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Sammanfattning 
I många tusen år har vad som anses vara etiskt försvarbart diskuterats. Allt fler perspektiv be-
aktas bland annat beroende på den tekniska utvecklingen. På senare tid har utvecklingen av de 
digitala medierna inneburit att personlig information värderas och hanteras på nya sätt. Tekni-
ken innebär att nya möjligheter skapas samtidigt som det finns en risk att personlig informat-
ion missbrukas. Detta kan påverka vad som är etiskt försvarbart. 

Detta arbete handlar om hur personlig information hanteras med hjälp av digital teknik. Det 
undersöks om användare av IT är medvetna om att deras personliga information samlas in, 
sprids och används för att skapa en mängd nya individuella tjänster. Det utforskas om denna 
hantering, samt de nya möjligheterna att individualisera tjänster, är något som skapar di-
lemma. Till sist sammanställs rekommendationer som framkommit under studien gällande 
vad enskilda individer kan göra om de vill minska riskerna för att personlig information miss-
brukas.  

Studien inleds med en litteraturgenomgång vilken belyser hur IT påverkat vårt samhälle samt 
hur personlig information hanteras med den nutida teknikens möjligheter.  

Det beskrivs bland annat: 

 Hur företag samlar in användardata i bakgrunden utan att tydligt informera om det  
 Att det finns profiler om oss alla 
 Att den information vi får är anpassad till oss som individer  
 Att personlig information finns lättillgänglig och sökbart för alla bland annat för ar-

betsgivare 

Etik och moral bör ligga till grund för alla resonemang som avser avgöra vad som är rätt och 
fel. Företagen har riktlinjer för hur de bör handla enligt etiska och moraliska principer. Det 
finns lagstiftning och regelverk som styr men informationshantering utvecklas snabbt och är 
global vilket gör situationen komplex. Tekniken utvecklas ofta snabbare än regelverket. 

Metoden för insamlande av empiri bestod av två delar. Primärdata samlades in via intervjuer 
och sekundärdata söktes via nätet och medier för att få aktuell data som underlag till intervju-
erna. Intervjuerna genomfördes som semikonstruerade intervjuer där datorer användes som 
hjälpmedel för att exemplifiera data som fanns tillgänglig om respondenten. Den empiri som 
framkom från intervjuerna innehåller en bred beskrivning av ämnesområdet även om urvals-
gruppen var liten. Insamlad data analyserades genom att notera och sammanställa svaren samt 
söka mönster och samband mellan olika teman i intervjun. 

Slutsatser sammanställdes vilka visar på att det finns oroväckande låg medvetenhet inom äm-
nesområdet. Slutsaterana innehåller också tre dilemman kopplade till hur den tekniska ut-
vecklingen hanterar personlig information. Dessa är faktaresistens, kränkning av den person-
liga integriteten och utformning av lagar, avtal och normer. Sist sammanställs rekommendat-
ioner avsedda för de som vill minska riskerna med hantering av personlig information.  

I slutet diskuteras att det är först när allmänheten börjar reagera som en diskussion kan uppstå. 
Först då kan en eventuell förändring ske där en reglering som behandlar hur individer får be-
röras och hur tekniken får användas växer fram. 
  



 
 

Abstract 
The discussion about ethics is one that’s been around for thousands of years. Every now and 
again new aspects of the discussion are brought up, often formed from new technological ad-
vancements. One of the newer instances was made from the development of the digital media. 
Which made collecting and processing personal information viable on a scale never seen be-
fore. This new technology has made many new opportunities but with the downside that per-
sonal information could be misused. Which effects what is ethically defensible in the collec-
tion of personal information. 

This study is about how personal information is handled with the new digital technology. It 
examines the awareness of people of how their information is collected, processed and used to 
create a variety of new services and asks if users see any problems with the use of their infor-
mation. Finally the study complies recommendations that have emerged during the study. 
These recommendations show what individuals can do to minimize the risk of their personal 
information being misused. 
The study begins with a literature review that highlights how IT affects our society and how 
personal information is used with modern technology. 

Among other things it describes: 

 How companies collect data without informing its users. 
 That there are online profiles of everyone. Even if you don’t use their services. 
 That the information we receive from the internet is tailored to us as individuals 
 The personal information is easily accessible and searchable, something employers of-

ten use. 

Ethical questions are used as a foundation to determine what’s right and wrong. Companies 
have guidelines about how they should act in accords with ethical and moral principles. While 
the government never stop working on updating their laws to regulate the new technology 
they can’t keep up. New technology and loopholes in the old law always turn up and the 
global situation makes it a complex situation where the law can’t keep up with technology. 

The method for gathering the empirical data consisted of two parts. Primary data was gathered 
by interviews and secondary data was gathered from the internet and media to get current data 
as basis for the interviews. The interviews were performed as semiconstructed interviews with 
the help of computers so that examples could be given of data that was available on the re-
spondent. The empirical data from the interviews contained a broad description of the field 
even if the the number of respondents was small. The collected data was analyzed by notating 
and summarizing it to search for patterns and correlations between different themes in the in-
terview. 

The results showed a worryingly low awareness about how companies collect and use peo-
ples’ personal information. The results also showed three dilemmas from how the technical 
progress is using personal information. Resistance against facts, violation of privacy and lack-
ing laws. Based on these results some recommendations were compiled for those who want to 
reduce the risk of their personal information being misused. Lastly it’s noted that real change 
in this field can only be made when the public is informed and reacts to how their being af-
fected by their information being gathered. 
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1. INTRODUKTION 
1.1 Bakgrund  
På nätet finns många tjänster vilka kan upplevas som gratis då man inte tar betalt i samband 
med att man använder tjänsten. Det företagen inte berättar är att det är på informationsin-
samling de tjänar pengar. (Alverén, 2012)  

Din personliga information var antagligen till försäljning på en auktion på nätet i går och troli-
gen i dag. Varje sekund samlas stora mängder data in om olika personer. Dessa data säljs på 
marknadsplatser på nätet så köparna får möjlighet att lära sig mer om sina kunder (Alverén, 
2012). BlueKai marknadsför sig som världens största marknadsplats för denna typ av data 
(Oracle, 2016) men det finns fler företag vilka har som affärsidé att övervaka oss till exempel 
Datasift, Gnip och Latame (Datasift, 2016; Gnip, 2016; Lotame, 2016).  

Vad som är personlig information kan skilja för olika individer (Alverén, 2012) men enligt 
personuppgiftslagen är det all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 
fysisk person som är i livet (SFS, 1998:204). 

Exempel på nätrelaterade situationer som har koppling till personlig information:  

 Gör man ett test i Facebook kommer troligen uppgifterna som angavs användas i kom-
mersiellt syfte (Skoglund, 2014).  

 Det ökade användandet av sociala medier på nätet pekar på att många delar med sig av 
personlig information men till vilket pris? Delar av det som skrivs är rykten och skval-
ler. Allt kan snabbt spridas och lagars under lång tid (Solove, 2004).  

 Det kan bli en konflikt mellan den enskilda individens frihet att publicera vad man vill 
på nätet och individens kontroll över vad som händer med informationen (Solove, 
2004).  

 När allt fler så kallade smarta produkter samlar in information och är uppkopplade mot 
nätet ger det oss nya möjligheter (Allring, 2015). Exempel på produkter som i dagens 
samhälle kan utföra detta är datorer, mobiltelefoner, klockor, kylskåp, tvättmaskiner 
och TV apparater (Ahlbom, 2016; Granlund, 2015). Ofta är personlig information in-
blandad men det tänker många normalt inte på för man ser främst fördelarna med pro-
dukterna (Allring, 2015).  

 När man börjar använda en produkt godkänner man användarvillkor. Det är ofta svårt 
att förstå vad dessa användarvillkor innebär. Vill man använda produkten måste man 
godkänna och tvingas kanske dela med sig av personlig information (Kleja, 2016).  

 Inom vården pågår en intensiv utveckling av nya digitala produkter som bland annat 
bygger på individers sjukdomshistorik. Är individer villiga att dela med sig av denna 
information (Brundin, 2016)?  

Utvecklingen av de digitala medierna går fort och möjliggör lösningar som tidigare var otänk-
bara. På internet kan vem som helst vara både producent och konsument av information. Till-
växten på detta nya medium har varit stor (Bard & Söderqvist, 2000). En del av potentialen 
ligger i att hantera användardata. En del av insamlad data är privat information men det är 
olika hur olika personer ser på vad som är privat (Alverén, 2012). Hur man skyddar den pri-
vata informationen är ett komplext problem och det är viktigt att överväga möjligheter och hot 
på ett bra sätt så den privata integriteten skyddas (Granlund, 2015).  

I vilken utsträckning användare av IT är medvetna om hur personlig information hanteras med 
modern teknologi, har inte tidigare studerats från denna synvinkel. 
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1.2 Problemdiskussion  
Hur mycket är din personliga information värd? Den frågan avgörs varje dag på marknads-
platser på nätet. Google och Amazon är exempel på företag som skapar stora värden genom 
att ha tillgång till personlig information som bland annat visar vad vi sökt för information 
(Alverén, 2012). Vår uppmärksamhet har ett värde och utgör därmed en slags valuta som 
bland annat används i marknadsföringssyfte. Det är dags att samhällets medborgare håller 
uppsikt över den (Johnson, 2012). Men det är inte bara företag som är intresserade av inform-
ationen. Det finns till exempel stater som vill övervaka sin befolkning och organiserad brotts-
lighet som gärna vill veta vad individer tjänar, var de bor och befinner sig (Alverén, 2012).  

Enskilda individer har ofta begränsad kunskap om vilken information som samlas in, hur den 
kan användas och delas med tredje part mot ersättning. Trots det accelererar insamlandet av 
denna och annan information i dagens samhälle (Richards & King, 2014). Personlig integritet 
finns men fungerar bristfälligt i praktiken. Exempelvis strävar Google efter att användarna 
helt frivilligt väljer att placera sina digitala liv hos dem (Ekström, 2010). Det är ett exempel 
på att den nya teknologin tänjer på gränserna. Företagen vet vad vi handlar, vad vi gör på nä-
tet, vad vi tycker och tjänar. Med hjälp av denna information kan de förutspå vad vi drömmer 
om och dra slutsatser om vad vår nästa handling blir, i realtid. Det kan skapas psykologiska 
profiler och det går att lista ut vilket humör man är på (Alverén, 2012). Det är inte bara indivi-
den själv som kan genomföra handlingar, vilka resulterar i att privat information görs tillgäng-
lig, utan både vänner och fiender kan också göra det. Det kan ske snabbt och globalt utan att 
individen får möjlighet att argumentera för eller emot det som sprids (Solove, 2004). Vissa 
företag kan få stor makt på nätat och möjlighet att påverka hundra tusentals personer varje dag 
(Alverén, 2012). 

Zwitter (2014) anser att den hastighet med vilken insamlande av information har utvecklats, 
överträffar vad de flesta konsumenter kan föreställa sig. Det är svårt att förstå hur den en-
skilda individens handlingar kan samlas in och ge grund till en mängd beslut och effekter på 
samhället. Ofta kan det till och med vara helt omedvetna handlingar som många individer gör 
vilka ger icke förväntade effekter för någon. Alverén (2012) framhåller att utvecklingen med-
för många positiva saker vilka vi inte vill vara utan. Alverén tror att vi kan få dessa fördelar 
samtidigt som vi minimerar riskerna. Då skulle vi kunna verka för att framtiden utvecklas en-
ligt etiska och moraliska grundprinciper så rätten till personlig integritet bevaras.  

