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Abstract 
Data collection is a topic that affects every person that uses various Internet services and has 

been a current topic the past year among individuals and the actors that collects data. It 

concerns actors collecting and storing personal data from users that either have or have no 

knowledge about it. The Cambridge Analytica-scandal which affected over 50 million users 

on Facebook initiated a discussion which concerns if data collection is right or wrong, but 

also how actors handle personal data and how it affects the integrity. With the enforcement of 

General Data Protection Regulation GDPR the 25
th

 of May which will affect actors involved 

with data collection or usage. The regulation is about how actors can store data and use it. The 

regulation will also provide users the right to demand to be removed from actor’s databases. 

There has been some research on opinions among users concerning data collection, but not 

how they can be different with the knowledge of GDPR. So how is the attitude towards data 

collection among internet users? Do internet users apply services to prevent data collection? 

Do they even know about GDPR? A survey was performed to answer these questions and 

where the answers were put together in the form of statistic data. The purpose of this pre-

study is to examine what the attitude is towards data collection. The study also examines how 

technical knowledge, age and knowledge about GDPR can be related to answers given in the 

survey. Based on the empirical data and identified relations between measurable variables the 

study’s conclusions can be made: The attitude to data collection is significant between users 

who have knowledge about GDPR and those how don´t have. Another conclusion is that the 

attitude varies between ages, internet habit and which actors who provides the data.  
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Sammanfattning 
Datainsamling är ett ämne som berör samtliga användare som använder sig av internettjänster 

och har under det senaste året blivit ett aktuellt ämne hos både privatpersoner och aktörer som 

bedriver datainsamling. Det handlar om att aktörer samlar in och lagrar personliga uppgifter 

från användare som antingen har eller saknar medvetenhet om att det sker. Cambridge 

Analytica-skandalen som berörde över 50 miljoner användare på Facebook har fört diskussion 

om datainsamling anses rätt eller inte. Det handlar också om hur aktörer hanterar personlig 

data och hur den påverkar den personliga integriteten. I och med att Dataskyddsförordningen, 

mer relaterat som GDPR träder i kraft den 25:e maj kommer det påverka aktörer kring 

hantering av data vilket omfattar hur de får lagra och använda data. Lagen kommer även ge 

användare rätt att kräva hur deras personliga data ska hanteras samt möjligheten att få den 

makulerad från aktörernas databaser. Det finns idag forskning på hur personer ställer sig till 

datainsamling, men inte hur deras åsikter kan påverkas med kännedom till GDPR. Hur är då 

inställningen kring datainsamling hos internetanvändare? Använder de sig av olika typer av 

tjänster för att förhindra datainsamling? Har de kännedom om GDPR? För att besvara dessa 

frågor genomfördes en enkätundersökning på internetanvändare där svaren sammanställdes i 

form av statistisk data. Denna förstudie syftar till att undersöka hur inställningen till 

datainsamling är hos internetanvändare. Dels undersöker studien hur teknisk kunskap, ålder 

och kännedom om GDPR kan vara relaterat till de svar som ges i undersökningen. Baserad på 

insamlad empiri och identifierade samband mellan mätbara variabler leder det till studiens 

övergripande slutsats: Inställningen till datainsamling är märkbar mellan personer som har 

kännedom om GDPR jämfört med de som saknar. En annan slutsats är att inställningen 

varierar mellan olika åldersgrupper, internetvana och hos vilka aktörer som tillhandahåller 

datan. 

 

Nyckelord: GDPR, dataskyddsförordningen, integritet, spårbarhet, profilering, 

informationssäkerhet, e-handel 
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1 Inledning 
Det var ingen som visste vem Mark Zuckerberg var när han först lanserade sin tjänst “The 

Facebook” i februari 2004 (Philips 2007). Facebook är en plattform som används för att 

koppla ihop människor och göra det enklare för användare att dela med sig av händelser i sitt 

liv. Idag är Facebook en av giganterna på internet tillsammans med andra tjänster som 

Instagram, Youtube, Snapchat, LinkedIn och Twitter (Anderson & Smith 2018). Dessa 

tjänster har gemensamt att de samlar in information, oftast för att skräddarsy upplevelsen för 

användaren. På Facebook visas ett relevant informationsflöde genererat utifrån algoritmer och 

på Youtube görs beräknade bedömningar över vad användaren kan tänkas vilja se på härnäst. 

Personlig information som dessa är ovärderliga för företagen. I kulmen av Cambridge 

Analytica-skandalen (Campanello 2018) som resulterade i att över 50 miljoner Facebook 

användare kunde kartläggas och studeras med hjälp deras personliga information har det 

väckts stor uppståndelse och skepsisen ökat hos användare kring att företag samlar in 

information om dem. Att data samlas in har blivit mer känt hos användare och det råder en 

viss negativitet till själva att det faktiskt sker. Enligt en undersökning genomförd av 

Appelgren och Leckner (2016) tillsammans med Göteborgs Universitet undersöktes det med 

hjälp av enkäter att 42 % av respondenterna är helt emot att företag samlar in data och 45 % 

tycker att det är helt orimligt att personlig data får säljas vidare mellan företag. Insamling av 

data är något som användare är medvetna om samtidigt finns det också en del användare som 

saknar kännedom om att detta sker över huvudtaget på företagen (Internetstiftelsen 2017). 

 

Enligt Internetstiftelsen (2017), vilka är en oberoende och allmännyttig organisation, hade 98 

% av svenska befolkningen tillgång till internet år 2017 och enligt samma forskningsgrupp 

använder 71 % av dem Facebook (Davidsson 2016). Detta innebär att ungefär 70 % av 

Sveriges befolkning använder en tjänst som aktivt samlar in data kring sina användare som 

därpå används i kommersiella syften eller för att säljas vidare. Enligt en artikel skriven av 

Måns Jonasson på Dagens Nyheter (2018) förklaras det att företag som Facebook inte alltid är 

det största hotet till att användarens personliga information hamnar i fel händer och hotar den 

personliga integriteten. Jonasson förklarar att den största risken ligger i vår benägenhet att 

godkänna att andra får tillgång till vår personliga information. Detta är på grund av att 

användarna idag inte läser igenom villkoren, utan har vant sig vid att godkänna dessa utan 

större eftertanke. Artikeln beskriver också att hur mycket en användare är beredd att dela med 

sig av sin personliga information är upp till var och en som använder sig av internettjänster 

som sociala plattformar. Det är därför relativt fritt vad användare får dela så länge innehållet 

förhåller sig till tjänsternas användarvillkor. Idag finns det ingen tidsbegränsning för hur 

länge ett företag får behålla eller hur dem får använda en användares data. Det är reglerat efter 

företagets egen policys och användaren väljer själv ifall villkoren ska godkännas, men det kan 

bli stor ändring på detta. Från och med den 25:e maj kommer den nya lagen General Data 

Protection Regulation (GDPR) att träda i kraft. Enligt Datainspektionen (2018a) kommer det 

resultera i att företag som innehar data om sina användare inte har rätt att lagra den i en form 

som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt 

och endast för ändamål som är tydligt beskrivna och väl motiverade. 
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 Bakgrund 1.1

General Data Protection Regulation, förkortat GDPR är framtagen för EUs medlemsländer 

och existerar för att skydda individen och förändra bilden av att företagen äger din personliga 

data till att de istället lånar den. Enligt Datainspektionen (2018b) finns det en direkt koppling 

mellan personliga uppgifter och personlig integritet. Men vad är egentligen en personuppgift? 

Datainspektionen beskriver att personuppgifter är all slags data som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person behandlas enligt personuppgiftslagen. Till detta räknas även 

digitala bilder eller ljudupptagningar på individer som personuppgifter även om inga namn 

nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-

nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personuppgifter. 

Data har alltid funnits som en biprodukt vid användet av internettjänster. Datainsamling är 

idag ett högaktuellt ämne som ständigt diskuteras i olika media och i Mars 2018 

uppmärksammades hela världen på vad stora mängder data har för kraft, samt hur den kan 

användas för att skapa globala förändringar. Cambridge Analytica blev centrala i diskussionen 

kring den mörka sidan av datainsamling och om användningen av den var etisk eller inte. 

Cambridge Analytica fick stå till svar efter att visselblåsaren Chris Wylie offentliggjorde 

information om att företaget använt sig av information som samlats in på Facebook för att 

påverka utgången i demokratiska val. Främst var Cambridge Analytica inblandade i Brexit 

valet, Storbritanniens uttåg ur EU, och Donald Trump´s valkampanj 2016 (Internetstiftelsen 

2017; Confessore 2018; Vice News 2018). I och med att informationen har använts till att 

påverka privata personer och att deras personliga data använts emot dem själva uppstår det en 

del etiska problem.  

 

Vi ämnar ta reda på privatpersoners inställning är till datainsamling och hur utbredd deras 

kunskap är inom området. Undersökningen vill således skapa en medvetenhet till hur det 

ligger till idag och hur det kan komma att förändras i samband med implementeringen av 

GDPR 25 Maj 2018. GDPR träder i kraft samtidigt som vi genomför vår studie. Det skapar ett 

unikt tillfälle att skicka ut enkäter i en situation där ämnet är högaktuellt för att undersöka 

medvetenheten hos internetanvändarna. Reformen kommer att ändra spelfältet för hur 

företagen behöver ställa sig till insamling av data samt hur den förväntas användas 

(Datainspektionen 2018; Utbildning.se 2018). 

 

 Problemformulering 1.2

Enligt artikeln Att dela eller inte dela skriven av Appelgren och Leckner (2016) saknas det en 

medvetenhet hos användare kring hur mycket data som genereras samt samlas in av 

organisationer. Det saknas även kunskap om hur data används och i vilket syfte. För att kunna 

bedöma användares inställning till datainsamling krävs det även en mätbar faktor på hur 

medvetna de är om just datainsamling. Det är till exempel svårt att väga en åsikt från en 

användare som är mycket för eller emot datainsamling som saknar kunskap eller förståelse för 

vad det innebär. Användarens inställning är densamma även i de situationer där företagen 

tydligt upplyser om att de samlar in information om dem för att berika upplevelsen. Enligt 

Appelgren och Leckners (2016) undersökning ställer sig över hälften av svenska befolkningen 

sig negativa till att dela personlig data på internet. Det nämns att denna inställning kan anses 

motsägelsefull då registrering i form av medgivande eller användning skett på ett företags sajt 

eller tjänst ger individen sitt samtycke till att dela beteendedata. Enligt en artikel från 
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Independent (2018) identifieras en intressant aspekt som berör insamlingen av data i syfte för 

att ändra en persons opinioner. Denna aspekt omfattar även etiska problem som att rikta 

skräddarsydd marknadsföring för att manipulera användares åsikter eller påverka en persons 

politiska inställning.  

