska finnas att fylla i fälten i de olika nivåerna baserat på egen 

preferens. Användningsområdena för en modell som denna kommer öka markant med IoT-

utvecklingen då multiapplikationer med flertalet syften blir allt mer populära. Spektrumet av 

data som efterfrågas kommer att breddas, medan känsligheten av datan och risken för 

individen ökar. Med en multiapplikation i åtanke, till exempel en tjänst för att styra all 

uppkopplad elektronik i ett hushåll,  kan detta agera som en skala för att som konsument se 

vad innebörden av ens data har för tjänsten man får i utbyte och vad man få tillbaka om man 

lämnar ut mer personliga uppgifter. Med personalisering runt hörnet är detta även ett sätt för 

användaren att själv styra i vilken omfattning man vill anpassa tjänsten efter ens egna 

preferenser.  

5.9.1 Zon 1: Offentlig information (grön) 

I den gröna zonen har vi valt att placera den typen av data som är tillgängliga via offentliga 

register men som även anses praxis att lämna i faktureringssyfte eller för kundkontakt. Detta 

innefattar namn, ålder, adress, e-postadress och telefonnummer. En majoritet av företag 

bedriver annonsering via e-post och SMS, vilket gör detta till en potentiellt nyttig transaktion 

för konsumenten. Självfallet ska möjligheten finnas att neka nyhetsbrev eller 

specialerbjudanden om så önskas. Inom denna zon har vi även valt att placera husdjur och 

civilstånd. Motiveringen bakom detta är att dessa uppgifter relativt generella då de kan 

appliceras många andra än just en individ. Vi har även valt att placera grundläggande 

preferenser i denna zon som även de är generella nog att det inte kan härledas till individen. 

Detta inkluderar favoriter inom TV, film, musik eller radio och podcast. I en multiapplikation 

för hushållet skulle detta även kunna inkludera preferenser inom matvaror eller 

skönhetsprodukter, baserat även här på hur applicerbara dessa uppgifter är på andra 

människor. Man kan även föra argumentet att företag redan innehar dessa uppgifter då våra 

köpvanor kategoriseras frekvent genom handel på Internet. Användningsområden för dessa 

typer av data i ett IoT-samhälle skulle vara rekommendationer av maträtter, notifiering av 

filmpremiärer baserat på genre eller skivsläpp av artister relaterat till ens egna preferenser. 

Med adress och ålder i ekvationen skulle dessa rekommendationer kunna vara ännu mer 

specifika och skräddarsydda för konsumenten. 
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5.9.2 Zon 2: Intim information (gul) 

Denna nivå innehåller även data som kan bli kopplat till individen, men till skillnad från 

föregående zon är denna typ av data mer sägande och potentiellt mer emotionell än 

föregående. Här har vi valt att placera religiösa och politiska värderingar, personnummer, 

vänner och bekanta men även bilder från ens eget eller andras privatliv. Anledningen till att 

vi separerade dessa kategorier är grundat i vår empiri men även i en extern undersökning 

utförd om datakänslighet (Pew Research Center, 2014). Människor har en tendens att vilja 

offentliggöra mindre av denna typ av information vilket syntes i datan. Självfallet är detta 

inte applicerbart på alla, utan det är, som med all data, ytterst individuellt i vad man är villig 

att dela med sig. Vi placerade även personnummer här, vilket är känsligt beroende på 

kontexten, men å andra sidan okänsligt i vissa situationer vilket gav det en plats i denna 

kategori. Medan man tekniskt sett kan registrera sig anonymt om man ombeds uppge sitt 

namn och sin adress, så kan man inte göra det med ett personnummer, förutsatt att man inte 

använder någon annans. Då detta är en sifferkod som pekar på en enskild individ så finner vi 

det rimligt att placera det i denna kategori. Utöver detta har vi även valt vänner och ens 

bekantkrets i denna zon, vilket grundas i insamlad data och våra diskussioner om social 

media.  