Jonsson, Stoopendahl & Sundström (2015) fastställer två potentiella utvecklingar gällande 
vem som äger insamlad personlig information. De anser att antingen äger konsumenten sin 
egen information eller så äger företagen informationen. Kunderna har alltid tidigare ägt in-
formationen men nu är det inte längre självklart att kunderna äger den information de ger ifrån 
sig. Samhället har ännu inte drabbats av större negativa konsekvenser av det, men det är möj-
ligt att förutse problem. Det finns även ett annat synsätt på problematisering av detta slag, vil-
ket är att problem ger möjlighet till lösningar. Det gör att man också kan se det som en kon-
staterad möjlighet vilken finns i framtiden och som det gäller att ta vara på (Lekvall & Wahl-
bin, 2001).  

När vår personliga information har ett värde och kan säljas kan det uppstå oväntade lägen. Det 
kan handla om konsekvenser som påverkar både kortsiktigt och långsiktigt. Alverén (2012) 
ger flera exempel:  

 Den information du får kan vara speciellt riktad till dig vilket kan leda till att du un-
danhålls från viktig information  

 Små pinsamheter kan bli spridda på ett oönskat sätt 
 Karriären kan påverkas  
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 Myndigheter kan komma att knacka på dörren  

Ofta märker man inte att något förändras när man lever mitt i utvecklingen men alla i sam-
hället påverkar utvecklingen, även de som är passiva. Vi har alla ansvar för att utvecklingen 
går åt ett visst håll (Modig, 2000). Utvecklingen kan medföra att skadliga möjligheter utveck-
las. Förutsättningarna för att onda handlingar ska ske är alltid att den stora massan är tyst och 
likgiltig (Heberlein, 2010). 

Den övergripande frågan är därför om vi är medvetna och bryr oss. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att identifiera och beskriva om användare av IT är medvetna om hur modern 
informationsteknik hanterar personlig information kopplat till etiska och moraliska aspekter. 
Detta för att ge en ökad förståelse kring negativa konsekvenser som kan finns kopplat till 
spridning av personlig information.  

Följande forskningsfrågor studerades: 

- Hur medvetna är användare av IT om hur personlig information hanteras på nätet?  

- Vilka dilemman genererar den tekniska utvecklingen gällande hantering av personlig in-
formation? 

- Vilka råd och rekommendationer kan man ge till personer som är oroade över negativa kon-
sekvenser kopplat till hantering av personlig information? 

1.4 Avgränsning 

Problematiseringen berör ett mycket omfattande område och måste därmed avgränsas och 
preciseras. I detta arbete kommer problematiken runt etiska och moraliska aspekter med han-
tering av personlig information belysas. Ytterligare en avgränsning görs relaterat till att det 
ska vara för respondenten aktuella och verklighetsnära situationer som tas upp.  

De situationer som ska belysas ska vara förankrade i den senaste tidens utveckling kopplad till 
hantering av personlig information varför aktuella dilemman från media kommer att användas 
i arbetet som exempel på problematiken. 

Teoretiskt kommer området om etik och moral avgränsas till definitioner vinklade mot data-
branschens problematik. Hantering av personlig information kommer huvudsakligen belysas 
utgående från exempel på produkter som hanterar denna typ av information.   
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2. HANTERING AV PERSONLIG  
    INFORMATION PÅ NÄTET 
I detta kapitel kommer först begreppet användardata att belysas varefter hantering av person-
lig information med hjälp av moden teknik beskrivs.  

2.1 Användardata 

Begreppet användardata används i många sammanhang till exempel både när man klickar på 
något eller när man skriver ner sina åsikter. Det är alla typer av data som avslöjar något om 
dig eller ditt användande av en produkt. Användardata kan också kallas privat information om 
man vill poängtera att det är känslig information. Sen är det olika hur känslig användardata 
anses vara. Det finns företag som anser att bara de mest känsliga delarna av användardata ska 
kallas privat. (Alverén, 2012) 

Enligt Alverén (2012) samlas användardata in på många olika sätt. Användardata finns i of-
fentliga register: namn, kontaktuppgifter, bostadsadress, födelsedatum, betalningsanmärk-
ningar och rättslig information. Om personen bedriver bolag kan man få information om bola-
gets företagsform, verksamhet samt hur det går i de fall företaget har offentlig redovisning.  

Enligt Solove (2007) är många allt mer positiva till att dela med sig av sin privata information 
samtidigt som de är intresserade av andras privata information. Via nätet kan människor ut-
trycka sig, göra sin röst hörd och omedelbart kommunicera med andra (Solove, 2007). Via 
chattrum, diskussionsgrupper och bloggar kan individer sprida sina tankar och inlägg samt 
diskutera dem med andra. Deltar man i tävlingar skapas användarinformation som förs vidare. 
Alverén (2012) beskriver att Google har en tjänst som heter Google Health. Där kan varje pa-
tient publicera egna medicinska journaler och kontakter på ett sätt som ingen lag skulle tillåta 
läkare eller sjukhus att göra. Varje individ väljer själv om de vill sprida användardata och per-
sonlig information via dessa hjälpmedel. En stor andel av bloggarna talar om sina privatliv, 
deras sexuella upplevelser och de människor de känner (Solove, 2004). I användarvillkoren 
tillåter man oftast att företaget får sälja informationen vidare. Många telefonappar skickar vi-
dare informationen utan att be om tillåtelse. Via denna typ av användning av gratistjänster 
läcker mer privat information ut än via skadliga virus (Alverén, 2012). 

Användardata samlas också in automatiskt i bakgrunden utgående från handlingar och beteen-
den. Så fort man använder en produkt som är uppkopplad via nätet kan man komma att av-
slöja något om sig själv även om man inte märker det (Alverén, 2012). Ekström (2010) be-
skriver att det finns tjänster som hjälper användarna att stärka användarnas kontrollmöjlig-
heter så man kan styra vem som får se vad samt få information om vad som finns lagrat. Men 
många viktiga saker kan inte styras via dessa tjänster. Till exempel kan man inte hindra att bli 
spårad med så kallade cookies. Vill man förhindra användandet av cookies kan man använda 
TrackMeNot. Har man anpassad webbläsare hindrar man då Google och andra sökmotorer 
från att samla in information från cookies (Ekström, 2010). 

Exempel på information som samlas in automatiskt är operativsystem, skärmupplösning, 
webbläsare, internetleverantör och version av olika program. Används en dator avslöjas IP-
nummer och var man befinner sig, medan telefonens gps avslöjar position ännu mer exakt. Är 
man aktiv på sociala nätverk, blogg eller fyller i olika formulär avslöjar användaren ofta själv 
namn, kön, kontaktuppgifter, ålder, hälsotillstånd, läggning, vikt, utseende, utbildning, arbete, 
lön, religion, åsikter, preferenser och annat man kan tänkas ange när man är social på nätet. 
När man köper något avslöjar man namn, adress och vad man köper och även om man inte 
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köper kanske man letar efter information om något och därmed avslöjas intresse för det. Fa-
cebooks ”gilla-knapp” avslöjar vad man tycker om och vilken sida man är på. Politisk åsikt 
kan avslöjas genom att läsa en politisk artikel, kommentera vad man tycker med mera. Vilka 
vänner och vilken familj man har avslöjas genom att man anger det i sociala medier eller ge-
nom att analysera vem man ringer och hur länge. De produkter dina vänner köper avslöjar vad 
du kan vara intresserad av. Om man använder mailtjänster eller kalendrar avslöjar man ännu 
mer. Hur man ser ut avslöjas med hjälp av fotografier. Det räcker med ett fåtal bilder där per-
sonens namn lagts till för att program ska kunna hitta alla andra bilder på personen även om 
de publicerats anonymt eller med ett fingerat namn. Det samma gäller en persons röst. 
(Alverén, 2012) 

För många företag är den viktigaste delen av användardata kopplat till vad personer gör. Vilka 
sidor har personen besökt, hur ofta, hur lång tid, när på dygnet, vilka annonser klickade den 
på. Detta avslöjar beteende med vars hjälp det går att dra en mängd slutsatser och skapa bett-
endestyrda profiler. Dessa profiler sammanställer till exempel köpkraft, köpbeteende, prefe-
renser, vad man letar efter och vilka argument som lockar. Känsloanalyser avslöjar vilket hu-
mör man är på. Används många positiva ord är man mer uppåt. Från det man skriver kan man 
även avläsa om man är nykter eller inte. Detta är bra för företag att känna till då det anses vara 
avgörande för när man köper saker. (Alverén, 2012) 

2.2 Gratistjänster 

Kopplat till den digitala utvecklingen har en mängd tjänster växt fram som man oftast slipper 
betala pengar för. Det finns många fördelar med att man kan ringa, skicka meddelande till 
vänner, söka information, läsa nyheter, ladda ner appar, få träffsäkra rekommendationer, få 
anpassade reklamerbjudande och använda en mängd andra tjänster i utbyte mot användardata. 
Företagen kan också utveckla tjänsterna och göra dem bättre när de kan analysera användar-
data. (Alverén, 2012) 

Enligt Alverén (2012) innebär möjligheten att hantera personlig information en stor mark-
nadspotential som många företag utvecklar i allt snabbare takt. En stor andel av till exempel 
Googles och Amazons omsättning kommer från  skapandet av personliga erbjudanden grun-
dade på insamling av personlig information. De tjänster internetanvändare i dag kan få grun-
dar sig till stor del på den betalningsmodell som Google lanserade år 2000 (Alverén, 2012). 
Denna betalningsmodell är grunden till att Google brukar ha en vinstmarginal som överstiger 
30 procent (Ekström, 2010). I betalningsmodellen upplevs mycket som gratis men inget är 
gratis. Kunderna betalar i stället genom att lämna ifrån sig användardata vilken har ett värde 
och kan säljas. Google är alltså i grunden ett företag som säljer annonsplatser till högst beta-
lande. Annonserna har avsiktligt en nedtonad layout som kan förväxlas med de sökresultat 
som också kommer fram vid användande av tjänsten. Var gång någon klickar på en annons 
betalar annonsören en så kallad klickkostnad till Google. Annonsören behöver då endast be-
tala för de personer som faktiskt tittar på annonsen (Alverén, 2012). Enligt Ekström (2010) 
talar annonsören om hur mycket annonseringen får kosta, kostnaden kan mätas minut för mi-
nut och när pengarna är förbrukade tas annonsen bort. Annonsören kan också köpa sökord så 
deras annons kommer högt upp på listan om detta ord söks. Men det är bara på annonsutrym-
met, den vanliga söklistan är inte till salu. Sen tjänar de också pengar på en tjänst som gör 
varje sida på hela internet till en potentiell annonsplats (Ekström, 2010). Google erbjuder an-
nonsören att visa sina annonser på andra hemsidor, så kallade displayannonsering. För att nå-
gon ska vilja visa annonserna på deras sida har Google valt att ge en provision på de intäkter 
Google får för annonsen på aktuell sida. Enligt Alverén (2012) får många bloggare sin in-
komst på detta sätt. Betalningsmodellen används i dag i många sammanhang och fördelen är 
alltså att användarna får tillgång till en mängd tjänster vilka upplevs som gratis. Samtidigt får 
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många olika företag och bloggare del av annonsintäkterna. Ett ökat värde skapas därmed för 
många aktörer (Alverén, 2012). Google har enligt Ekström (2010), förutom sökning och an-
nonsering, en mängd andra tjänster man erbjuder och tjänar pengar på. En av dessa tjänster är 
att man med Google Analytics kan samla in information om hur folk surfar för att komma in 
på sidan, vilka sökord de använt, vilka andra sidor som länkar, vem som googlar på vem, när 
och från vilken sida. Allt går ut på att förbättra de tjänster Google erbjuder och/eller sälja in-
formationen så till exempel annonsören kan få information om hur effektiv annonsen var (Ek-
ström, 2010).  