Många användare är medvetna om att företag samlar in data, trots det väljer många att 

fortsätta att använda sig av tjänster på internet. Det fortsatta användandet kan bero på att 

många känner att de inte har något att dölja eller i andra fall inte har något viktigt att skydda 

som de gör på internet. Sociala plattformar är en av de mest använda internettjänster och 

många personer är beroende av att upprätthålla kontakt och kommunikation med vänner och 

släkt. En artikel från Dagens Nyheter (2018) beskriver att Facebook inte är största hotet, utan 

det är användaren själv. Artikeln beskriver att det är upp till var och en som använder sig av 

internettjänster, främst sociala plattformar om hur mycket vi är villiga att dela med oss av 

våra liv. Att använda internettjänster är frivilligt och användaren får själv ta ställning till om 

tjänstens användarvillkor är acceptabla. En etisk aspekt som beaktas är hur mycket av 

ansvaret som faktiskt ligger hos användarna och hur mycket av ansvaret som ligger hos 

tjänsteleverantören. 

 

 Syfte 1.3

Syftet med studien är att undersöka hur inställningen till datainsamling är hos 

internetanvändare samt hur den förändras i samband med införandet av det nya regelverket 

GDPR och föra diskussion kring risker med datainsamling. Vi vill bidra med empiriskt 

material om hur inställningen till datainsamling är hos internetanvändare. Syftet är att studien 

skall fungera som en förstudie till en möjlig mer omfattande studie. 

 

 Frågeställning 1.4

Datainsamling är ett ämne som berör alla människor som använder sig av internet och har 

uppmärksammats mer under de senaste åren. Användare är idag medvetna om datainsamling 

sker, men saknar insikt på vilken information organisationer samlar in. Andra är skeptiska och 

en del gör allt för att undvika att datainsamling sker på dem. Det vi inte har insikt i är hur 

inställningen hos olika personer är och varför de bryr sig/inte bryr sig om att företag samlar in 

data om sina användare. 

De forskningsfrågor som identifierats för studien är: 

 Hur är inställningen till datainsamling hos internetanvändare i den undersökta 

gruppen? 

 Påverkar de nya regelverken inställningen hos den undersökta gruppen? 

 

 Avgränsningar 1.5

Studien kommer inte att omfatta hur inställningen till datainsamling är hos företag och 

myndigheter utan endast hos privatpersoner. Det område som undersökningen kommer beröra 

är uteslutande internetanvändare. Studiens resultat kan därför inte appliceras för att 

generalisera slutsatser som berör hela Sveriges befolkning utan enbart inom den undersökta 

gruppen. Dels utesluter studien personer som är under 18 år och kommer därmed inte kunna 

redovisa resultat och slutsatser för den yngre befolkningen. 
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 Översikt/disposition 1.6

I första kapitlet beskriver inledningen till studien kring vilket område som den härstammar 

ifrån och bakgrund till den. Problembeskrivningen förklarar vilka problem det finns kring 

ämnet som studien fokuserar på. I syfte beskriver vi vad vi ska ta reda på samt vilka frågor 

som ska besvaras. Vi tar även upp avgränsningar om vilka områden som studien inte kommer 

att omfatta med motivering till varför. I andra kapitlet beskrivs de metoder som används för 

studien såsom forskningsstrategi och forskningsmetod. Det beskriver även vilken 

datainsamlingsmetod som använts, vilket urval som gjorts och motivering till vald 

datainsamlingsmetod. Utformning av undersökningen ingår i andra kapitlet där planering och 

genomförande beskrivs samt etiska överväganden. Kapitel tre omfattar studiens teoretiska 

delar angående datainsamling, olika tekniker för datainsamling och tidigare forskning. Kapitel 

fyra redovisar insamlad empiri från undersökningen på ett strukturerat sätt där varje del av 

data beskrivs och vad den har för relevans för studien. I Kapitel fem beskriver vi vad 

undersökningen resulterat i och vilka samband vi kan få fram av den insamlande empirin. 

Resultatets analys ingår även i detta kapitel. Sjätte kapitlet tar upp hur analysen kan kopplas 

till tidigare studier och teorier. Vi tar även upp metodreflektioner och vilka alternativ som 

finns. I slutet av kapitlet presenteras studiens slutsats och vad det finns för möjligheter till 

vidare forskning kring det valda ämnet. Sista kapitlet består av reflektioner kring 

genomförandet av studien samt undersökningen. 
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2 Metod 
Studiens ämnar samla in statistisk information om inställning till datainsamling. Därför valdes 

kvantitativa metoder som forskningsansats. För att samla in statistiska data användes en 

enkätundersökning och dessa data analyseras sedan med hjälp av IBM SPSS för att identifiera 

sammanhang och relationer i respondenters svar. Målet var att skapa nutidsaktuella statisiska 

data och utifrån detta skapa en generell bild hos den breda populationen. Att genomföra detta 

var problematiskt eftersom de data som samlades in var begränsad till en mindre grupp 

människor och kunde därför inte användas för att generalisera en större grupp, utan användes 

istället som en förstudie till en mer omfattande studie. Studien utformades efter metoden 

Survey Design med en kvantitativ inriktning. 

 Forskningsstrategi 2.1

Enligt Fowler (1988) tillför survey design en kvantitativ eller numerisk beskrivning till en 

bråkdel av en befolkning eller ett stickprov. Fowler beskriver det även som processen att 

samla in data genom att ställa frågor till personer. Forskningsmetoden som vi kommer 

använda oss av i denna studie är just survey design. Denna metod möjliggör enligt Creswell 

(1994) och Oates (2006) att vi kan samla in stora mängder data från individer och där vi 

kombinerar metoden med ett bekvämlighetsurval. Att analysera respondenternas svar med 

kvantitativa analysmetoder är effektivt då användares inställning kan identifieras och kräver 

därför analys av statistiska data. Studien kräver också att den behöver genomföras effektivt 

vilket Survey design kan erbjuda genom att samla in empirisk data på ett resurseffektivt sätt. 

Data erhålls genom en enkätundersökning som beskrivs i datainsamlingsmetodavsnittet. 

  
Studien använder sig av kvantitativa metoder för att samla in data från enkätundersökningen 

och sedan analysera resultatet. Dessa kvantitativa metoder kommer resultera i numeriska data 

som sen kan analyseras statistiskt för att identifiera sammanhang och relationer mellan 

mätbara variabler. Syftet med studien är att undersöka hur inställningen är hos 

internetanvändare till datainsamling, dock begränsas undersökningen till att fungera som en 

förstudie. För att undersöka inställningen krävs inte breda och utvecklande frågor och svar 

utan det finns istället ett behov av att samla in en representativ mängd statistiska data från en 

bred målgrupp. Denna statistiska data används för att identifiera samband och sammahang i 

respondenternas svar (Eggeby & Söderberg 1999; Creswell, J, W 1994). 

 

 Datainsamlingsmetod 2.2

I det här avsnittet redogörs studiens datasamlingsmetod. Först kommer urvalet att presenteras 

följt av motiveringen till den metod som valts. Avsnittet avslutas med att beskriva hela 

processen från planeringen till utförande. 

 

2.2.1 Urval 

Att använda ett bekvämlighetsurval i vår studie bestämdes eftersom vi då effektivt kunde nå 

ut till respondenter som föll inom urvalsgruppen. Det var också effektivt eftersom enkäten 

besvarades digitalt och på så sätt kan respondenten svara på enkäten på sina villkor. Det 

möjliggjorde att enkäten kunde spridas på befintliga kanaler som fanns till förfogande. Detta 

är något som enligt Jacobsen (2002) är väldigt resurseffektivt. De kanaler som använts i 
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studien är Facebook, för att nå ut till vänner och familj samt Högskolan i Borås lär plattform 

PingPong. Att använda sig av dessa kanaler eliminerade möjligheten till selektivt urval, alltså 

att vi aktivt väljer respondenter, vilket gör att alla personer som ingår i kanalerna får chansen 

att själva välja om de vill delta. Detta är något som enligt Jacobsen är resurseffektivt eftersom 

det går att utnyttja dem kanaler som redan finns till förfogande.  

 

Att identifiera ett urval som passade studien krävde inga omfattande studier eftersom enkäten 

kan besvaras av samtliga internetanvändare över 18 år. Detta då personen enligt svensk lag 

(Datainspektionen 2018b) inte får delta i undersökningar om personen ifråga inte är kapabel 

att förstå innebörden av samtycket, alltså att informationen kommer att användas och vad den 

kommer användas till. En fråga som dök upp i samband med att identifiera urval är hur stort 

urvalet skall vara. Jacobsen (2002) nämner att samhällsvetenskapliga undersökningar bör 

hamna på en 90 till 99 % säkerhet. Med 90 % säkerhet menas att endast ett fall av tio ger fel 

resultat. Ökas säkerheten istället till 99 % är det endast en på 100 som blir fel. Denna 

felmarginal påverkas enklast genom att samla ett så stort urval som möjligt, eftersom ju större 

urval desto mindre felmarginal. Jacobsen beskriver säkerhet genom två exempel. Ett exempel 

är ”Ju säkrare vi vill vara på att få fisk i ett garn, desto större garn måste vi sätta ut”. Ett annat 

exempel där han försöker förklara om att högre säkerhet kan uppnås genom att vara mer 

oprecis ”Imorgon blir det sol på en molnfri himmel och en temperatur på mellan 18-23 

grader”. I det här fallet går det istället vara mer oprecis och därav få en högre säkerhet på att 

få rätt ”Imorgon kommer de bli relativt fint och rätt varmt”. Detta summeras ner i att ju mer 

oprecist det är och ju större urval desto högre säkerhet kan utlovas.   

  Motivering till vald datainsamlingsmetod 2.3

För att studiens frågeställning skulle kunna besvaras fanns det krav på att den insamlade 

empirin kom från många olika användare och där datan skulle vara baserad på numeriska 

värden och inte breda formella svar. Det fanns då ingen mening med att samla in empiri med 

hjälp av kvalitativa studier såsom intervjuer. Vi insåg tidigt att undersökningen skulle kräva 

en bred målgrupp för att de svar som samlas in skulle ha någon relevans för att besvara 

studiens frågeställning. Empirin krävde svar från många personer, men inte direkt djupa för 

att vara tillräckliga. Vi valde därför att använda oss av en kvantitativ metod som Survey 

Design eller enkätdesign för insamling av empiri. Enkäten utformades digitalt och kunde 

enkelt spridas på internet. Det är en resurseffektiv metod som möjliggjorde en snabb 

distribution till den avsedda målgruppen och där varje respondent kunde svara på enkäten när 

som helst. 

 

Denna studie använde sig av kvantitativa metoder av undersökande karaktär och valet för 

insamling av empiri föll under Survey Design eller enkätdesign då detta var det mest 

resurseffektiva sättet att samla in statistiska data och för att få en snabb omsättning i själva 

insamlandet av empiri. De statistiska data som framställdes skulle sedan användas för att 

identifiera attribut hos en större population från en mindre grupp respondenter. 

 

För att enkäten skulle fylla sitt syfte och garantera att vi faktiskt samlar in den empiri vi sökte 

var det essentiellt att planera i flera steg, innan ens utformningen av enkäten och frågorna 

kunde påbörjas. Vi följde en modell som Ejlertsson och Axelsson (2005) illustrerar i sin 

litteratur Enkäten i Praktiken som är en sju-stegs-process där varje steg bestod av tre 
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huvudsakliga frågor/punkter som skulle vara besvarade innan nästa steg kunde påbörjas. 

