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Sammanfattning 
 
Dagens samhälle står på gränsen till att införa RFID (Radio Frequency Identification) teknik i 
allt fler produkter. Än så länge har inte speciellt många konsumenter kommit i kontakt med 
den nya tekniken och de för och nackdelar denna innebär. Företagen ser fördelar i sänkta -
lager, -hanterings och inventeringskostnader samt möjligheten att kunna lagra information om 
kunder och deras vanor med hjälp av RFID teknik. Frågan vi ställde oss var om individerna 
som kommer i kontakt med den nya tekniken (konsumenterna) ser samma fördelar som 
företagen ser och om de tror att denna teknik kommer att påverka den personliga integriteten. 
Detta ledde fram till vårt syfte som innebar att vi ville studera individens syn på sin integritet 
i samband med ett framtida införande av RFID teknologi. För att studera denna situation 
intervjuade vi respondenter där de fick möjlighet att diskutera hur de såg på situationen. 
Respondenterna fick både diskutera hur de uppfattade befintlig teknik i dagens läge samt 
teknik som kan bli aktuell inom en snar framtid. Den teknik vi behandlade i intervjuerna var 
mobiltelefon, kreditkort samt RFID teknik. Vi har med denna studie visat ett antal faktorer 
som är avgörande för vad en individ uppfattar som störande avseende sin personliga integritet 
både gällande befintlig teknik som mobiltelefon och kreditkort samt inför kommande teknik, i 
vår studie RFID teknik. Respondenterna kände inte att befintlig teknik (mobiltelefon och 
kreditkort) verkade speciellt störande för den personliga integriteten. Intressant nog 
uppfattades RFID teknik som mycket obehagligt och kränkande av respondenterna. 
 
Slutsatserna vi dragit av detta är att individen inte upplever befintlig teknik kränkande eller 
störande på den personliga integriteten av ett par olika orsaker. För det första är individerna i 
vår urvalsgrupp uppväxta med tekniken i fråga vilket förhindrar rädslan för det okända. För 
det andra upplever individen att den befintliga tekniken medför så pass många fördelar att den 
kränkning som uppstår är något man får leva med. Skillnaden mot den nya RFID tekniken blir 
den raka motsatsen. Individen känner obehag och oro eftersom den nya tekniken inte är något 
som individen är van vid det vill säga rädsla för det okända. Dessutom upplever inte individen 
att den nya tekniken skapar de direkta fördelar jämfört med den befintliga tekniken vilket 
leder till att individen blir mindre villig att tillåta kränkningar på den personliga integriteten.  
 
Nyckelord: personlig integritet, positionering, RFID   



 

 

Abstract 
 
The society of today is on the border of a wide-ranged implementation of RFID technology in 
consumer products. Until today not many individuals are familiar with the new technology 
and the pro’s and con’s this will bring. The bussiness market sees many opportunites with the 
new technology such as decreasing storage and handling costs and the possibillity to monitor 
the shopping behaviour of the customers. The question we asked was if the consumer 
identified the same opportunites that the bussiness market did and if they thought this would 
compromise their personal integrity and privacy in any way. This gives us our purpose with 
our research: To study the induvidual’s view of his or her privacy and if this would be affected 
by the implementation of RFID technology. To explore our purpose we interwieved 
individuals and asked for their view. The respondents were first asked to discuss their opinon 
of existing technology. After this they were asked for their opinon on future technology and 
how this could affect their privacy. The technology we discussed with the respondents were 
cellular phones, creditcard and future technology such as RFID. This discussions led to some 
conclusions about how the respondents experienced their privacy and how this possibly would 
be affected through the implementation of RFID technology. The respondents thoughts about 
existing technology such as cellular phones and creditcards was positive and that this 
technology didn’t affect their privacy in any greater extent. Intrestingly enough the 
respondents thought that the implementation of RFID technology would inflict a greater 
influence on their privacy which made them feel anxiety and fear.     
 
With this in mind we wondered what reason was lying behind the respondents feelings about 
this. We came up with two conclusions: Firstly the respondents where brought up with 
cellullar phones and credit cards. This made the respondents used to the technology which 
prevented them to feel anxious of the unknown. Secondly the respondents felt that the existing 
technology brought a number of benefits and that the disadvantages affecting their privacy are 
acceptable. The differences that the respondents experienced between existing technology and 
RFID technology was that they didn’t know anything about the new technology and this made 
them feel uncertain and anxious. Further on the respondents also thought that the new 
technology only brought advantages for the corporates and for this reason they where not 
willing to sacrifice any type of intrusion to their privacy. 
 
Keywords personal privacy, positioning, RFID  
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1 Inledning 
Att dagens samhälle är starkt influerad av ny teknik lär väl knappast ha undgått läsaren. Detta 
innebär att tekniken integreras i vardagen i allt större utsträckning. Det finns knappast en 
människa i dag som lämnar hemmet utan sin mobiltelefon. Det många inte tänker på är att 
deras mobiltelefon kan identifiera och positionera dem oberoende av var de befinner sig säger 
Forsberg & Leuchovius, (2001). Enligt Allwood, (1998) går det dessutom att följa alla inköp 
och transaktioner som görs med ett kreditkort. Det verkar i dagsläget inte som individen är 
medveten eller i alla fall inte känner denna typ av spårning som en inskränkning i den 
personliga integriteten. Kommer införandet av framtidens teknik förändra individens syn på 
detta?.  
 
Enligt Wallström, (2004) kommer marknaden för så kallade smarta chip även kallad RFID 
teknik spås få ett stort genomslag inom de närmaste åren. Radio frequency identification, 
RFID eller Smarta chip är de namn som används i de flesta sammanhang. Det är ett 
gemensamt namn för teknologier som använder sig av radio vågor för att identifiera 
individuella objekt. En RFID mottagare kan vara så liten som ett riskorn vilket medför att den 
kan användas i tillämpningar som till exempel kläder eller hushållsartiklar för lagring av 
information. Enligt Christopher Boone, analytiker på IDC (Information Development Center) 
som är ett internationellt analysföretag kommer år 2004 att vara ett genombrottsår för RFID i 
hela världen. Detta beror delvis på att amerikanska Walmart kommer att genomföra en 
storsatsning inom området vilket leder till att flera parter berörs till exempel alla leverantörer i 
Walmarts leverantörskedja. 
 
Företag på marknaden som har infört eller är under införandefasen av RFID i verksamheten 
(Walmart, Benetton med flera) har blivit intresserade av RFID av flera orsaker enligt 
Jaikumar och Brewin, (2003). Enligt aimglobal.org, (2004) så måste återförsäljare i dagens 
läge hantera en mängd olika frågor och problem under hantering av gods i leverantörskedjan, 
inventering av varor i butik och lagerhantering. RFID kan förbättra pålitligheten vid 
leveranser, tiden för inventering i butik kan förkortas kraftigt samtidigt som tillförlitligheten 
av informationen ökar. De företag som redan i dag tillämpar RFID i verksamheten har 
identifierat sänkta kostnader i samband med inventering och leveranser.  
 
Fördelar som företagen ser enligt Jaikumar och Brewin, (2003) och som kommer att 
underlätta för kunder är till exempel så kallade Speedpass som innebär att folk kan genomföra 
snabba och enkla transaktioner av pengar till exempel vid tankning av bil. Återförsäljare 
(Walmart med flera) använder RFID för att ge kunden information om vilka produkter som 
finns i affären. Eftersom kostnader för hantering av produkter i leverantörskedjan samt 
inventeringen blir lägre kommer konsumenter att kunna åtnjuta lägre priser i affären. Enligt 
rfidjournal.com, (2004) kommer en smidigare hantering av produkter i butiken förhindra att 
affären får slut av en viss efterfrågad produkt. Till sist kommer återlämnandet av stulna 
produkter att kunna underlättas om polisen använder sig av RFID läsare för att identifiera vem 
som äger produkten enligt aimglobal.org, (2004). 
 
Vi tror att införandet av denna teknik inte kommer att uppfattas lika positivt av alla och får 
stöd av bland annat McCullagh, (2003). Frågan flera forskare ställer sig är Soat, (2003); Juels 
och Pappu, (2003); McCullagh (2003): Kommer vi i framtiden att kunna övervakas genom de 
kläder och skor vi bär samt de pengar vi betalar med? I framtiden är det lätt att föreställa sig 
ett scenario där allting som är dyrare än en kopp kaffe kommer att innehålla RFID teknik med 
möjligheten att lagra information om allt från våra inköp till vår livsstil, fortsätter McCullagh, 
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(2003). Hotet mot den personliga integriteten uppstår enligt McCullagh, (2003) inte förrän vi 
lämnar affären och RFID sändaren fortsätter att vara aktiv. Enligt Walmarts presstalesman 
Bill Wertz kommer detta inte att inträffa utan sändaren kommer att inaktiveras i samband med 
att konsumenten lämnar affären. Enligt AimGlobal.org, (2004) så kommer inte RFID tekniken 
att vara mer integritetskränkande än de befintliga objekt som personer bär med sig redan idag 
(mobiltelefon, kreditkort mm.). Frågan är om detta verkligen att bortförklara så enkelt? 

1.1 Problemdiskussion 
RFID är inte på något sätt en ny teknik utan det är tillämpningen inom områden där individer 
och konsumenter kommer i direktkontakt med den. Det är denna typ av tillämpning som vi 
kommer att fokusera mot och sedan relatera de nackdelar som kan uppkomma, för individen 
,till den personliga integriteten. 
 
Mycket av den litteratur vi läst inom ämnet behandlar hur den nya RFID tekniken fungerar 
alla möjligheter och fördelar den för med sig (AimGlobal.org, 2004; Das, 2004; 
rfidjournal.com, 2004) . Författarna Jobber, (2001) och Rogers, (2003) behandlar i sin 
litteratur bland annat hur pass kapabla olika individer är att ta till sig ny teknik och hur de 
hanterar denna. För att erhålla en stabilare grund att stå på samt en större inblick i området har 
vi utvecklat detta vidare i teorikapitlet.    
 
Enligt Booth-Thomas, (2003) är tillämpning av smarta chip i vardagen dock mer än bara 
införandet av en ny teknik. RFID öppnar upp många nya möjligheter med både fördelar och 
nackdelar. Företagen skyltar med alla fördelar som uppstår t ex logistikvinster i värdekedjan, 
positionering av gods och effektivare hantering av försäljning i affärer.  
 
Enligt aimglobal.org, (2004) förespråkar företag inom olika marknader att den nya RFID 
tekniken kommer att underlätta för konsumenter på ett flertal områden. Exempel på dessa 
fördelar är, som vi tidigare nämnt, att de lättare kommer att kunna hitta önskade produkter i 
en affär, återlämnandet av icke önskade produkter kommer att gå smidigare utan att kvittot 
behöver sparas och att de kommer att kunna handla till lägre priser eftersom företagets 
hanteringskostnader sjunker.  
 
Under alla förhållanden innebär dessa nya möjligheter även saker som kan uppfattas negativa 
av konsumenter. Exempel på dessa nackdelar som vi ser är mängden skräddarsydd 
direktreklam från andra affärer utrustade med RFID teknik när kunden lämnat affären 
eftersom sändaren i produkten fortfarande kan vara aktiv samt den lagring av personuppgifter 
som den nya tekniken ger möjlighet till. Enligt Ström, (2003) så tänker inte individen i 
huvudsak på de nackdelar och begränsningar som ny teknik utgör på den personliga 
integriteten. Ström gör sedan liknelsen mellan integritet och syre det vill säga syre är 
livsnödvändigt men vi andas in det utan att tänka på dess betydelse, integritet är inte heller 
något man uppmärksammar i alla fall inte förrän den redan är kränkt och då är det oftast för 
sen att göra något åt. 
 
Allt detta har fått oss att undra om införandet av så kallade smarta chip kommer att förändra 
individens syn på inskränkningen av den personliga integriteten och detta i jämförelse med 
tidigare teknik? 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att studera individens syn på sin integritet i samband med ett framtida införande 
av RFID teknologi. 
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1.2.1 Forskningsfrågor: 
- Hur uppfattar individen dagens teknik och den möjliga 

integritetsinskränkning denna medför? 
- Hur ställer sig individen till den förväntade påverkan som uppstår i den 

personliga integriteten i samband med införandet av RFID teknik? 
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2 Metod 
I metoddelen sker en redogörelse för det angreppssätt datainsamlingsmetod samt vilken 
analysmetod som tänkt användas. Under detta avsnitt kommer olika metoder och hjälpmedel 
att ställas mot varandra för att diskuteras och ligga till grund för urval av passande metod.  

2.1 Angreppssätt 
Enligt Patel & Davidson, (1994) är de traditionellt sett mest använda angreppssätten för 
utredningsändamål är det hermeneutiska och det positivistiska. Inom den positivistiska läran 
strävar man efter att bygga upp kunskap bestående av generella lagar av kausal natur. Dessa 
lagar skall vara formulerade på ett neutralt, formaliserat och logiskt korrekt sätt. Ett viktigt 
kännetecken för positivismen är reduktionismen där man strävar efter att bryta ner ett problem 
och studera delarna för att kunna förstå helheten. Forskarens person, politiska, religiösa och 
känslomässiga läggning får inte påverka forskningsresultatet och han skall alltid vara objektiv 
i sitt arbete och kunna bytas ut utan att resultatet av forskningsarbetet påverkas. Det är från 
positivismen som tanken om den objektiva forskaren kommer.  
 
Enligt Patel & Davidson, (1994) kan man säga att hermeneutiken är positivismens raka 
motsats. Hermeneutik betyder tolkningslära och det tillämpas inom många olika vetenskapliga 
discipliner men framförallt inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen. Den 
hermeneutiske forskaren arbetar på ett subjektivt sätt och utifrån sina egna erfarenheter. Inom 
hermeneutiken strävar man efter att se helheten i problemet och genom att ställa detta i 
relation till delarna försöker man uppnå en så bra förståelse som möjligt. Det finns inte någon 
given startpunkt och slutpunkt utan man pratar ofta om den hermeneutiska spiralen som 
innebär att man växlar mellan helhet, del, subjekt och objekt.  
 
För att enkelt sammanfatta de två olika angreppssätten kan man säga att hermeneutiken 
genom en subjektiv ansats med de egna erfarenheterna försöker tolka och förstå problemet 
medan det positivistiska synsättet objektivt strävar efter att pröva olika hypoteser på ett 
objektivt sätt enlig Patel & Davidson, (1994). 
 
Eftersom vi kommer att undersöka individens inställning till problemet kan det vara svårt att 
formalisera och skapa logiska regler för hur forskningen ska se ut. Detta medför att ett 
positivistiskt angreppssätt inte känns lämpat för vår undersökning. Det hermeneutiska 
angreppssättet förespråkar i stället tolkning och att man forskar och undersöker från egna 
slutsatser och erfarenheter. Då det positivistiska angreppssättet bygger på en helt objektiv 
ansats krävs det en datainsamlingsmetod som stödjer detta. Eftersom vi anser att vårt problem 
inte är direkt mätbart och därför inte kan fastställas med kvantitativa datainsamlingsmetoder 
blir en hermeneutiskt angreppssätt mer effektivt när det gäller att tolka data. Som forskande 
hermeneutiker kan vi inta både en objektiv och en subjektiv synvinkel på problemet. Vi kan 
med fördel alltså även sätta oss in i hur de individer vi undersöker tänker och efter detta tolka 
de svar vi erhåller. Det hermeneutiska angreppssättet stöder även möjligheten att utifrån vår 
egen förståelse analysera det material vi samlat in. Den urvalsgrupp vi valt oss av för 
genomförandet av intervjuerna kommer vi att diskutera längre fram i metodkapitlet.  
 
Vi har valt att, baserat på tidigare resonemang, praktisera ett hermeneutiskt angreppssätt 
eftersom vår problemställning kräver att vi utgår från egna erfarenheter och att slutsatser 
kommer från tolkningar av data som vi undersökt.  
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2.2 Datainsamlingsmetod 
Enligt Svenning, (2003) är det första som bör beslutas om i en datainsamlingsmetod är 
huruvida den ska vara kvalitativ eller kvantitativ.  Kvantitativ eller hårddata uttrycks ofta i 
siffror, enligt Svenning, och är väldigt precis. Däremot ger hårddata ingen kunskap om 
detaljer och kan inte förklara varför saker ser ut som dom gör. Man bör därför säga att 
hårddatan ger svar på hur många eller hur mycket.  Hårddata strävar efter reliabilitet och 
validitet. Med detta menas att datan ska vara reproducerbar och att det kontrolleras att det som 
avses verkligen mäts på ett korrekt sätt. 
 