2.3 Tekniska lösningar vid insamlande av data 

De tekniska lösningarna bakom informationstekniken har blivit allt mer avancerade och kraft-
fulla. Det handlar om framsteg inom processortekniken, lagringskapacitet och nätverksresur-
ser vilka gör att man kan samla in, lagra, analysera och sprida information på ett sätt som 
knappt var tänkbart för några decennier sedan. Därtill har sensorer utvecklats vilka gör det 
möjligt att snabbt samla in stora mängder information. Resultatet är att nya typer av data kan 
samlas in och lagras i stora mängder under lång tid. Delar av denna information är personlig 
och blir därmed tillgänglig för analys för individer, institutioner, organisationer och företag. 
(Waldo, Lin & Millett, 2007)  

Hackers 

Personlig information kan av misstag spridas eller hackas vilket är sätt att samla in informat-
ion för andra aktörer. Företag försöker ta fram tekniska lösnignaer för att skydda sin informat-
ion men företag hackas varje dag med följden att användardata sprids i stora mängder under 
okontrollerade former. De inloggningsuppgifter som användare väljer är viktiga att hemlig-
hålls för att säkerställa att informationen inte kommer i orätta händer. Trots det använder näs-
tan hälften av alla användare samma uppgifter på alla sina konton. De uppgifter de väljer är 
dessutom ofta bevis på idéfattigdom. Många inser inte att det finns risk att lösenord sprids till 
obehöriga när de loggar in med sitt vanliga lösenord på nya tjänster. (Alverén, 2012) 

API:er och skrapning 

Det finns företag vars affärsidé går ut på att ansluta sig till ett företags databas för att hämta 
information. De företag man hämtar information från kan vara till exempel Facebook eller 
Twitter. Anslutningen sker ofta med hjälp av så kallade API:er (applikation programming in-
terface). Med dessa applikationer kan ett företag koppla upp sig så det går att föra över in-
formation från ett företags databaser till ett annat företags lagring av data. Även utan API går 
det att komma åt information. Tekniken kallas ”scraping” vilket är ett litet program som kan 
hoppa från sida till sida och läsa av informationen på besökta sidor. Företagen Screen-scraper 
och Nielsen har som affärsidéer att erbjuda olika typer av produkter som bygger på skrapning. 
Nielsen har avslöjats med att skrapa information från stängda sidor där information om till ex-
empel personers hälsa fanns tillgänglig. (Alverén, 2012) 

Cookies 

Det finns också sätt att samla in användardata baserat på att bevaka ditt beteende och dina rö-
relser på nätet. Det vanligaste är att använda så kallade cookies vilka först började användas i 
mitten av 1990-talet. Det är en liten textfil som webbplatsen man besöker sparar i besökarens 
dator. Tanken vara från början att underlätta för en kund så man kunde köpa flera saker i ett 
köp utan att användaren skulle störas av den teknik som hanterade det. De har en mängd posi-
tiva effekter. De underlättar så man till exempel lättare kan söka samma information igen och 
komma ihåg vad man lagt i en varukorg. Tekniken har förfinats och i dag finns det många 
olika typer av cookies. Session cookies är en typ som raderas när man stänger webbläsaren 
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medan andra bevarar informationen längre. Man skiljer dessutom på förstaparts- och tredje-
partscookies. En förstapartscookie används av det företag vars hemsida du besöker medan en 
tredjepartscookie placerats där av andra företag. Det finns cookies som placerar sig på olika 
delar av din dator så även om man tar bort delen som finns i webbläsaren blir det kvar. Var 
dessa delar är talar inte företagen om då meningen är att användaren inte ska kunna rensa bort 
dem. Det finns större cookies så kallade Flash-cookies vilka används för rörliga objekt vilket 
många tidningar och tv-kanaler använder. Tekniken med alla typer av cookies innebär att när 
man klickar på något skickas information om hemsidan samt den unika informationen i an-
vändarens cookie till företaget som äger cookien. Varje gång man besöker en sida upprepas 
det. Ett företag kan komma överens med tusentals företag om att placera sin cookie på deras 
hemsida. En sida kan innehålla 100-tals cookies. Företaget som äger cookien betalar för de 
uppgifter de därmed får via hemsidan. Med informationen från en användarens olika cookies 
kan företaget kombinera ihop användarinformation. De vet därmed var man varit, vad sidan 
innehållit, vad man klickat på, när man klickat och hur lång tid man varit där. Användaren 
märker inget mer än att de erbjudanden som kommer upp på skärmen anpassas efter de sök-
ningar som skett. (Alverén, 2012) 

Beacons 

Det finns andra tekniker som liknar cookies men är svårare för användarna att rensa. Beacons 
vilket också kan kallas webbugg, blankgif eller pixeltaggar har liknande funktion. De kan 
även användas för att kontrollera om användaren öppnat ett mail. Det är små osynliga bilder 
som hämtas från en server när man laddar en sida eller läser ett mail. Då det inte är cookies 
kan tekniken användas för att kringgå de cookiebegränsningar som finns. (Alverén, 2012) 

Telefiners ID-nummer 

I telefonerna finns liknande teknik för att försöka samla in data. Det är inte vanliga cookies 
men varje telefon har ett unikt ID-nummer från tillverkaren som inte går att ändra eller ta bort. 
Appar använder detta nummer för att automatiskt skicka vidare information från mobilen. Till 
exempel kan telefonbok, kalender, sms och ringhistorik samlas upp på detta sätt. Apple och 
Google kräver inte att programmerare måste tala om för användaren när de samlar in inform-
ation om ID-nummer och skickar den vidare. Det går därför att skicka informationen vidare 
från en app och många appar gör det utan att fråga. Gratisappar som innehåller annonsering 
kan dessutom ha egna villkor vilka innebär att man delar med sig av mer information. Sen 
finns det appar som innebär uppenbar stöld av information. Google tar årligen bort hundratals 
appar som kan vara skadliga från marknadsplatsen för Android. Via dessa mer eller mindre 
tillåtna sätt byggs till exempel annonsnätverk upp även för mobiler. Har man Googlekonto 
både på datorn och på mobilen kan informationen som finns på datorn och mobilen kopplas 
ihop. För en användare är det i princip omöjligt att veta vilken användardata som samlas upp 
och skickas vidare. På datorn finns en allmän förståelse för att man behöver virusprogram 
men samma tankesätt finns inte på mobilen. Där har många känslan av att man är skyddad 
men så är inte fallet. (Alverén, 2012)  

Smarta produkter 

Privat information kan också samlas in med hjälp av smarta produkter som är uppkopplade 
mot nätet (Allring, 2015). Det utvecklas en mängd produkter vilka ger användarna nya möj-
ligheter (Ahlbom, 2016; Granlund 2015). Konsumenterna ser främst fördelarna med de nya 
produkterna men eventuella faror belyses ofta inte lika tydligt (Allring, 2015). 
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2.4 Exempel på hantering av personlig information 

Det finns många positiva exempel på hur personlig information kan hanteras så det skapar ett 
mervärde för individen. Smarta produkter och gratistjänster är två exempel men det finns 
många fler fördelar. Utan motstycke ger internet människor möjlighet att kommunicera med 
andra och publicera sig i medium där informationen snabbt kan spridas. Att kunna kommuni-
cera på ett snabbt och globalt sätt gör att vanliga människor kan göra sin röst hörd och ut-
trycka sig publikt på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt (Solove, 2004). I de digitala nät-
verken finns den sociala gemenskap som många i dag ofta saknar. Det innebär att helt nya 
möjligheter växer fram där tillgänglig information bestämmer vad som är möjligt att göra. 
(Bard & Söderqvist, 2000)  

Det finns också exempel som inte enbart är positiva utan också har negativa sidor. Här besk-
rivs några situationer där hantering av personlig information kan upplevas som integritets-
kränkande. 

Användning av Gmail 

Om man skickar ett brev i pappersformat är det enligt Ekström (2010) tydligt att det är ett per-
sonligt brev. Så länge brevet ligger på en personlig dator är det också tydligt vem som äger 
informationen men om brevet lagras centralt är det en annan sak. Enligt Googles användar-
villkor har Google rätt att nyckelordssöka med automatisk skanning i mejlkorgen för att indi-
vidanpassa annonser. Gmail är inte bara en e-posttjänst utan också ett annonsfönster, enligt 
Ekström (2010). Om man till exempel mailar något om grillkväll kan man få annonser om 
grilltillbehör. När det introducerades fick det stark kritik för att det var integritetskränkande. 
Det blev tydligt att ett centralt sparat brev inte hade samma skydd som ett brev sparat på den 
enskilda datorn. Amerikansk lag kräver att polisen får tillstånd innan man avlyssnar telefon-
samtal eller läser mail men om mailen inte ligger på en enskild användares dator gällde inte 
det. I fallet med Gmail gäller då i stället Googles allmänna villkor som gäller för alla tjänster 
företaget levererar. De lyder enligt följande: Genom att skicka in, lägga upp eller visa materi-
alet beviljar du Google en evig, oåterkallelig, global, royalty-fri och icke-exklusiv licens att 
mångfaldiga, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa och dis-
tribuera det material Du skickar in, lägger upp eller visar på eller genom Tjänsterna. Kritiken 
om att det är integritetskränkande har minskat i takt med att användarna blev fler och allmän-
heten vant sig vid systemet. (Ekström, 2010)  

Anonyma bilder kan identifieras 

Lägger man ut en bild utan namn kan man kanske tycka att den inte kommer kunna spåras till 
en individ och därmed inte upplevs som personlig information. Google har enligt Alverén 
(2012) teknik som är utvecklad för att koppla anonyma bilder till individer. Genom Googles 
Picasa kan man hantera sina personliga bilder men samtidigt ger man Google information om 
hur man ser ut och hur vännerna ser ut. I programmet finns teknik för att känna igen hur en-
skilda personer ser ut. Det kan ha ett mervärde men kan också upplevas som integritetskrän-
kande. Ekström beskriver (2010) att i en värdekonflikt, där två goda saker står mot varandra, 
väljer Google den sida där tekniken finns. Denna väg anses av Googles medarbetare vara god 
om inte motsatsen kan bevisas.  

Individanpassad marknadsföring 

I dag räcker det att någon går in på en hemsida och söker information så anpassas reklambud-
skapet, vilket kan ses som en fördel men också är en nackdel då olika personer får olika in-
formation på skärmbilderna (Craig & Ludloff, 2011). Enligt Alverén (2012) är Bluekai ett av 
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de företag som är en marknadsplats för användardata där priserna sätts av köparna vilka kan 
välja vilka kriterier de är intresserade av. De knyter avtal med andra företag som går med på 
att sälja information till deras marknadsplats. De lägger sen till de data de själva samlat in och 
får information om namn, ålder, kön, civilstånd, språk, utbildning, yrke, intressen, hälsa och 
hälsointressen, antal barn samt deras kön och ålder, hyr eller äger bostad, betalningsanmärk-
ningar, ansökningar om lån med mera. De har också tjänster som erbjuder att man informerar 
om vilka produkter som enskilda personer förväntas köpa under den närmaste tiden. Det sker 
genom att analysera en individs beteende med tusentals andra individers beteenden. De är inte 
ensamma utan det finns hundratals företag mellan vilka det är stenhård konkurrens. Exelate är 
en annan aktör som marknadsför sig med att de i nästan 100 procent av fallen drar korrekta 
slutsatser om individers köpbeteenden. Adbrite är ett annat företag som anser att det finns inte 
en enda person inom deras marknadsplats som en annonsör inte kan nå (Alverén, 2012). 