Dessa steg förklaras i följande kapitel.  

2.3.1 Planering av studien 

Första steget i modellen var syfte och problemformulering och där fokus i att definiera 

problemområdet för undersökningen, varför undersökningen skulle göra och vad vi ville få 

reda på. I denna studie berördes området om att datainsamling sker på internetanvändare, 

yngre som äldre, och där en del inte ens är medvetna om att det sker och inte heller vad för 

information som samlas in. Syftet med denna enkätundersökning var att vi ville få insikt i hur 

inställningen är hos personer kring datainsamling och hur den eventuellt kan skilja sig i och 

med införandet av GDPR och kunskap kring detta. 

 

Andra steget i modellen skulle val av population och urval göras. Här gjordes val av 

målgrupp studien skulle lämpa sig till och hur urvalet av respondenter skulle genomföras. För 

denna undersökning föll det på en kvantitativ metod i form av enkätundersökning. De svar 

som skulle samlas in för studien behövde inte vara långa eller komplexa för att besvara 

studiens frågeställning. Det resulterade i att en kvalitativ metod kunde uteslutas helt från 

studien. Då enkäten inte syftade till att undersöka en viss målgrupp, utan en slumpmässig 

portion ur Sveriges befolkning identifierades en mycket bred målgrupp av olika ålder och 

bakgrund. För vår studie valdes åldersspannet 18 år och uppåt, alltså ingen totalundersökning 

som enligt Ejlertsson och Axelsson (2005) endast kan benämnas så om alla individer i en viss 

population studeras. För denna studie gjordes en urvalsundersökning genom att stickprov dras 

från populationen, vilket är en utav de vanligaste urvalsmetoderna för enkäter. Görs detta på 

rätt sätt, kommer stickprovet att fungera som en avbild i miniatyr av populationen som ska 

undersökas enligt Ejlertsson och Axelsson (2005). 

2.3.2 Planering av enkäten 

Tredje steget i modellen var Frågor där utformningen av enkätens frågor påbörjades. Det 

handlade först om att finna rätt område som frågorna skulle beröra, om vi skulle använda oss 

av andras frågor eller skriva egna. För denna studie var det mest lämpligt att formulera egna 

frågor eftersom redan använda frågor inte skulle få fram de svar som eftersöktes. Ejlertsson 

och Axelsson (2005) nämner att det kan vara till fördel att redan utarbetade frågor eftersom 

hjulet inte behöver uppfinnas på nytt samt att dessa är redan kvalitetstestade, det vill säga, de 

håller hög validitet och reliabilitet. Det är två centrala begrepp som var essentiella att följa när 

frågorna formulerades. Med Validitet för en enkät menar Ejlertsson och Axelsson (2005) hur 

väl en frågas förmåga att mäta det den avser att mäta. Det togs därför fram frågor som inte var 

öppna utan höll sig inom tydliga ramar, men samtidigt kunde mäta det som efterfrågades i 

studiens frågeställning. Reliabilitet menas med huruvida upprepade mätningar kan ge samma 

resultat. I denna studie var det svårt att bedöma om samma mätning skulle kunna ge samma 

resultat eftersom undersökningen frågar efter respondenternas inställning till något och kan 

därför ge olika resultat från varje respondent. En annan viktig aspekt kring utformningen av 

enkätens frågor var att se till att språket var lättbegripligt eftersom enkäten var avsedd till en 

bred målgrupp.    

Fjärde steget i modellen var Enkäten som tog upp punkter om enkätens layout, etiska frågor 

samt följebrevet. Vi bestämde oss för att genomföra enkäten helt digitalt då det idag bra och 

väl beprövade tjänster för enkäter på webben. För denna studie användes Googles Forms, en 

tjänst som är helt kostnadsfri tjänst för att utforma enkäter samt samla in resultatet från 
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respondenterna för senare bearbetning i andra program. Att genomföra enkäten digitalt gjorde 

det även möjligt att snabbt nå ut till respondenterna på flera kanaler såsom sociala medier och 

institut. De etiska frågor som vi behövde besvara var: “Är det obligatoriskt att delta i 

undersökningen?”, “Vad är det för information som lagras?”, “Varför får alla inte genomföra 

enkäten?” Enkätens layout skulle ge ett både seriöst, enhetligt och samtidigt inbjudande 

intryck till de personer som fick en inbjudan om att göra den. Respektive fråga med dess svar 

var tydligt uppdelade för att minska risken att respondenten inte skulle svara på fel fråga av 

misstag. 

 

2.3.3 Genomförande av studien 

För undersökningen användes elektroniska verktyg. Enkäten var digital vilket gjorde det 

möjligt att snabbt och effektivt distribuera den till de respondentederna. Enkäten var avsedd 

för samtliga personer som var 18 år eller äldre och vi behövde där inte vara selektiva kring 

distribueringen. Vi använde oss av de kanaler som fanns till förfogande som sociala 

plattformar och högskolans lär plattform där respondenterna fick en inbjudan i form av en 

länk direkt till enkäten. Vi bifogade en kort beskrivning om varför vi genomför undersökning, 

vad den ska användas till, hur personers data skulle behandlas och våra kontaktuppgifter vid 

frågor. De personer som fick en inbjudan kunde sen välja om de ville delta i undersökningen 

eller avstå helt. Det var något vi även tog med i vår statistik för att få konkret återkoppling på 

hur personer redan här ställde sig till att delta i en undersökning samt få återkoppling på hur 

inbjudande enkäten upplevdes. Själva enkätundersökningen pågick under loppet av en vecka. 

Enkäten bestod av totalt 11 stycken frågor varav fyra stycken var inledande frågor där 

respondenten fick ange kön, åldergrupp, teknisk uppskattning och antal timmar som de 

uppskattas spendera dagligen på internet. Respondenterna behandlades helt anonymt då inga 

data som de generade kunde återkopplas till den enskilda individen, även om de fick frågan 

om att ange information som kan uppfattas personliga. Då dessa frågor hade förutbestämda 

svar och inte heller specifika svarsalternativ eller textfält för fritext, kunde kravet på 

anonymitet uppfyllas. Respondenterna fick sen svara på sju stycken frågor som berörde 

inställning kring insamling av data, kännedom av GDPR, användandet av 

anonymeringstjänster samt om insamling av data bör begränsas för särskilda aktörer. Enkäten 

bestod av två avsnitt: Det första avsnittet bestod av tre frågor som sedan bröts av med en fråga 

kring kännedom kring GDPR. Om respondenten svarade ”Nej” hänvisades hen till ett kort 

informativt klipp om GDPR samt en beskrivande text innan andra avsnittet av enkäten kunde 

påbörjas. Om respondenten däremot skulle svara ”Ja” förbisågs informationen helt och 

enkäten hänvisade direkt till andra avsnittet. Andra avsnittet bestod av tre frågor, varav två är 

samma frågor som ställdes i första avsnittet. Frågorna berörde igen inställningen kring 

datainsamling och om insamling av data behöver begränsas för vissa aktörer. Anledningen till 

varför dessa frågor ställdes två gånger var för att undersöka om respondenterna möjligtvis 

ändrade sina åsikter efter att de fått ta del av informationen av GDPR. Enkätens sista fråga 

omfattade om respondenterna skulle ta reda på mer information kring datainsamling och 

GDPR. När enkätundersökningens slutdatum passerat stängdes enkäten och inga mer 

deltagare kunde besvara den. Den insamlade empirin sammanställdes i ett råkalkylark och 

bearbetades i programmet SPSS för att ta fram de tabeller och diagram som behövdes för 

kapitel 4 och 5.  
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 Analysmetod 2.4

Enkätundersökningens svar utgjorde grunden för studiens empiri. För att kunna besvara syftet 

och studiens frågeställning fick vi dela upp det insamlade empiri så att det var möjligt att ta 

fram data för varje mätbar variabel. Vi använde oss av en analysmetod framtagen av Earl 

Babbie (2009) som innebär att analysen genomförs på en variabel i taget. Exempel kan vara 

hur många personer som deltog ur en viss åldergrupp, antal kvinnor respektive män som 

deltog i undersökningen eller hur många som svarade på ett särskilt alternativ. För denna 

studie behövde vi framställa flera olika tabeller och diagram för att redovisa undersökningens 

resultat. En rådata-fil för det insamlade empiri framställdes och där textuella svar fick 

översättas till numeriska värden för att göra att det möjligt att skapa olika sorters tabeller och 

diagram i programmet SPSS. Varje fråga fick sin egen tabell eller diagram där antalet 

respondenter som besvarade frågan eller på ett särskilt presenterades i antal. För att kunna se 

hur stor fördelningen mellan frågors flersvarsalternativ presenterades dessa i procent i 

pajdiagram. Oates (2006) beskriver dessa typer av sammanställningar, vilka benämns som 

hjälpmedel för visualisering och som är ett enkelt sätt att visa för läsaren vad som ska 

förmedlas. Det är även enkelt att se mönster och trender genom att strukturera upp 

kvantitativa data på detta vis. 

 Validitet och reliabilitet 2.5

I det här avsnittet redogörs hur studiens pilotstudie genomfördes och vad syftet var med den. 

Senare i avsnittet tas två centrala begrepp validitet och reliabilitet upp som beskriver vad som 

är essentiellt att tänka på när en enkät utformas för att få ut rätt data i en undersökning.   

2.5.1 Pilotstudien 

I studiens planeringsfas genomfördes pilotstudier för att säkerställa att vi valde lämpliga 

frågor och en passande enkätform. Detta genomfördes genom att organisera en mindre grupp 

människor som representerar olika delar av urvalet. Gruppen bestod av 10 individer. Dessa 

individer var utvalda för att simulera så stor bredd som möjligt inom urvalet. En pilotstudie 

genomförs för att säkerställa att frågorna tolkas på rätt sätt och att tillräckligt med 

svarsalternativ finns representerade i enkäten. Målet var att identifiera ifall någon av våra 

frågor tenderade att få samma svar från alla deltagare, något som enligt Ejlertsson och 

Axelsson (2005) är ett tydligt tecken på att frågan är felformulerad. 

2.5.2 Validitet och Reliabilitet 

För att både få ut den information som eftersöktes i studien och även besvara dess 

frågeställning var det viktigt att undersökningens frågor var noggrant formulerade. Denna 

studie använde sig av enkätundersökning för att samla in empirin till studien. Ejlertsson och 

Axelsson (2005) nämner att vid en enkätundersökning uppstår alltid frågan om huruvida de 

erhållna resultaten är korrekta, det vill säga, om det med tillräcklig säkerhet mäter någon viss 

variabel. En viss följd av dessa funderingar är naturligtvis frågan om vad 

enkätundersökningens resultat egentligen representerar. Det kan var a saker som att 

frågor har ställts på fel sätt, om formuläret lämnats ut till fel målgrupp eller om det är många 

som avstår från att svara på enkäten, vilket vi då med rätta fråga oss vad det insamlade 

resultatet kan användas till. Enligt Ejlertsson och Axelsson (2005) används två begrepp 

validitet och reliabilitet som berör säkerheten i studier av olika slag, där också 

enkätundersökningar ingår. 
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Med validitet i en enkätfråga menas med frågans förmåga att mäta det den faktiskt ska mäta. 