 Vi har redogjort för siffrorna relaterat till sociala medier och användarens användning av 

inställningar på dessa (Krishnamurthy & Wills, 2008). Med Facebook som ett exempel är ens 

lista på vänner något som offentliggörs om inte användaren går in och justerar det filtret. 

Även här är kontexten viktig då man rimligtvis kan påstå att många av användarna på dessa 

sajter inte är medvetna om att deras vänner syns offentligt på dess profil. I en annan 

situation där ett företag frågar samma individ om identiteterna på hennes fem närmsta 

vänner, kan svaret bli väldigt annorlunda. Vi ställde en fråga under intervjuerna där 

respondenterna svarade på om vänner och familj är en bidragande faktor när man känner sig 

osäker om att lämna ut data. Alla menade på att det definitivt är en bidragande faktor, 

speciellt som föräldrar, betonade en respondent. Detta relaterar även till den sista typen data 

inkluderat i denna nivå, bilder. En respondent förklarade att inte har något problem att 

publicera bilder på sig själv på sociala medier, men skulle aldrig lägga ut en bild på någon 

annan utan deras medgivande. Respondenterna i enkäten menar på att bilder kan vara 

oerhört skadlig i vissa situationer och att många känner sig obekväma att publicera bilder 

från ens privatliv. Oavsett dessa kommentarer såg vi att visuell data fick procentuellt minst 

svar på frågan om vilken data de anser mest känsligt. Utöver detta måste vi vidga vårt synfält 

utanför vår empiri och dra en slutsats baserat på vad vi ser och upplever, och med den 

mängden bilder på Facebook av individer i alla åldrar i åtanke, är det svårt att kategorisera 

bilder högre upp i hierarkin än såhär. 

5.9.3 Zon 3: Unik identifierbar information (röd) 

Vidare fortsätter vi med den sista nivån i vad vi klassificerar den mest personliga. Termen 

personlig baserar vi på hur väl informationen kan härledas till en person, alternativt hur 

intim datan är. De vi har valt att placera i denna kategori är biologisk data (till exempel DNA 

eller fingeravtryck), sexualitet, information om hälsa och medicin men även privata 

konversationer i form av telefonsamtal, SMS och e-post. Biologisk data är något vi som utför 

detta forskningsarbete inte haft i åtanke innan vi gjorde vår pilotstudie. Det var något som 
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frekvent diskuterades med våra respondenter och vår uppfattning om ett framtida 

datasamhälle förändrades. I nutid katalogiseras biologisk data inom rättsväsendet och inom 

sjukvården, men har ännu ingen roll inom digital tjänsteutveckling. Med införandet av 

kryptering genom fingeravtryck för mobiltelefoner har vi sakta rört oss mot en sådan 

utveckling, men det är långt kvar. Sexualitet är emellanåt ett känsligt ämne, i vissa fall inte. 

Placeringen av denna typ av data grundas i den låga relevansen datan oftast innehar för 

digitala tjänster. Utanför tjänster speciellt utformade att möta andra människor är denna typ 

av data sällan efterfrågad, och med goda anledningar. Argumentet kan föras att denna 

information är relativt okänslig för många och bör inneha en plats i den föregående kategorin 

men på grund av irrelevansen och de potentiella moraliska implikationer detta kan 

frambringa så valde vi att placera det här. Hälsoinformation nämndes även som ytterst privat 

av våra respondenter. De flesta förstod inte relevansen att be om den typen av data för en 

digital tjänst. All den hjälp de kan behöva finns på en vårdcentral eller sjukhus. De fanns en 

viss förståelse varför denna typ av information nämns för IoT-sammanhang då sjukvården 

kan tänkas omstruktureras i framtiden mot ett mer digitalt arbetssätt. 