Individuella erbjudanden 

Så länge det bara handlar om reklamerbjudande beroende på beteendemönster, anses indivi-
duella erbjudanden kanske inte som så allvarliga men det kan användas på så många fler sätt. 
Individuella profiler kan skapas som beskriver köpkraft, levnadsstandard, sinnesstämning, 
flexibilitet med mera. Utgående från det kan erbjudanden anpassas både gällande vad som ska 
erbjudas och till vilket pris erbjudandet ska gälla. Priset kan anpassas efter om kunden anses 
vara bra eller dålig. Om till exempel kundens profil visar att hen har bråttom och är köpstark 
kan priset höjas. (Alverén, 2012)  

Individuella sökresultat 

2009 slutade internet vara en allmän upplevelse där alla fick samma resultat när man sökte ef-
ter något. Det mötte starka reaktioner (Ekström, 2010). 2009 införde nämligen Google att in-
formationen som presenterades på skärmen skulle anpassas individuellt för alla. Det gällde 
både sökresultaten och de annonser som erbjuds. Google använder en mängd parametrar för 
att anpassa sökningarna individuellt. Var man är och vad man tidigare visat intresse för är 
några av dessa parametrar. Google håller på att skaffa sig en digital skuggbild av jordens be-
folkning (Alverén, 2012). Enligt Ekström (2010) är grunden att var gång man söker på något 
visar man intresse för det och var gång man klickar på ett sökresultat så lär sig sökmotorn att 
resultatet måste ha varit relevant för den som sökte. Det rankas då lite högre. Samtidigt grun-
dar sig klickbeteendet, vid sökning med Google, på den ranking som Google redan gjort var-
för den självförstärkande effekten måste beaktas (Ekström, 2010). Alverén (2012) anser att 
Google därmed tolkar vem du är men exakt hur de gör det är en affärshemlighet. Google har 
blivit en viktig bricka i informationsspridningen vilken numera, via deras algoritmer, anpassas 
efter individerna så man får se det man tidigare visat intresse för. Det är inte bara Google som 
gör det. Facebook lyfter också bort information de tror en individ är mindre intresserad av. 
Amazon vet vad du tidigare köpt och väljer vad du troligen vill köpa. Deras algoritmer är 
mycket avancerade och en viktig nyckel till deras framgång (Alverén, 2012). 

Individanpassade nyheter 

Enligt Alverén (2012) registrerar nyhetssidor i dag vilken typ av artiklar man tittar på och väl-
jer sökresultat relaterat till det. De flesta sidor man besöker på nätet har någon form av perso-
nifiering. När denna typ av algoritmer allt mer påverkar förlorar vi möjligheten att välja vil-
ken information vi tar till oss. Det finns så mycket information att vi inte kan ta till oss allt. 
Företagen löser det åt oss genom att använda kunskap om enskilda individer föra att automa-
tiskt filtrerar bort informationen som företag tror att individen inte vill ha och därmed automa-
tiskt välja vad vi får se. Individer hamnar då i sin egen informationsbubbla där man bara får se 
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det som är individuellt anpassat. Enstaka individer vet inte hur selekteringen går till och kan 
inte påverka den. Vad man får se styrs av internetföretag och deras algoritmer vilka avgör vad 
som utmärker enskilda personer. Olika personer får därmed olika upplevelser när de surfar på 
nätet. De blir exponerade för olika information och olika åsikter. Algoritmerna ger oss mer av 
samma, de vidgar inte våra vyer. Det leder till en typ av social diskriminering där vi inte får ta 
del av samma information och erbjudanden. Man missar information man utan algoritmerna 
skulle fått. Det kan ge långsiktiga konsekvenser för samhällets utveckling. Den bild företagen 
har av oss förstärks när vi mer och mer får fram information som individanpassats. Det är ett 
allvarligt hot mot vår demokrati vilken grundar sig på att vi alla har ett fritt val. Men om den 
information vi får individanpassats minskar vår förmåga att vara objektiva och göra ett fritt 
val (Alverén, 2012). Det är ett välkänt faktum att man blir vad man äter. Detta talesätt är till-
lämpbart även gällande den information man tar del av (Johnson, 2012). 

Arbetsgivare kan individuellt analysera vad som publiceras på nätet 

Med de analysverktyg som finns i dag finns möjlighet för arbetsgivare att söka på nätet. Allt 
fler gör det och det finns avancerade verktyg som söker på ett systematiskt sätt. Har informat-
ion kommit ut på ett oönskat sätt är det inte säkert att arbetstagaren får reda på att arbetsgiva-
ren sökt information om dem på nätet. De får då inte ens chansen att förklara. Flera personer 
har redan fått erfara negativa konsekvenser av detta slag. Företag kan avbryta anställningspro-
cessen eller avskeda personal som skrivit något som anses vara illojalt på sociala medier. 
Även om det skrivits i ett medium där bra vänner kan se det kan vännerna ha delat det så det 
blir mer spritt och kan komma till arbetsgivarens kännedom. Eller spridits på annat sätt till ex-
empel hackats eller spridits på annan olaglig väg. Det finns flera företag som tjänar pengar på 
att sälja bevakningsverktyg så företagen kan kontrollera vad de anställda skriver om företaget 
på nätet eller om de uppdaterar personliga sidor på arbetstid. Verktyg för bakgrundskontroll 
vid anställningsprocess finns också till salu. Det blir allt vanligare att arbetsgivare använder 
dessa verktyg och det finns undersökningar som visar att arbetsgivare i allt fler fall avbrutit 
anställningsprocesser på grund av vad de fått fram. (Alverén, 2012) 

Digitaliserad hälsoinformation 

Ekström (2010) konkretiserar en av riskerna kopplat till Googles Health som samlar medi-
cinska uppgifter på individnivå i en molntjänst genom att ställa följande frågor: Kommer sjuk-
försäkringen gå upp för individer som har alvarliga diagnoser lagrade på en molntjänst? 
Kanske räcker det att det finns sökhistorik som skapar en profilbild, vilken visar på att en in-
divid har ökad hälsorisk för att försäkringen ska påverkas? Gunnartz (2007) beskriver flera 
fall där familjer inte längre ville ta sina barn till barnavårdscentralen (BVC). Anteckningar i 
journalen från BVC hade nämligen fått familjernas försäkringsbolag att neka barnen försäk-
ring. I ett av fallen handlade anteckningen om något som vid närmare utredning visade sig var 
helt normalt men försäkringsbolaget ändrade inte sitt beslut utan nekade fortfarande barnet 
försäkring. Underskrifterna på försäkringsansökningarna, som familjerna gjort, var en full-
makt för försäkringsbolagen att hämta ut information från journalerna trots att tystnadsplikt 
gällde. Det finns inget som säger att försäkringsbolag är skyldiga att bevilja försäkringar vil-
ket i princip ger dem rätten att göra som de vill i dessa fall (Gunnartz, 2007).  

Regeringen förespråkar en satsning på att informationen från sjukhusjournaler ska samlas i 
databaser. Västerbottens landsting var en av de första att digitalisera journalerna så all inform-
ation kunde nås från alla vårdcentraler i länet. Norrlands universitetssjukhus hörde dessutom 
till de som tidigt började använda bärbara datorer. När denna information samlas i databaser 
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och används på bärbara datorer ökar risken för att den missbrukas. Hackers kan komma åt in-
formationen med verktyg som kan forcera både brandväggar och krypteringar. (Gunnartz, 
2007) 

Personlig sökhistorik 

Enligt Alveren (2012) publicerades 2006 en fil med 658 000 personers sökhistorik under tre 
månader på en hemsida vilken togs bort efter tre dagar. Då hade filen redan spridits över värl-
den. Den väckte stor debatt och har gett upphov till många ringar på vattnet. Användarna har 
nummer men deras sökhistorik kan analyseras så man kan få fram vems historik det är. Den 
visar människors goda och dåliga sidor på ett uppseendeväckande sätt. Det finns sökningar på 
barnporr, obskyra sexfrågor, hur man begår självmord och var man kan köpa knark. Denna 
typ av sökhistorik sparas även i dag och används bland annat av myndigheter vid brottsutred-
ningar men var går gränsen för när den får användas? Kan man använda informationen för fö-
rebyggande åtgärder? Går den att misstolka? En av de identifierade personerna i den läkta fi-
len hade sökt på olika sjukdomstillstånd och förklarade att det inte gällde henne utan några av 
hennes vänner. Tankar väcks då om i hur stor utsträckning företag bör använda denna inform-
ation för att basera sina beslut på. Flera av de personer som fick sin sökhistorik publicerad i 
filen fick personliga konsekvenser. Det var hemligheter och pinsamheter som avslöjades. 
Vissa var rädda för vad myndigheter skulle göra med informationen. Skulle det påverka deras 
arbetssituation eller möjligheter att söka andra arbeten? 

Information på sociala medier kan skada 

Alverén (2012) skriver att alla har vi nog något vi vill dölja men vi ska kunna kontrollera vad 
vi delar med oss av, när och till vem. Men kontrollen och säkerheten vid spridning av person-
lig information är sällan ett säljargument. Det gör att uppmärksamheten på bristfällig säkerhet 
är låg. Företag och privatpersoner som tillhandahåller tjänster, men även användare har ett an-
svar att skydda informationen. I Facebook ändrar man ibland i standardinställningarna som 
avgör hur informationen sprids så fler blir publika och namn samt profilbild kan inte göras 
privata. Det är ett exempel på att det är användarens ansvar att bevaka så informationen inte 
sprids på ett oönskat sätt. Det finns exempel på att bilder från Facebook kommit ut och an-
vänts på ett oönskat sätt. (Alverén, 2012)  

Myndigheter övervakar 

Myndigheter använder information för att analysera brottslig verksamhet. Går man runt i Lon-
don blir man filmad hundratals gånger per dag. I New York finns databaser som analyseras 
för att försöka undvika att personer begår brott redan före de gjort det (Craig & Ludloff, 
2011). Google har även liknande analysmöjligheter (Ekström, 2010).   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs först övergripande vilken inverkan IT har på dagens samhälle. Därefter 
finns ett teoriavsnitt som beskriver möjligheter och hot med modern kommunikationsteknik 
kopplat till personlig information och personlig integritet. Att hantera de nya möjligheter som 
IT innebär på ett sunt sätt är en utmaning som innebär att man måste veta vad som är rätt och 
var gränserna ska dras. Därför ingår en översikt av etiska och moraliska riktlinjer samt mora-
liska dilemman vilka uppstår i situationer med spänningar och svårigheter. Vissa av dessa 
riktlinjer är så viktiga att de formuleras och sammanställts som lagar och avtal. Vilka skrift-
liga regler som finns, gällande hantering av personlig information kopplat till IT, beskrivs sist 
i teorikapitlet. 

3.1 IT i samhället 

Enligt Bard och Söderqvist (2000) innebär utvecklingen av de digitala medierna den mest om-
fattande revolutionen inom informationshantering av alla. Grunden för detta var webben 
(world wide web) som skapades i början av 1990-talet och sen dess har utvecklingen gått fort. 
Människors värld och liv formas i dag av att IT håller på att omvandla och globalisera världen 
(Bjerke, 2005). Individer måste lära sig hantera teknologins kraft samtidigt som individers 
identitet ska bevaras (Castells, 1998). Pearlson & Saunders (2013) betonar att information blir 
allt viktigare i vårt samhälle och de som har kunskap om hur man bäst hanterar information 
blir vinnare i den nya ekonomin. Craig och Ludloff (2011) betonar också att ett utmärkande 
drag för dagens samhälle är att det i allt snabbare takt formas av mot nätet uppkopplade pro-
dukter och tjänster. De flesta ärenden kan i dag hanteras via nätet, vissa kan endast hanteras 
via nätet. Med hjälp av internet kan man bland annat utföra sina arbetsuppgifter, uträtta 
bankärenden, köpa saker, följa nyheter och använda sociala medier. Därutöver utvecklas en 
mängd produkter som också är uppkopplade. Allt detta ger digitala fotspår vilka ofta är pri-
vata och därmed påverkar den personliga integriteten.  