En fråga som har hög validitet innebär det att den skall ha lite eller inga systematiska fel. Det 

handlar generellt om att samtliga frågor som ska vara med i enkäten måste vara genomtänkta. 

Det vill säga att de ställs på ett sådant sätt att de faktiskt mäter det som avses i 

undersökningen. Ejlertsson och Axelsson (2005) nämner att det finns flera olika metoder att 

kontrollera validitet.  En metod är systematisk underrapportering där en undersökning till 

exempel kan beröra hur många gånger kunder använder sina bankkort. Det görs då en 

jämförelse med kundernas svar från undersökningen som sen verifieras med bankens egna 

datasystem. Visar det sig sen att det råder hög underrapportering eller överrapportering, det 

vill säga att svaren har hög avvikelse från datasystemets data, desto lägre är validiteten. För 

denna studie fanns det inget stationärt system likt exemplet ovan där enkätens frågor kunde 

jämföras mot och därför var det svårt att genomföra en valideringskontroll av sådan sort. 

 

Ejlertsson och Axelsson (2005) beskriver två andra typer av kriterievaliditet, prediktiv 

validitet och samtidig validitet. Det är det två former av validitet som utgår från kriterium sin 

är beteenderelaterade. Den prediktiva validiteten i vår undersökning kunde ha med att 

respondenter som ansåg att de hade hög teknisk kunskap, skulle med större sannolikhet svara 

likvärdigt som andra med samma bakgrund. Om resultatet skulle visa sig överrenstämma med 

det som vi antog det skulle presentera kan det enligt Ejlertsson och Axelsson (2005) uttryckas 

som att det finns en hög korrelation mellan instrumentet och kriteriet. När det gäller samtidigt 

validitet, vilket handlar att ta reda på om undersökningens frågor överensstämmer med till 

exempel tester som berör frågorna. Ejlertsson och Axelssons (2005) tar upp ett exempel om 

att frågor som berör fysisk kapacitet hos respondenterna som därefter genomför fysiska tester. 

Om det är god överenstämmelse mellan svaren på enkätfrågorna och testresultaten, kan 

instrumentet sägas ha hög samtidig validitet. Ejlertsson och Axelsson (2005) förklarar att det 

är viktigt att påpeka att det ofta inte är möjligt att mäta kriterievaliditet. Många gånger är det 

omöjligt att sätta upp något speciellt kriterium, som frågorna ska spegla. 

 

Begreppet reliabilitet är också beroende av att frågorna ställs på ett korrekt sätt. Är frågorna 

dåligt konstruerade frågor kan det resultera i att det blir stor slumpvariation i svaren. 

Ejlertsson och Axelsson (2005) påstår att det blir låg reliabilitet om upprepande mätningar av 

samma verklighet inte ger samma resultat. De två mest använda metoderna för att studera 

reliabilitet vid enkätundersökningar är test-retestmetoden och studium av intern konsistens. 

Test-retestmetoden innebär att samma respondenter, som tidigare fått besvara enkäten ska 

reliabilitetstestas, får svara på samma frågor en kort stund efter första tillfället. Hög reliabilitet 

uppnås om respondenterna i huvudsak ger samma svar vid båda tillfällena. Om många av 

respondenterna svarar annorlunda vid det andra tillfället jämfört med första är reliabiliteten 

låg. I denna studie genomförde vi enbart ett undersökningstillfälle och därför kunde inte test-

retestmetoden användas. Vi genomförde en pilotstudie innan den slutliga enkäten. Det 

genomfördes ingen överensstämmelse med de respondenter som deltog i pilotstudien och 

därför kunde inte en kartläggning över resultatet ske. Pilotstudien hade i syfte att se över 

frågornas kvalité och kunde komma att ändras om behovet fanns och därför kunde inte den 

slutliga enkätens frågor anses identiska med den som användes på under pilotstudien. 
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 Etiska överväganden 2.6

I det här avsnittet kommer vi presentera resonemang kring vad studiens etiska effekter. 

Resonemang kommer föras kring politiska och sociala aspekter samt relationen mellan 

forskare, undersökt och samhälle. 

2.6.1 Politiska och sociala aspekter 

Jacobsen (2002) nämner att de inte finns någon forskare eller undersökningar som agerar i ett 

socialt eller politiskt tomrum. Forskaren bevarar kontrollen över problemställningar och hur 

de behandlas, men i slutändan publiceras resultatet, och självklart vill en forskare få läsare av 

sin forskning. Problemet som uppstår är att forskaren ofta förlorar kontroll över processen så 

fort forskningen är publicerad och allmänt tillgänglig. Detta leder till att läsaren kan göra egna 

tolkningar på resultaten. Därmed är det viktigt att varje forskare också är beredd på att 

resultaten kan användas av politiker som inte personligen har någon anknytning till en eller 

delar åsikt med. Resultaten kan också bli aktuella i det sociala utrymmet och i media. Denna 

aspekt kan forskaren påverka genom att själv popularisera forskningsresultaten och därmed 

förmedla dem enklare till en större publik. En aktiv forskare är en forskare med kontroll och 

kan kräva att delta i debatt i fall resultat från deras undersökningar diskuteras. 

2.6.2 Etiska reflektioner i relationen mellan forskare, respondent och samhälle 

Att utföra en undersökning enligt Jacobsen (2002) betyder i regel att bryta sig in i en 

respondents privata sfär och det finns en risk när man av metodhänsyn vill dölja avsikten med 

undersökningen för den som undersöks. Studien som genomförts har därför valts att ha ett 

tydligt introduktionsavsnitt där förklaringar ges om vem som utför studien, i vilket syfte och 

vad resultatet kommer användas till. Detta för att öka reliabiliteten och validiteten att den 

undersökta vet vad hen svarar på (Se bilaga A). Det finns anledningar att tillförlitligheten eller 

reliabiliteten kan bli lidande av att den undersökta är medveten om att hen observeras och 

kartläggs. Därför har undersökningen formulerats på ett sätt att den undersökte kan 

genomföra undersökningen vart som helst och närsomhelst. Detta leder till att den undersökta 

får en känsla av att inte vara är observerad. Ansträngningar har även gjorts för att 

anonymisera varje enskild undersökning genom att utforma frågor på ett sätt att de inte går att 

koppla till en enskild individ eller en grupp individer. Detta innebär att vi har tagit hänsyn till 

de tre grundkrav som enligt Jacobsen (2002) är informerat samtycke, krav på privatliv och 

krav på att bli korrekt återgiven. 

 

Informerat samtycke innebär enligt Jacobsen (2002) att den undersökte frivilligt ska kunna 

delta i undersökningen och att den undersökte känner till de risker och vinster ett sådant 

deltagande kan medföra. Detta utförs genom att säkerställa att den undersökte har kompetens 

att själv få bestämma om hen vill delta i undersökningen. Detta är något som uppfylls genom 

vårt introduktionskapitel och med en inledande fråga om ifall den undersökte vill delta i 

undersökningen. Här gjorde vi även ett ställningstagande och uteslöt respondenter under 18 år 

då det finns anledning att en respondent med lägre ålder inte besitter den omdömesförmåga 

som krävs för att fatta ett sådant beslut. Rätt till privatliv är något som bör eftersträvas genom 

hela undersökningen eftersom det måste göras bedömningar om hur känslig eller privat den 

insamlade informationen är samt om svaren i undersökningen kan användas för att identifiera 

en individ. Exempel på privat information är sådant som sker i hemmet, i familjen eller bland 

vänner i ett privat umgänge. De anonymiseringsåtgärder som tagits för att säkerställa att en 

enskild individ inte kan identifieras utifrån svar är: 
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 Eliminering av data som kan bidra till identifiering. Till exempel personliga 

upplysningar som ålder och kön. Dessa två variabler har hanterats genom att dela upp 

fråga om ålder i olika intervaller som till exempel 18-25 och 26-35. Kön anses vara så 

pass anonymt att ingen åtgärd togs. 

 Medveten inläggning av “fel” uppgifter kan förekomma i enskilt extrema fall då vi 

medvetet valt att ge felaktiga uppgifter i ett fall för att försvåra identifiering. Denna 

information kan därför tilldelas en fiktiv ålder eller kön. Detta resultat presenteras utan 

medveten inläggning av fel i resultat kapitlet då det inte går att urskilja enskild 

individ. 

 

Den andra punkten som Jacobsen (2002) argumenterar för är främst ämnad för att vi skall 

kunna arbeta utifrån idealet att respondenterna som deltar i undersökningen ska kunna förbli 

anonyma. Anonymitet innebär som nämnts ovan att det ska vara omöjligt att koppla 

information till upplysningar om enskilda personers identitet. Detta är inte svårt att uppnå i 

undersökningar med många respondenter, men kan innebära problem om antalet är få. Ibland 

kan det vara svårt att garantera hög anonymitet då kraven kan vara för höga och måste därför 

sänkas. Det ställs ofta krav på sekretess, vilket betyder att det är praktiskt möjligt att 

identifiera individer, men att de som genomför en undersökning garantera att 

personupplysningar inte blir spridda. Denna studie baseras inte kring sekretess då det är en 

undersökning som har i syfte att vara öppen för samtliga personer från 18 år som distribueras 

via kanaler som sociala plattformar och institut. Vi har dock arbetat med att eftersträva hög 

diskretion. Detta görs i praktiken genom att garantera att respondenter deltar i en 

undersökning med full anonymitet eller sekretess. Ett annat krav som Jacobsen (2002) nämner 

är kravet på riktig presentation av data. Det finns en problematik i att presentera och återge 

insamlad data eller empiri eftersom all analys av data innebär en reduktion av detaljer och 

mångfald. Därför bör en fullständig återgivning av något alltid eftersträvas. Vad vi har gjort 

för att tillgodose detta är att presentera data där vi anser att det är viktigt för att förstå 

resultatet och vi har undvikit att använda resultat tagna ur sitt samanhang för att eliminera 

missförstånd och utrymme för tolkning. Ett annat problem som riskerar att slå in är 

förfalskning av data. Det kan låta allvarligt, och det är det, men studier har visat att 

förfalskning av resultat förekommer i dem flesta vetenskaper (Jacobsen 2002). Detta är 

problematiskt i undersökningar där resultatet visar att användarna är negativa till det forskarna 

sysslar med. I vårt fall säkerställde vi detta endast genom att lagra en kopia av enkätens 

resultat separerad från andra filer och tilldelade den en tidsstämpel. På detta sätt kunde vi 

enkelt se om filen någon gång ändrats. 