 Det sistnämna vi valde att placera i denna kategori är social data. Den alldagliga datan 

sinsemellan parter via telefon, e-post eller sms. Mycket av den datan är relativt harmlös 

påpekar många, men en liten del är information man definitivt inte vill dela med sig med 

tredje part. Vare sig det innefattar relationer eller affärsbeslut så finns det ytterst liten 

relevans för företag att efterfråga denna typ av data. Vi anser dock att analysering av ordval 

och meningar i den typ av data skulle kunna finna mönster som tyder på undermedvetna 

preferenser gentemot olika saker å ting, men utmaningen ligger snarare att övertyga 

konsumenten att denna typ av data är nyttig för dem att ha.  

5.9.4 Diskussion 

Denna modell innefattar alltså tre steg som kan agera tumregel för utvecklare att få en 

djupare förståelse för konsumentens behov och att kunna mötas i mitten genom att erbjuda 

integritet genom design. Gränssnitt som stödjer kontroll av datautlämning, tydliga markörer 

och förklaring vad datan har för syfte och varför den efterfrågas. Det har på senare tid 

uppkommit flertalet myter gällande integritet ur ett affärsperspektiv vilket har lett till mindre 

motivation hos organisationer att integrera kontroll med personlig data i praktiken. 

(McQuay, et al., 2010)  

 Integritet begränsar näringsverksamhet 

 Integritet är inget mer än samtycke 

 Implementation av integritetskontroll kommer bli resurskrävande 

Många organisationer har den uppfattningen att integritet begränsar en att få ut mer av 

kunden vilket i sin tur påverkar sälj, marknadsföring, kundtjänst och produktutveckling. 

Utöver detta anses det som en logistisk mardröm då det krävs mer arbete för samarbete mot 

tredje part, mer jobb med filhantering, begränsning av tillgång till data och överföring av 

information mellan databaser i andra länder. Faktum är att det krävs mer jobb för att 

säkerhetsställa individens integritet, men slutresultatet kan inbringa större intäkter än vad 

förarbetet kostade. Om man bortser från den moraliska aspekten att integritet är en 
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samhällsnytta och en nödvändighet för en seriös aktör, kan man i varje fall se det som en 

potentiell investering för ett starkare varumärke. 

 Integritet har på senare tid blivit en juridisk angelägenhet snarare än en moralisk sådan. 

Många företag ser datahantering som en tunn tråd där minsta felsteg ger dålig PR, därför 

anlitas det jurister för att säkerhetsställa att villkoren användaren godkänner stämmer 

överens med nationell och internationell lag. Detta skapar, som nämnt under uppsatsens 

gång, ett allt-eller-inget scenario för användaren, en transaktion där samtycke ger dig tillgång 

till en viss tjänst eller produkt utan att ha en åsikt i utfallet. Integritet bortses även på grund 

av de potentiella kostnaderna som uppstår. En omstrukturering av databaser och protokoll 

för insamling är en resurskrävande process men många organisationer ser endast dessa 

engångskostnader utan att tänka på vad en omstrukturering skulle ge på lång sikt. En 

transparent modell av datainsamling skulle leda till mindre tid nerlagt på att hantera 

integritetsfrågor för kundtjänstrepresentanter, mindre chans för juridiska implikationer som  

skadestånd i fallet av intrång, eller större inkomst som resultat av nya eller nöjdare kunder. 

 Med införandet av IoT-teknologier och utvecklingen inom personalisering kommer vi se 

mer och mer komplexa applikationer där mer obskyr och varierad data efterfrågas för att 

skräddarsy upplevelsen i så hög mån det går. Eftersom ett objekt inte kommer kunna möta 

alla krav, kommer det krävas mer interaktion mellan objekt och därmed mer data i omlopp. 

(Chen et al., 2014) Därför anser vi att en omstrukturering av transaktionen mellan användare 

och utvecklare är i hög grad nödvändig. Vi har sett mönster som pekar på en skillnad i synsätt 

för användare och utvecklare, där de förstnämnda är aningen mer skeptiska mot 

datautlämning medan utvecklare förstår innebörden mer utan att få det förklarat för sig. 

Detta tyder på brist av kommunikation mellan parter vad syftet för datan är och hur den 

hanteras. Vi har även sett tecken på stor misstro hos användaren gentemot företag då man är 

till synes ovetande om hur och varför data samlas in och vem som i slutändan har kontrollen 

över ens information. 