Den utveckling som pågår är ytterligare ett steg i den informationsrevolution som har föränd-
rat samhället under de senaste decennierna. Vilka möjligheter och hot det innebär är svårt att 
överblicka då olika intressenter samlar in information inom allt fler områden och utvecklar 
allt fler användningsområden som påverkar våra dagliga liv. Vilka hot som är förknippade 
med dessa möjligheter uppmärksammas inte så ofta och upplevs som olika hotfulla av olika 
personer. Oönskad marknadsföring bortser till exempel vissa helt från medan andra kan se det 
som ett problem. (Richards & King, 2014) 

3.1.1	Attityd	till	nätvanor	

Det finns studier som behandlar internetanvändares attityd till nätvanor vilka sprider använar-
data. Det har gjorts en undersökning av Ohlsson, Oscarsson och Solevid (2016) om svenskar-
nas attityder till att dela data med företag. Enligt denna undersökning är många svenskar tvek-
samma att dela med sig av sin information på nätet men många gör det ändå. Enligt undersök-
ningen är det 75 procent av svenska befolkningen som använder internet dagligen. Den visar 
att 60 procent av Sveriges befolkning är negativ till att företag registrerar deras beteende-
mönster på nätet. Av dessa negativa är det 40 procent som är mycket negativa. Endast 22 pro-
cent av svenskarna accepterar enligt undersökningen att personlig information säljs vidare till 
tredje part. 80 procent säger att de begränsar sin personliga information på nätet men förfat-
tarna ställer sig frågande till hur respondenterna tolkat frågan då endast 15 procent anger att 
de noga läser igenom villkor vid registrering på hemsidor och appar. Författarna pekar också 
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på att det är ett mycket omfattande arbete att noga läsa villkor varför frågan möjligen kan ha 
tolkats olika. 

I denna undersökning, Ohlsson, Oscarsson och Solevid (2016) , är unga lite mer villiga att 
dela med sig av personlig information än äldre. Personer med högre internetvana verkar inte 
vara försiktigare än andra dock tenderar personer med god kännedom om olika medietekniker 
att ha en större acceptans gällande att dela med sig av sina internetvanor.  

Ohlsson, Oscarsson och Solevid (2016) ställer frågan om svenskarnas negativa attityd kan 
bero på bristande medvetenhet kring när och hur data samlas in men de har inte närmare un-
dersökt frågan. 

3.2 Fördelar med användande av personlig information 

Det finns många fördelar med informationsteknologins sätt att hantera personlig information. 
Att det ger möjlighet för människor att få smarta produkter, social gemenskap, gratistjänster 
samt publicera sig snabbt och globalt har redan berörts. Men det finns fler fördelar. 

Informationssållning 

I dag finns så mycket information att ingen kan överblicka allt. Företages algoritmer hjälper 
användaren selektera och få fram, för individen anpassad information så det är på rätt språk, 
anpassat till var man är, vad man köpt tidigare, var man bokat in på hotell tidigare, var man 
ätit mat, vad man lyssnat på för musik, tittat på för filmer eller filmklipp, vad man läst och 
sökt för information tidigare med mera. Till och med reklam kan ses som viktig information 
om den riktas på rätt sätt då den kan hjälpa oss att hitta det som söks. Användare blir ihop-
kopplade med produkter och tjänster de enligt algoritmerna kan vara intresserade av. Annon-
sen blir något som ligger i gränslandet mellan reklam och tips om den utformas på ett seriöst 
sätt. (Alverén, 2012) 

Analysverktyg 

Det faktum att spridningen av informationen underlättats och analysverktygen utvecklats un-
derlättar inom en mängd olika områden såsom mätning, uppföljning och prognosering. Detta 
ger bättre beslutsunderlag och nya effektiviseringsmöjligheter. Detta möjliggörs av att inform-
ation som är samlad på en mängd olika ställen kan sammanföras för att få fram ett mönster till 
exempel om en individs beteende i någon aspekt. I början av utvecklingen kunde man inte se 
exakt vem som gjort vad men mängden information som på ett eller annat sätt kan spåras till 
en individ ökar. Det innebär att möjligheterna att individanpassa nya tekniska lösningar ökar. 
I dag räcker det att någon går in på en hemsida och söker till exempel på Hawaii så anpassas 
reklamen så den personen får se en mängd reklam om bland annat resor till Hawaii. (Craig & 
Ludloff, 2011) 

Hälsoinformation 

Digitalisering av hälsoinformation är ett känsligt område där det enligt Waldo, et al. (2007) 
kan uppnås fördelar för samhället i stort trots att det för enstaka individer kan medföra risker. 
Om informationen om en samhällsmedborgares hälsa sammanförs med en mängd andra per-
soners hälsoinformation kan för samhället värdefull information kanske analyseras fram 
kopplat till epidemier eller diagnostik. Enligt Ekström (2010) har Google Health en databas 
där individer på frivillig väg lämnar medicinsk information som kan användas i detta syfte. 
Men hälsorelaterad information kan genereras med andra tjänster också. Google Flue Trends 
är en tjänst som förutspår när vi blir sjuka . Deras analysverktyg är mer precisa än traditionell 
epidemianalys. Google vet numera först när influensan slår till. Google ser sjukdomsforskning 
som ett område man beslutat att lägga ner resurser på (Ekström, 2010).  
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Brottsbekämpning 

Waldo, et al., (2007) beskriver att videoövervakning kan avskräcka från brott och hjälpa till 
att lokalisera brottslingar. Alverén (2012) berättar om att brottsbekämpning underlättas genom 
att insamlad användardata analysers. Han pekar också på komplikationen att flera olika länder 
ofta är inblandade i insamlandet av informationen och att länderna har olika myndigheter som 
hanterar informationen. I samarbete mellan olika läders myndigheter, däribland svensk polis, 
används möjligheten att begära ut information från andra länder (Alverén, 2012). Myndig-
heter anser att det är en fördel att kunna få information om vilka personer som är intresserade 
av hemsidor med information om till exempel terrorism eller bombtillverkning (Waldo, et al., 
2007).  

3.3 Nackdelar med användande av personlig information 

Att sprida och lagra personlig information är i sig inte farligt men när den kommer i orätta 
händer kan det bli farlig. Den makt och ansvar man ger till företag som hanterar informat-
ionen i dag vet ingen hur kommer påverka vår framtid. Ett par exempel (Alverén, 2012):  

 Hur påverkar det att kriminella enklare kan få information om till exempel var du bor? 
 Kan Google tvingas ge ut information till myndigheter?  
 Vad händer om något går fel och information läcker ut?  

Alverén (2012) anser att konsumenterna ofta har mycket låg kunskap och medvetenhet om 
hur tekniken och säkerheten fungerar samt därmed vilken information som samlas in och 
eventuellt hackas. De har inte heller information om hur individanpassningen sker. Privat in-
formation kan därmed medföra ett integritetsproblem när det hanteras av modern informat-
ionsteknologi. Vem som äger informationen måste därmed uppmärksammas mer och tydlig-
göras (Jonsson, et al., 2015). 

Inget är gratis, oklara betalningsvillkor 

Alverén (2014) och Ekström (2010) betonar att alla företag måste tjäna pengar på något sätt 
för att överleva. Om de levererar en tjänst, som kunden inte betalar för, måste de hitta något 
sätt att få intäkter som minst motsvarar de kostnader som tjänsten upparbetar. Kunden kan i 
detta sammanhang uppleva att tjänsten är gratis men enligt Alverén finns det inget som är gra-
tis. Upplevs det som gratis betalar kunden på något annat sätt som kanske inte tydligt fram-
kommer när man använder tjänsten. Ofta är det användarinformation som kunden lämnar ifrån 
sig när man använder gratistjänsten som man betalar med. Betalningsmodellen som Google 
tog fram (Ekström, 2010) bygger på detta. Den används i dag flitigt av många företag och in-
nebär att det med hjälp av gratistjänster skapas ett ökat värde för många aktörer. Ju bättre fö-
retagen känner sina kunder personligen ju mer värde skapas, anser Alverén (2012). Där finns 
det en drivkraft som innebär att hela tiden utveckla nya möjligheter tänkta att ge användaren 
så relevanta tjänster som möjligt. För att kunna göra det strävar företagen efter att få in så 
mycket personlig information som möjligt med syftet att lära känna användaren. Ett sätt är att 
ständigt utveckla nya tjänster vilka upplevs som gratis. Exempel på gratistjänster som Google 
använder sig av är Gmail och Docs med vars hjälp företaget får möjlighet att samla in mer 
personlig information (Ekström, 2010). Mer information kan enligt Alverén (2012) samlas in 
från Youtube, som Google också äger. Google kontrollerar även Android, vilket många av 
världens största mobiltillverkare använder, så Google kan koppla ihop informationen om en-
staka individer från mobilen med datorn. Google har också lanserat webbläsaren Chrome som 
kan utnyttjas för att få ännu mer användarinformation. Kunskap om användaren är alltså det 
som är grunden till Goggles intäkter och priset som användaren får betala är att personlig in-
formation sprids (Alverén, 2012). 
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Enligt Craig och Ludloff (2011) finns det mycket information som är direkt kopplad till per-
soner och om det är en fördel eller en nackdel avgör varje individ men det finns i alla fall ett 
hot mot den personliga integriteten förknippat med det. Vissa upplever det som störande me-
dan andra anser att det är priset man får betala för att få tillgång till de nya möjligheterna. Mo-
raliskt sett är det inget fel på detta så länge konsumenten är medveten om det. Beaktar man 
osäkerheten koppat till att man inte vet om information samlas in, Vem som i så fall gör det, 
vem som använder informationen, varför de är intresserade av att analysera den och hur man 
kan skydda sin personliga integritet blir det alvarligare. Det kan upplevas som integritetskrän-
kande. 

Smarta produkter 

En amerikansk undersökning visade att majoriteten av konsumenterna ansåg att information 
som samlas in av smarta produkter var privat information som de inte ville dela med sig av. 
De ville själva ha möjlighet att välja om de skulle dela med sig av informationen eller inte. 
Endast 14 procent av deltagarna kunde tänka sig att dela med sig av informationen i mark-
nadsföringssyfte. Enbart 22 procent av de tillfrågade ansåg att fördelarna med smarta produk-
ter överväger de hot som kan förutses. (TRUSTe, 2014)  

2014 gjordes en undersökning där 1801 personer från elva länder deltog. Undersökningen vi-
sade att majoritet var övertygade om att vi kommer att få allt fler smarta produkter den närm-
aste tiden. Samtidigt var de medvetna om att dessa produkter kan sprida personlig information 
och att det kommer att påverka den personliga integriteten vilket upplevs som oroande. (Pe-
rera, Ranjan, Wang, Khan & Zomaya, 2014)  

Säkerhet 

Enligt Alverén (2012) finns det risker alla bör vara medvetna om som påverkar hur man vär-
derar värdet av de tjänster som utvecklas med modern informationsteknologi. Det som ham-
nar på nätet har en tendens att stanna kvar, det man publicerar i dag kan få konsekvenser i 
morgon. Ingen är anonym på nätet även om man kan uppleva det så. Vi går mot en framtid 
där allt mer användarinformation kommer att samlas in. Det innebär att de risker man kan se i 
dag kommer att förstärkas och nya risker kommer att tillta.  