 

I studien har ansträngningar gjorts för att vara neutrala och värderingsfria i både insamlandet 

av empiri och bearbetning och analys av resultat. Som Jacobsen (2002) nämner skall inte 

forskaren ta ställning till vad forskningen kommer användas till utan alltid behålla sin 

neutralitet. Om en forskare behåller neutralitet går det forska om allt. Genom att sätta 

frågeställningar som vad en användars inställning är eller vad det finns för risker med 

datainsamling har studien redan en viss neutralitet i grunden och frågeställningarna kan 

varken tolkas som positiva eller negativa. 
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3 Teori 
I detta kapitel behandlas den teori som identifierats som relevant i studien. Första avsnittet 

behandlar aspekter kring spårbarhet och profilering på internet. Aspekterna är relevanta för 

studien eftersom de bidrar med en djupare förståelse av vad profilering är och hur det 

fungerar rent praktiskt. Det är också relevant då det förklarar vilka risker som kan finnas med 

profilering. Aspekterna ämnar användas för att analysera och tolka empiri. Andra avsnittet 

behandlar integritet och informationssäkerhet. Ämnen som rätten att bli glömd och rätten till 

att veta vilken data som samlas in och i vilket syfte. I sista kapitlet diskuteras personlig data 

och digital handel.  

 Spårbarhet och profilering 3.1

Laudon (2016) nämner att webbsidor som stöds av annonser är beroende av att veta så mycket 

som möjligt som sina användare. Ett av de huvudsakliga sätt annonsföretag upptäcker 

användarens personliga information är genom att placera så kallade tracking-files som även 

benämns spårnings-filer på användarens webbläsare. Det finns ett rad olika tredjeparts 

spårnings-filer på hemsidor där cookies, även känt som kakor är den mest kända. Dessa enkla 

textfiler lagras i användarens webbläsare och tilldelar ett unikt nummer för användarens dator, 

som i sin tur används av annonsörer för att spåra användaren över webben när denne rör sig 

mellan olika hemsidor. Detta sker oftast utan att användaren får reda på det. Webb-beacons, 

som på svenska nämns som webb-facklor (refereras även som webb-buggar) har en större 

skadegörelse. Facklor är små mjukvaru-filer som spårar användarens klick, val, genomförda 

köp och även lokaliseringsdata från mobila enheter. Denna information överförs, oftast i 

realtid, till annonsörer som därmed kan spåra en. Facklor kan även tilldela användarens dator 

med ett unikt nummer som kan användas för att spåra denne genom andra hemsidor. Laudon 

(2014) beskriver den tredje typen av spårningsfil som flash cookie eller flash-kaka. Dessa 

installeras genom Adobe Flash då användaren till exempel tittar på filmer, men dessa filer 

används också för att installera vanliga kakor på dennes dator och till och med återställa kakor 

som användaren tidigare tagit bort. Användningen av flash-kakor på hemsidor har sjunkit och 

ersatts mer av HTML5, som används för att spåra på samma sätt som flash och vanliga kakor. 

Spårning kan även utföras av applikationer på smartphones såväl som Facebook. De flesta av 

Facebook applikationer, till exempel, sänder alla personlig information, vilket inkluderar 

namn till ett flertal olika annonsörer och företag som arbetar med spårning på Internet. 

 

Data samlas in överallt och övervakar ständigt användaren av olika tjänster på internet. Ibland 

kan denna datainsamling vara ett företags främsta sätt att agera konkurrenskraftigt i en 

ständigt förändrande marknad (Redman 2015). Tillgången till internet har ökat konstant sedan 

år 1995 och fram till 2017 uppmättes tillgången till 95 procent av den svenska befolkningen. 

En av de äldsta kommunikationstjänsterna är e-posten och är fortfarande den överlägset 

vanligaste kommunikationsformen på internet. Den utmanas idag av snabbt ökande tjänster 

som direktmeddelanden eller snabbmeddelanden. Många fler än tidigare använder också 

internet för att genomföra telefonsamtal eller videosamtal (Internetstiftelsen 2017). 

 Integritet och informationssäkerhet 3.2

Rosen (2012) argumenterar för att integritet är individens rätt till frihet från övervakning och 

yttre påverkningar. Vidare menar han att detta inkluderar både ingripanden från andra 

individer, organisationer och statligaorgan. Integritet fungerar som en balk som verkar som 
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underlag för frihet: Utan integriteten för att behöva tänka, skriva, planera, och individuellt 

associera och utan rädsla, är social och politisk frihet försvagad och till och med förstörd. Ett 

annat begrepp som Rosen (2012) beskriver är informationssekretess vilket är en delmängd 

och integritet. Rättigheten till informationssekretess inkluderar både anspråk att viss 

information inte får samlas in av regeringar eller företag, och det anspråk att individer kan ha 

möjlighet att ha kontroll över sin personliga information. Rosen (2012) hävdar att individuell 

kontroll över personlig information är det centrala inom det privata konceptet. Innebörden av 

att ha kontroll över sin personliga information är den rätt att ha möjligheten till att ändra och 

även ta bort personlig information från webben. Detta kallas ofta “Rätten till att bli 

bortglömd” enligt Rosen (2012)  

 

Chaffey (2009) beskriver att konsumentens rätt till integritet är en etisk fråga som samtliga 

organisationer måste ta hänsyn till. Fortsättningsvis handlar det om individens rätt till att 

exkludera sin personliga data och information från tredje part. Chaffey argumenterar även för 

att detta är extra tydligt inom e-handel då konsumenter är rädda att deras personliga 

information skall läcka ut eller bli stulen. Mason (1986) identifierade tidigt problemen med 

personlig information och ägandet av det. Mason summerade det i fyra områden. 

 Privacy (Integritet) - Vilken information som finns samlad om en individ? 

 Accuracy (Riktighet) - Stämmer informationen? 

 Property (Ägande) - Vem äger informationen och hur kan den överföras? 

 Accessibility (Tillgänglighet) - Vem kan komma åt informationen och hur? 

 

Vem informationen berör samt vem som äger den skiljer sig i många fall och hittills har det 

varit möjligt för företag att faktiskt äga och sälja information kring individer. Fletcher (2001) 

har en annan syn på ägandet och anskaffandet av information. Fletcher nämner Transperancy 

(genomskinlighet) där fokuserar ligger på vem som samlar in informationen och hur de visar 

att de gör det samt hur den skall användas. Security (säkerhet) Hur skyddas information efter 

den har blivit insamlad och Liability (ansvar) vem är ansvarig om informationen missbrukas. 

 Personlig data och digital handel 3.3

Enligt Chaffey (2009) är konsumenternas behov, beteende och vad som karakteriserar dem 

något av yttersta vikt för att skapa en personlig upplevelse med riktad kommunikation. Detta 

leder till ökad försäljning. Det finns ett marknadsföringsdilemma där användaren är orolig 

över att personlig data skall läcka ut. Andra sidan är organisationers möjligheter med att 

använda konsumenters information om vanor och beteende samtidigt som integriteten skall 

bevaras 

 

Chaffey (2009) beskriver att det mest uppenbara är att försäkra att marknadsförings enheten 

är konsistent och alltid följer de senaste dataskydds- och integritets lagarna. Eftersom lagarna 

är nya är de ofta oprövade i domstol, vilket ger utrymme för tolkning och där aktörer inom 

marknadsföring själva får bestämma vad gränsen går för vad som är rätt både moraliskt och 

etiskt. UK´s Chartered Institute of Marketing (CIM) definierar marknadsföring som 

“Marknadsföring är den process som ansvarar för att identifiera, förutse och tillfredsställa 

konsumentens krav lönsamt”. Inom digital marknadsföring är detta relevant, precis som CIM 

argumenterar för att det finns behov av att identifiera kunden, förutse deras köpvanor och sen 

tillfredsställa den. Detta kan genomföras genom att erbjuda produkter eller tjänster som är 

anpassade för varje individs behov eller vanor. En nöjd konsument är enligt Normann (2011) 
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en person som genomfört ett köp av en tjänst eller produkt och samtidigt upplevt denna 

transaktion på ett tillfredställande sätt. Vidare menar Normann (2011) att nöjda kunder leder 

till en starkare marknadsposition och ekonomiskt resultat. 

 Personlig integritet beroende på situation 3.4

Appelgren och Leckner (2016) slår fast att upplevelsen av personlig integritet och attityd till 

olika aktörers insamling av data kan variera beroende på sammanhang och typ av data. 

Tidigare studier har visat att information genererad från aktiviteter som mediekonsumtion och 

e-handelsvaror anses mindre känsliga att dela (Eurobarometer 2011; Sas 2015), liksom 

information som inte är kopplad direkt till den enskilda individen (Bergström 2014). Enligt 

Appelgren och Leckner (2016) förefaller yngre personer att vara något mindre oroade för 

ofrivilligt delande än äldre personer (Bergström 2014; Finndahl 2014). Pitkänen och 

Tuunainen (2012) och Vanderhoven, Schellens, Valcke och Raes (2014) argumenterar för att 

yngre internet-användare visar ett större riskbeteende till att dela data, exempelvis vid 

användning av sociala nätverk. 

 Kunskapshantering 3.5

Kunskapshantering (KH) är en process inom organisationer som skall identifiera, samla och 

digitalisera redan tillgänglig explicit kunskap (dokument, policys eller processer) samt 

implicit kunskap som inte fångats upp (expertis eller erfarenhet från individer). Detta är något 

som enligt Cooper (2017) är positivt för en organisation då är möjligt använda detta för att dra 

nytta av informationen samt lära sig av varandra. På detta sätt går det att använda information 

som tidigare bara existerat i ett företag till att lära sig om sina kunder och sina medarbetare 

och på så sätt optimera processerna som redan existerar. Till exempel går det att identifiera att 

hälften av våra kunder är män och rent statistiskt gillar de blå skor. Då kan våra säljare 

alternativt E-handel föreslå eller tidigt rikta marknadsföring om blå skor till en kund som 

identifierats inom den specifika målgruppen. 

 Kunskapsidentifiering och datamining 3.6

Cooper (2017) diskuterar i sin artikel att mängden data som lagras på databaser ökar och 

underhålls av en mängd olika organisationer med olika syften. Med ökande datorkraft och 

möjligheter till analys har flertalet tekniker tagits fram för att studera och se samband mellan 

data som tidigare inte vart helt uppenbar. Datamining är en term som används för att 

analysera den här data och ta ut de mest intressanta, tidigare okända och potentiellt 

användbara mönster och relationer i informationen. Datamining anses vara en av nycklarna 

till en mer framgångsrik medicinsk utveckling genom att studera större set av data kan 

identifiera mönster som tidigare vart helt okända och på detta sätt ta fram effektivare och mer 

anpassade upplevelser för användarna. 

 Medborgarens förtroende för myndigheterna 3.7

Rönnerstrand och Johansson (2008) slår i en undersökning fast samhällets inställning till olika 

myndighetsorgan. I undersökningen presenterar förtroendet för polisen, universitet/högskola, 

domstol och försvaret. Tabellen visar ett genomsnitt på 2,675 vilket är ett positivt genomsnitt. 

Forskningen är generaliserad över hela Sveriges befolkning. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet kommer empirisk data från enkätundersökningar redovisas. I 

undersökningen deltog 217 personer. Dessa personer har delats upp i tre grupper för effektivt 

särskilja dem. Grupp 1 består av 88 respondenter och är grupperade efter att de inte hade 

någon tidigare kunskap om vad GDPR är för något. Grupp 2 är de respondenter som sen 

tidigare har kunskap om GDPR. Grupp 3 är alla respondenter tillsammans. 