Enligt Svenning, (2003) är kvalitativ eller mjukdata mer åt de beskrivande hållet, enligt 
Svenning, där tolkningar och analyser slutligen överlämnas till läsaren av rapporten. Världen 
blir precis så komplex och oöverblickbar som den är i verkligheten när mjukdata används. 
Mjukdata ger mer svar på frågan varför och är mer sensibel. Mjukdata är även mer 
exemplifierbar men strävar inte nödvändigtvis mot att vara reproducerbar. Även mjukdata 
strävar mot validitet. 
 
I vår undersökning kommer vi att använda oss av intervjuer där en kvalitativ metod är mest 
lämplig eftersom vi är mer intresserade av individens fördjupade åsikter än en mängd 
individer som anser något. Denna datainsamlingsmetod anser vi skapar en större inblick i 
förståelsen för individens situation och hans eller hennes attityder. Vi tror inte att en 
kvantitativ insamling av data skulle ge lika insiktsfulla svar utan den skulle enbart visa om 
individernas tycker si eller så och inte varför. Vår förhoppning är att vår studie om individens 
attityd angående den nya tekniken RFID kommer att underlätta för att i framtiden se lösningar 
och skapa möjligheter. För att kunna fullfölja detta syfte krävs en mer kvalitativ data som tål 
att synas under ytan och kan svara på frågorna varför och hur istället för hur mycket.  Våra 
primärdata kommer att bestå av intervjuer av utvalda individer. Dessa intervjuer kommer att 
utgöra vår empiri och tillsammans med data från litteraturstudien utgöra grunden för vår 
tolkande studie. 

2.2.1 Litteraturstudie 
För att studera ämnet djupare har vi i denna studie använt oss av en stor del känd data 
(tidigare kända teorier. Det är viktigt att kontrollera källans trovärdighet vid användandet av 
denna typ av data. Detta kan göras genom att man undersöker författaren och de tidigare 
material denna har publicerat samt de recensioner denne har fått. I denna studie skapas en 
grund att stå på samt en förståelse för det ämne vi avser diskutera i rapporten. Böcker och 
rapporter vi studerat inom ämnet behandlar RFID teknologin, integritetsbegreppet i samband 
med ny teknik och hur acceptansnivån i fråga om införandet av ny teknik ser ut för olika 
grupper inom samhället. För att hitta material att studera har vi använt oss av böcker från 
Luleå tekniska universitets bibliotek samt sökt i olika artikeldatabaser. De databaser vi 
huvudsakligen hämtat material ifrån är ACM digital library och emerald. För att hitta 
intressanta artiklar har vi använt oss av ett flertal sökbegrepp på Internet. De begrepp som 
genererade de bästa träffarna var: RFID, RFID teknologi, RFID integrity, IT integrity, 
positionering. För att få en djupare förståelse för ämnet har vi även studerat hur befintlig 
teknologi uppfattats av individen ur integritetssynpunkt. Ett bra sätt att hitta litteratur, 
speciellt inom områden som är nya och det inte finns skrivet så mycket om, är att se på 
texternas referensdel för att på så sätt få fram ytterliggare material.    

2.2.2 Intervjuer  
När man skall göra en intervjustudie bör man först sätta sig ner och tänka efter varför man vill 
göra det och vilka motiv man har. För att genomföra en reflexiv intervjustudie så krävs det en 
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hel del av den som gör undersökningen som person och inte bara som intervjuare och 
undersökningsledare. Det är bland annat viktigt att låta sig bli indragen i sin undersökning 
eller forskningsfråga enligt Thomsson, (2002), detta tycker vi ytterligare borgar för 
användandet av ett hermeneutiskt synsätt. 
 
Enligt Thomsson, (2002) har det ofta framhållits att det är forskningsfrågan och syftet som 
skall avgöra metodvalet. I verkligheten är det dock så att frågan och metodvalet är nära 
kopplade till varandra och till intresseinriktningen hos den som skall göra undersökningen.  
 
I vårt fall var frågan att studera hur individens integritet påverkas av införandet av RFID 
teknologi i vardagen. Detta var en fråga som i våra ögon krävde tolkande intervjuer. Vi såg 
främst två anledningar till att välja denna typ av intervju. Den första anledningen var att vi 
inte visste tillräckligt mycket om området varvid en enkätundersökning inte var möjlig. Den 
andra anledningen var att vi vill höra individens egna ord och beskrivningar och styra 
respondenten så lite som möjligt med ledande frågor. På vissa frågor tvingades vi dock att 
styra respondenterna eftersom vi ansåg att de inte skulle diskutera och relatera de områden 
som vi var intresserade av. Vi försökte alltid att få respondenterna att diskutera utifrån en 
fråga ställt på en högre nivå. Där vi kände att respondenterna inte förstod eller kom in på de 
områden vi var intresserade av tvingades vi att ställa en fråga ur manuskriptet. 
 
Enligt Thomsson, (2002) är ett av syftena med en intervjustudie kan vara själva samtalandet 
och reflekterandet kring en specifik situation i syfte att förstå. Det går aldrig att hävda att de 
resultat som man vill ha en god kvalité på kommer att vara objektiva, sanna och fastslagna. Ur 
dessa är det dock möjligt att bygga upp intressanta teoretiska resonemang samt att få fram 
beskrivningar som är möjliga för andra att förstå och reflektera vidare över. Den 
förståelsegrundande forskningen syftar med andra ord vare sig till verifiering eller till 
falsifiering. Ett nyckelbegrepp för den signifikativa sanningen är tolkning. Den som vill veta 
något om kvalitén på den förståelsegrundande och tolkande forskningens resultat måste alltså 
granska tolkningarna och deras uppbyggnad. 
 
Syftet med vår intervju är att identifiera olika personers upplevelser och tolkningar kring det 
område vi studerar. Vi tror även att det kan krävas kompletterande frågor för att klarlägga och 
ge nyanser till vårt ursprungliga intervju manus. Eftersom intervjuerna innehåller frågor som 
gäller attityder om individens personliga integritet har vi valt att låta intervjurespondenterna 
förbli anonyma. Vi ser inte heller något intressant i att kunna förknippa våra svar med en 
specifik individ. För att intervjufrågorna skall ge ett kvalitativt och rikt svar fokuserat mot det 
område som vi är intresserade av har vi genomfört testintervjuer i tre omgångar och 
fortlöpande förfinat vårt intervjumanuskript.  

2.2.3 Val av intervjurespondenter 
För att kunna genomföra vår kvalitativa fallstudie bör vi vara noga med intervjufrågornas 
natur. Vad som gör en undersökning till en fallstudie är beslutet att inrikta undersökningen 
mot ett visst exempel. Detta kan till exempel utgöras av en individ, en grupp, en händelse eller 
ett begrepp. En nyckelfråga när man skall bestämma analysenhet är att man måste avgöra vad 
det är man vill kunna säga något om när undersökningen är klar säger Merriam, (1994). I vårt 
fall utgörs analysenheten av integritetsbegreppet i samband med befintlig teknologi samt i 
samband med ett införande av RFID teknologi.  
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Då vi först bestämde oss för en fråga kommer denna att styra avgränsningen av det system 
som satts i fokus. Anledningen till att vi valt detta alternativ är att vi ville ha svar på en 
specifik fråga hellre än att undersöka ett specifikt systems uppfattningar. 
 
Enligt Merriam, (1994) finns det två grundläggande typer av urval sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Båda har kommit till användning vid fallstudier men icke-
sannolikhetsurval är den metod som har använts främst vid kvalitativa fallstudier. Skillnaden 
mellan dem är att det i sannolikhetsurval går att för varje element i populationen specificera 
sannolikheten för att det kommer att inkluderas i urvalet. Medan det i icke-sannolikhetsurval 
inte finns något sätt att beräkna sannolikheten för varje enskilt element för att komma med i 
urvalet och ingen försäkran om att varje element har någon chans att i överhuvudtaget 
inkluderas. Den urvalsstrategi som därför är den lämpligaste för kvalitativ forskning är alltså 
icke-sannolikhetsurval där de två vanligaste formerna är målinriktat eller ändamålsenligt 
urval. Ett målinriktat urval baseras på antagandet att forskaren önskar upptäcka, förstå och få 
insikt. Därför måste urvalet utföras på ett sådant sätt att det blir så lärorikt som möjligt. Det 
ändamålsenliga urvalet kräver en beskrivning av kriterierna, basen eller normerna som krävs 
för att enheterna skall inkluderas i undersökningen.  
 
Målinriktat urval 

• Extremt 
eller 
avvikande 

• Typiskt 
• Maximal 

variation 
• Kritiskt 
• Politiskt 

viktigt 
eller 
känsligt 

 

Ändamålsenligt 
urval 

• utgångsgrupp 
• kvot 
• nätverk 
• extremt 
• typiskt 
• unikt 
• personlig 

kännedom 
• idealt 
• jämförelse 

 
tabell 1 Strategier för icke-sannolikhetsbaserat 
urval. 

 
När forskaren beslutat sig för att genomföra ett så kallat ändamålsenligt urval kan ett flertal 
olika strategier vara lämpliga för att identifiera urvalsgruppens kriterier (se tabell 1). Ett av 
dessa kriterier är så kallat typfallsurval. I typfallsurvalet utvecklar forskaren en 
egenskapsprofil för det genomsnittligga fallet och söker sedan reda på en konkret individ som 
passar in på detta.   
 
Eftersom vi kommer att beskriva kriterierna för att en individ skall inkluderas i 
undersökningen passar det ändamålsenliga urvalet oss bäst. I det ändamålsenliga urvalet har 
vi identifierat typfallsurval som en lämplig strategi. Detta har vi baserat på att vi i denna 
strategi har möjligheten att söka individer som uppfyller de kriterier vi anser viktiga för 
studien. 
 
De kriterier som vi vill att våra intervjurespondenter ska uppfylla är att de är flitiga användare 
av befintlig teknik. Med detta menar vi dagligt användande av mobiltelefon och kreditkort. 
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För att identifiera dessa användare tog vi hjälp av redan utförda studier inom området utförda 
av Lidell, (2003a; 2003b).  
 
Dessa studier visade användandet av mobiltelefoner för människor i olika åldrar. Vi drar 
slutsatsen av studierna att användandet av mobiltelefoner är störst i åldrarna 15-29 år. Att vi 
inriktat oss på denna målgrupp beror på ett flertal faktorer. Denna åldersgrupp är den första 
som växt upp med mobiltelefonen som en del av vardagen. Åldersgruppen är dessutom 
mottaglig för innovativa lösningar och intresserad av ny teknik till skillnad mot personer i en 
äldre åldersgrupp. Eftersom åldersgruppen är mycket vana användare av dagens teknik samt 
har ett öppet förhållningssätt blir inte steget så stort att anamma ny teknik. Denna åldersgrupp 
har även en stor köpkraft inom detta område och kommer i framtiden att utgöra den viktigaste 
målgruppen för de nya produkterna Forsberg & Leuchovius, (2001). Baserat på detta sätter vi 
våra demografiska kriterier för vår urvalsgrupp till att de personer som intervjuas skall 
befinna sig inom intervallet 19 -29år. Detta eftersom vi anser att personer under 19 år inte 
uppfyller vårt sista kriterium som vi diskuterar i punkt 2.2.4.  

2.2.4 Adaptionsprocessen 
När en ny teknologisk innovation introduceras på marknaden kommer det att ta olika tid för 
olika individer i samhället att ta till sig den. Det kommer istället att finnas tidiga pionjärer så 
kallade innovatörer samt early adopters som snabbt kommer att ta till sig ny teknologi, men 
det kommer även att finnas de som är mer skeptiska så kallade laggards. Baserat på en 
undersökning av ett stort antal studier angående innovationsspridningskurvan (diffusion 
innovation) presenterade Rogers, (2003) en metod för kategorisering av för hur snabbt 
konsumenter tar till sig en ny innovation.  
 
Det första Rogers, (2003) observerade var att tiden som krävs för att ta till sig en ny 
innovation följer en klockformad kurva. Baserat på denna iakttagelse föreslog Rogers en 
indelning av hur snabbt olika konsumenter tog till sig en ny innovation. Denna indelning sett 
över förfluten tid ser ut enligt följande. 
 

• Första     2,5% kallas ”innovators” 
• Följande 13,5% kallas ”early adopters” 
• Följande 34% kallas ”early majority” 
• Följande 34% kallas ”late majority” 
• De sista 16% kallas ”laggards” 
 

Rogers, (2003) identifierade vidare att de två första kategorierna (innovators och early 
adopters) mest var intresserade av den nya teknologin och prestandan på de nya 
innovationerna. De efterföljande kategorierna var mer intresserade av nya lösningar och 
bekväma produkter.  
 
Enligt diffusion of innovation är de första som anammar nya produkter så kallade innovators 
och early adopters. Dessa två grupper är otroligt viktiga för att få ut ny teknologi på 
marknaden. Detta är anledningen till att vi anser att early adopters är en intressant 
intervjugrupp. Individerna i denna grupp har generellt sett fler års utbildning än individerna i 
de andra grupperna. Individerna i denna grupp har även ett större intresse för nya innovationer 
och ny teknik enligt Rogers, (2003). Detta faktum är en viktig faktor i vår undersökning då 
RFID i dagsläget inte är så välkänt begrepp. Vi tror därför att individer i denna grupp har 
större intresse och lättare att sätta sig in i vad den nya tekniken är och hur den fungerar och 
därför enklare kan se fördelar och nackdelar.  
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En ytterligare anledning till att vi valt respondenter enligt dessa kriterier är att vi anser att de 
genom att ha lätt för att ta till sig ny teknik samt är intresserade av området kommer att lättare 
kunna sätta sig in i den undersökning och situation som vi är intresserad av att studera. Vi 
antog att eftersom RFID är ett så pass nytt begrepp så skulle vi oavsett vem vi intervjuade 
vara tvungna att ge dem en kortare introduktion till området. Vi ansåg då att personer inom de 
kriterier vi satt upp i och med en bredare teknisk kunskap lättare skulle ta till sig 
informationen. Det skulle även medföra till att vi inte behövde förklara tekniken lika ingående 
och på så sätt styra respondenterna i sin svar än om de inte hade något som helst intresse i ny 
teknik. 
 
Med hjälp av ovanstående ställer vi upp de kriterier som gäller för våra intervjurespondenter. 
 
För deltagare i vår intervju undersökning krävs alltså: 

• Dagligt användande av mobiltelefon och kreditkort 
• 19 -29 års ålder 
• Studerande på universitet eller högskola 

 
Vi har tänkt oss att tillfredsställa dessa kriterier genom att börja med inledande frågor där 
respondenten genom att besvara dessa kvalificerar sig som giltig medlem i intervjugruppen. 

2.2.5 Hur hittar man deltagare 
Enligt Thomsson, (2002) är ett praktiskt problem som uppstår vid inledningen av en 
undersökning är problemet med att hitta lämpliga respondenter. Skall man bara slumpmässigt 
välja någon på stan eller skall man rikta sig mot ett företag eller alternativt en förening. Hur 
vet man att de intervjurespondenter som hittas verkligen kommer att svara på de frågor som 
man är intresserad av och kan bidra med intressanta åsikter? En metod som kan användas är 
den så kallade snöbollsmetoden. Denna metod går ut på att fler personer än vad man har för 
avsikt att intervjua kontaktas till exempel genom ett stormöte eller en rundringning. Oftast 
känner dessa människor ytterligare personer som i sin tur kan vara intressanta för den 
undersökning som skall genomföras. På detta sätt erhålls tillgången till ett kontaktnät som är 
större än det egna kontaktnätet. Med hjälp av denna breda sökmetod kan ett mer 
ändamålsenligt urval ske det vill säga först samlas en stor mängd möjliga deltagare in via 
snöbollsmetoden och därefter görs ett ändamålsenligt urval där intressanta faktorer som kan 
vara viktiga i studien kan avgöra vilka som kan komma att intervjuas.  
 
För vår studie har vi gjort rundringning till ett antal personer som vi vet klassificerar sig inom 
urvalsgruppen samt visat sig vara intressanta. Vi har därefter låtit dessa personer komma med 
förslag på möjliga intervjurespondenter. Bland dessa sammanställde vi en lista för de 
deltagare som uppfyllde de urvalskriterier som gäller för vårt strategiska urval. Vi fick ur 
denna lista 13 respondenter som uppfyllde de kriterier vi satt upp. Vi intervjuade dessa i tur 
och ordning men efter 5 intervjuer kände vi att vi inte fick några nya åsikter och bestämde oss 
därför för att det räckte.   