Då nästan alla kan publicera saker är enligt Warburton (2011) kvalitetskontrollen på nätet 
bristande vilket kan ge stora negativa konsekvenser då det är en potentiellt enorm publik som 
snabbt kan få tillgång till informationen. Riskerna ökar ytterligare då det går att vara anonym 
och beroende på att asociala människor med internet lättare kan hitta likasinnade att kommu-
nicera med om udda och kanske farliga åsikter (Warburton, 2011). Videoövervakning ökar 
säkerheten men kan också öka risken för enskilda individer att bli lokaliserade. Allmänhetens 
förtroende för övervakningstekniken är stor och nya lösningar utvecklas ständigt. Ointresset 
för att värna om den personliga integriteten är också stor och kanske något som allmänheten 
inte kommer sakna förrän det tas ifrån dem. (Gunnartz, 2007)  

Enligt Solove (2004) kan allt som publiceras sparas och även om det inte innebar några pro-
blem i samband med publiceringen kan det orsaka skada senare. Transparensen på internet 
kan också vara ett problem gällande att det blir mer opersonligt att sprida informationen. 
Gamla begrepp som styrde normerna av typen ”skam” och återkoppling från de som bodde i 
ett litet samhälle där alla kände alla, saknas allt mer. Dessa faktorer avhöll tidigare från att 
bryta mot samhällets normer men håller inte längre folk borta från att skvallra och sprida 
falska rykten på samma sätt som förr. Dina barn, make, vänner, arbetsgivare, arbetskamrater, 
lärare, fiender och till och med främlingar kan publicera för dig personlig information som 
snabbt sprids över världen likt ett virus utan att du får möjlighet att förklara dig. Informat-
ionen sparas och kan lokaliseras av nyfikna individer även efter lång tid.  
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Solove (2004) pekar också på att den som sprider informationen inte alltid har den fulla bilden 
av vad som skett och därmed vilseleder. All denna information kan dränka oss i en till synes 
aldrig sinande ström med en effektivitet som mänskligheten aldrig tidigare bevittnat. Konse-
kvenserna kan bli skrämmande. Ironiskt nog kan fritt informationsflöde hota att undergräva 
vår frihet i framtiden. Enstaka individers kontroll över personlig information som publicerats 
och spridits via nätet minskar. Människor har därmed mindre möjlighet att forma sina identi-
teter då enstaka misstag, skvaller eller rykten kan sparas och ge framtida konsekvenser för in-
dividen. Internet innebär därmed en konflikt mellan frihet och kontroll. Både Solove (2004) 
och Alverén (2012) pekar på att en tonåring kanske är ohämmad, orädd och experimentell gäl-
lande spridning av personlig information men inte medveten om eventuella konsekvenser av 
sitt beteende. Alverén (2012) ger exempel på personer som råkat illa ut och hävdar att de som 
råkat illa ut brukar bli försiktigare och tänka efter mer. Enligt Alverén (2012) är det bästa rå-
det man kan ge, om man råkat illa ut, att handla snabbt och försöka bemöta det genom att visa 
en annan sida som är korrekt. Finns det något negativt om en på nätet bör man alltså försöka 
dränka det med positiv information. Tanken är att man själv tar kontrollen över vilken inform-
ation som kommer fram med till exempel en sökning med en sökmotor. Det finns dock ingen 
garanti att metoden fungerar. Att byta namn är en mer effektiv metod enligt Alverén (2012).  

Allt i detta kapitel visar på att det finns nackdelar med användning av privat information på 
nätet. Enligt Alverén (2012) har det gjorts en undersökning som visar att tre av fyra svenskar 
är oroliga för hur deras privata information hanteras på nätet. 

3.4 Rekommendationer 

Alverén (2012) sammanställer en mängd tips och rekommendationer till användare av IT som 
vill minimera riskerna med att surfa på nätet. Hela detta kapitel är en sammanställning av de 
dessa saker Alverén (2012) anser man bör ha klart för sig gällande spridning av personlig in-
formation: 

 Det är inget fel att dela med sig av information till andra, tvärt om kan man få mycket 
tillbaka om man väljer att göra det rätt. Att företag samlar in användardata i bakgrun-
den behöver inte heller vara något dåligt eller för den delen något man misstycker till. 
Men vi bör veta vad vi i dessa sammanhang betalar och hur mycket annars är transakt-
ionerna orättvisa.  

 Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka risker som finns och vad som kan 
hända på nätet. Har man kunskapen kan man göra något åt situationen om man vill, 
innan något händer. Då kan man minimera riskerna så gott det går. Det är först när 
man vet hur det fungerar och vad som kan hända som man kan värdera transaktionen, 
om det man får är värt det pris man betalar.  

 Det finns saker som alla bör vara medvetna om och som påverkar hur man värderar 
värdet av de tjänster som utvecklas med modern informationsteknologi. Det viktigaste 
är att man tänker på att det som hamnar på nätet har en tendens att stanna kvar, det 
man publicerar i dag kan få konsekvenser i morgon. Tänk också på att ingen är ano-
nym på nätet även om man kan uppleva det så. Vi går mot en framtid där allt mer an-
vändarinformation kommer att samlas in. Det innebär att de risker man kan se i dag 
kommer att förstärkas och nya risker kommer att tillta.  

 Använd sunt förnuft och tänk efter hur ditt handlande kan påverka vad som finns lag-
rat om dig på nätet. Det är olika hur olika personer ser på vad som är privat så var och 
en bör tänka efter vad som känns rätt för dem och var gränserna ska dras. När man 
tänkt efter var den gränsen går handlar det om att stå för det och inte, med till exempel 
impulshandlingar eller när man är onykter, göra saker man senare kommer att ångra.  
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 Ifrågasätt alltid det som är ”gratis” på nätet. Man betalar nästan alltid i någon form. 
Om det finns annonser inblandade har man en ledtråd om hur betalningen sker men 
om det inte alls går att få någon ledtråd om hur betalning sker, kan det innebära att det 
sätt som används inte är populärt. Utlovas fina priser i en tävling där det enda du behö-
ver göra är att fylla i ett formulär, gör inte det. Det främsta syftet brukar vara att samla 
in information om dig som säljs vidare. Låter det för bra för att vara sant är det för-
modligen också det.  

 Kontrollera företaget bakom en tjänst innan man börjar använda den. Sök på företagets 
namn och gå in på deras hemsida. Se efter i vilket land företaget är registrerat då la-
garna för skydd av persondata skiljer i olika länder. Sök information om vad andra 
personer som använt tjänsten skrivit om den, men var uppmärksam på att företaget 
själv kan skriva falska recensioner. 

 Läs igenom villkoren. Det är jobbigt och svårt men med hjälp av texterna får man en 
uppfattning om vad företaget tänker göra. Tänk också på att när avtal ändras, för de 
tjänster man redan använder, är det sällan till fördel för dig som individ. 

 Använd webbläsarens möjligheter att till exempel ställa in sekretessnivå, mängd histo-
rik som ska lagras och göra tillägg för att varna för oseriösa sidor, cookies med mera. 
Tänk på att tillägg också kan vara oseriösa och att uppdatera webbläsaren så man har 
aktuell funktionalitet. 

 Radera regelbundet de cookies du inte litar på för att minimera övervakningen från 
andra företag. Kom ihåg att lösenord och inställningar också sparas via cookies.  

 För att slippa bli övervakad av annonsnätverk kan man använda program som handels-
platser tillhandahåller. Sök också efter de hjälpmedel som finns för att få översikt över 
vilken personlig data som finns sparad om dig samt hur denna information sprids. 
Google har till exempel en sådan produkt som heter ”Översikt”. 

 Välj säkra inloggningsuppgifter för att minimera riskerna för spridning av information. 
Det säkraste är att använda slumpvis valda lösenord med både bokstäver och tecken. 
Använd inte samma lösenord till flera tjänster. Skaffa flera mailadresser vilka används 
som inloggning till olika tjänster. Använd inte information i mailadressens namn som 
kan härledas till dig.  

 Inventera regelbundet vilka tjänster som har information om dig. Du bör till exempel 
radera appar du inte längre använder tillsammans med den information de eventuellt 
innehåller.  

 Tänk på att oseriösa företag kan härma andra seriösa företag för att försöka samla in 
användarinformation. Ett sätt är att göra en sida som liknar tjänsten och hoppas att an-
vändaren inte upptäcker det. Kontrollera adressen till sidan vilken troligen är ganska 
lik men någon detalj skiljer.  

 Försök att kontinuerligt bevaka så man har aktuell information om man skulle råka ut 
för att negativ information sprids. Upptäcker man problem är ett råd att försöka handla 
snabbt och bemöta det med att visa en annan sida som är positiv och korrekt. Då finns 
det en möjlighet att man själv tar kontrollen över vilken information som i första hand 
sprids. Om detta inte lyckas och man är bosatt i EU, finns lagen om ”rätten att bli 
glömd” som man kan ansöka om via den juridiska delen av Googles webbplats. Om 
inget annat hjälper är en drastisk rekommendation att byta namn. 

Detta är rekommendationer och knep som Alverén (2012) sammanställt för att ge råd om hur 
man kan försöka skydda sig när man är ute och surfar på nätet. Men oavsett hur mycket man 
försöker skydda sig kommer personlig information alltid att samlas in och användas. Det går 
inte att undvika så som informationsteknik används på nätet i dag. Gratis är inte gratis på nätet 
men vissa betalar mer och vissa betalar mindre (Alverén, 2012).  
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3.5 Generationstillhörighet och personlig information  

Eftersom IT revolutionen vuxit fram under de senaste årtiondena har olika generationer levt 
olika länge med digital informationshantering. Man kan dela in generationerna i fyra olika ty-
per: Matures, Baby Bomers, Generation X and Nexter. Matures växte upp före och under 
andra världskriget då IT inte fanns. Baby Bomers växte upp efter andra världskriget och fram 
till mitten av 60- talet. De första datorerna utvecklades men det påverkade inte medborgarnas 
vardag. Generation X kommer därefter och är de som föddes till och med under 80-talet. De 
växte upp under den tid då internet snabbt utvecklades och har alltid varit del av informations-
samhället. De är vana att ta kontakt med andra utan att vara begränsade av avstånd. De är 
vana vid virtuella medier, internetbanker och internet handel. Nexters utmärks av deras höga 
grad av anpassling till datorer, teknologi, informationssökning och nätverkande. De växte upp 
när information alltid bara var ett klick bort och utvecklingen gällande nya möjligheter att an-
vända IT växte mycket snabbt. Denna utveckling bygger mycket på fördelarna med att ha en 
stor mängd information snabbt tillgänglig vilket präglar det nya samhället på många sätt där 
förändringar snabbt accepteras. Samhället har utvecklats från mer konservativt, strukturerat 
och hierarkiskt till allt mer informellt, materialistiskt och syniskt. Enligt Girard är Nexters vil-
liga att kompromissa gällande vad som är privat och personlig information för att få möjlighet 
att nätverka och snabbt få tillgång till information. De är inte oroliga för att skylta med pro-
dukter eller sig själva på nätet. (Girard, 2015) 

3.6 Etik och moral 

Vår rätt att hålla ett personligt område kring oss utmanas av den digitala teknikens möjlig-
heter (Waldo, Lin & Millett, 2007). Det finns därmed ett ökat behov av riktlinjer som beskri-
ver var gränserna går relaterat till aktuell teknik. Heberlein (2014) noterar att människor inte 
alltid gör rätt utan ibland begår handlingar som kan skada. Det är inte alltid lätt att veta vad 
som är rätt och fel. Därför behövs etisk reflektion med vars hjälp normer, värderingar och 
principer fastställs. Heberlein (2014) beskriver att det i många tusen år har varit främst filoso-
fin men även delar av teologin som behandlat etik och moral ur flera perspektiv. Etik härstam-
mar från grekiskans ethos/ethikos, vilket kan översättas till sedvänja, skick, bruk. Moral kom-
mer från latinetsmos/mores, som betyder sedvänja. Enligt Einhorn (2005) har orden sin grund 
i samma tankesätt om vad som kan anses vara rätt och fel sedvänjor. Ibland ses begreppen 
som synonymer men en viss skillnad mellan begreppen kan urskiljas. En övergripande definit-
ion av etik är att det handlar om teorier som lägger grunden för normer, lagar och riktlinjer 
vilka samhällsmedborgarna förväntas följa, medan moral definieras som det praktiska hand-
landet alltså hur människor tänker och agerar då de står inför ett etiskt dilemma.  