 Vilka besvarade enkäten 4.1

Antalet deltagare i enkäten var 217 och representerades av 20,7% män och 79,3% kvinnor (se 

figur 1) som är 18år och eller mer. Ålder representerades starkast i grupperna 18-25år och 26-

35år som tillsammans utgör 77,4% av totalen deltagare (se figur 1). Åldrarna 18-25 och 26-35 

ger en tydlig indikation på att enkäten har fått högst omsättning bland studenterna på 

Högskolan i Borås. 

 

 

4.1.1 Antal timmar på internet 

I figur 2 har respondenterna uppskattat hur mycket tid som spenderas på internet per dag i 

timmar. Resultatet var relativt jämnfördelat mellan 1-3,3-5 och mer än 5 timmar med 

undantag för alternativet 0-1 timmar som endast en respondent svarade. 

 

0,5% 

23,0% 

33,2% 

43,3% 

Antal timmar på internet 

0 - 1 Timmar

1 - 3 Timmar

3 - 5 Timmar

Mer än 5 Timmar

Figur 2 - Antal timmar på internet 
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Figur 1 - Ålders- och Könsfördelning 



 

17 

 

 

4.1.2 Teknisk kunnighet hos respondenten 

Vidare ämnade studien undersöka hur respondenterna uppskattar sin tekniska kunnighet. Det 

mätvärde som användes var en skala från inget till mycket i fem steg. Resultatet visade att två 

personer eller 0,9 % ansåg sig själva inte besitta någon teknisk kunnighet (figur 3). 15 

personer eller 6,9 % anser att dem har en teknisk kunnighet på nivå två. Den tredje nivån var 

den mest representerade nivån med 43,8% eller 95 respondenter och visar på att dem flesta 

anser att de ligger på en medelnivå. De sista två stegen representerades av 84 personer 

(38,7%) på nivå fyra och 21 personer (9,7 %) på nivå 5 eller mycket. Detta resultat påvisar att 

det finns en uppfattning hos respondenterna att de har kunskap inom teknik och lutar mot att 

vara mycket kunniga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Respondenternas tidigare kunskap om Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Respondenterna fick även svara på frågan om de känner till dataskyddsförordningen (GDPR) 

och en majoritet, nämligen 129 personer (59,4%) mot 88 personer (40,6%), anser att dem har 

en kunskap om ämnet. 

 Inställning till datainsamling 4.2

I det här avsnittet presenteras respondenternas inställning till datainsamling och inställning till 

ifall datainsamling bör begränsas. 

  

Figur 3 - tekniskt kunnande 
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4.2.1 Inställning till datainsamling hos grupp 1 

Grupp 1 består av de respondenter som inte hade tidigare kunskap om GDPR eller 

dataskyddsförordningen. I figur 4 presenteras det resultat som består av de respondenter som 

svarat att de inte har kunskap om dataskyddsförordningen eller GDPR i föregående fråga. 

Denna grupp av personer består av 88 personer eller 40,6% av det totala urvalet. Det 

mätvärde som användes var en skala från negativ till positiv i fem steg. Här efterfrågades vad 

respondentens inställning till datainsamling är och 23,9% eller 21 respondenter svarade att 

dem var negativt inställda till datainsamling. 35,2% eller 31 personer placerade sig på nivå 2 i 

skalan och 36,4% eller 32 personer på nivå 3. Endast 4 personer eller 4,5 % svarade att dem 

låg på nivå 4 och inga respondenter svarade att dem var positiva eller nivå 5 på skalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Inställning till om datainsamling bör begränsas hos grupp 1 

Respondenterna fick ta ställning till ifall de tycker att datainsamling bör begränsas och iså fall 

hur. (figur 5) 11 personer eller 12,5% ansåg att datainsamling bör begränsas helt och hållet 

medans 39 personer eller 44,3% tyckte att det borde begränsas men inte för myndigheter. fyra 

personer eller 4,5 % tyckte att datainsamling bör begränsas men inte för företag de redan är 

kund hos. 24 personer eller 27,3% av svarade att de bör begränsas men inte för myndigheter 

eller företag de är kund hos kombinerat och 11,4% eller 10 personer svarade att de inte tyckte 

det behövde begränsas. 

 
 

Figur 5 - Inställning till om datainsamling bör begränsas (Grupp 1) 
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Figur 5 - Inställning till datainsamling (Grupp 1) 

Figur 4 - Inställning till datainsamling (Grupp 1) 
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Figur 6 - Inställning till datainsamling (hela urvalet) 

 

4.2.3 Inställning till datainsamling hos hela urvalet 

Här presenteras resultaten som omfattade hela urvalet. Även respondenterna från grupp 1 är 

inkluderade. 

 

I figur 6 presenteras resultatet från frågan vad är din inställning till datainsamling, efter 

information om dataskyddsförordningen. Svarsalternativen var uppdelade enligt en skala där 

lägsta var negativ och högsta var positiv. 12 personer svarade att dem var negativt inställda 

till fenomenet vilket representerade 5,5 %. På nivå två så varade 22 personer (10,1%) att deras 

inställning låg. 95 personer eller 43,8% svarade att dem var neutrala eller på nivå 3. 29,5% av 

urvalet eller 64 personer svarade att dem befann sig på nivå 4 och 24 personer (11,1%) 

svarade att dem var positiva till datainsamling.  

 
 

 

4.2.4 Inställning till ifall datainsamling bör begränsas hos hela urvalet 

På frågan om vad respondenternas inställning är till ifall datainsamling bör begränsas, efter att 

dem tagit del av informationen om dataskyddsförordningen och GDPR (figur 7) svarade 60 

personer eller 30 % att de bör begränsas helt och hållet. 45,6% eller 99 personer svarade att 

den bör begränsas men inte för myndigheter. 8 personer eller 3,7 % ansåg att den bör 

begränsas men inte för företag som de är kunder hos. På svaret Ja, men inte för myndigheter 

och företag jag är kund hos svarade 28 personer eller 12,9% instämmande. 17 personer (7,8 

%) svarade att datainsamling inte behöver begränsas. 
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Figur 7 - Inställning till datainsamling bör begränsas 
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4.2.5 Användning av anonymeringstjänster hos respondenterna 

I figur 8 efterfrågades om respondenterna använder sig av anonymiseringstjänster när de 

använder internet. Resultatet visade att 20,7% eller 45 personer använder sig av 

anonymiseringstjänster. 10,1% eller 22 personer svarade att dem inte använder sig av det och 

16 personer eller 7,4 % svarade att de inte vet. 5 personer eller 2,3 % av urvalet svarade att 

dem inte kände till begreppet. 

 

  

Figur 8 - Användning av anonymeringstjänster 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras de resultat som presenterats i empiri samt tidigare forskning och 

teorier. Som tidigare angavs har vi har valt att dela in respondenterna i olika grupperingar. 

Grupp 1 består av den delmängd av det totala urvalet som inte tidigare hade någon kunskap 

om GDPR. Grupp 2 består av den delmängd av urvalet som hade tidigare kunskap inom 

GDPR och grupp 3 är alla respondenter tillsammans. 

 

 Sambandet mellan kunskap och inställning 5.1

Rosen (2012) argumenterar för att en individs integritet är rätten till frihet från övervakning 

och yttre påverkningar. Detta inkluderar ingripanden från andra organisationer, individer och 

statligaorgan. Chaffey (2009) beskriver istället integritet som en etisk fråga som 

organisationer måste ta hänsyn till. Chaffey beskriver även detta som individens rätt till att 

exkludera sin personliga data och information från tredje part. När denna rätt inte uppfylls 

bildas det en rädsla hos användaren att personlig information skall läcka ut. Resultatet av 

studien visar att 56,1 % av respondenterna som inte tidigare hade en uppfattning om 

dataskyddsförordningens (GDPR) innebörd, kommer hädanefter presenteras som grupp 1. 

placerade sig i den lägre delen av skalan (se tabell 1). Detta resultat gav ett totalt medelvärde 

hos grupp 1 på 2,22 i skalan (Se tabell 1). Tekniskt kunnande som beskriver hur kunnig en 

respondent själv anser sig vara och detta medelvärde blev 3,20. Medelvärdet förändrades mot 

ett neutralt 3 när samma grupp respondenter fick chansen att svara på frågan igen. Denna 

gång efter att de fått information om vad GDPR innebär. Vi tolkar detta som att 

respondenterna i grupp 1 är varsamma med sin rätt till frihet och därför ställer sig negativt 

mot att organisationer och individer samlar in personlig information och på så sätt berövar 

rätten att bli bortglömd. Rätten att bli bortglömd handlar enligt Rosen om att användaren har 

kontroll över sin personliga information och har möjlighet att ändra samt ta bort personlig 

information från webben. Samma tolkning görs när vi ser till Chaffeys forskning där 

användare inte kan exkludera sin personliga information och därför bli offer för att 

informationen läcker ut. När respondenterna skaffat sig en kunskap om GDPR och vad det 

innebär för varje individ ser vi en tydlig skillnad. Vi tolkar denna skillnad som att 

respondenterna i grupp 1 känner att deras rätt till frihet samt rätt att bli bortglömd uppfylls 

mer samt att respondenterna känner sig tryggare när dem använder olika tjänster. På grund av 

detta lämnas ett mer neutralt svar. När respondenterna fick svara på teknisk kunnighet blev 

medelvärdet 3,20 vilket betyder att grupp 1 är relativt tekniskt kunniga och lutar mot mer 

tekniskt kunnande. Vid jämförelsen mellan inställningen till datainsamling och tekniskt 

kunnande (se tabell 1) identifieras det att ett högre tekniskt kunnande leder till en positivare 

bild av datainsamling. Vi tolkar detta som att respondenterna med högre tekniskt kunnande 

också är mer insatta i hur personlig integritet faktiskt hanteras på internet. 
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I grupp 2, som är alla de respondenter som tidigare hade en uppfattning om vad GDPR är och 

hur de direkt påverkar dem, blev medelvärdet 3,50. Detta argumenterar för att personer som 

har en tidigare kunskap om GDPR också visar att dem är mer positivt inställda till 

datainsamling. Samma grupp respondenter påvisar även en högre teknisk kunnighet. Därför 

dras även slutsatsen att med högre teknisk kunnighet följer en positivare syn på 

datainsamling. Appelgren och Leckner (2016) berättar i sin forskning att personer med högre 

teknikvana också är mer positiva till att dela data vilket kan liknas vid teknikkunnighet. 

 

 

 Medelvärde Antal 

Standard 

Avvikelse 

 Teknisk kunnighet (Grupp 1) 3,20 88 ,745 

Inställning till data insamling 

före information (Grupp 1) 

2,22 88 ,864 

 Inställning till data insamling 

efter information (Grupp 1) 

3,00 88 1,006 

 Inställning till datainsamling 

(Grupp 2) 

3,50 129 ,920 

 Teknisk kunnighet (Grupp 2) 3,69 129 ,779 

Tabell 1 - Medelvärden 

 Förtroendet för myndigheter 5.2

Resultatet i figur 9 visar att 35,9% av grupp 3, samtliga respondenter, anser att datainsamling 

bör begränsas men inte av myndigheter. 22,6% av respondenterna svara även att den bör 

begränsas men inte för myndigheter eller företag dem är kund hos. Endast 3,7 % anser att data 

bör begränsas men inte för exklusivt företag de är kund hos. Resultatet visar på att det finns 

ett förtroende för myndigheter hos respondenterna.  Ett förtroende till myndigheter är något 

som presenteras i Rönnerstrand och Johanssons (2007) forskning där befolkningen tenderar 

att positionera sig positiv till myndighetsorgan som polis, universitet/högskola, domstol och 

försvaret. 30 % svarar att de tycker att datainsamling bör begränsas helt och hållet vilket vi 

tolkar som att denna del av respondenterna är personer som värnar extra om sin egna 

personlig integritet. 