2.3 Analysmetod 
Det finns ett antal olika analysmetoder för hanteringen av insamlad data. För att hitta den 
metod som vi ansett vara mest lämpad för vår undersökning har vi först sållat bland 
metoderna för att sedan jämföra de vi tyckt vara mest lämpade för analysen av vårt material. 
Den metod vi beslutat oss för att använda är reflexiv systematisk analys där vi valt ut de delar 
vi funnit passande. 
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2.3.1 Transkribering av insamlad data 
För att kunna genomföra en analys måste man ha någon slags rådata att börja med. I en 
intervjustudie är det intervjuerna som för det mesta utgör dessa så kallade rådata. Rådata får 
inte förstöras utan måste arkiveras för framtida verifiering eller undersökning. För att kunna 
arbeta med intervjuerna i analysen måste dessa transkriberas och bli till datafiler och 
papperskopior. Man bör tänka på att en timmeslång intervju kan bli ungefär trettio sidor lång 
och bör därför ta i beaktning den tid det tar att transkribera denna. Man bör dock tänka på att 
det inte alltid är motiverbart att transkribera hela intervjun detta betyder att man bör lyssna 
igenom intervjun först och sedan bestämma hur varje intervju bör transkriberas. Det bör 
bestämmas hur exakt intervjun skall återges när den transkriberas i vissa intervjuer är det 
intressant att få med individens minsta suck medan det i andra endast kan vara intressant att få 
med själva innehållet (Thomsson, 2002). 
 
För att kunna analysera våra primärdata måste dessa samlas in och transkriberas. Till 
intervjuerna har vi tänkt använda oss av en minidisc för att samla upp rådata. Fördelen som vi 
ser med minidisc är det möjliggör en kapitelindelning efter varje fråga. Detta gör att det blir 
lättare att lyssna igenom och överföra materialet till papper. Med hjälp av minidisc blir det 
också enkelt att överföra ljudfilerna till dataformat. Det gör det enkelt att lagra och hitta bland 
ljudfilerna när de börjar bli många. Den princip som vi tänkt använda oss av vid 
transkriberingen till pappersformat är en sammanfattande och tolkande transkribering. Vid 
denna transkribering återges inte det exakta talspråket till exempel pauser och suckanden. 
Detta gör vi för att göra intervjun klarare, något som medför en rikare tolkning och en mer 
lättläst text. Vi ser heller inget behov att tyda individens talspråk närmare eftersom vi är mer 
intresserade av en individs attityd än individen som person. 

2.3.2 Granskning och läsning  
Enligt Thomsson, (2002) ska, efter genomlyssning av banden, intervjuerna skrivas ut. 
Forskaren bör alltid skriva ut någon intervju själv eftersom detta ger en bra start på 
analysarbetet. Om någon deltagare berättat om något som anses känsligt eller olämpligt bör 
intervjuaren själv skriva ut detta. Efter utskriften börjar en slags granskningsprocess där varje 
intervjuare erhåller en kopia av intervjun. Intervjuaren bör därmed lyssna igenom bandet en 
gång till samtidigt som denna har den utskrivna intervjun framför sig. Under denna process 
kan intervjuaren göra anteckningar och tillägg baserat på minnen från intervjun. I 
granskningen kan även spontana granskningar, tolkningar och förståelse noteras. Efter denna 
process sammanförs dessa kommentarer med noteringar till intervjutexten.  
 
I vårt fall kommer vi att lyssna igenom intervjuerna tillsammans för att göra 
minnesanteckningar och noteringar i materialet. Dessa anteckningar kommer sedan att 
sammanföras med intervjutexten när denna skall analyseras. 

2.3.3 Tolkning 
Enligt Thomsson, (2002) kan den som gör en undersökning välja att acceptera eller reflektera. 
Med reflektion utgår forskaren ifrån att ingenting är definitivt eller självklart. Den som vill 
använda sig av reflektion i sin undersökning strävar efter att göra en eftertänksam studie där 
problemet återspeglas och ses ur olika vinklar. Forskaren söker efter olika orsaker på de 
resultat och tolkningar han återfinner i sin studie. På ett praktiskt plan innebär detta att en 
reflexiv undersökning inte kan stödja sig på en teori eller påstå att empirin talar för sig själv. 
Den som utför studien, till exempel forskaren, har en begränsning i möjligheterna att finna 
intressanta idéer att använda vid tolkningarna av studien. Det är viktigt att ha många tankar 
och idéer, dock får ingen av dessa agera för styrande på arbetsprocessen. Vid en reflexiv 
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studie är det viktigt att reflektera över de personliga aspekter som forskaren har. Exempel på 
dessa aspekter kan vara kön, religion och ålder.  
 
Då vår tolkning inte helt kan stödjas på teorier enligt den reflexiva analysen kommer vi att 
sträva efter att applicera flera olika idéer och tankar. Detta gör vi för att ge en så rik tolkning 
som möjligt. Då vi båda sedan tidigare är intresserade av området tror vi att detta kommer att 
hjälpa oss att generera idéer för tolkningsprocessen. Genom att sätta oss in respondentens 
tankar och situation tror vi att vi förhindrar risken att låsa oss inom vissa tankebanor och kan 
angripa materialet med ett öppet sinne.  

2.3.4 Öppenhet och ärlighet 
I en tolkande och reflexiv undersökning ligger vetenskapligheten i tydligheten. Det gäller att 
som forskare ställa höga krav på sig själv vad gäller redogörelsen av undersökningen för sin 
egen förståelse. Reflexivitet är inget annat än ett vetenskapligt krav på fullständig insyn i 
undersökningen och det metodologiska grundantaganden som den grundar sig på. Eftersom 
att ingen observation eller datainsamling av något slag kan vara objektiv och att det därför är 
bättre att tydliggöra de teorier och antaganden som man lutar sig mot. Det är viktigt att vara 
tydlig under själva arbetet, men till viss del handlar det om en tydlighet som även den som tar 
del av undersökningens skall kunna se. Det är viktigt att forskaren under utförandet av studien 
ifrågasätter sig själv, sin egen roll, sitt uppsåt, sina intentioner och sin egen betydelse. 
Någonting många reflexiva forskare sätter stor vikt vid är förståelsen. Med utgångspunkt i 
hermeneutiken som den tillämpas inom samhällsvetenskapen menar man att det är nödvändigt 
att använda sig av tidigare kunskaper och av fördomar för att överhuvudtaget kunna förstå vad 
det är man ser. Utan förhandsuppfattningar och fördomar finns ingen kunskap det är därför 
bättre att lyfta fram dom och erkänna deras existens. Inte ens naturvetenskapens lagar är fria 
från förhandsuppfattningar om sakers tillstånd till exempel gällande konstruktioner och 
konversationer (Thomsson, 2002).  
 
Vår strävan i denna studie är att redogöra den på ett tydligt sätt samt uppmuntra konversation. 
Den reflexiva analysen kräver en fullständig insyn i de metodologiska grundantaganden som 
görs och detta är givetvis en självklarhet för oss i vår studie. Då vi ej tror att denna studie kan 
genomföras helt objektivt blir det mycket viktigt att redovisa de teorier och antaganden som 
vi använder oss av. Vi har insett att det är av största vikt att beakta de tidigare kunskaper som 
vi har och inse att dessa samtidigt som de styr oss också hjälper oss att göra vår tolkning. 

2.3.5 Lodrät och vågrät analys 
När den reflexivt systematiska analysen skall genomföras behandlas varje intervju med största 
möjliga respekt. Det innebär att varje intervju ses som ett eget verk och analyseras för sig. Det 
borde ses som en omöjlighet efter vad som tidigare redogjorts om reflektion i denna rapport 
då kunskaper och erfarenheter erhålls från tidigare gjorda intervjuer i undersökningen. Det 
som bör beaktas är att varje analys av en intervju är del i någonting större det är en pusselbit i 
förståelseutvecklingen som är viktig i reflexivt sammanhang. Trots detta faktum bör varje 
intervju analyseras var för sig då det är något som är värt att beakta. För att avgöra 
ordningsföljden i intervjuanalysprocessen bör analysordningen väljas med omsorg och 
reflexion (Thomsson, 2002). 
 
Efter att intervjuerna har gåtts igenom var för sig analyseras nu olika frågor och fenomen 
tvärs över intervjuerna. Det kan röra sig om gemensamma ämnen som till exempel har 
klargjorts genom kodning. Denna typ av analys kallas för vågrät analys och man kan med 
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fördel här klippa ut den textmassa som behandlar samma frågor och fenomen så att när 
analysen genomförs blir det möjligt att bara fokusera på en enskild fråga (Thomsson, 2002).   
 
Vi delade in intervjuerna i fördefinierade teman vilket inte stöds av den reflexiva 
analysmetoden. Anledningen till detta var att vi skulle diskutera mer än en situation det vill 
säga inte bara integritetsbegreppet. Om vi bara låtit individerna diskutera fritt upplever vi att 
vi gått miste om att höra hur de relaterade denna till ny teknik. Vi har dock använt den 
reflexiva analysen inom kriterierna för att finna teman och samband mellan de olika 
intervjurespondenternas svar. 

2.4 Metoddiskusion 
För att kunna kontrollera en studies kvalitet bör man ha klart för sig vad begreppen 
trovärdighet och generaliserbarhet står för samt hur dessa bör användas säger Thomsson, 
(2002). Den som granskar bör dock inte stanna vid detta utan bör även söka ännu djupare i 
studien och granska riktigheten i de tolkningar som forskaren gjort. Hur ska man kontrollera 
om en studie är riktig? Om forskaren inte genomfört studien för att beskriva en objektiv 
sanning och om denne hävdat att allt som är studerat bygger på tolkningar är det viktigare att 
granska rimligheten i tolkningarna än riktigheten i resultatet. Rimligheten i en tolkning 
bedöms genom en kritisk genomlysning och i dialog med de argument som den tolkande 
studien ger.  
 
Enligt Thomson, (2002) kan man säga att en god tolkning kan kännetecknas av tre saker: 
intern konsistens, ett logiskt tolkningsmönster samt skapa en förståelse för läsaren. Med intern 
konsistens menas att tolkningen bör hålla för att ifrågasättas av andra tolkningar och 
argument. Att tolkning måste vara logisk är viktigt eftersom en tolkning som innehåller 
motsägelser inte bli särskilt trovärdig. För att det i huvudtaget ska vara meningsfullt att 
genomföra en tolkning bör denna var begriplig för den eller de personer som ska förstå den. 
Till sist bör man även tänka på att en tolkning bör tillföra något nytt, eftersom varje tolkning 
sker i en ny historisk situation.  
 
En god tolkning kan sammanfattas med följande citat: 
 
”Läsaren ska övertygas med hjälp av olika argument om att den förståelse som erbjuds inte 
bara är möjlig, utan att den till och med är den för närvarande överlägsna och intressantaste 
förståelsen av det studerade fenomenet.” (Thomson, 2002, s 35) 
 
För att vi i denna uppsats ska kunna uppvisa en god trovärdighet har vi tänkt använda oss av 
tidigare kända metoder. De kända metoderna har vi sedan beskrivit var för sig samt beskrivit 
hur vi behandlat varje del. Vi tänker även vara noggranna med att beskriva hur våra egna 
värderingar kunnat påverka arbetet med rapporten. Vår förhoppning är att detta ska öka vårt 
arbetes trovärdighet. Rimligheten i våra slutsatser och resultat kan kontrolleras genom att 
studera den analys och diskussion vi genomfört under processen som lett fram till resultatet. 
Vår förhoppning är att vi genom vår analys följt ett logiskt tillvägagångssätt och på detta sätt 
förenklat och ökat läsarens möjlighet till förståelse.  
 
Under intervjuerna har vi försökt att hålla frågorna på ett så generellt plan som möjligt utan 
att styra respondenterna alltför hårt. Vi har styrt in respondenterna att diskutera 
integritetsbegreppet relaterat till tre olika områden. Eftersom att RFID teknik är ett så pass 
nytt område så valde vi att ge alla respondenter en kort introduktion i området RFID teknik 
och dess tillämpningar. Vi tror inte att denna introduktion styrde respondenternas svar 
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eftersom vi höll beskrivningen på en mycket generell nivå. Följden av detta tillvägagångssätt 
anser vi vara en kvalitetsmässig bättre data som tillåtit en rikare analys. Utan denna förklaring 
tror vi att vår undersökning skulle blivit mycket svårare att genomföra. Om vi inte hade 
kopplat våra samtalsämnen mot integritet tror vi respondenternas svar hade blivit mer 
fokuserade mot tekniska tillämpningar. Vi valde även att relatera integritet mot ett område 
som var okänt för respondenterna (RFID) eftersom vi var mycket intresserade av att se hur 
individer uppfattar ett sådant område.  
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3 Teori 
I teoridelen definieras de begrepp som är viktiga för förståelse av den vetenskapliga studie 
som genomförts. Detta görs för att beskriva det viktiga ramverk som sedan används för att 
kunna genomföra en analys av det empiriska materialet.   
 
De begrepp som vi tycker kräver vidare förklaring för att ge läsaren tydligare bild över 
rapportens kärna är begreppen Integritet, RFID, positionering, och förändringsmotstånd. 

3.1 Integritet 
Vad är egentligen personlig integritet? 
Personlig integritet är ett svårfångat begrepp och det finns ingen bra allmängiltig definition. I 
Svenska Akademiens ordlista ges förklaringen ”orubbat tillstånd, oförkränkthet, 
självständighet, oberoende”. Enligt Ström, (2003) är egentligen termen i sig lite olycklig 
eftersom den är för bred. Integritet sägs det till exempel att en person har om han vågar stå 
upp för sina åsikter. En av de mest lättbegripliga definitionerna av integritet gavs på 1890-
talet av Louis Brandeis domare i USA. Han tyckte att det handlade om:  
 
”Individens rätt att bli lämnad i fred” Ström, (2003) 
 
Ström, (2003) säger också att en mer formell beskrivning kan hämtas från den brittiska The 
Calcutt Committee där den första rapporten angående integritet definierade den som: 
 
”Individens rätt till skydd mot intrång i hans eller hans familjs  personliga liv eller 
angelägenheter, med direkt fysiska medel eller genom publicering av information.” Ström, 
(2003) 
 
Rätten till skydd mot intrång i personligt liv eller angelägenheter betyder också att individen 
måste få behålla känslan av kontroll över sig själv och sin närmiljö. Hon får inte fråntas sitt 
personliga ansvar. Det är därför det upplevs som integritetskränkande om till exempel skulle 
fjärrstyras så att den inte går fortare än gällande hastighetsbegränsning. Detta är ett exempel 
på integritetskränkning trots att inga personuppgifter sprids. Detta leder till slutsatsen att den 
personliga integriteten är starkt sammankopplad med den personliga friheten (Ström, 2003). 
 
Det finns fyra olika sorters integritet enligt Electronic Privacy Information Center. Det första 
är informationsintegritet, det vill säga hur information om individen hanteras. Det andra är 
kroppsintegritet och med det avses den fysiska behandlingen av individen. Det tredje är 
kommunikationsintegritet, till exempel telefon, e-post och brev. Det fjärde och sista är 
territoriell integritet, integritet inom vissa revir till exempel bostaden och arbetsplatsen 
(Ström, 2003). Vi är intresserade av hur individerna diskuterar kring informationsintegritet 
och territoriell integritet och kommer därför endast utreda dessa begrepp relaterat till hur 
individerna ser på saken.  
 
Ström, (2003) säger att personlig integritet är viktigt i alla fall i den västerländska kulturen 
och detta kan tydas i artikel 12 i de mänskliga rättigheterna. 
 
”Ingen skall vara föremål för godtyckliga intrång i integritet, familj, hem eller 
korrespondens, inte heller på angrepp på hans heder eller rykte. Alla har rätt till lagens skydd 
mot sådana intrång eller angrepp.” Ström, (2003) 
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Enligt Siepel, (1997) som är en välkänd debattör inom området integritet så är begreppet 
personlig integritet mycket svårt att definiera. Detta har sin grund i tre olika orsaker, personlig 
integritet är subjektiv beroende på vad en viss individ upplever som obehagligt, lagstiftning 
om personlig integritet är i de flesta fall väldigt svår att tolka eftersom uppfinnandet av ny 
teknik är snabbare än lagstiftningen samt slutligen så avgörs vad intrång i personlig integritet 
är av en viss grupps attityder samt politikers beslutsfattande. 
 