 För att dessa två entiteter ska ta sig framåt krävs samarbete. Tjänsteutveckling sker inte 

bara genom programmering, det är en process som innefattar konsumenten också. 

Utvecklarna behöver användare för att växa, och det kan i sin tur leda till vidareutveckling av 

en tjänst då mer resurser finns tillhanda. Den ökande misstron som sker syns i forskning där 

80% av amerikanska medborgare känner sig obekväma att dela personlig information via 

sociala medier. (Pew Research Center, 2014) Mycket handlar om kontext och vad som anses 

okej att lämna ut i vissa situationer. Det är upp till utvecklare att bryta normen för vad som 

anses tabu att fråga om, och detta kan hanteras bäst genom total transparens. Ovisshet och 

överraskning bådar inte gott för datasamhället då vi människor strävar efter kontroll i vårt 

vardagsliv, vilket inkluderar vårt liv på nätet.  

 Den personliga datan som står oss närmast kan visa sig hjälpsam i denna utveckling, men 

tilliten för mottagaren är bristfällig vilket saktar ner den utvecklingen. Data som är ytterst 

individuell är i sig inte skadlig, men när datan är känslig, det vill säga information som kan 

bli skadligt om det lämnar kretsen av familj och vänner, då kan det leda till komplikationer. 

Om datainsamling sker korrekt och användaren kan själv se och justera vad som når 

mottagaren, då kommer vi se en ökad tillit och större incitament att dela med sig. En av våra 

respondenter förklarade detta med värde som ett exempel. Han menade på att kloning är 
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något tabu, och många har en negativ syn på de man sett i filmer och på TV. När det pratas 

om att klona organ för att kunna tillgodose alla som står på transplantationslistor, då jublar 

man för det är ett nobelt syfte och ett stort steg framåt för människan. I samma anda måste 

utvecklare ta an problemet om den mänskliga integriteten genom att vara mer transparenta. 

Det handlar inte i slutändan om vad vi frågar om, utan hur vi frågar om det. 
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6 Slutsats 

I denna undersökning har vi visat på mönster i två målgruppers syn på integritet. 

Ursprungligen ville vi besvara vilka huvudsakliga skillnader som finns i dessa människors 

synsätt på integritet. Denna generella fråga öppnade upp för en bred frågeställning med 

möjligheter att ifrågasätta olika aspekter av integritet genom intervjuer. Vi bedrev denna 

undersökning med det antagandet att det finns tydliga mönster i deras synsätt och att vi 

skulle kunna synliggöra dem genom att ställa frågor om dessa ämnen som sällan diskuteras. 

Vår initiala tes om att inställningen till integritet skulle skilja sig markant visade sig vara 

delvis korrekt. De utvecklare vi pratade om hade samma misstro till datahantering, men den 

fundamentala skillnaden i deras synsätt var nivån av tillit. Båda målgrupper visade tecken på 

initial skepticism och ville ha syftet förklarat för sig innan utlämning. Skillnaden mellan 

dessa målgrupper visar sig när denna barriär har korsats och man har bestämt sig för att ge 

ut en viss typ av data. Utvecklaren visade en högre nivå av tillit när denna barriär väl korsats, 

medan användaren visade fortsatt skepticism genom att visa vaksamhet mot datautlämning 

till samma mottagare vid senare tillfällen eller i liknande situationer. Detta grundades, enligt 

respondenterna själva, i den förkunskap som de har om datahantering och vad som sker 

bakom kulisserna. De har även kunskap gällande dataformer och deras 

användningsområden, vilket kan agera som förvarning ifall de blir efterfrågade att ge upp 

stor mängd varierad data som kan kombineras till en enhetlig profil. En användares 

förkunskap är generellt sätt betydligt lägre och de kräver därför en utförligare förklaring av 

sambandet mellan data och tjänst. 