 

  

30,0% 

35,9% 

3,7% 

22,6% 

3,7% Ja, helt och hållet

Ja, men inte för myndigheter

Ja, men inte för företag jag är
kund hos

Ja, men inte för myndigheter
och företag jag är kund hos

Nej, jag anser att det inte
behövs

Figur 9 - Inställning till om datainsamling bör begränsas 
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När resultatet ställs upp i en korstabell mot inställningen till insamling av data visar den att 

respondenter som svarat att datainsamling bör begränsas helt och hållet fortfarande placerar 

sig positivt till datainsamling. Detta tolkar vi som att personerna accepterar att insamling sker 

och förstår varför det kan vara nödvändigt men att det krävs ytterligare restriktioner eller 

begränsningar.  Även respondenter som anser att datainsamling bör begränsas men inte för 

myndigheter har placerat sig positivt i skalan.  Att båda dessa grupper placerar sig här beror 

antagligen på likt Rosen (2012) att användare vill behålla rätten till frihet och rätten att bli 

bortglömd. Placeringen kan därför förklaras genom att begränsning av datainsamling leder till 

att denna rätt uppfylls. 

 

Inställning till datainsamling (Grupp 3) 

Total Negativ 2 3 4 Positiv 

Inställning till ifall 

datainsamling bör 

begränsas 

Ja, helt och hållet 8 8 19 25 5 65 

Ja, men inte för myndigheter 4 11 48 25 11 99 

Ja, men inte för företag jag är 

kund hos 

0 1 4 2 1 8 

Ja, men inte för myndigheter 

och företag jag är kund hos 

0 2 15 8 3 28 

Nej, jag anser att det inte 

behövs 

0 0 9 4 4 17 

Total 12 22 95 64 24 217 

Tabell 2 - inställning till ifall datainsamling bör begränsas 

 Sambandet mellan ålder och inställning 5.3

Bergström (2014) och Findahl (2014) nämner tidigare att yngre personer förefaller att vara 

något mindre oroade för ofrivilligt delande än äldre. Enligt Pitkänen och Tuunainen (2012) 

och Vanderhoven et.al (2014) har yngre användare vidare visat ett större riskbeteende till att 

dela data, exempelvis vid användning av sociala nätverk. Studiens resultat visar inställningen 

till datainsamling för respektive åldersgrupp för Grupp 3. Resultatet visar att åldergruppen 26 

– 35 hade flest antal respondenter samt det högsta medelvärdet på 3,40, vilket tyder på att det 

är den grupp som hade mest positiv inställning till datainsamling (Se tabell 3). Det kan även 

observeras att antalet respondenter som var helt negativa var 3 stycken, vilket i sig inte 

representerar minst antal jämfört med åldergrupperna 36-45 och Över 65. Ses det 

proportionerligt, det vill säga totalt antal respondenter innehar åldersgruppen 26-35 minst 

andel respondenter som var helt negativt inställda till datainsamling. 26-35 representerar även 

den åldersgrupp som hade flest antal respondenter på totalt 13 stycken som var helt positiva 

till datainsamling och proportionerligt till totala antalet. Det är också den grupp som visade 

högst antalet neutrala svar med sina 40 respondenter. Sett till Appelgren och Leckners (2016) 

studie som argumenterar för att yngre personer har en mer accepterande attityd att dela data 

vid olika internetaktiveteter jämför med äldre. Vår studies resultat säger att den näst lägsta 

åldersgruppen representerar mest positiv inställning till datainsamling, men även lägsta 

åldersgruppens (18-25) visar ett snarlikt resultat. Båda grupperna representerar den yngsta 

delmängden av hela Grupp 3 och det framgår tydligt att respondenterna från dessa grupper är 
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mer positiva till datainsamling, vilket framgår med de högre medelvärdena, fler antal totalt 

positiva respektive lägre antal totalt negativa svar.  

Resultatet visar att åldersgruppen Över 65, som är överst på skalan, är totalt neutrala till 

frågan om datainsamling med ett medelvärde på exakt 3,00. På grund av det låga antalet 

respondenter anses det inte finnas tillräckligt med grund för att kunna generalisera en hel 

åldersgrupps åsikt genom enbart 2 personer. Studiens resultat indikerar att inställningen till 

datainsamling följer en nedåtgående trend från åldersgrupp 26-35 till Över 65, vilket 

överensstämmer med Appelgren och Leckners (2016) argument om att inställningen är mer 

negativ hos äldre än hos yngre personer. Hade åldersgruppen Över 65 haft fler respondenter 

skulle resultatet kunna peka på en mer negativ inställning (eller positiv) än det som 

presenterats för denna undersökning.      
 

      Tabell 3 – Antal respondenter och medelvärden 

 Sambandet mellan internetvana och inställning 5.4

Resultatet i figur 10 visar att 43,3% av respondenterna i grupp 3 påstår att de dagligen 

spenderar mer än 5 timmar på internet. Ungefär en tredjedel av respondenterna påstår att de 

spenderar ungefär 3-5 timmar. Vi anser att dessa två grupper, som tillsammans utgör 76,5% 

av grupp 3 tillhör personer med hög internetanvändning. Appelgren och Leckner (2016) slår 

fast i sin studie att personer med hög internetvana inte är mindre oroliga, när det kommer till 

missbruk av deras personliga information, än personer med mindre internetvana. I vår studie 

visar det sig att 11 % av respondenterna var helt positiva till datainsamling och 29,5% var 

relativt positiva. Totalt är det alltså 40,6% av respondenterna som är positiva till 

datainsamling. Detta överensstämmer inte med Bergströms (2014) studie som då skulle ge ett 

resultat på 76,5% som skulle vara positiva istället för de 40,6% för vår studie. Detta eftersom 

76,5% av respondenterna ansågs hög internetvana. Som Appelgren och Leckner (2016) 

nämner finns det inget direkt samband mellan hög internetvana och hur inställningen är till 

datainsamling, utan det är möjligtvis beroende av flera andra faktorer.  

 

Ålder 

Total 18 - 25 26 – 35 36 – 45 56 - 65 Över 65 

Inställning till datainsamling – 

hela urvalet 

Negativ 4 3 1 4 0 12 

2 11 8 3 0 0 22 

3 30 40 11 12 2 95 

4 27 23 8 6 0 64 

Positiv 9 13 0 2 0 24 

Total 81 87 23 24 2 217 

Medelvärde 3,32 3,40 3,13 3,08 3,00  

0,5% 
23,0% 

33,2% 

43,3% 

Antal timmar på internet 
0 - 1 Timmar

1 - 3 Timmar

3 - 5 Timmar

Mer än 5 Timmar

5,5% 
10,1% 

43,8% 29,5% 

11,1% 

Inställning till datainsamling 
1 Negativ

2

3

4

5 Positiv

Figur 10 - Antal timmar på internet och inställning till datainsamling 
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6 Diskussion och slutsats 
I det här är kapitlet kommer vi föra en diskussion baserat på undersökningens resultat och 

tidigare studier. Studiens slutsats kommer därefter att presenteras. 

  

Utifrån studiens resultat från enkätundersökningen har vi fått en tydlig bild om hur 

inställningen är hos användare till datainsamling i den undersökta gruppen. Appelgren och 

Leckners (2016) studie visade på att yngre personer har en mer accepterande attityd till att 

dela data vid olika internetaktiviteter jämfört med äldre (Appelgren & Leckner 2016). Detta 

kunde vi även observera i vår undersökning där en ständigt nedåtgående trend kunde 

observeras ju äldre deltagarna var. Att yngre personer hade en mer positivt inställning till 

datainsamling kan bero på en kombination av att de är uppvuxna med internet och är mer 

vana att använda sig av internettjänster. Det är inte heller omöjligt att människor blir mer 

restriktiva med ökad ålder, då äldre personer enligt Bergström (2014) har en större tendens att 

oroa sig för integritetsmissbruk.   

 Kunskap bidrar till ett positivare perspektiv 6.1

Det finns stora skillnader i individers inställning till datainsamling mellan de som har kunskap 

inom ämnet datainsamling och de som saknar kunskap. I enkäten fick respondenterna chansen 

att svara på om dem tidigare stött på dataskyddsförordningen eller GDPR. Kort därefter 

presenterades information om just GDPR samt ett kort informativt videoklipp om ämnet. När 

respondenten fick chansen att förstå hur data kommer att behandlas och användas efter 

införandet av GDPR så ställde den sig också mer positiv till datainsamling. Detta tyder på att 

med mer kunskap om hur datainsamling sker och hur data behandlas leder till högre 

tillförlitlighet och att användare möjligtvis känner sig tryggare med att lämna ut personlig 

information. Vi upptäckte i vår analys att det även finns en koppling mellan inställningen till 

datainsamling och teknisk kunskap där en person som själv ansåg sig vara mer tekniskt 

kunnig också ställde sig mer positivt till datainsamling. En annan aspekt som identifierades är 

att personer som är mer informerade om GDPR även tenderar att vara mer tillförlitlig till 

organisationer eller individer. Det här anser vi vara en viktig faktor för att myndigheter och 

företag skall kunna agera i en bransch där allting finns tillgängligt. Ju öppnare organisationer 

och myndigheter är med hur de hanterar, bearbetar och lagrar data, desto högre tillförlitlighet 

får dem. 

 Högre säkerhet och mer integritet 6.2

Ett annat samband som identifierades i resultatet var att individer som ansåg att datainsamling 

bör begränsas, dock inte för myndigheter, även var mer positivt inställda till datainsamling. 

Från detta drogs slutsatsen att den här grupperingen av respondenter är medvetna om att 

datainsamling sker och har en förståelse om att insamlingen inte kommer upphöra. Även att 

personerna ser ett värde av att datainsamlingen leder till att mer relevant information 

presenteras på internet. Att det i motsats anser att datainsamling bör begränsas tolkas som att 

respondenterna vill att insamlingen skall ske under mer kontrollerade former och med klarare 

begränsningar. Den här slutsatsen går även att koppla till den tidigare nämnda slutsatsen då vi 

ser likheter mellan att vilja begränsa insamlingen av data med att de får högre kunskap om 

GDPR. Att individer vill begränsa datainsamlingen grundas i att vilja bevara känslan av 

integritet. När organisationer behöver se över sina tidigare villkor samt föra tillbaka ägandet 
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av data till konsumenten så sker ett paradigmskifte. När konsumenten själv kan välja om den 

vill bli utesluten eller ”bortglömd” förflyttas även den förlorade maktkänslan tillbaka. Denna 

känsla får konsumenten att känna sig tryggare i framtida användande. 