Enligt Ström, (2003) är det viktigt att slå fast att integritet är en rättighet som inte behöver 
motiveras. Det finns dock vissa tillfällen då det finns behov av att göra intrång i den 
personliga integriteten. Till sist måste man konstatera att individens rätt till integritet inte är 
total då skulle ett modernt samhälle helt enkelt inte fungera. Exempelvis skulle ett samhälle 
med total integritet inte tillåta någon som helst lagring av personlig information eller 
förmedlande oavsett vilka andra värden som står på spel.  
 
Enligt Dahlberg, Ljungberg, Sanneblad, (2002) så kan alla system som stöder 
informationsdelning av informell kommunikation uppfattas som störande av den personliga 
integriteten. Ett exempel är att ju mer information som läcker ut från en individs arbetsplats 
desto större är risken för intrång i privatlivet. Exempelvis sprids information angående 
personuppgifter lätt på en arbetsplats vilket gör det lättare för eventuella kriminella att lättare 
komma åt individen i fråga. I det stora hela gäller det faktum att ju mer information som 
lagras och sprids om en individ desto större är risken att denna information hamnar i orätta 
händer. 
 
Vad vi i det här sammanhanget menar är integritet i betydelsen av det engelska ordet privacy, 
som är innehållsmässigt besläktat med ordet privatliv. Ett exempel som (Ström, 2003) ger är 
att man stänger toalettdörren för att få privacy det vill säga en privat sfär utan insyn och det 
beskriver bättre vad integritet handlar om.  
 
Enligt Berglund & Sjödin, (2004) Tycks ny kunskap och ny teknologi påverka varje mans liv 
med en ständigt ökande kraft. Det kommer inte som en överraskning att vårt samhälle 
försöker använda den nya tekniken på ett så effektivt sätt som möjligt och samtidigt försöker 
hindra att den används i felaktiga syften. På grund av detta tycks integritetsfrågor bli allt mer 
aktuella beroende på att allt mer information tillgängliggörs i det moderna samhället. På 80-
talet diskuterades det en hel del om hur den personliga integriteten skulle påverkas i framtiden 
i och med ett införande av ny teknik. Denna diskussion har tystnat trots att integritetsfrågorna 
borde vara ännu aktuellare i dagens läge. 
 
Personer som t.ex. journalister, politiker och forskare borde behandla dessa frågor på en högre 
nivå, problemet är dock att dessa människor inte alltid hänger med i den snabba 
utvecklingstakt som pågår i dagens samhälle. Speciellt vissa frågor aktualiseras väldigt sällan 
t.ex. för vem kommer den nya tekniken att hjälpa mest och vilka kommer att bli lidande av 
eventuella nackdelar. Det man bör tänka på är att ny teknik sällan enbart är nyttig utan ofta 
medför ett antal negativa faktorer. 
 

3.2 Radio Frequency Identification - RFID 
Enligt rfidjournal.com, (2004) är Radio frequency identification, (RFID) eller Smarta chip de 
namn som används i de flesta sammanhang. Det är en gemensamt namn för teknologier som 
använder sig av radiovågor för att identifiera individuella saker. Det finns många olika sätt att 
identifiera objekt med hjälp av att använda RFID teknik, det enklaste och vanligaste är att 
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lagra ett id nummer som identifierar en produkt samt annan viktig information på ett 
mikrochip som är kopplat till en antenn. Mikrochipet och antennen kallas tillsammans för 
transponder eller RFID mottagare. Genom antennen kan mikrochipet skicka 
identifikationsinformationen till en läsare som konverterar de radiovågorna från RFID taggen 
till information som sedan kan skickas till en dator som kan behandla den.  
 
Användningsområden där RFID används redan idag är till exempel märkning av vilda djur, 
automatisk betalning av biltullar, spårning av paket med mera. På senaste tiden har 
tillämpning inom dagligvaruhandeln förekommit i allt större grad. Användningsområden för 
detta är till exempel märkning av produkter för att kunna knyta dessa till en viss kund och på 
detta sätt kunna skicka ut skräddarsydd reklam. 
 
RFID är på inget sätt en ny teknologisk uppfinning. Tidiga implementationer  
av "radiotaggar" utnyttjades redan i mitten av 1960-talet. På den tiden var kostnaderna för 
komponenter och råmaterial väldigt höga och användningsområdena för de på den tiden 
relativt stora sändarna ansågs vara begränsade. Men när priset på RFID taggarna sjunker 
kommer de att kunna användas för att lösa många av de problem som finns med streckkoder. 
Det är möjligt att i en förpackning sätta en RFID tag som då bland annat erhåller högre 
livslängd och hållbarhet än en streckkod samt att mikrochipet kan lagra unika id-nummer för 
varje produkt (rfidjournal.com, 2004).    
 
Enligt rfidjournal.com, (2004) så har många av de företag som har investerat i RFID teknologi 
bara använt dessa system internt och när de varor de handskas med lämnar deras kontroll kan 
chipet inte längre läsas av. Detta är ett av de stora problemen med RFID tekniken nämligen att 
det saknas en gemensam standard och de system som existerar idag är byggda på en egen typ 
av RFID teknik som gör det svårt för andra att utnyttja de investeringar som gjorts. Priset på 
en RFID tag varierar i dagens läge från två kronor till så mycket som trehundrafemtio kronor 
beroende på användningsområde och funktionalitet.     
 
Aktiva RFID chip har ett batteri som används av mikrochipets kretsar och för att sända en 
signal till avläsaren. De passiva chipen har inga batterier istället får de ström från avläsarens 
som skickar ut en elektromagnetisk våg som inducerar en ström i RFID mottagarens antenn. 
De semi-passiva mottagarna använder sig av batteri för mikrochipets kretsar men för att 
kommunicera med hjälp av ström från avläsaren. De aktiva och semi-passiva mottagarna är 
mer användbara för att spåra värdefullt gods men kostnaden för dessa lite högre vilket gör det 
oekonomiskt att använda dem till lågkostnads gods (rfidjournal.com, 2004). 

3.3 Positionering 
Begreppet positionering kommer under detta kapitel att diskuteras ur två perspektiv dels hur 
den gamla tekniken (mobiltelefon och kreditkort), dels den nya tekniken genom RFID 
sändare. 
 
Positionering kan sägas vara ett begrepp med betydelsen att geografiskt bestämma var en 
enhet befinner sig. Vi kommer i denna del endast utgå från positionering rörande 
mobiltelefoner och kreditkort samt RFID sändare och kommer därför endast att fokusera på 
positionering inom dessa sammanhang. 

3.3.1 Positionering med hjälp av mobiltelefon 
Enligt Forsberg et al, (2001) finns det i dagens läge finns ett antal tjänster för positionering 
genom GSM (mobiltelefoni). Positioneringen kan utföras på alla mobiltelefoner som nyttjar 
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GSM nätet. GSM står för Global System for Mobile Communications och är ett kretskopplat 
nätverk för trådlös digital kommunikation. 1991 introducerades GSM i Europa men övergick 
snabbt till att bli en standard som används över hela världen. GSM teknik har traditionellt sett 
använts för röstkommunikation men kan med kompletterande modemteknik även användas 
för dataöverföring. 
 
GSM är uppbyggt av ett antal så kallade basstationer som används för att kommunicera 
digitalt mellan mobiltelefoner i närheten. Varje basstation har ett visst täckningsområde även 
kallat cell. Cellen kan variera i storlek form mellan olika basstationer.  
 
 
 
 
 
   
 
Figur 3.1 Varje GSM mast har ett visst täckningsområde kallat cell. 
 
År 2001 fanns drygt 6 miljoner GSM användare i Sverige vilket medförde att man blivit 
världens mobiltätaste land (Forsberg et al, 2001). 
 
Positionering genom GSM kan fungera på många olika sätt. Den för dagen mest intressant 
(mest exakta och använda) fungerar genom att avståndet till de tre närmaste basstationerna 
mäts för att räkna ut mobiltelefonens position (triangulering). Exaktheten på denna 
positionering beror på cellens storlek samt tätheten av mobilmaster i området. För det mesta 
kan en exakthet mellan 50-150 m uppnås (Forsberg et al, 2001).  

3.3.2 Positionering med kreditkort 
Med kreditkort syftar vi på de kort som benämns bank-, betal- och kreditkort som kan 
användas för betalning. Ett typiskt kreditkort består av ett tunt plastkort som innehåller 
identifierings informations som till exempel en bild, namnteckning eller en personlig kod 
(pinkod). Detta lagras antingen tryckt på kortet eller som information i den magnetremsa som 
kortet har. Kortet tillåter ägaren att handlar med det och för att läsa informationen från ett kort 
krävs det i många fall en speciell kortläsare. Fördelen med kreditkort är att behovet av att ha 
kontanter till hands minskar. Ett av de mest använda kreditkorten i Sverige är Visa kortet och 
det kan användas för att betala direkt i butiken samt att innehavaren till kortet kan ta ut 
kontanter ur en uttagsautomat. Ett Visakort fungerar också i många andra länder än Sverige. 
Vid en onlinebetalning med kortet dras kortet genom en kortläsare för att registrera 
kortnumret. Sedan slår man sin personliga kod och pengarna dras direkt från kontot. I många 
butiker är det möjligt att i samband med ett köp ta ut kontanter och detta görs genom att höja 
köp beloppet. När en transaktion genomförs lagras det bland annat information om vilket kort 
som används, vilken butiken är samt hur stor köpesumman är. (howstuffworks.com, 2004, 
foreningssparbanken.se, 2004) Positionering med hjälp av kreditkort blir möjligt eftersom det 
registreras i vilken affär man handlat ett visst datum och klockslag. Detta medför att individer 
kan knytas till olika platser. 
 
Utfärdandet av så kallade kundkort har ökat lavinartat. Sommaren 2002 fanns enligt 
branschorganisationen Svensk Handel ungefär tusen stycken kundklubbar i Sverige. Att 
kundkorten marknadsförs så hårt av många butikskedjor beror på att de förvandlar anonyma 
kunder till kända kunder. Om varje kund drar sitt plastkort i läsaren för varje köp blir det 
möjligt för butikskedjan att lära känna kunderna. Därmed får butiken tillgång till namn och 

GSM mast 

GSM cell 
(täckningsområde) 
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adress, och information om sålda artiklar kan knytas till den enskilda individen. Detta kallar 
man för Datamining och förhoppning är att genom att samla dessa fakta ska strategiska beslut 
i framtiden underlättas, (Connoly & Begg, 2003). I dagens läge är det mycket stor skillnad 
mellan olika varukedjor om hur mycket information de lagrar om kunderna. Vissa varukedjor 
sparar endast datum och belopp vid köp medan andra sparar allt ner till personnummer. 
Faktum kvarstår dock att eftersom datakassorna registrerar varje enskild vara har butikerna 
rent tekniskt möjlighet att fullt ut realisera en komplett spårning av vad en enskild kund köper 
under en livstid enligt Ström, (2003).  
 
För en förklaring om hur positionering med RFID teknik fungerar hänvisar vi till kapitel 3.2.   

3.4 Förändringsmotstånd 
Enligt Robbins, (2003) är det ett välkänt faktum från ett flertal studier av individer och 
organisationer att människor motsätter sig förändring när det gäller till exempel införandet av 
ny teknik. Ibland kan motstånd mot förändringar vara en god sak som tillför stabilitet det kan 
också funktionella konflikter som kan stimulera till debatter som kan leda till bättre idéer och 
beslut. Ursprunget för motståndet för förändring sägs på individnivå kunna sammanfattas i 
några olika punkter. 
 

• Vana, vi människor är vanedjur och för att filtrera bort och hantera den stora 
komplexitet som livet innebär förlitar vi oss till de vanor vi har. Vana är som ett 
förprogrammerat svar och en förändring innebär för det mesta att vi kommer tvingas 
att ändra på våra vanor. Detta är något som vi inte tycker om och det kan därför vara 
en orsak till att vi motsätter oss en förändring. 

• Rädsla för det okända, människor i allmänhet tycker inte om det okända och en 
förändring står för någonting oklart, otydligt och osäkert. Detta tillskillnad från 
någonting som är känt och därför inte upplevs som osäkert. 

• Säkerhet, de människor som har ett stort behov av säkerhet är mer troliga att motsätta 
sig en förändring eftersom det ifrågasätter deras känsla för säkerhet. 

 
Vidare säger Robbins, (2003) att för att kunna övervinna ett förändringsmotstånd finns det 
också ett antal faktorer som påverkar.  
 

• Kommunikation, förändringmotstånd kan minskas genom att kommunicera ut 
budskapet och hjälpa alla att se det logiska i en förändring. Denna faktor baseras på att 
ett missförhållande och motstånd mot en förändring är dålig kunskap eller dålig 
kommunikation om det inte är så är detta inte en troliga lösning. 

 
• Tillhandhålla support, för att kunna genomföra en förändring kan man genomföra ett    

antal stödaktiviteter såsom utbildning, terapi, rådgivning med mera  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av den empiriska studien genom en presentation av 
intervjuerna som genomförts för studien. 

4.1 Lodrät analys 
Våra intervjuer genomfördes på respondenter i åldrarna 19 -29 år som studerade alternativt 
hade studerat på högskola eller universitet. Vi har valt att presentera intervjuerna genom att 
kategorisera respondenternas svar uppdelat på respektive ämnesområde och fråga. De 
ämnesområden som vi fokuserat på i intervjustudien är befintlig teknologi, personlig integritet 
och införandet av ny teknologi (RFID). Anledningen till att vi valt att presentera vårt material 
på detta sätt är att det ger en bättre överblick och en rikare bild av samt bättre förståelse av de 
svar vi erhållit. Detta medför även att det är lättare för oss att låta våra respondenter förbli 
anonyma. För att behålla kontrollen över intervjuerna har vi rangordnat dem i alfabetisk 
ordning. Det vill säga vi har kallat respondenterna respondent A, B, C och så vidare. 
 
Vi började varje intervju med att försäkra oss om att respondenten uppfyllde de kriterier vi 
satt. Dessa kriterier var som tidigare nämnt att respondenten skulle vara mellan 15- 29 år, 
studera alternativt studerat på universitet eller högskola samt vara dagliga användare av 
mobiltelefon samt kreditkort.  

4.2 Intervjurespondent A 
Studerande på LTU, 23 år gammal. 

4.2.1 Personlig integritet 
Respondent A såg den personliga integriteten som en personlig sfär som var uppdelad i olika 
steg och storlek. Beroende på vem det var så släpptes den personen in olika långt in i den 
personliga sfären. Till exempel myndigheter släpptes inte in så långt medan anhöriga oftast 
släpps in längre. Det är oftast personer som står en nära som släpps in i den personliga 
integriteten.  
 
Respondenten tyckte inte att det var någon skillnad i den personliga integriteten beroende på 
om man befann sig hemma eller på arbetet. Men att kanske inte alla arbetsplatser inbjuder till 
möjligheten att alltid vara lika anonym som i hemmet.  
 
Respondenten trodde inte att det var så stor skillnad i uppfattningen av integriteten beroende 
på individens ålder och status i samhället möjligen kunde den äldre generationen ha en annan 
uppfattning angående integritet baserat på den samhällsbild som var när de växte upp. 
Respondenten fann dagens lagar angående integritet då till exempel PUL som väl fungerande 
trots att denne inte kände till lagen i detalj.  
 
Uppgifter som personnummer eller annan personlig information hanterade respondenten lite 
varierande beroende på vilken situation denne ställdes inför. Internet uppfattades som osäkert 
och respondenten var väldigt restriktiv i utlämnandet av personuppgifter där medan denne 
kände sig säkrare vid utlämnande i verkliga livet då till exempel till föreningar och klubbkort.  
 
När respondenten lämnar ut sina personliga uppgifter skriver denne ibland bara under utan att 
tänka efter vad informationen skall användas till. Även här känner respondenten att det beror 
på vilken situation utlämnandet sker i. Respondenten ansåg att man ibland kanske skulle tänka 
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efter lite mer innan man lämnar ut personliga uppgifter. I dagsläget tyckte respondenten att 
kändes att lämna ut personnumret än telefonnumret. 