Etik påverkar alla aspekter av våra liv medan moral mer handlar om spänningar och svårig-
heter i vår vardaglig. Moraliska dilemman kan uppstå i situationer med spänningar och svårig-
heter. Att förtydliga dessa dilemman löser inte problematiken men det utmanar oss att tänka 
igenom dessa känsliga situationer. Att uppmärksamma och försöka förstå dessa dilemman 
ökar våra möjligheter att leva ett gott liv och finna frid. (Perry, 2014) 

3.6.1	Personlig	integritet	

Förväntningar om vad som är privat bildades för många hundra år sedan och vad som avses 
har förändrats i takt med att ny teknik utvecklats. Vad som ingår förändrades under den in-
dustriella revolutionen och i det nya informationssamhället håller det på att ytterligare utveck-
las. (Waldo, Lin & Millett, 2007)  

Det har gjorts försök att definiera begreppet personlig integritet kopplat till den digitala tekni-
kens möjligheter. En av de definitioner som då föreslagits är att rätten till integritet är vår rätt 
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att hålla ett område omkring oss, som omfattar alla de saker som ingår i oss, såsom vår kropp, 
vårt hem, vår egendom, våra tankar, känslor, hemligheter och vår identitet. Rätten till privatliv 
ger oss möjlighet att välja vilka delar i detta område som kan nås av andra. Det ger oss rätten 
att kontrollera i vilken utsträckning, på vilket sättet och vid vilken tidpunkt vi väljer att lämna 
ut dessa saker. (Onn, et al., 2005)  

3.6.2	Etiska	riktlinjer	

Mer detaljerade beskrivningar av etiska riktlinjer finns som olika intresseorganisationer tagit 
fram. Här kommer riktlinjerna för två olika organisationer att sammanfattas i de två kom-
mande kapitlen. 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 

Institute of Electrical and Electronics Engineers eller IEEE är en sammanslutning av personer 
med teknisk kompetens som har över 430 000 medlemmar i mer än 160 länder (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers [IEEE], (2016a). De utvecklar bland annat internationella 
standarders för sina teknikområden och har tagit fram etiska riktlinjer för sina medlemmar 
(IEEE, 2016b). De riktlinjer som berör personlig integritet är följande: 

 att alltid agera rättvist oberoende av ras, religion, kön, funktionshinder, ålder, nation-
ellt ursprung, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 

 att erkänna och korrigera fel samt att ge erkännande för andras bidrag 

 att inte skada andra, deras egendom, rykte, eller anställning 

 att hjälpa medarbetare i deras professionella framsteg och att stödja dem att följa dessa 
etiska riktlinjer 

För att dessa riktlinjer ska vara stabila har IEEE bestämt att ändringar bara får ske efter att 
speciella rutiner, där ändringarna övervägs noga, genomgåtts. 

Association for Computing Machinery  

Association for Computing Machinery (ACM) är en förening för vetenskap och utbildning 
inom datavetenskap. De har tagit fram en kod för etisk yrkesetik som beskriver de grundläg-
gande reglerna för professionellt ansvar i samhället som de förväntar sig av varje medlem. Det 
är därmed etiska principer för personer som arbetar med datorer men kommer från allmänna 
etiska principer (Association for Computing Machinery [ACM], 2016a). 

Denna kod består av 24 bud (ACM, 2016b) om personligt ansvar. De är indelade i fyra avsnitt 
där första avsnittet handlar om grundläggande etiska riktlinjer, andra avsnittet mer yrkesetiska 
överväganden medan avsnitt tre vänder sig till personer som har en ledande roll och sista av-
snittet handlar om kodens åtlydnad. Tanken är att koden ska kompletteras med riktlinjer som 
ger mer detaljerade förklaringar vilka kan ändras oftare än denna kod. De punkter som kan 
berörs personlig integritet är följande: 

1. Allmänna moraliska riktlinjer 

De som är medlemmar i ACM ska: 
 Bidra till samhällets och människans välbefinnande 

Denna princip skyddar de grundläggande mänskliga rättigheterna. En viktig 
målsättning är att minimera negativa konsekvenser av datasystem från bland 
annat hot mot individers hälsa och säkerhet både lokalt och globalt.  

 Undvika att skada andra 
Skada kan vara informationsförlust eller avsiktlig förstörelse. Om något i 
systemet är fel är det den som utvecklat det ansvarig skyldig att rapportera. 
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Om ansvarig inte reagerar kan det anses nödvändigt att läcka information 
för att avslöja oegentligheterna i samråd med andra datakunniga. 

 Vara rättvisa och inte diskriminera 
Jämlikhet, tolerans och respekt för andra är ovillkorlig samtidigt som diskri-
minering i alla dess former inte tolereras. 

 Respektera medmänniskors privatliv 
Modern kommunikationsteknik gör det möjligt att hantera personuppgifter. 
Dataspecialisterna ska respektera integriteten, bara använda informationen i 
det syfte som avsetts och vidta försiktighetsåtgärder om det behövs för att 
skydda information. Dessutom måste det finnas rutiner för att ge människor 
möjlighet att se personlig information och korrigera felaktigheter. Använ-
darinformation måste behandlas med sekretess, utom vid lagbrott då inform-
ation får lämnas endast till lämpliga myndigheter. 

 Respektera sekretess 
Även då det bara finns ett löfte om sekretess ska det respekteras även om lag 
och etiska principer inte täcker situationen.  

2. Yrkesetiska områden 

De som är professionellt verksamma medlemmar i ACM ska: 
 Ha kännedom om och respektera gällande lagar och regler 

ACM medlemmar måste känna till och följa normer, lagar och regler om det 
inte finns tvingande etisk grund att inte göra det. Om man känner sig 
tvingad att bryta mot en lag eller regel måste man ta ansvar för sina hand-
lingar. 

 Endast skaffa sig behörighet till system man har tillstånd till  
Individer och organisationer har rätt att begränsa tillgången till sina system. 
Medlemmar får inte använda ett datasystem, programvara eller datafiler utan 
tillåtelse.  

3. Krav på ledarskap 

ACM medlemmar som är ledare ska: 
 Formulera vad det innebär att ta socialt ansvar och uppmuntra det  

Alla organisationer har ett socialt ansvar så verksamheten minimerar skador 
och därmed tjänar allmänhetens intresse.  

 Formulera och stödja riktlinjer som skyddar användarnas värdighet  
Professionella datoranvändare som är i beslutsfattande positioner ska an-
svara för att systemen utformas så den personliga integriteten skyddas. 

4. Kodens efterlevnad 

Alla ACM medlemmar ska: 
 Upprätthålla och främja principerna för denna kod 

Datorspecialistens trovärdighet beror både på teknisk och etisk kompetens. 
Alla ACM medlemmar bör uppmuntra även icke medlemmar att stödja 
denna kod.  

3.7 Skriftliga riktlinjer 
Etik är grunden till samhällets riktlinjer. Vissa riktlinjer är så viktiga att samhällets medbor-
gare har beslutat om hur de ska formuleras vilket är grunden till vår lagstiftning (Einhorn, 
2005). Den tekniska utvecklingen påverkar lagstiftningen (Warnling-Nerep & Bernitz, 2009). 
Före internet introducerades fungerade tidningsredaktörer och utgivare som grindvakter för 
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vad som publicerades. Internet har demokratiserat möjligheterna att kommunicera. Med hjälp 
av internet kan nästan vem som helst nå en stor publik utan att någon kontrollerar budskapet 
(Warburton, 2011). Enligt Ekström (2010) är många integritetsexperter förvånade över van-
liga nätanvändares godtrogenhet. Ekström anser vidare att det är vanligt att nätanvändare inte 
förstår vad som händer när man till exempel skickar ett mail och hur stora möjligheter det 
finns till samordning av digital information. Det är en global fråga vilket gör att olika nation-
ers lagar och riktlinjer blir lite tandlösa. 

3.7.1	Lagar		

Det finns lagar som fastslår vad som är tillåtet gällande hantering av personlig information. 
Ansvaret för att följa lagarna ligger hos företagen och de enskilda personerna som samlar in 
uppgifterna (Alverén, 2012). Sen finns det situationer där det saknas lagar, bland annat på 
grund av att utvecklingen i dag går så fort inom detta område. 

Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen är en grundläggande demokratisk rättighet. Huvudprincipen är att var 
och en har rätt att uttrycka sina åsikter och ta del av allmänna handlingar (Funcke, 2014). Rät-
ten till sekretess beskrivs i Offentlighets- och sekretesslagen. Utgångspunkten är att så lite 
som möjligt ska sekretessbeläggas då offentlighetsprincipen är huvudregeln. Hellre för 
mycket än för lite ska lämnas ut. Myndigheter kan därmed inte vägra att lämna ut allmänna 
handlingar men om de är sekretessbelagda kan de enligt brottsbalken dömas för tystnads-
pliktsbrott (Stefansson, 1999). Waldo, Lin och Millett (2007) menar att det inte finns någon 
exakt standard för vilken grad av personlig sekretess som kan förväntas vid spridning av per-
sonlig information och pekar på att detta är en komplex fråga då flera intressen står på spel. 