 En annan skillnad i beteende som uppdagades under denna undersökning var dessa 

individers skilda syn på datakänslighet. Användarna visade på större tillbakadragenhet 

gällande offentlig data såsom namn och ålder, medan utvecklarna resonerade att 

efterfrågning av sådan är en självklart. Utöver detta fann vi även en distinkt skillnad i synsätt 

gällande de känsligaste datatyperna där utvecklarna exemplifierade information om hälsa 

och biologisk data. Användarna rangordnade även biologisk data som den de anser sig mest 

motvilliga att lämna ut, dock inkluderade ofta kommentarerna att de känner sig obekväma 

att lämna något av de valen de presenteras med. Med detta kan man dra slutsatsen att dessa 

målgrupper har liknande syner i vad de anser mest personligt, men att spannet av data de 

anser personligt skiljer sig markant. Majoriteten av utvecklare hade inga problem med att 

dela med sig av platsinformation då de ser och förstår syftet, medan användare å andra sidan 

rankade det snäppet under biologisk data och kategoriserar det som högst personligt. 

 Vår andra fråga handlar om människors tillit mot företag och hur man kan förbättra 

relationen mellan användare och utvecklare. För att besvara detta skapande vi en modell där 

vi katalogiserade typer av data i en trestegsmodell baserat på faktorer såsom känslighet, 

identifiering och relevans. Med detta som grund kan utvecklare konstruera olika former av 

registrering och inställningsgränssnitt där användaren har mer kontroll. Man kan även jobba 

med att förklara innebörden av olika typer av data för ens tjänst, där man med hjälp av denna 

modell ser vilken typ av data som kräver mest fokus och vaksamhet. Med kontextuell 

integritet som grund kan man även förenkla beslutsfattningen om en viss typ av data ska 

efterfrågas. Om relevansen för den datan är låg för ens tjänst och det är problematiskt att 

hitta ett rimligt syfte, då bör det undvikas helt och hållet. Företag kommer fortfarande ha 
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sina siffror på användare att presentera för partners eller investerare, medan användaren 

själv får välja vad mottagaren får och inte. Man har även som utvecklare som utmaning att 

förklara fördelarna med att ge ut mer personlig data för kunden, speciellt när personalisering 

blir en del av diskussionen.  

 Vi som utfört detta forskningsarbete ser problematiken som finns i nutidens tjänster och 

har endast fått dessa farhågor besvarade genom de intervjuer vi utfört. Information, vare sig 

den ges ut medvetet eller omedvetet är en maktfaktor i nutid men även i framtidens 

samhälle. Vi föreslår en kompromiss där användaren får mer handlingsutrymme och 

företagen nöjdare kunder med större tillit. Det kommer krävas en förändring i och med 

utvecklingen av övervakning och införandet av mer komplexa applikationer. Vi tror att en 

kund med tillit till mottagaren är en nöjd kund som gradvis kommer tänja på gränserna i en 

snabbare takt än om man förblir ovetandes. Transparens behöver nödvändigtvis inte bara 

vara ett tillvägagångssätt för att förbättra bilden av ens verksamhet utan kan även leda till en 

genomgående acceptans och därmed en ökad digital tjänsteutveckling. 

 Vi ville slutligen besvara frågan om hur våra målgrupper ser på personalisering och vilken 

nytta det egentligen har. Här fann vi aningen tydligare mönster än i de tidigare 

frågeställningarna då en majoritet av utvecklare var extremt positiva till personalisering och 

den nyttan de skulle innebära i deras liv. Användarnas åsikter var däremot splittrade där en 

majoritet ansåg personalisering som en negativ utveckling, till och med integritetskränkande 

i vissa anseenden. Dock bör det tilläggas att riktad reklam användes som exempel, vilket 

oftast sker utan ens medgivande. Den bristen av kontroll, och det faktum att man blir 

kartlagd som individ i annonseringssyfte, anses obekvämt enligt respondenterna. Den sociala 

aspekten som vi diskuterade under intervjuerna, de potentiella implikationerna av denna 