4.2.2 Befintlig teknologi – Mobiltelefon och Kreditkort 
På frågan om respondent A visste att denne kan spåras och positioneras genom sin 
mobiltelefon svarade respondenten ja. Respondenten visste också att telia hade en tjänst där 
detta kunde göras, men visste inte i detalj hur detta fungerade. Respondenten hade dock 
kännedom om att genom en registrering av mobiltelefonens nummer kunde vem som helst 
spåra denna.  
 
Respondenten tyckte att det kändes lite konstigt att kunna bli positionerad precis när som helst 
när telefonen var påslagen. Detta upplevdes som störande mot den personliga integriteten. 
Respondenten ansåg att möjligheten till att få vara ensam utan att alla andra kunde ta reda på 
vart man befann sig inte existerade längre om man hade mobiltelefonen med sig. 
 
Respondenten skulle, om denne var medveten om att mobiltelefonen var spårad, stänga av sin 
mobiltelefon oftare för att förhindra detta.  
 
Trots att det kändes lite obehagligt för respondenten att möjligheten fanns att spåra dennes 
mobiltelefon ansåg respondenten att det fanns många positiva saker med detta till exempel vid 
sökandet efter försvunna personer. 
 
Respondenten hade kännedom om att dennes beteende kunde spåras genom användandet av 
kreditkort. Respondenten tycke även här att det kändes lite obehagligt att dennes beteende 
kunde spåras genom analysering av dennes transaktioner och inköp. 
 
Respondenten kände att beställningar och betalningar på Internet var alltför osäkra för 
användandet och utlämnandet av kreditkortsnummer. Respondenten ansåg att det fanns 
möjlighet till säkrare betalningar genom så kallade engångsgenereringar av 
kreditkortsnummer hos till exempel föreningssparbanken.  
 
Respondenten kände att om det fanns möjlighet att begränsa insamlandet och spridningen av 
personuppgifter i samband med handel med kreditkort så skulle respondenten utnyttja en 
sådan möjlighet. Denna funktion var dock inte speciellt viktig för respondenten. 

4.2.3 Införandet av ny teknik - RFID teknologi 
Respondenten kände till uttrycket RFID men var inte insatt i riktigt hur det fungerade i detalj 
samt i vilken utsträckning det användes. Respondent fick sedan läsa vår korta sammanfattning 
på området för att bättre kunna sätta sig in i situationen. 
 
På frågan om en RFID mottagare insydd i kläderna skulle uppfattas som mer störande än 
mobiltelefonen och kreditkortet gjorde i dagsläget svarade respondenten ja. Den motivering 
som respondenten hade var att en mottagare på något sätt kändes som den störde den 
personliga integriteten mer än befintlig teknologi. Respondenten identifierade dock flera 
fördelar för affärerna i form av möjligheten att till exempel lagra information om inköp. 
 
Respondenten ansåg vidare att om RFID mottagare var fästa på de produkter denne köpte så 
skulle möjligheten att kunna stänga av denna mottagare vara mycket intressant. Detta 
relaterade respondenten till att denne inte ville att någon skulle kunna ta reda på information 
genom mottagaren efter det att affären lämnats. 
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Respondenten skulle inte vilja få direktreklam baserad på den information som fanns lagrad i 
mottagaren i de produkter denne hade inhandlat. Om affärerna, med hjälp av denna teknologi 
,kunde öka sina marginaler och på grund av detta hade möjligheten att sänka priserna på de 
produkter man sålde så trodde respondenten att detta kunde locka kunder att köpa dessa.  
 
På frågan om produkter respondenten inhandlat innehållande RFID mottagare skulle vara 
tillgängliga för till exempel polisen att avläsa vid återtagandet av stulna artiklar svarade 
respondenten att detta kunde vara intressant om det rörde sig om lite dyrare artiklar till 
exempel en bärbar dator. I billigare prylar till exempel kläder ville inte respondenten vara 
kopplad till produkterna genom lagrade personuppgifter. Vidare skulle respondenten känna 
sig nästan säker på att RFID mottagarna skulle användas i andra syften än för vad de var 
avsedda för från början. Respondenten funderade på om fördelarna skulle uppväga 
nackdelarna men beslutade sig för att det nog inte skulle kännas riktigt bra med avseende på 
den personliga integriteten. 
 
Respondenten skulle inte vilja att mottagare insydda i kläderna skulle tillåtas användas för till 
exempel spårning av individer som gått vilse med mera. Respondenten ansåg att detta skulle 
kunna missbrukas i för stor grad och på så vis vara mycket kränkande på den personliga 
integriteten.   
 
På frågan om individen kunde tänka sig att operera in ett chip i armen för verifiering av 
identitet till exempel för att slippa bära med sig ID handlingar svarade respondenten att detta 
kändes lite väl extremt. Om respondenten skulle kunna tänka sig detta så måste det utgå 
mycket information samt klassas som mycket säkert. Vidare ansåg respondenten att märkning 
av djur på detta sätt var en mycket bra idé men denne skulle inte kunna tänka sig att göra detta 
på människor, inte ens för att kontrollera var till exempel barn befann sig. 
 
Till sist trodde respondenten att om det ska vara möjligt att införa RFID i vardagen och i 
affärer krävs en stor informationsdelning med kunderna där fullständig öppenhet råder. I 
annat fall så skulle nog många uppleva tekniken som mycket störande avseende den 
personliga integriteten. 

4.3 Intervjurespondent B 
Studerande på LTU, 24 år gammal. 

4.3.1 Personlig integritet 
Respondent B tyckte att personlig integritet handlade om att personliga uppgifter om denne 
inte var offentliga samt att ingen som han inte gett tillåtelse undersöker angående dennes 
privatliv.  
 
Respondenten fann ingen skillnad i den personliga integriteten beroende på var denne befann 
sig till exempel på arbete eller hemma. Den yngre generationen tog mindre allvarligt på den 
personliga integriteten än den äldre generationen enligt respondenten denne såg heller ingen 
skillnad i att olika status skull medföra skillnader i den personliga integriteten.  
 
Utan att ifrågasätta varför brukar respondenten lämna ut sitt personnummer till användning 
vid till exempel studentkåren däremot använder inte respondenten personnumret på Internet. 
Respondenten brukar inte ifrågasätta varför personnummer mobiltelefonnummer behöver 
lämnas ut. 
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4.3.2 Befintlig teknologi – Mobiltelefon och Kreditkort 
Respondenten var medveten om att denne kunde bli spårad genom sin mobiltelefon men 
ansåg inte att detta spelade en så stor roll. Respondenten skulle inte stänga av sin mobiltelefon 
för att undvika spårning. En fördel med denna teknik som respondenten såg var möjligheten 
att spåra brottslingar alternativt försvunna personer.  
 
Respondenten var medveten om att han kunde bli spårad genom sitt kreditkort. Det är 
ingenting som respondenten tänker på speciellt ofta. Respondenten känner sig dock bekymrad 
över att folk skulle kunna följa dennes beteende genom att analysera vilka produkter som 
inhandlas. 
 
Respondenten använder sitt kreditkort väldigt restriktivt rörande Internet och endast på sidor 
som känns säkra. Ett exempel som gavs på dylika sidor var SAS biljettbokning samt 
banktjänster.  
 
Respondenten ansåg att om det fanns en möjlighet att begränsa spridningen av den 
information som lagrades vid till exempel köp med kreditkort så skulle denna möjlighet 
utnyttjas av respondenten för att förhindra spridningen av information om individen. 
Respondenten ansåg att denna typ av informationsregister kändes mycket störande på den 
personliga integriteten. 

4.3.3 Införandet av ny teknik - RFID teknologi 
Respondenten visste inte hur RFID teknik fungerade och fick läsa igenom den förklaring vi 
skrivit om området. 
 
Respondenten upplevde en RFID mottagare som mer kränkande för integriteten än dagens 
befintliga teknologi. Anledning till att respondenten kände så här var att denne ansåg att 
genom en RFID mottagare kunde det i detalj spåras var en person befunnit sig vid olika 
tidpunkter. 
 
Respondenten hade mycket stort intresse i att RFID mottagaren skulle stängas av när affären 
lämnades för att förhindra att någon spårade mottagaren i ett senare skede. 
 
Vidare ansåg att respondenten att denne inte skulle vilja ha direktreklam baserat på RFID 
mottagare från tidigare inhandlade produkter även om respondenten medgav att direktreklam 
är intressantare än vanlig reklam eftersom denna ofta innehåller information om sådant man är 
intresserad av. 
 
Respondent tyckte inte att ett lägre pris på varorna motiverade att affärerna skulle sälja 
produkter innehållande RFID mottagare. Detta var baserat på att respondenten inte vill bli 
spårad av RFID mottagare i något sammanhang eftersom det verkade störande på den 
personliga integriteten.  
 
Om det garanterades att mottagaren inte skulle kunna läsas av någon annan än bara polisen 
och myndigheter så skulle det kännas som om det vore värt att ha en för verifiering av 
rättmätig ägare vid återtagandet av stulna artiklar samt spårandet av försvunna personer.  
 
Respondenten skulle vara orolig att en RFID mottagare skulle användas för andra syften än 
konsumentvaruhandel om dessa infördes i produkter.  
 



 

23 

Idén med att operera in ett RFID chip i armen tyckte respondenten lät som en bra idé om det 
gick att kontrollera vilka som hade tillgång till den.  
 
Till sist ansåg respondenten att denne inte skulle kunna tänka sig att operera in ett RFID chip i 
till exempel ett barn eftersom respondenten ansåg att detta var något som var för kränkande på 
den personliga integriteten. 

4.4 Intervjurespondent C 
Studerande på LTU, 23 år gammal. 

4.4.1 Personlig integritet 
Respondent C när han konfronteras med personlig integritet tänker denne på 
bankkontonummer, personnummer med flera samt att dessa behålls privat och under kontroll. 
Det framkommer också att respondenten finner att den personliga integriteten handlar om att 
bli lämnad i fred och att slippa bli efterfrågad om att lämna ut personuppgifter oftare än 
nödvändigt. Respondenten tycket inte att det fanns någon skillnad den personliga integriteten 
beroende på om denne befann sig på stan eller på arbetet efter lite eftertanke medgav 
respondenten att det kanske var en liten skillnad mellan när man var hemma eller på arbetet. 
Här gav respondenten ett exempel på när denne arbetade i en bar och gästerna frågade om 
personuppgifter, då var respondenten restriktiv med vad som lämnades ut.  
 
När det gällde om hur integriteten upplevdes av olika individer beroende på ålder, status så 
ansåg respondenten att det fanns en viss skillnad. Till exempel personer som är högt uppsatta 
inom samhället trodde respondenten blev mer misstänksamma och värnade mer om den 
personliga integriteten eftersom dessa personer oftare hamnade i utsatta lägen. Åldern trodde 
inte respondenten spelade en så stor roll möjligen kunde äldre generationer känna sig mer 
otrygga eftersom det kändes som att samhällsklimatet känns hårdare nu samt att allting går 
fortare än när de var yngre. 
 
Respondenten kände inte i detalj till den lagstiftning som finns i dagsläget dock upplevde inte 
denne något problem med de lagar som fanns. Respondenten trodde inte heller att det 
behövdes fler lagar för att reglera den personliga integriteten i alla fall inte i dagsläget.  
 
Angående hanteringen av personuppgifter som till exempel personnummer så ansåg 
respondenten att det inte gjorde så mycket hur hanteringen sköttes eftersom att alla har 
möjlighet att få tag i dessa uppgifter i alla fall bara de försöker nog mycket. Respondenten 
kände inte att detta hade så mycket att göra med dennes personliga integritet. Denne brukar 
lämna ut sitt personnummer i de flesta sammanhang men var lite mer försiktig när det gällde 
Internet samt över telefon då dessa medier distanserade kontrollen och kändes osäkrare. 
Respondenten brukade inte ifrågasätta varför personnumret behövdes lämnas ut möjligen 
tänkte och funderades det lite på detta i efterhand. 
 

4.4.2 Befintlig teknologi – Mobiltelefon och Kreditkort 
Respondenten visste att denne kunde spåras och positioneras genom sin mobiltelefon samt att 
detta fungerade genom triangulering mellan de olika mobilmasterna, något som innebär 
många master ger en exaktare position. Respondenten har själv prövat denna funktion och 
tycker att det är en rolig och bra funktion men förklarade ej i vilket syfte. Att bli spårad via 
mobiltelefonen är ingenting som bekymrar respondenten nämnvärt denne anser att detta är 
något man får ta när man använder sig av mobiltelefontekniken. 
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Respondenten tycker att integritet och positionering är två begrepp som är starkt 
sammankopplade. Denne anser vidare att det inte känns bra att bli positionerad utan sin 
vetskap och då givetvis gäller detta personer som man ej gett sin tillåtelse att spåra och 
positionera en. Respondenten tycker inte att det är så viktigt att denne skulle kunna tänka sig 
stäng av sin mobiltelefon för att undvika och bli spårad. Det finns dock en mängd möjligheter 
med att kunna spåra människor via mobiltelefonen, enligt respondenten. Till exempel för 
brottsförebyggande fall samt vid nödsituationer för att lokalisera en person som har gått vilse. 
 
Respondenten känner sig inte bekymrad över att det går att spåra dennes beteende via 
kreditkort. Det känns inte i dagsläget som att detta är något som bekymrar individen eftersom 
att denne anser att det inte finns så mycket intressant att hitta. Respondenten använder sitt 
kreditkort för beställningar på Internet vid enstaka tillfällen. Användningen är beroende av 
vilken hemsida det är som besöks samt hur stor summan är som skall läggas ut. Respondenten 
anser att till exempel Internet sidan för banker känns säkra att lämna ut sitt kreditkortsnummer 
till. 
 
Respondenten anser inte att det känns viktigt med en möjlig att påverka spridningen av 
personlig information vid till exempel ett VISA kort köp. Dock tror respondenten att det finns 
människor som störs av detta och skulle kunna utnyttja en möjlighet att begränsa spridningen.  

4.4.3 Införandet av ny teknik – RFID teknologi 
Respondenten visste inte exakt vad RFID teknik var men hade hört begreppet tidigare och 
fick därför möjlighet att läsa en kort introduktion till området. Denne skulle uppleva en 
mottagare i de produkter denne handlat som mer integritets kränkande än mobiltelefon och 
kreditkort. Respondenten visste dock inte varför denne kände så här om det bara hade att göra 
med en ny teknik eller om det var någonting annat. Det var mycket viktigt för den personliga 
integriteten att den mottagare skulle stängas när man lämnade affären eftersom denne inte 
ville att någon skulle spåra mottagaren. Respondenten ansåg inte att det var intressant att få 
skräddarsydd direktreklam baserat på vad som var inhandlat innehållande RFID mottagare. 
Respondenten känner att denne känner sig väldigt lite intresserad av direktreklam 
överhuvudtaget oavsett av vilken reklam det rör sig om eftersom respondenten anser att man 
skall fatta sina egna beslut rörande inköp. Vidare tyckte inte respondenten billigare med 
villkoret att de innehöll RFID mottagare möjligtvis om mottagaren gick att förstöra och om 
det blev en mycket stor prisskillnad. Respondenten ansåg att dyrare produkter som till 
exempel bilar skulle kunna ha nytta av att innehålla mottagare med uppgifter om individen för 
att kunna användas av polisen för verifiering av rättmätig ägare vidare ansåg respondenten att 
billigare produkter som till exempel kläder kändes som det var för liten utgift för att kunna 
motivera tillgång för myndigheterna och att dessa produkter inte skulle behövas märkas för 
just det ändamålet. Respondenten skulle inte vara orolig att mottagare som användes inom 
konsument varuhandeln användes för andra syften då respondenten inte trodde att det 
någonsin skulle gå att införa. Respondenten tyckte redan att det fanns bra utrustning för att 
spåra individer som gick vilse vilket medförde att respondenten inte tyckte att myndigheter 
skulle ha denna spårningsmöjlighet genom RFID teknik. Respondenten skulle mycket väl 
kunna tänka sig att kunna operera in ett RFID chip i armen för att slippa visa 
identifikationshandlingar. Dock skulle denne inte genomföra en sådan operation förrän det 
kunde garanteras hundra procent säkerhet. Respondenten skulle inte kunna tänka sig att låta 
operera in eller på annat sätt tvinga på sina barn en RFID mottagare eftersom detta var 
alldeles för kränkande på den personliga integriteten. I sådant fall ansåg  respondenten att det 
var bättre att ge barnet en mobiltelefon. 
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4.5 Intervjurespondent D 
Studerande på LTU, 26 år gammal. 