 Inställning till datainsamling och åldersaspekten 6.3

Vi kan med hjälp av vår studie slå fast vid att inställningen till datainsamling varierar mellan 

olika åldrar för den undersökta gruppen. Trots att det förekom stor variation kring antalet 

personer som ingick i varje åldersgrupp kan vi se en mer negativ inställning från äldre 

användare. Det kan jämföras med undersökningens yngsta användare som visade mer positiv 

inställning. Vi kan kan se en tydlig koppling till vad Appelgren och Leckner (2016) 

argumenterar för i sin studie om att yngre användare har en mer positiv inställning till 

datainsamling. Bergström (2014) och Findahl (2014) nämner att de yngre användarna tenderar 

att vara mindre oroade för att dela med sig av data än äldre. Denna slutsats kan vi inte dra 

utifrån denna studie eftersom det inte ingick en fråga som berörde kring vad användarna oroar 

sig för kring datainsamling i vår enkätundersökning. Vi kan inte heller dra slutsatsen kring 

vad Pitkänen och Tuunainen (2012) och Vanderhoven et.al (2014) säger om att yngre 

användare har större riskbeteende till att dela data än äldre. Detta på grund av att enkäten 

undersökningen inte hade frågor som berörde just vilka risker användare väljer att göra när de 

använder sig av olika internettjänster.  

 

 Individers vanor påverkar beslut på internet 6.4

Vi kan med hjälp av vår studies resultat konstatera att det inte finns ett direkt samband mellan 

personers internetvanor och deras inställning till datainsamling. Det krävs helt enkelt resultat 

från fler mätbara variabler för att kunna observera en tydligare koppling än enbart hög 

internetvana. Exempel kan vara att personer som haft körkort längre råkar ut för mindre antal 

olyckor, vilket inte heller är ett påstående som är sant, utan är beroende av fler faktorer. Det vi 

kan slå fast vid är att en person med hög internetanvändning också har en hög internetvana. 

Däremot går det inte direkt att koppla detta till hög teknisk kunskap eller kunskap om 

datainsamling och inte heller om användaren har en positiv/negativ inställning till det. Dock 

går det att dra hypoteser om att personer som spenderar mycket tid med en viss sysselsättning 

med tiden bygger upp kunskap och en vana. Vi anser det inte konstigt att ha fördom om att 

personer som spenderar mycket tid kring olika sysselsättningar har bra koll på vad de gör och 

har en bredare förståelse för vad som sker i bakgrunden. Påståendet kan motsägas eftersom 

personerna redan vet om de negativa aspekterna. Exempel är att det finns stora risker med att 

köra en bil och negativ påverkan på miljön, men ändå använder sig en stor del av 

befolkningen av den. Detta ser vi som att det finns ett högt värde i det som överväger personer 

att nyttja något istället för att avstå på grund av riskerna och andra negativa aspekter. Vi slår 

fast vid att personer med hög internetvana hellre använder sig av tjänsterna då riskerna att 

använda dem inte anses för stora. 
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7 Reflektion 
I detta kapitel kommer reflektioner kring val som tagits i studien att diskuteras. Kapitlet inleds 

med reflektioner kring metod och sedan enkätinnehåll för att sedan avslutas med reflektioner 

kring könsfördelningen i resultatet. 

 

Som tidigare angivet används bekvämlighetsurval som metod för att välja respondenter till 

undersökningen. Det finns dock vissa nackdelar med att använda sig av bekvämlighetsurval. 

Det kan jämföras med att ställa sig utanför en biograf och frågar personer som är påväg ut om 

dem är nöjda med filmutbudet. Då nås inte den gruppen av människor som är missnöjda för 

dem besöker antagligen inte biografen. Jacobsen argumenterar även för att de finns en 

svårighet i att personer svarar på frågor i en främmande miljö till exempel att ställa frågor till 

någon som är ute och promenerar eftersom de inte är inställda på att svara på frågor just då. 

Forskning har visat att det finns ett problem i svarsfrekvensen hos bekvämlighetsurval och att 

den brukar ligga runt 5 till 50 % (Bomann-Larsen & Jensen 1986). Detta är något som vi fick 

uppleva i vår enkätundersökning då vi samanlagt fick tag på 217 respondenter vilket 

motsvarade ungefär 2 % av antalet registrerade elever på Högskolan i Borås, 11000, samt en 

uppskattning av de andra kanaler som enkäten delades genom. Denna procentandel kan vara 

aningen missvisad då den baseras på antalet registrerade elever på högskolan och inte på 

aktiva elever. 

 

Att välja kvantitativ metod före kvalitativ har både fördelar och nackdelar. Kvantitativ ansats 

kommer att resultera i ett högt fokus på data och sammanhang, men studien går miste om vad 

en respondents åsikt faktiskt betyder. Hade det funnits fler resurser i projektet, såom mer tid, 

hade det möjligtvis varit en fördel att blanda kvalitativ och kvantitativ ansats, så kallad mixed 

methods. Denna blandning hade kunnat användas effektivt genom att skapa en bild över 

sammanhanget mellan olika åsikter och samtidigt skapa en djupare förståelse i detta 

sammanhang genom att intervjua respondenter för att få ett mer välformulerade svar. 

 

Vid planerandet av enkäten kontaktade vi Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i 

samband med användande av deras informationsfilm om GDPR. Ett alternativ till detta hade 

varit att använda sig av en mer oberoende aktör. Eftersom SKL är en myndighet kan 

efterföljande enkätfråga ”Anser du, efter informationen att datainsamling bör begränsas?” 

påverkats av det faktum att SKL är en myndighet och ett av svarsalternativen var ”Ja, men 

inte för myndigheter”.  

 

Om studien skulle göras om skulle vi sett till att könsfördelningen varit mer jämn än vad vår 

enkätundersökning visade där 79 % var kvinnor och resterande 21 % var män. Detta för att 

verkligen kunna få en tydlig bild om inställningen till datainsamling skiljer sig mellan olika 

kön, vilket vi inte kan dra slutsats om i den här studien. 
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8 Bilagor 

Bilaga A: Enkätfrågor 

Enkät om datainsamling på internet 
Vi är två studenter på Högskolan i Borås som genomför en studie i datorvanor och attityder till 

datainsamling. 

Datainsamling sker idag hos de flesta företag, främst företag som agerar online. Med datainsamling 

så menar vi att man sparar information om användaren. Denna information kan innehålla personliga 

uppgifter som till exempel: namn, personnummer och adress m.m. 

Insamlad data kan användas till en rad olika saker som bland annat att skräddarsy upplevelsen när 

du besöker Facebook eller för att anpassa och rikta reklam mot personer ur en viss grupp. Det syftar 

till att nå ut till en bred målgrupp som delar samma intressen som politisk, religion eller annat. 

Enkäten består av 9 frågor och tar ca 3-5 minuter att genomföra. 
 

Alla svar behandlas helt anonymt och kan inte kopplas till dig som respondent. Du kan närsomhelst 

välja att avbryta undersökningen genom att stänga fönstret. 

*Obligatorisk 

 

 
Vill du delta i undersökningen? * Markera endast en oval. 

Ja! Fortsätt till frågan 2. 

Nej Sluta fylla i det här formuläret. 

 

Öppningsfrågor 
Nedan följer ett antal frågor om dig som person, uppgifterna kommer endast användas för att skapa 

en demografi över enkätdeltagarna 

 
Hur gammal är du? * Markera endast en oval. 

Under 18 Fortsätt till Du är för ung! efter den sista frågan i det här avsnittet. 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

Över 65 

 

Ange kön * 

Markera endast en oval. 
 

Kvinna 

Man 

Annat 
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Hur mycket tid uppskattar du att du dagligen spenderar uppkopplad till internet? * 

Markera endast en oval. 

0-1 Timmar 

1-3 Timmar 

3-5 Timmar 

Mer än 5 timmar 

 

Hur tekniskt kunnig anser du dig vara? * Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Inget Mycket 
 

 
Känner du till Dataskyddsförordningen? (GDPR) * Markera endast en oval. 

Ja Fortsätt till Kolla gärna på klippet eller läs texten innan du går vidare.. 

Nej  Fortsätt till frågan 7. 

Huvudfrågor Del 1. 
Nedan följer frågorna kopplade till ämnet datainsamling. 

 
Hur är din inställning till att personlig data (som t.ex. namn, personnummer och 

adress) samlas in? * 

Markera endast en oval. 

 

1 2 3 4 5 
 

Negativ Positiv 
 

 
Använder du dig av olika anonymeringstjänster för att motverka insamling av 

data (t.ex. VPN, Adblock eller brandvägg) * 

Markera endast en oval. 
 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Känner inte till begreppet 

 

Anser du att insamling av data bör begränsas? * Markera endast en oval. 

Ja, Helt och hållet 

Ja, men inte för myndigheter 

Ja, men inte för företag jag är kund hos 

Ja, men inte för myndigheter och företag jag är kund hos 

Nej, jag anser att det inte behövs 



 

 

Kolla gärna på klippet eller läs texten innan du går vidare. 
 
Vi vill passa på att tacka för ditt deltagande och vill upplysa dig om att den 25:e maj 

träder en ny lagstiftning i kraft inom EU. Denna lagstiftning heter 

Dataskyddsförordningen eller GDPR och innebär att företag, organisationer och 

myndigheter måste vara tydliga med hur dem dokumenterar information. All den 

information som lagras måste ha ett syfte och får endast vara tillgänglig för dem som har 

direkt användning för den. Du har också rätt att veta vad informationen skall användas 

till. Bryter företag och myndigheter mot detta riskerar dem stora skadestånd. 

Den nya dataskyddsförordningen enligt Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) 
 
 
 
 
 
 

Huvudfrågor del 2. 
Nedan följer ett par upprepande frågor angående datainsamling. Ha informationen om 

dataskyddsförordningen (GDPR) i åtanke när du svarar på frågorna. 

 
Hur är din inställning till datainsamling efter att du tagit del av informationen? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Negativ Positiv 
 

 
Anser du, efter informationen att datainsamling bör begränsas? * Markera endast 

en oval. 

Ja, Helt och hållet 

Ja, men inte för myndigheter 

Ja, men inte för företag jag är kund hos 

Ja, men inte för myndigheter och företag jag är kund hos 

Nej, jag anser att det inte behövs 

Kommer du på egen hand söka information om den nya dataskyddsförordningen 

eller datainsamling efter undersökningen? * 

Markera endast en oval. 

 
Ja 

Nej 

Kanske 

  

 
 



 

 

Bilaga B: Enkätresultat 
Bilagan kommer att presentera samtliga svar från enkäten i pajdiagramsformat 
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37,30% 40,10% 

10,60% 9,20% 
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0,0% 
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59,4% 
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51,1% 25,0% 

18,2% 

5,7% 

Användning av 
anonymeringstjänster 

Ja

Nej

Vet ej

Känner inte till
begreppet



 

 

  

20,7% 

29,5% 

49,8% 

Om respondenter kommer ta reda 
på mer om GPDR efter 

undersökningen 

Ja

Nej

Kanske
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 

 

 

 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.HIT@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/HIT 

 