utveckling, nämndes också där teorin om att man får en snäv samhällsbild och mister 

nyanserad information utanför ens bubbla. Den omedvetna insamlade datan kan främja 

samhället då det kan se mönster som man medvetet inte uppfattar och på så sätt erbjuda nya 

infallsvinklar till konsumenten. Detta bör däremot endast ske under det explicita 

medgivandet från avsändaren och notifiera när detta sker. Som med all annan transaktion 

ska båda parter vara överens, till skillnad från dagens informationssamhälle där mottagaren 

håller i spakarna. Det genomgående temat har varit för konsumenten att återta kontrollen av 

sin personliga egendom. Man bör omstrukturera tjänster genom att ta bort det nuvarande 

ultimatumet där man måste godkänna allt, eller få inget. Allt detta kommer leda till en 

främjad tjänsteutveckling då konsumenten genast får mer incitament att vara delaktig i 

transaktionen då man ser och förstår värdet. Genom att eliminera ovissheten hos användaren 

skapar man en sfär där spelreglerna är tydliga och vinsten är mer attraherande, vilket är just 

vad denna undersökning har visat på. 

6.1 Vidare forskning 

Utöver det självklara faktumet att vi hoppas på vidare forskning gällande vårt syfte med 

integritet som design har det uppdagats några frågor under processens gång som inte har 

besvarats i litteraturen eller av våra respondenter. En av dessa innehar extra intresse hos oss 

vilket är huruvida personalisering är effektivt utan identifierbar data. Tanken bakom är att 

man kan i praktiken kan fylla i alla ens preferenser och få resultat baserat på dem. Detta är i 
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sig fullkomligt rimligt om användaren medvetet själv inför all denna information, men om 

det är baserat på omedveten data blir det alltmer utmanande. Frågeställningen om man kan 

personifiera utan data är synnerligen intressant och är någonting vi inte stött på under 

förarbetet i relaterad litteratur. Man kan föra argumentet att det redan sker i viss omfattning 

på Google då du medvetet inte inför data utan dina resultat baseras på algoritmer. Med 

införandet av IoT-teknologi och sensorer kan detta sträckas till andra objekt än de vi 

konstant ger input till, vilket skapar en intressant diskussion. Arbetet för den individuella 

integriteten är något vi hoppas ger effekt inom en snar framtid och att denna undersökning 

kan hjälpa en på vägen mot det gemensamma målet. 
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8 Bilaga – Intervjumall 

Hur uppfattar du din teknikvana? 

– Skiljer sig din kunskap för olika objekt och teknikområden? 

– Har din vana för teknologi ökat exponentiellt under tiden du blivit äldre? 

– I en situation där teknik inte utför det du vill eller förväntar dig, gör det dig otålig eller 

ger dig det mer incitament att lära dig tekniken? 

– Är kontexten du använder objektet i relaterat till hur van du är med det? 

 

Hur uppfattar du ditt intresse och din kunskap för teknik? 

– Skulle du säga att intresse leder till ökad kunskap eller är det tvärtom? 

– Anser du att det är nödvändigt att ha en viss kunskap för teknik inom vardagslivet eller 

är det endast en bonus? 

– Har ditt jobb här på [företag] lett till en ökad kunskap för teknik? – Om ja, är detta en 

medveten förändring eller omedvetet? 

 

Vad är din roll på [företag]? 

– Hur prioriterar ni integritet och användarsäkerhet under designprocessen av ett 

system? Funktionalitet och UI kan anses A & O för många, hur ser ni på detta? 

– Ni på [företag] tar säkert beslut angående moral & etik rätt frekvent när ni jobbar med 

många olika klienter, men brukar integritet och personlig data vara en del av dessa 

beslut? 

– Tror du att [företag] kommer att bredda sig för denna tjänsteutveckling och arbeta mer 

personligt mot slutanvändaren i framtiden? Dvs undersöka klientens målgrupp mer i 

detalj, istället för att förlita sig blint på klientens instruktioner. 