4.5.1 Personlig integritet 
Respondent D ansåg att personlig integritet innebar hanteringen av lösenord och personliga 
uppgifter samt privatlivet på olika plan och inom olika områden. Denne ansåg att det fanns en 
viss skillnad i integriteten beroende på om den var hemma eller på arbetet. På arbete kändes 
det ibland som att det krävdes en större öppenhet i integriteten beroende på arbetsuppgifterna 
samtidigt ansåg respondenten att det fanns arbeten som krävde att man var mer försiktig med 
att lämna ut uppgifter rörande den personliga integriteten exempelvis sekretessbelagda 
arbeten. Respondenten trodde att ålder till stor del påverkade hur integritet upplevs till 
exempel kunde denne tänka sig att äldre personer blir mer störda i sin integritet beroende på 
att samhället ser annorlunda ut dagens läge med informationsspridning och Internet med flera.  
 
Respondenten hade inte någon större överblick på lagarna om personlig integritet till exempel 
PUL. Det svåra med att skapa lagar rörande personlig integritet är att man inte vill tvinga folk 
till beslut angående integritet och ibland känns det som att frihet blir lika med dålig integritet. 
Trots detta anser respondenten att de lagar och författningar som finns i dagsläget fungerar 
bra.  
 
Respondenten känner inte att hanteringen av personuppgifterna sköts med varlighet. Däremot 
är respondenten mycket noggrann med att lämna ut kreditkortsnummer och namnunderskrift 
tillsammans för att undvika bedrägerier. Respondenten anser att personnumret inte känns lika 
kritiskt att lämna ut. När det rör sig om de sammanhang där respondenten brukar lämna ut sitt 
personnummer så brukar denne lämna ut det till exempel till klubbkort och föreningar men 
inte på Internet. Denne tycker inte att det är något problem att lämna ut personnumret till vad 
känner är för gott syfte som till exempel var man bor, om man är död vilket kan vara praktiskt 
för företag att veta så att företag inte skickar sådant som kan uppfattas som stötande efter ens 
bortgång. När det gäller telefon brukar respondenten absolut inte lämna ut sitt personnummer 
eftersom det känns som om kontrollen då är avsevärt mindre än i andra fall. 
 
Respondenten brukar ifrågasätta när denna lämnar ut sitt personnummer och då speciellt när 
det sker via telefon och Internet. 

4.5.2 Befintlig teknologi – Mobiltelefon och Kreditkort 
Respondenten kände till att denne kunde spåras och därigenom positioneras genom sin 
mobiltelefon. Det var ingenting som besvärande eller bekymrade respondenten och denne 
skulle aldrig komma på tanken att stänga av mobiltelefonen för att undgå spårning.  
 
Respondenten relaterade inte positionering som en direkt del av den personliga integriteten 
men tillade efter att ha funderat ytterligare är det nog skiljer sig mellan individerna på denna 
punkt då det för vissa kan vara en del av den personliga integriteten. Men för vår respondent 
var positionering och spårning med mobiltelefon inte en del av den personliga integriteten 
utan denne ansåg att personuppgifter, pengar och tillhörigheter tillhör den personliga 
integriteten. Respondenten såg att det måste finnas flera fördelar med att kunna spåra 
människor via mobiltelefoner till exempel om någon har gått vilse eller är i nöd kan det vara 
bra, sa han.  
 
Respondenten kände också till att dennes beteende kunde spåras genom användningen av 
kreditkort. Detta var inte något som bekymrade respondenten när denne tänkte på det. 
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Respondenten brukar inte använda sitt kreditkort på Internet men har dock gjort det när denna 
har beställt flyg och tågbiljetter via SAS och SJ:s hemsidor. Anledningen till att respondenten 
inte använder sitt kreditkort vid handel på Internet är att denne inte litar på att 
kreditkortsnumret hanteras med varlighet och sekretess.  Respondenten trodde inte att 
information om det denne handlade skulle vara till nytta för någon. Denne kände sig heller 
inte engagerad i att minska insamlingen av information i samband med handel och inte heller 
att minska spridningen av denna. 

4.5.3 Införandet av ny teknik - RFID teknologi 
Respondenten kände från början inte till vad RFID teknologi var. Denne upplevde att en 
RFID mottagare insydd i kläderna skulle kännas mer integritetskränkande än mobiltelefon och 
kreditkort. Respondenten tyckte att det skulle vara bra om mottagaren stängdes av när denne 
gick ut ur affären och såg inget direkt behov av varför den skulle fortsätta vara påslagen. 
Respondenten ville absolut inte ha direktreklam baserat på vad denne handlat innehållande 
RFID mottagare men tyckte att det kunde vara värt med billigare produkter om tekniken 
kunde effektivisera företagens logistik och lagerrutiner. Respondenten tyckte inte att 
mottagarna skulle innehålla information om denne för att kunna identifiera en rättmätiga 
ägaren vid till exempel en stöld. Respondenten trodde inte att ett sådant system kunde göras 
helt säkert mot olovligt intrång och ville hellre ha sin integritet oinskränkt än möjlighet till 
återfående av stulna artiklar. Respondenten tycket inte att det lät som en bra idé att operera in 
chip i människor för att kunna identifiera dem utan tyckte att detta var en inskränkning i 
individens integritet. Det råd som respondenten gav till de företag och organisationer som i 
framtiden är villiga att invertera i RFID teknologi och vill göra så utan att göra inskränkningar 
i individens integritet är att de skall gå varligt och långsamt fram och informera allmänheten 
exakt om vad investeringarna innebär, både fördelar och nackdelar. 

4.6 Intervjurespondent E 
Studerande på LTU, 25 år gammal. 

4.6.1 Personlig integritet 
Respondent E ansåg att personlig integritet handlar om att skydda sina egna uppgifter och 
intressen. Denne ansåg att det finns skillnader i den personliga integriteten beroende om man 
är på arbete eller är hemma. På arbetet är det nog så att vissa saker är känsligare medan i 
hemmet är det andra saker som är känsligare. Respondenten tror att det finns skillnader i den 
personliga integriteten inte beroende på ålder utan mer beroende på person och personlighet. 
Denne anser att den lagstiftning som finns på området fungerar bra och helt tillfredställande 
för dennes individuella trygghet.  
 
Respondent är inte så noggrann vid hanteringen av sina personuppgifter som till exempel 
personnummer och skyddar inte dessa på något speciellt sätt. Personuppgifterna lämnar 
respondenten vid de flesta sammanhang till exempel klubbkort, medlemskort men inte vid 
ärenden på Internet. Det finns undantag här och det är bankernas sidor där vår respondent 
känner sig säker och därför vågar lämna ut sina personuppgifter. I samband med att 
personuppgifter lämnas ut brukar inte respondenten ifrågasätta varför uppgifterna behövs. 

4.6.2 Befintlig teknologi – Mobiltelefon och Kreditkort 
Respondenten kände till att denne kunde bli spårad genom sin mobiltelefon men hade inte helt 
klart för sig hur tekniken fungerade. Att kunna bli spårad och positionerad via sin 
mobiltelefon var inte någonting som respondenten upplevde som störande trots att denne 
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relaterade spårning och positionering som en del av den personliga integriteten. Respondenten 
kände inte för att stänga av mobiltelefonen för att undvika spårning och därmed 
integritetsinskränkning. Denne såg som fördel med att kunna spåra människor via deras 
mobiltelefon att det blir enklare att finna försvunna människor. 
 
Respondenten kände till att det är möjligt att spåra någons beteende baserat på vad denne 
inhandlat på sitt kreditkort. Detta var inte något som bekymrade respondenten utan denne 
ansåg att det kunde vara bra. Respondenten brukar inte använda sitt kreditkort vid handel över 
Internet men kan tänka sig att göra det i framtiden om säkerheten höjs. Denne ser heller ingen 
anledning till att begränsa insamlingen och spridningen av information vid handel med 
kreditkortet. 

4.6.3 Införandet av ny teknik – RFID teknologi 
Respondenten var inte bekant med RFID begreppet eller teknologin tidigare och erhöll då en 
kort introduktion till ämnet. Denne upplevde att RFID mottagare i varor skulle kännas som en 
större inskränkning i integriteten än vad mobiltelefon och kreditkort gör.  
 
Respondenten ansåg att det inte var nödvändigt att en RFID mottagare insydd i kläderna 
skulle gå att stänga av när denne lämnad affären. Detta motiverades med att det var så många 
fördelar och positiva möjligheter i RFID mottagaren. Respondenten ansåg att en av dessa 
fördelar var till exempel att få direktreklam baserat på tidigare inköpta produkter innehållande 
RFID mottagare. Respondenten fortsatte med att säga att denna typ av reklam var mer 
intressant än de massutskick som skedde i dagens läge samt att det vore bra om dessa ersattes 
med just direktreklam. 
 
Respondenten såg ytterliggare en fördel med RFID teknologin om den bidrog till att öka 
affärernas marginaler genom effektivisering som i sin tur bidrog till att konsumenterna kunde 
inhandla produkterna till lägre priser. 
 
Möjligheten att låta polisen ha utrustning för att spåra produkternas rättmätiga ägare tyckte 
även respondenten var en bra idé. Det kändes inte som om detta skulle påverka den personliga 
integriteten. Respondenten såg inga negativa sidor av att låta RFID mottagarna som var 
insydda i till exempel kläderna innehålla information om individen för att på så sätt 
möjliggöra spårning av försvunna individer eller för brottsförebyggande åtgärder. 
Respondenten trodde inte att tekniken skulle användas för andra syften än de den var avsedd 
för och i sådant fall fick man väga fördelarna mot nackdelarna. 
 
Respondenten skulle mycket väl kunna tänka sig att operera in en RFID mottagare i armen för 
att på så sätt slippa visa upp identitetshandlingar som pass eller dylikt. Respondenten skulle 
heller inte se några problem med att låta till exempel sina barn bära RFID mottagare för att på 
så sätt hålla reda på var dessa befann sig.  
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5 Analys och Diskussion  
I den här delen kommer vi att beskriva hur vi gått till väga när vi analyserat det insamlade 
materialet för att uppfylla syftet med studien. Vi har sammanställt de svar vi erhållit från de 
kvalitativa intervjuerna, sökt likheter och skillnader mellan vad olika respondenter sagt samt 
sett relaterat detta till befintlig teori inom området. För att genomföra detta har vi, som 
tidigare nämnt i metoddelen, använt oss av lodrät och vågrät analys vilket innebär att vi 
studerat det empiriska materialet både lodrätt och vågrätt. I den lodräta analysen i empirin 
gick vi igenom varje intervju för sig och studerade hur de olika frågorna besvarats. Denna 
analys ligger sedan till grund för den vågräta analysen. 

5.1 Vågrät analys 
Det är här vi presenterar den vågräta analysen genom att gemensamma teman och ämnen från 
varje intervju diskuteras i relation till varandra, analyseras samt ställs mot vad tidigare 
litteratur och teorier säger på området. Detta för att för att få en ökad förståelse för 
individernas syn på personlig integritet och RFID. På grund av att det område vi studerar är 
väldigt nytt finns det inte så mycket tidigare forskning utförd. Detta ser vi inte bara som en 
nackdel, utan även en möjlighet att utveckla nya teorier inom området. 

5.2 Personlig integritet 
Det första steget i vår analys var att undersöka och studera begreppet personlig integritet med 
hjälp av empiri och teori. Eftersom detta begrepp är centralt i denna undersökning anser vi att 
en strävan till tydlig definition och presentation av att våra respondenters förståelse för 
begreppet är nödvändigt.  

5.2.1 Begreppet personlig integritet 
Uttrycket privat sfär var det uttryck som intervjurespondent A använde sig av när denne fick 
frågan om vad denne tänkte på när denne hörde begreppet personlig integritet, detta är även 
enligt Strömholm, (1971) en välkänd uppfattning om hur synen på personlig integritet är. 
Intervjurespondent B tyckte att den personliga integriteten handlade om att personliga 
uppgifter om denna inte var offentliga samt att ingen utan tillåtelse skulle undersöka dennes 
privatliv, detta är enligt Strömholm, (1971) en av de viktigaste definitionerna av personlig 
integritet. I intervjurespondents C syn på den personliga integriteten så framkommer det att 
denne tycker att det handlar om att bli lämnad ifred. Denna koppling görs också av Ström, 
(2003) som under en diskussion om den personliga integriteten tar upp att det handlar om 
individens rätt om att bli lämnad ifred. Både intervjurespondent D och E ansåg att den 
personliga integriteten handlade om privatliv och om att skydda sina egna intressen. Detta 
stöds också utav Ström, (2003) som poängterar betydelsen av den personliga integriteten i den 
västerländska kulturen genom att referera till artikel tolv i de mänskliga rättigheterna. Där 
säger man att ingen skall vara föremål för godtyckliga ingrepp i integriteten och till detta kan 
man räkna en persons privatliv. Det kändes här som att alla våra intervjurespondenter hade 
samma uppfattning om den personliga integriteten som den bild som återfinnes i teorin. 
Skillnaden mot det som tagits upp i teorin var att olika respondenter poängterade olika delar 
av integriteten som olika viktiga. Detta är något vi diskuterar mer ingående i kommande 
avsnitt. 

5.2.2 Personuppgifter 
När respondent A lämnade ut sina personuppgifter skrev denne ibland bara under utan att 
fundera över vad informationen skulle användas till. Ibland var dock respondenten lite 
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eftertänksam över att lämna ut personnummer och personlig information det berodde då oftast 
på vilken situation denne ställdes inför. Respondenten uppfattade Internet som osäkert och var 
väldigt restriktiv vid utlämnandet av information där medan denne kände sig säkrare vid 
utlämnandet av information i det verkliga livet som till exempel klubbkort och föreningskort.  
Respondent B ifrågasatte inte varför denne behövde lämna ut sitt personnummer och 
personlig information. Informationsintegriteten eller hanteringen av personuppgifter var för 
respondent C inte så starkt relaterat till den personliga integriteten. Respondenten brukade 
lämna ut sitt personnummer i de flesta sammanhang utan att ifrågasätta varför. Respondenten 
var dock lite mer försiktig när det gällde Internet och telefon. Det är intressant att notera att 
respondenten inte anser att utlämnandet av personuppgifter hör till den personliga integriteten 
eftersom denne agerar tvärtemot detta när denne inte tycker det känns säkert att lämna ut sina 
personuppgifter på Internet. Respondent D och E hanterar inte sina personuppgifter med 
varlighet men är däremot mycket noggranna med att kontrollera när dessa lämnar ut 
kreditkortsnummer och namnunderskrift tillsammans för att undvika bedrägerier. De 
sammanhang då respondenterna lämnar ut sitt personnummer är vid föreningsliv och samband 
med att denne skaffar klubbkort på till exempel Åhléns. När dessa agerar på Internet eller 
talar i telefon med en okänd människa från till exempel ett företag brukar respondenterna 
ifrågasätta varför personuppgifter behöver lämnas ut samt i de flesta fall inte göra detta. 
Respondent E brukar i regel inte lämna ut sina personuppgifter på Internet undantaget 
bankernas hemsidor där det krävs för att kunna logga in.  
 
En viktig aspekt att fokusera på i ovanstående resonemang är att samtliga 
intervjurespondenter i allmänhet inte gör någonting själv för att skydda sina personuppgifter.  
De flesta lämnar ut dem när de efterfrågas och detta utan att ifrågasätta varför de behövs. När 
respondenterna använder sig av Internet verkar det som om de svänger över till att agera 
precis tvärtom. Nu är det ingen som lämnar ut sina personuppgifter om de absolut inte måste. 
Vad kan denna skillnad i hanteringen av personuppgifterna grunda sig på? Kan det bero på att 
Internet anses som osäkert och att det är därför som ingen lämnar ut sina personuppgifter där?  

5.2.3 Olika typer av integritet 
Enligt Ström, (2003) finns det fyra olika sorters integritet dessa är informationsintegritet, 
kroppsintegritet, kommunikationsintegritet och territoriell integritet. Det är möjligt att koppla 
Internet till den territoriella integriteten som beskrivs av Ström, (2003). Med territoriell menas 
att det finns olika integritet inom olika revir såsom bostad och arbete. Det är då möjligt att 
Internet för våra respondenter är ett annorlunda revir vilket medför att de känner sig mer 
osäkra inom detta område. Enligt Siepel, (1997) är personlig integritet mycket svårt att 
definiera och detta baserar han bland annat på att integritet är en persons subjektiva åsikter om 
vad som känns obehagligt. I våra intervjuer har vi dock identifierat ett mönster av vad som 
uppfattas som kränkande på den personliga integriteten. Med detta menar vi att även om varje 
persons uppfattning är olika finns det ändå ett gemensamt och liknande tema för vad den 
personliga integriteten innebär för en individ. De olika respondenterna diskuterar integritet 
utifrån huvudsakligen två begrepp: territoriell integritet samt informationsintegritet. 
Informationsintegritet handlar om hur information om individen hanteras och det är denna 
integritet som till exempel respondent A diskuterar när denne efterfrågas vad denne tänker på 
när denne hör begreppet personlig integritet.  
 
Respondent A ansåg att skillnaden mellan hemmet och arbetsplatsen inte var så stor angående 
den personliga integriteten. Dock ansåg respondenten att det fanns vissa yrken som medförde 
att individen inte kunde behålla en lika stor anonymitet som i hemmet. Även respondent C 
ansåg att skillnaden i den personliga integriteten mellan arbete och hem var minimal. Efter lite 
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eftertanke sa dock respondenten samma sak som respondent A att vissa yrken kanske inte 
inbjöd till lika stor anonymitet och krävde en större öppenhet.  Respondent E och Respondent 
D svarade på ett liknande sätt där de båda upplevde att det fanns en liten skillnad mellan 
integritet i hemmet och på arbetsplatsen. Det är intressant att beakta att det direkta svaret från 
alla respondenter var att det inte fanns någon skillnad i den personliga integriteten mellan 
hemmet och arbetsplatsen. Efter en någon sekunds eftertanke återkom dock alla med samma 
svar nämligen att det visst fanns en skillnad i den personliga integriteten beroende på vilket 
yrke man hade. Respondenterna hade alla olika uppfattningar om vilka yrken det rörde sig 
om. Respondent C menade att till exempel arbeten med mycket kundkontakt hade medfört att 
denne blivit mer restriktiv i utlämnandet av personuppgifter. Respondent D menade att 
sekretessbelagda yrken krävde en noggrannare kontroll av uppgiftsutlämnandet. De övriga 
respondenterna gav ingen exakt definition av de yrken de avsedde men det kunde tolkas att de 
alla hade olika definitioner av dessa. Den observation och tolkning som vi gör är att alla 
respondenter såg en skillnad i den personliga integriteten mellan arbete och privatliv även om 
de först inte var medvetna om detta. Det verkade heller inte spela någon roll om vilket yrke 
som det rörde sig om eftersom att alla respondenter hade olika exempel. 
 
 Ett intressant resonemang som förs enligt Brin, (1998) är att människor på publika ställen 
som till exempel en restaurang kan föra privata och intima diskussioner. Det som verkar störa 
är när de märker att folk stirrar på dem och detta undviks genom allmän dygd i detta fall 
innebär det att man inte visar att man lägger märke till och lyssnar till någon annans 
konversation. En ytterligare faktor som hindrar folk att stirra är att de inte vill bli upptäckta. 
Det är väldigt generande att bli upptäckt när man tjuvlyssnar eller stirrar på andra människor. 
Om man istället skulle tänka att man införde tunna väggar eller skärmar mellan borden på en 
restaurang skulle då detta avskräcka eller uppmuntra människors benägenhet att göra intrång i 
andras privata och intima diskussioner. Om till exempel den som spionerar skulle kunna göra 
det utan risk för att bli upptäckt så skulle risken vara större att detta beteende uppmuntras. Vi 
tror att detta kan vara en intressant aspekt att ta i beaktning när det gäller en individs 
informationsintegritet. Vid utlämnande av personuppgifter till exempelvis Åhléns för 
ansökande om deras klubbkort svarade alla respondenter att de utan eftertanke lämnade ut 
personnummer. De hade ingen direkt motivering till varför de gjorde det eller varför det 
kändes säkrare än till exempel lämna ut det via Internet. Åhléns upplevs som den öppna 
allmänna platsen och du känner inget obehag medan Internet upplevs som restaurangen med 
pappväggar i exemplet vilket medför att du inte vet om någon har gjort ett litet hål väggen 
som det tittar igenom.  
 
Territoriell integritet är ett begrepp som Ström, (2003) har utrett. Begreppet står för att 
individer upplever skillnader i integriteten om de till exempel befinner sig hemma, i en affär, 
på Internet eller på sin arbetsplats. Vi frågade respondenterna om de upplevde stora skillnader 
i integriteten beroende på var de befann sig. Intressant nog blev vi via respondenternas svar 
varse om att de flesta upplevde en skillnad i integriteten mellan hemmet och arbetet. 

5.3 Befintlig teknik – Mobiltelefon och kreditkort 
Vi har valt ut två tekniska innovationer för att utreda hur respondenterna förhåller sig till 
befintlig teknik dessa är mobiltelfeon och kreditkort. 

5.3.1 Mobiltelefon 
Under intervjuerna framkom att samtliga respondenter var medvetna om att deras 
mobiltelefon gick att positionsbestämma så länge den var påslagen. Respondent A tyckte att 
det kändes lite störande på den personliga integriteten att dennes mobiltelefon gick att spåra. 
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Respondenten ansåg vidare att möjligheten att få vara ensam inte längre existerade tack vare 
mobiltelefonerna och spårningen av dessa. Respondent B ansåg inte att det var störande att 
denne kunde bli spårad genom sin mobiltelefon och skulle inte vidta några åtgärder för att 
hindra spårning av den. Respondent C kände förutom att denne kunde bli spårad även till hur 
positionering med mobiltelefon fungerade och hade själv provat att spåra några av sina 
kompisar via en positioneringstjänst på Internet. Denne menade vidare att spårningen var 
något som följde med mobiltelefontekniken och därför något man helt enkelt fick acceptera.  
Respondent D ansåg att spårningen inte var något bekymrande eller kränkande för den 
personliga integriteten och skulle i likhet med respondent B inte försöka hindra detta på något 
sätt. Respondent E stördes i likhet med respondent D inte av det faktum att denne kunde 
spåras via mobiltelefonen och skulle heller inte slå av denna för att undvika spårning. 
 
Om någon för 20 år sedan skulle ha frågat om vi som privata individer skulle vara villiga att 
bära omkring en apparat som gjorde det möjligt för andra att spåra våra geografiska 
förflyttningar så skulle vi förmodligen ha svarat med ett bestämt nej enligt Berglund & 
Sjödin, (2004). I dagsläget äger de allra flesta en mobiltelefon vars position går att bestämma 
så länge den är påslagen. De flesta upplever den nya kommunikationsmöjlighet som mobilen 
medför som en fördel vilket överväger de nackdelar som mobilen medför till exempel 
möjligheten att bli positionerad. Vi tror att alla nya teknologiska uppfinningar både medför 
fördelar och nackdelar. Det är dock bara de uppfinningar där fördelarna upplevs som mycket 
större än nackdelarna som anammas av den stora andelen användare. Vi tror att 
mobiltelefonen är ett bra exempel på detta. 
 
Tidigare har vi utrett respondenternas gemensamma syn på personlig integritet. Enligt teorin 
kan den personliga integriteten liknas med en personlig sfär. Ett intrång i den personliga 
sfären är en kränkning på den personliga integriteten.  
 
Det var bara respondent A som reagerade och ansåg att detta kunde vara lite störande på den 
personliga integriteten. Vi ser två anledningar till detta, den första är att samtliga respondenter 
tillhör en generation som vuxit upp med mobiltelefoner och därför accepterar dem och deras 
intrång i den personliga integriteten. Det vill säga den personliga sfären och därmed den 
personliga integriteten har förändrats och positionering verkar inte längre ingå i den. 
Resonemanget intensifieras ytterligare när det under intervjuerna med respondenterna C och E 
framkommer att de tycker att personlig integritet och positionering är två begrepp som är 
starkt sammankopplade och de säger vidare att det inte känns bra att bli positionerad utan sin 
vetskap. Men när det gällde positionering och mobiltelefonteknik ansåg dessa respondenter att 
det var en nackdel man fick räkna med när man använde sig av den tekniken. Respondent D 
relaterade först inte begreppen till varandra men tillade efter en stunds eftertanka att det kunde 
skilja sig mellan individer om hur de uppfattar kopplingen mellan dessa begrepp. Vad kan då 
detta bero på? Det direkta svaret och uppfattningen som gavs var att respondenterna inte 
uppfattade mobiltelefontekniken som ett intrång och en kränkning av den personliga 
integriteten men efter en djupare analys och eftertanke framkommer det att. Individerna 
uppfattar positionering som en kränkning på den personliga integriteten. Vad skiljer 
positionering med mobiltelefon från positionerings begreppet? Kan detta bero på att 
respondenterna verkar anse att fördelarna med att vara mobil och kontaktbar nästan överallt 
uppväger nackdelen av att kunna positioneras?    

5.3.2 Kreditkort 
Respondenterna diskuterade även bruket av kreditkort och förklarade för oss hur de kände att 
deras beteende kunde spåras genom användandet av detta. Samtliga respondenter var 
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medvetna om att olika affärer hade möjligt att lagra information om denne baserat på vad 
denna handlat.  
 
Respondent A kände dessutom att detta var obehagligt och inte alls önskvärt. Om det fanns en 
möjlighet att begränsa den tillgång till personuppgifter som affärerna i dagsläget har skulle 
respondenten utnyttja denna. Respondent B skulle i likhet med respondent A också begränsa 
spridningen av personlig information om detta gavs möjlighet till. Denne ansåg att dessa typer 
av personregister var mycket störande för dennes personliga integritet. Tillskillnad från 
respondent A och B ansåg inte respondent C att det kändes speciellt viktig att begränsa 
spridningen av de personuppgifter som sprids via kreditkort. Efter lite eftertanke medgav dock 
respondenten att det antagligen fanns individer som stördes av detta och skulle aktivt agera 
för att begränsa tillgången av personuppgifter. Respondent D tyckte inte att personlig 
information om denne i samband med kreditkortköp skulle vara till nytta för någon och kände 
sig därför inte engagerad att begränsa spridning av denna typ av uppgifter. Denna åsikt delas 
av respondent E som inte heller ser någon anledning till att begränsa insamlingen och 
spridningen av information vid handel med kreditkort. 
 
Åsikterna om hur affärer ska ha möjlighet att registrera kunders inköp och därigenom 
beteende går isär gällande de olika respondenterna. Respondent A och B har i ett tidigare 
skede av intervjun i diskussionen angående hur de hanterar personuppgifter tillkännagivit att 
de brukar lämna ut dessa utan vidare eftertanke. Detta är tänkvärt eftersom de båda skulle 
utnyttja en möjlighet att begränsa spridningen av personliga informationen gällande 
kreditkortshandel om de fick möjligheten. Även de övriga respondenterna brukar lämna ut 
sina personuppgifter utan att ifrågasätta varför, skillnaden är att dessa respondenter inte skulle 
utnyttja möjligheten (om den fanns) att begränsa spridningen av personuppgifter. Det bör 
dock nämnas att samtliga respondenter var försiktigare vid utlämnandet av personuppgifter på 
Internet. 
 
Om nu respondent A och B inte är speciellt noggranna vid hanteringen av personuppgifter 
(förutom på Internet) varför bryr sig då dessa om hur deras personuppgifter används och 
lagras av affärer? Alla de respondenter som deltagit i studien är inom det ålderssegment som 
är definierat som ungt (19-29år) och uppvuxna med teknologi som kreditkort och 
mobiltelefon. Detta tror vi gör att de istället för att se nackdelarna och de möjliga hoten mot 
den personliga integriteten bara ser fördelarna med ett enkelt betalningssätt. Denna åsikt 
stämmer även in på hur respondenterna diskuterar positionering och mobiltelefonteknik i ett 
tidigare avsnitt under denna rubrik. Även där fanns det individer som kände obehag men 
relaterade ändå inte begreppet positionering till en kränkning av den personliga integriteten då 
med avseende på mobiltelefon. Ett annat av urvalskriterierna för våra respondenter var att de 
skulle tillhöra gruppen early adopters enligt Rogers, (2003). Innebörden av detta är att de 
gärna ser fördelarna framför nackdelarna med nya innovationer men det är värt att notera att 
det efter en stunds eftertanke hos flera av respondenterna kommer fram mer kritiska tankar. 
Detta framkommer kanske speciellt tydligt under intervjun med respondent A som medger att 
denne ibland bara skriver under utan att tänka efter vad den utlämnade informationen skall 
användas till. Vidare ansåg respondenten att man kanske skulle tänka efter lite mer innan man 
lämnade ut personliga uppgifter.  

5.4 Införandet av ny teknik – RFID teknik 
Under detta avsnitt valde vi att intervjua respondenterna om hur de upplevde RFID 
mottagarna relaterat till integritet i olika situationer. 
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5.4.1 RFID i produkter 
Under intervjun fick respondenterna möjligheten att diskutera vad de ansåg om att ha en 
RFID mottagare insydd i sina kläder. Respondent A ansåg att en mottagare insydd i dennes 
kläder skulle kännas mycket mer obehaglig och störande på den personliga integriteten än 
befintlig teknologi i dagens läge kändes. Respondent B svarade på samma sätt som 
respondent A men la även till att det kändes mer obehagligt eftersom att denne mer i detalj 
kunde positioneras till skillnad från befintlig teknik. Även respondent C upplevde att en RFID 
mottagare insydd i kläderna skulle vara mer kränkande än befintlig teknologi var i dagsläget. 
Respondenten hade dock ingen närmare förklaring på varför det kändes så här. Respondent D 
och E kände på ett liknande sätt men kunde heller inte förklara varför de kände på detta sätt. 
 

5.4.2 RFID - skillnaden mot befintlig teknik 
Samtliga respondenter kände att RFID tekniken skulle upplevas ha en större påverkan på den 
personliga integriteten. Respondent B kände att detta kunde bero på att det med RFID 
teknologi skulle gå att mer i detalj positionera individer. De andra respondenterna kunde inte 
direkt säga varför de kände på de sätt som de gjorde. Att respondenterna inte kunde förklara 
varför de kände att RFID tekniken gjorde ett större intrång i den personliga integriteten än vad 
deras mobiltelefon och kreditkort gjorde ansåg vi var intressant att reflektera över. Vi såg 
flera orsaker till detta bland annat så ger RFID tekniken främst fördelar till företagen som 
väljer att använda sig av det och inte till enskilda individer. Det är inte en innovation som är 
tänkt att användas direkt av individer till skillnad från en mobiltelefon. Innebörden av detta är 
att individerna inte ser fördelarna som tillräckligt stora för att öppna den personliga sfären 
ytterligare. Vi har i ett tidigare avsnitt utrett individens syn på hur mobiltelefon och kreditkort 
tillför en inskränkning i den personliga integriteten. Den typen av inskränkning som de tillför 
är större än den inskränkning som RFID tekniken ger men de ger också direkta fördelar för 
individen genom mobillitet och ett minskat behov av kontanter. Vilket gör att fördelarna 
upplevs som mycket större än nackdelarna. RFID tekniken i dagsläget har ingen stor direkt 
konsumentfördel utan de fördelar som nämns ligger längre upp i värdekedjan. En annan orsak 
till att RFID teknik kan upplevas negativt och obehagligt kan ha sin grund i samma 
resonemang som vi inledde avsnittet 5.1.2 med det vill säga en uppfattningen av en 
mobiltelefon för 20 år sedan med detta menar vi rädslan för det okända enligt Robbins, 
(2003). 
 
Under diskussionen angående införandet av ny teknik i vårt fall RFID framkom att flera av 
respondenterna var medvetna om vad den nya tekniken var även om de i detalj inte visste hur 
den fungerade. Detta upplevde vi som positivt för vår studie eftersom vi anser att 
respondenterna då hade en bättre möjlighet att sätta sig in i hur ett framtida införande skulle 
upplevas. Alla respondenter fick dock möjlighet att läsa igenom en kort sammanfattning om 
vad RFID var för något.  