– Ser ni en ökad risk av att en individ kan bli lättare identifierbar genom att flera olika 

applikationer samlar in data som kan kopplas till den personen? 

 

Vad vet du om termen Internet of Things, och har du något konkret exempel på en tjänst eller 

produkt du relaterar det till? 

– Har du någon erfarenhet med någon teknologi av detta slag? 

– Vad tycker du är de viktigaste aspekterna att tänka på när man designar dessa typer av 

teknologier där objekt kan agera funktionellt och justera sitt beteende utan någon som 

helst mänsklig input? 

– Känner du oro för dessa typer av teknologier? Eller är det endast en positiv utveckling? 

– Vad är din syn på ett smart samhälle, där allt vi integrerar med kommer vara 

uppkopplat till internet och justera sig efter våra vanor, rutiner och behov? 

 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet integritet? 

– När du hamnar i en situation där en tjänst eller ett företag ber om uppgifter av dig, vad 

är din första instinkt? 

– Vilken typ av data anser du känsligast? Dvs, vilken är du mest motvillig att ge upp och 

varför? 

– Tror du att data insamlad idag kommer återanvändas i system tio år framåt, eller 
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kommer det krävas ytterligare data för att kunna personalisera tjänster? 

– Anser du dig kritisk eller optimistisk när du blir tillfrågad om att uppge data? Dvs, har 

du ursprungligen en positiv eller negativ syn på det utan att veta några detaljer. 

– Uppfattar du att motvilligheten till att ge upp personlig data överdrivs i media, dvs att 

”hoten” som porträtteras ger ut fel budskap? 

– Är din motvillighet i att lämna ut data grundat i avsändaren eller i typen av data dem 

frågar efter? 

– Skulle du säga att din åsikt om personlig data grundas i andras säkerhet utöver din 

egen? Till exempel familj & vänner. 

 

Vad karaktäriserar personalisering för dig? 

– Har du något konkret exempel där personalisering skulle förbättra din vardag? 

– Anser du dig ha nog tillit för teknologi för att lämna ut personlig data i utbyte mot en 

mer personaliserad vardag i en större utsträckning? 

– Med den minimala mängd med personalisering vi har idag jämfört med vad vi kommer 

ha om 10-20 år, vad tror du personalisering har för samhällsnytta på en större skala? 

– Tror du att personalisering kommer leda till ett socialt problem då våra möjligheter att 

ta beslut kommer gradvis minskas? 

– Tror du att införandet av en förhöjd personalisering kommer ha en indirekt påverkan på 

samhället i en större utsträckning än integritetsaspekten? Till exempel ekonomi och 

politik. 
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9 Bilaga – Enkätmall 

Kön 

- Man 

- Kvinna 

 

Åldersgrupp 

- 10-19 

- 20-29 

- 30-39 

- 40-49 

- 50-59 

- 60-69 

- 70-79 

 

Anser du dig kritisk eller optimistik när du blir tillfrågad att lämna ut personlig data, utan att 

veta vem avsändaren är eller syftet för insamlingen är? 

- Kritisk 

- Optimistisk 

 

Vilken typ data anser du dig mest motvillig att ge upp? 

- Platsinformation (var du befinner dig, var du bor) 

- Visuell data (avslöjande bilder från ditt eller andras privatliv) 

- Fysisk data (fingeravtryck, DNA, röst etc) 

- Vardagsinformation (rutiner, vanor, preferenser, tider etc) 

- Åsikter och värderingar (politiska, sexuella etc)  

 

Är din motvillighet att lämna ut personlig data grundat i den som ber om datan eller vad du 

blir ombedd att lämna ut? 

- Mottagaren av datan 

- Datan som ombeds 

 

Anser du dig försiktig när du delar med dig på sociala medier? Utveckla gärna ditt svar med 

varför. 

 

Anser du att personalisering, till exempel riktad reklam, är en positiv eller negativ 

utveckling? Utveckla gärna ditt svar med varför. 

 

 