5.4.3 RFID – aktiverat eller inte 
Vidare diskuterades det om huruvida RFID mottagare fästa på produkter skulle stängas av 
eller inte när affären där man inhandlat produkterna lämnades. Respondent A ansåg att om 
denne fick bestämma så skulle alla RFID mottagare inaktiveras när affären lämnades. Detta 
baserade respondenten på att denne inte ville att det skulle finnas möjlighet att läsa av RFID 
mottagaren efter att den aktuella affären lämnades. Även respondent B ansåg att det skulle 
vara mycket bra att stänga av RFID mottagaren när affären lämnades. I likhet med respondent 
A relaterade respondent B detta till att ingen information skulle finnas tillgänglig för 
avläsning efter det att den aktuella affären lämnades och ansåg att detta var kränkande på den 
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personliga integriteten. Respondent C svarade i likhet med respondent B. Respondent D ansåg 
också att det skulle vara bra om mottagaren inaktiverades när denne lämnade affären eftersom 
att denne inte såg något syfte i att ha den påslagen längre än nödvändigt. Respondent E ansåg 
dock att det inte var nödvändigt att mottagaren inaktiverades när affären lämnades. Detta 
baserade respondenten på att det fanns så pass många fördelar med RFID och att ha den 
aktiverad (dessa fördelar nämns senare i kapitlet). Alla respondenter utom en tyckte att RFID 
mottagarna skulle stängas av när de lämnade affären. Ingen information skulle finnas 
tillgänglig de ansåg att mottagarna innebar en kränkning på den personliga integriteten. 
Orsaken till att de upplever detta som en större inskränkning än mobiltelefon och kreditkort 
kan diskuteras vidare då RFID mottagare i verkligheten inte borde innebära en större 
inskränkning på den personliga integriteten eftersom dessa endast kan läsas av då en sändare 
då en sändare är i närheten. Detta tillskillnad från en mobiltelefon överallt så länge det finns 
täckning. 

5.4.4 RFID och direktreklam 
En fördel som företagen sett med RFID mottagare fästa på konsumentprodukter var att de 
baserad på insamlad information från dessa mottagare kunde skicka skräddarsydd 
direktreklam till kunderna som handlat produkterna. Respondent A ville inte få direktreklam 
baserat på vad denne handlat. Men respondenten trodde att om affärerna genom att spara 
pengar på införandet av RFID vid till exempel inventering med mera kunde sänka 
försäljningspriserna så skulle detta kunna motivera köp av produkterna även om detta innebar 
att direktreklam skickades till kunderna. Respondent B svarade i likhet med respondent A 
med skillnaden att denne inte tyckte att ett lägre konsumentpris motiverade införandet av 
RFID teknik i produkterna. Respondent C svarade mycket likt respondent B och ansåg att 
endast om det inte rörde sig om en mycket stor prisskillnad så skulle denne inte inhandla 
produkter med RFID teknik. Respondent D svarade som respondent A. Respondent E ansåg 
till skillnad från de andra att denna såg direktreklam som en av fördelarna med RFID teknik 
och att denna gladeligen skulle vilja ha reklam baserat på vad denne handlat. Vidare ansåg 
respondenten att det skulle vara ytterligare en bonus om dessa produkter kunde inhandlas till 
ett billigare pris.  

5.4.5 RFID - stöldskydd 
Ytterligare fördel som företag sett för konsumenter, om RFID teknik var insatt i produkterna 
de handlar, var möjligheten att lagra information om köparen så att denne kunde verifieras av 
polisen vid till exempel återtagande av stulet gods. Respondent A ansåg att detta skulle vara 
önskvärt gällande lite dyrare produkter till exempel en bärbar dator. Gällande kläder ansåg 
dock respondenten att detta inte skulle kännas bra eftersom att denne trodde att den lagrade 
informationen skulle användas till andra syften än det den var avsedd för. Vilka syften 
respondenten avsedde visste inte denne säkert. Respondenten funderade vidare om fördelarna 
med detta övervägde nackdelarna men bestämde sig till sist att det nog ändå skulle kännas lite 
kränkande för den personliga integriteten om polisen hade möjlighet att spåra mottagarna. 
Respondent B ansåg att om det på något sätt kunde garanteras att informationen endast 
avlästes och behandlades av polisen så skulle denne tycka att det vore en bra idé att låta 
polisen ha denna möjlighet. Respondent C svarade i likhet med respondent A och ansåg att 
dyrare produkter till exempel bilar skulle vara bra att kunna spåra med RFID teknik. Vidare 
ansåg även denna respondent att det inte skulle kännas bra vid billigare produkter till exempel 
kläder och tyckte inte att denna fördel var nog motivation för att implementera RFID teknik. 
Respondent D tyckte inte att polisen skulle få tillgång till information om ägaren genom RFID 
teknik oavsett vilken produkt det gällde. Detta baserade respondenten på att det inte skulle 
kännas säkert samt att ett sådant system säkerligen skulle läcka information till andra än 
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myndigheter. Respondenten värderade en oinskränkt integritet högre än en större chans att 
återfå stulna produkter. Respondent E tyckte att polisen skulle ha möjlighet att spåra och läsa 
av information från RFID mottagare oavsett produkt. Vidare ansåg denne att detta var en 
mycket bra idé och det kändes inte som att dennes personliga integritet blev störd på något 
sätt av detta och trodde inte att tekniken skulle användas på något annat sätt än vad den var 
avsedd för.  
 
Det är intressant att se att respondenterna skulle tycka att det vore värt att ha RFID mottagare 
i lite dyrare produkter eftersom de då ser fördelarna med att kunna positionera dessa. I 
billigare produkter som till exempel kläder känner inte respondenterna att dessa produkter har 
ett så stort värde att de är villiga att bli spårade via dessa och på så sätt offra en del av sin 
personliga integritet. 
 

5.4.6 RFID - individens syn 
Det är intressant att se att under diskussionen av dessa fördelar som företagen ser för 
konsumenterna så framkom att respondenternas syn på detta var annorlunda. Respondent A, 
B, C och D ville inte ha direktreklam baserat på vad de inhandlat dock tyckte respondent E att 
detta var en bra idé eftersom att denne ansåg att direktreklam var intressant (till skillnad från 
massutskick). Under tidigare diskussion kom vi fram till att en orsak till att RFID inte 
uppfattades på samma sätt som mobiltelefoni var att konsumenterna inte såg de direkta 
fördelarna. För att ytterligare utreda detta tittade vi på hur respondenterna diskuterat angående 
om de skulle vara villiga att köpa produkter med RFID teknik förutsatt att dessa produkter var 
billigare än motsvarande utan RFID teknik. Denna fördel kan uppfattas som en mer direkt 
fördel. Respondent A ansåg att denne var villig att inhandla produkter innehållande RFID 
teknik om detta såldes till ett lägre pris. Respondent B ansåg inte att ett lägre pris motiverade 
köp av sådana produkter. Respondent C skulle kunna tänka sig att köpa dessa produkter om 
det rörde sig om en betydande prisskillnad. Respondent D och E svarade som respondent B 
och tyckte alltså att ett lägre pris motiverade köp av dessa produkter. Detta tycker vi är en 
mycket intressant iakttagelse och detta stöder vår åsikt om att det krävs direkta fördelar för att 
övertyga konsumenterna om att den nya tekniken är värd att ge en chans. Endast en 
respondent ansåg att det fortfarande inte skulle vara värt att inhandla produkterna trots att 
dessa skulle vara billigare än motsvarande produkter utan RFID teknik.  

5.4.7 RFID - spårning 
Efter detta diskuterades det om myndigheter skulle ha tillgång till RFID teknik för spårning 
av individer som gått vilse och så vidare. Respondent A och B, D ansåg att detta inte var 
någon bra idé eftersom det skulle kunna användas felaktigt på för många sätt.  Respondent C 
ansåg att det i dagsläget redan fanns bra teknologi för spårningsändamål och det inte skulle 
finnas något syfte för myndigheter att ha denna möjlighet genom RFID teknik. Respondent E 
såg inga nackdelar med att låta myndigheter ha möjlighet att spåra individer genom deras 
RFID mottagare och trodde inte att denna möjlighet skulle missbrukas. 
 
Endast en respondent (respondent E) ansåg att myndigheter skulle få tillgång till RFID teknik 
för spårningsändamål. Detta upplevdes som en för stor kränkning på den personliga 
integriteten av de övriga.  

5.4.8 RFID - integrerat 
Till sist diskuterades det om respondenterna var villiga att (i framtiden) operera in ett RFID 
chip i till exempel armen för att lätt kunna verifiera sin identitet till exempel vid resor 
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utomlands. Det diskuterades även om respondenterna skulle kunna tänka sig att låta sina 
anhöriga (till exempel barn) bära RFID mottagare så att dessa kunde hållas under uppsikt. 
Respondent A ansåg att detta kändes lite väl extremt att operera in en RFID mottagare dock så 
var inte respondenten helt i mot detta och skulle möjligtvis genomföra en sådan operation om 
den klassades som helt säker samt att informationen inte skulle missbrukas. Respondenten 
skulle inte vilja märka sina barn på detta sätt men skulle kunna tänka sig att märka till 
exempel ett husdjur. Respondent B kunde mycket väl tänka sig att operera in ett RFID chip 
om det kunde garanteras att informationen inte skulle missbrukas. I likhet med respondent A 
skulle inte respondent B kunna tänka sig att märka sina barn med denna teknik eftersom det 
skulle kännas att deras integritet skulle kränkas på detta sätt. Respondent C skulle i likhet med 
tidigare respondenter kunna tänka sig att operera in ett chip för att slippa visa 
identifikationshandlingar om det kunde garanteras att denna information lagrades säkert. I 
likhet med de tidigare respondenterna så skulle inte heller denna respondent kunna tänka sig 
att märka sina barn med RFID teknik. Respondent D skulle inte kunna tänka sig att operera in 
ett RFID chip i sig eller någon annan eftersom denne inte trodde att detta system skulle kunna 
vara helt säkert. Respondent E ansåg inte att det skulle vara något problem att operera in ett 
RFID chip för att verifiera dennes identitet. Respondenten såg heller inget problem med att 
låta sina barn bära RFID mottagare för att på så sätt kunna hålla reda på var dessa var. 
 
Under diskussionen angående om respondenterna kunde tänka sig att operera in ett RFID chip 
i till exempel armen och på så kunna verifiera sin identitet fick vi fram en del intressanta 
åsikter. Respondent A, B och C skulle kunna tänka sig att operera in ett RFID chip om det 
kunde garanteras att informationen inte missbrukades. Respondent D skulle inte kunna tänka 
sig att göra detta eftersom att denne inte ansåg att informationen skulle kunna behållas på ett 
säkert sätt. Det intressanta med detta är att respondenterna uppenbarligen inte har något emot 
själva RFID tekniken utan är mer oroliga att den information som lagras kan spridas och 
brukas för andra ändamål än vad den var avsedd för. Endast respondent E skulle kunna tänka 
sig att märka sina barn med RFID teknik för att hålla reda på deras position. Övriga 
respondenter ansåg att detta skulle vara alltför kränkande för den personliga integriteten.  
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6 Slutsatser 
Här presenteras de slutsatserna som vi kommit fram till genom analys och diskussion av det 
empiriska och teoretiska material vi använt oss av.  
 
Dagens samhälle står på randen av ett införande av RFID teknik inom tillämpningsområden 
där denna kommer i kontakt med individer. Frågan vi ställde oss var om individerna som 
kommer i kontakt med den nya tekniken (konsumenterna) ser samma fördelar som företagen 
ser och om de tror att denna teknik kommer att påverka den personliga integriteten. För att 
studera denna situation intervjuade vi respondenter där de fick möjlighet att diskutera hur de 
såg på situationen. Respondenterna fick både diskutera hur de uppfattade befintlig teknik i 
dagens läge samt teknik som kan bli aktuell inom en snar framtid. Vi har med denna studie 
kommit fram till ett antal faktorer som är avgörande för vad en individ uppfattar som störande 
avseende sin personliga integritet både gällande befintlig teknik som mobiltelefon och 
kreditkort samt inför kommande teknik, i vår studie RFID teknik.  
 
Vi börjar med att upprepa de forskningsfrågor som vi haft i denna undersökning för att 
enklare kunna se hur dessa leder fram till syftet.  
 

- Hur uppfattar individen dagens teknik och den möjliga 
integritetsinskränkning denna medför? 

- Hur ställer sig individen till den förväntade påverkan som uppstår i den 
personliga integriteten i samband med införandet av RFID teknik? 

 
Vårt syfte är att studera individens syn på sin integritet i samband med ett framtida införande 
av RFID teknologi. 
 
Den slutsats vi drar av individens hantering av personuppgifter i dagsläget är att individerna 
inte upplever det som att denna hantering innebär någon risk för att de skall ta skada eller 
påverkas negativt.  
 
Den uppfattning som vi får efter den studie vi genomfört och analyserat är att den generation 
som har växt upp med teknologi som mobiltelefon och kreditkort inte ser någon inskränkning 
på den privata integriteten. Individerna är inte helt ovetandes om detta och i samtliga fall 
framkommer det tvivel efter en stunds eftertanke. Den slutsats som vi kan dra är att de stora 
direkta fördelar som mobiltelefon och kreditkort erbjuder gör att individer accepterar en 
störning på den personliga integriteten vilket medför att de inte störs lika mycket av den 
kränkning som skulle kunna upplevas. En annan orsak till att de accepterar denna 
integritetsinskränkning beror enligt oss på de vuxit upp med den teknologin vilket medför att 
de inte upplever möjliga nackdelarna som kränkande. 
 
Den uppfattning som vi fick var att individerna uppfattar RFID teknologi som mer kränkande 
på den personliga integriteten än vad de uppfattar mobiltelefon och kreditkort. Detta beror 
förmodligen på det faktum att de fördelar som RFID teknik kommer med ligger längre ned i 
värdekedjan och därför inte direkt påverkar konsument på samma sätt som en mobiltelefon 
gör. Detta medför att de fördelar som kan identifieras inte finns direkt för en konsument som 
upplever att denne bara får ta del av nackdelarna av innovationen. En annan orsak är att det 
vid en förändring finns ett motstånd som tyder på en rädsla för det okända. 
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6.1 Vidare forskning  
Då vi under våra intervjuer sett att respondenterna ser skillnader i integriteten gällande 
hemmet och arbetsplatsen. Detta var inget som vi hade som syfte att utreda men vi att detta 
hade kunnat vara intressant att bedriva vidare forskning inom. 
 
Samtliga av våra intervjurespondenter tillhörde så kallade early adopters. Det hade varit 
intressant att se om andra grupper hade reagerat på liknande sätt eller om det fanns skillnader. 
 
Under intervjuerna framkom att respondenterna inte trodde att ålder hade speciellt stor 
betydelse för den personliga integriteten. Vi anser ändå att detta kunde ha varit intressant att 
forska vidare inom. 
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Bilaga 1 
Intervjumanuskript – angående mobil teknologi och RFID 
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Vad tycker och tänker du när du känner till att det är möjligt att positionera dig med hjälp av 
din mobiltelefon? 
 

• Hur relaterar du integritet och positionering? (Förklara) 
 
• -������
����	�����������������
������������
�������
���������


��+��������
�

• -���
�����������
����+�������������
���������������������
�
�������

�������������������������

�
• )	�����
�������������
�����������������������������������������	�
������������
����

������
�����������������������#���������������������������������
�



 

2 

 
 
Nuvarande teknologi Betalkort 
�
����
������
��������������
�������
��������������#���������'-� �'��.���� �/��������
��
�

• '����������	�����
����������
�������	��
����������������������
���
�

• ���	�
���
��
��������������
�����	�����������'���������������+�������
�����

�
• 0��
���������������������������������
������������������	����������������


���
����
����������
��
�����������
��������������������������	����
���
����������������������
�������
�
��������+�������������

�
Nuvarande teknologi: 
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• Har du någon gång själv använt dig av någon positioneringstjänst för att 

söka positionen för en viss mobiltelefon?  
I så fall i vilket syfte? 
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RFID -teknologi 
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RFID teknik kan sägas bestå av två olika delar, en sändare och en mottagare. Det finns två 
olika typer av mottagare, en aktiv och en passiv. Den aktiva mottagaren består av ett chip 
med ett  litet batteri vilket medför att denna typ av mottagare får en högre räckvidd. 
Nackdelar med denna typ är att den istället får en begränsad livslängd (batteritiden). Den 
passiva mottagaren är något mindre än den aktiva, den drivs inte av något batteri vilket 
medför i princip obegränsad livslängd. En passivmottagare aktiveras av signalen från 
sändaren, nackdelen är dock att denna mottagartyp endast har en räckvidd på någon meter. 
Sändaren används för att aktivera och läsa av mottagaren för olika ändamål. Ett exempel kan 
vara spårning av paket under en logistikprocess. Detta medför enklare inventeringar av 
produkter på hyllan, kan koppla information om produkterna till kunder det vill säga man kan 
se vad kunderna vill ha. 
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