Yttrandefrihetslag  

Yttrandefrihetslagen handlar om etableringsfrihet, förbud mot censur, ensamansvar, käll-
skydd, med mera. I lagen regleras vad som får lagras i databaser för medieföretag och redakt-
ioner vars verksamhet utgår från Sverige. Vad som innefattas i begreppet ”redaktion” har prö-
vats i Regeringsrätten och kunde inte ges vidare innebörd än personer som har hand om ord-
nandet av tryckta skrifter. (Wennberg, Eliason & Regner, 2003) 

I lagen regleras också vilka utgivningsbevis som krävs för databaser vilka skyddas av lagen. 
Det handlar bland annat om att endast den som driver verksamheten ska kunna ändra i databa-
sen varför de databaser som används av sociala medier inte räknas hit. Vad det gäller reklam 
innehåller yttrandefrihetslagen inte några föreskrifter mer än att vissa typer av reklam är för-
bjudna till exempel alkohol- och tobaksreklam. (Wennberg, Eliason & Regner, 2003) 

Personuppgiftslag  

Det finns en lagstiftning som avser skydda enskilda personers integritet vid automatiserad da-
tabehandling kallad personuppgiftslagen (PUL). Lagen gäller för personuppgiftsansvariga eta-
blerade i Sverige och innehåller främst bestämmelser om när behandling av personuppgifter 
är tillåten. Generellt sett får företag bara samla in personuppgifter för särskilda och uttryckli-
gen angivna berättigade ändamål. En grundregel är att personuppgifter bara får behandlas med 
uppgiftslämnarens samtycke. Det kan även ske automatiskt om det är uppenbart att informat-
ion lämnas och man ändå väljer att göra det. Man har rätt att ta tillbaks godkännandet och då 
får inga fler uppgifter samlas in. Det specificeras att det är förbjudet att hantera vissa känsliga 
uppgifter. Det finns också bestämmelser som reglerar rätten för en individ att få information 
om lagrade personuppgifter, få dem rättade, blockerade, utplånade och till viss del regleras 
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hur uppgifter får överföras mellan länder. PUL strider på flera punkter mot offentlighetsprin-
cipen och yttrandefriheten. Därför finns paragrafer som reglerar att PUL inte får tillämpas så 
den strider mot yttrandefriheten. (Wennberg, et al., 2003) 

Lag om Elektronisk Kommunikation  

Den andra lagen som enligt Alverén (2012) är viktig för att skydda personuppgifter på nätet är 
Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK). Där står bland annat att ansvarig för databasen 
på begäran är skyldig att lämna ut viss information till användarna, ha uppsikt över tjänsten 
och ta bort straffbara meddelanden. En del av LEK kallas cookielagen och tanken med den är 
att användaren måste aktivt godkänna att cookies används.  

Dessutom har Europaparlamentet utformat ett dataskyddsdirektiv som gäller för länderna i 
EU. Där ingår även ”rätten att bli glömd” dvs att en användare ska kunna begära att personlig 
information tas bort. Tanken med det är att alla länder i EU ska ha en lägsta nivå för vad som 
kan anses vara acceptabelt (Barnard-Wills, Marinos & Portesi, 2014). Lagen gäller i EU. Om 
en användare går in på en sida som har sin server i ett annat land så gäller det landets lagar för 
hur informationen får hanteras. Mellan EU och USA finns regelverk för hur digital informat-
ion får flyttas mellan länderna. EU har inte några liknande regler med andra länder. I dessa 
länder är det upp till användaren att själv bevaka hur informationen används (Alverén, 2012).  

Avsaknad av lag 

Information som ligger öppet på sociala medier på nätet får alla söka efter. Det finns inga la-
gar som regalerar det. Som nämndes tidigare finns det lagar som reglerar vad som får lagras i 
databaser för mediaföretag och redaktioner. Teleoperatörer måste följa dessa lagar där det 
finns detaljerade föreskrifter för vad och hur länge information får lagars från till exempel 
våra samtal och sms. Någon liknande reglering för den information som Google, Facebook 
och andra internetföretag har finns inte. Om någon liknande lagstiftning, som för teleföreta-
gen, skulle införas för Facebook skulle deras affärsmodell bli omöjlig då deras verksamhet i 
dag bygger på att användare delar information via deras tjänster. Google har rätt att avlyssna 
kommunikation som skickas med deras tjänster vilket teleoperatörsföretag inte har. (Alverén, 
2012)  

Lagstiftning och teknisk utveckling 

Warnling-Nerep och Bernitz (2009) beskriver att den tekniska utvecklingen på senare tid har 
varit mycket snabb. Det har lett till upprepade lagändringar och en alltmer komplicerad lag-
stiftning. Det finns försök att hitta ett mer tekniskt oberoende sätt att formulera lagar som be-
rör detta område föra att få lagstiftningen mer effektiv. Ekström (2010) och Alverén (2012) 
beskriver att grundläggande idéer om vad som är personlig integritet kan behöva byggas om. 
Lagstiftningen kan aldrig ändras lika snabbt som tekniken. Det personliga ansvaret för att be-
vaka den egna integriteten blir därmed större. Ekström (2010) betonar att varje användare bör 
tänka sig för innan man lägger upp en film på Youtube, innan man publicerar en partybild och 
liknande. Internet har en tendens att vara för alltid. I det ögonblick man publicerar förlorar 
man kontrollen över materialet. 

Enligt Wennberg, et al. (2003) och Bjerke (2005) utmärks informationsteknologin av automa-
tiserad behandling av information med starkt ökande antal aktörer vilka använder en mängd 
nya medier. Utvecklingen är global med ökad interaktivitet. Wennberg, et al. (2003) pekar 
också på att över- och mellanstatliga regler, till exempel inom EU, påverkar rättsläget. Detta 
gör att den rättsliga situationen blir komplicerad. Alverén (2012) betonar att företag som vill 
kan utnyttja att olika länder har olika regler och sätta upp sin webtjänst där lagstiftningen är 
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begränsad. Det är då upp till användaren själv att bevaka sina rättigheter vilket är svårt för en-
skilda användare att göra. Myndigheter har dock enligt lag rätt att få ut information för brotts-
bekämpning men lagarna varierar i olika länder så det kan ibland ta tid att få ut information. 

3.7.2	Regler	och	avtal	

Förutom lagstiftning finns nedtecknat en mängd regler och avtal som beskriver hur personlig 
information ska hanteras. En del av dessa har företagen själv utarbetat, inte för att ha en över-
enskommelse med kunden utan i syfte att försöka skapa förtroende för sin verksamhet. 

Företagsreglering 

De aktörerna som är verksamma i branschen vet om att de arbetar med kontroversiell inform-
ation. De försöker själva skapa policys för att hålla myndigheter och konsumenter nöjda. 
Network Advertising Initiative (NAI) och Digital Adverticing Alliance (DAA) är två exempel 
på det. I dessa finns regelverk för hur enskilda individer ska få möjlighet att exkluderas. Det 
finns program med vars hjälp man kan se vilken data som finns lagrad och andra program där 
man kan be att få bli borttagen. Exakta standarder vad denna borttagning innebär saknas dock 
och undersökningar som gjorts visar på att företagen har olika tolkningar och inte alltid följer 
sin standards. Bluekai är ett undantag i detta fall. De har en fungerande tjänst för att bli bortta-
gen. Användaren kan också välja att komplettera den information de har med mer informat-
ion. Företaget arbetar efter regeln att det värde denna information har får man skänka till val-
fri välgörenhet och man har planer på att eventuellt ge uppgiftslämnaren intäkter från rättad 
information. (Alverén, 2012) 

Avtal 

Enligt Alverén (2012) använder företagen avtal och köpevillkor som kunden godkänner innan 
de börjar använda tjänsten eller produkten. Det är ofta många sidor text som man inte har tid 
eller orkar läsa igenom. De är dessutom så komplicerade att det är en fördel att vara jurist om 
man ska förstå dem. Avtalen är företagens sätt att friskriva sig och få rätt att tjäna pengar på 
användarinformationen. Användaren måste godkänna om man vill använda tjänsten. I vissa 
fall godkänner man bara första gången man går in på en tjänst och sen gäller godkännandet i 
alla fall man använder tjänstens hemsidor. Google har denna typ av användar- och sekretess-
villkor. I flera avtal står det att de har rätten att sälja informationen vidare till samarbetspart-
ners och att företagen får använda informationen även efter att man slutat använda tjänsten. 
Det står ofta att det är användarens skyldighet att via hemsida bevaka om policyn ändras. Om 
dessa avtal verkligen gäller har aldrig prövats rättsligen. Vem vågar och har råd att ta en pröv-
ning mot de stora företag som använder sig av dessa avtal (Alverén, 2012)? Resultatet av av-
talen blir att normalläget är att företagen samlar in uppgifter om användarna och att använda-
ren själv aktivt måste stoppa det om de vill slippa vara med (Ekström, 2010). 

Golbeck och Mauriello (2014) har gjort en undersökning som visar att inom digitala tjänster 
är sättet att hantera användarvillkor oftast bristfälligt. Användarna läser inte igenom använ-
darvillkoren eller så förstår de inte vad som avses innan villkoren godkänns. En stor del av 
konsumenterna vet därmed inte vilken information som samlas in då de använder produkten. 
De vet inte heller vad informationen används till. 

3.7.3	Att	följa	riktlinjer	

Einhorn (2005) ger exempel på en mängd etiska och moraliska dilemma som är besvärliga att 
lösa även om man har riktlinjer. Han beskriver också ett experiment som visar på att även om 
samhället har normer, lagar och regler så har människan svårt att alltid leva efter dem. Experi-
mentet handlande om präster som fick i uppgift att gå till en närliggande byggnad och hålla ett 
föredrag. På vägen till byggnaden gick de förbi en person som försöksledaren bett att skulle 
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spela skadad. Majoriteten av prästerna gick förbi den skadade mannen och skyndade sig i stäl-
let för att hålla sitt föredrag vilket skulle behandla den barmhärtige samariern. Föredraget 
handlade alltså om hur en misshandlad person ignoreras av förbipasserade varav en var en 
präst och majoriteten av prästerna som ingick i experimentet handlade alltså tvärt emot det de 
skulle hålla föredrag om.  

3.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Etiska och moraliska normer, riktlinjer och lagar finns som är tänkta att dra gränserna för hur 
personlig information får hanteras (Einhorn, 2005). Texterna är dock svårtolkade och utveckl-
ingen är både snabb och global vilket gör situationen komplex (Wennberg, et al., 2003). Att 
leva efter gällande riktlinjer är heller inte enkelt (Einhorn, 2005) och de dilemman som finns 
kopplade till spridning av personlig information med hjälp av IT är inget undantag (Solove, 
2004). Trots att det finns etiska och moraliska riktlinjer som är tänkta att skydda den person-
liga integriteten (IEEE, 2016b; ACM, 2016b) räcker de inte alltid till och det kan vara krång-
ligt att föra sin tala och få upprättelse (Solove, 2004). Till exempel har man rätt att få person-
lig information borttagen i EU men rent praktiskt kan de bli svårt (Alverén, 2012). Det per-
sonliga ansvaret är därmed stort (Alverén, 2012; Ekström, 2010). 

Begreppet personlig integritet utvecklas hela tiden i förhållande till etiska och moraliska rikt-
linjer samt teknisk utveckling (Heberlein (2014); Waldo, Lin & Millett, 2007). Men försöker 
man precisera det så handlar det om rätten att ha en privat svär runt oss och vår kropp (Onn, et 
al., 2005). Det handlar om vårt hem och våra egendomar samt våra tankar, känslor och hem-
ligheter. Moraliska dilemman kan uppstå i känsliga situationer där svårigheter uppstår (Perry, 
2014). Att uppmärksamma och tänka igenom dessa dilemman ökar våra möjligheter att styra 
våra liv i önskad riktning. 

Personlig data har ett marknadsvärde när den analyseras och sammanställs till information 
som kan kommersialiseras (Alverén, 2012; Ekström, 2010). Detta sker med teknologi som blir 
allt mer avancerad samtidigt som kostnaderna för att hantera informationen minskar (Alverén, 
2012). Utvecklingen sker i en allt snabbare takt (Bard & Söderqvist, 2000). Insamlandet av 
data ökar hela tiden och mycket handlar om data som är av personlig karaktär (Pearlson & 
Saunders, 2013). Med hjälp av denna insamlade personliga information utvecklas en mängd 
produkter och tjänster som ökar vår livskvalité (Craig och Ludloff, 2011) men utvecklingen 
kan också innebära nackdelar. Konsumenterna ser de ökade möjligheterna men ser inte alltid 
farorna (Alverén, 2012). En av de faror som kan finnas är att många tjänster har oklara betal-
ningsvillkor och kan därmed upplevas som gratis, men inget är gratis (Alverén, 2012). Företa-
gen har utvecklat betalningsmodeller som inte alltid tydligt beskrivs för konsumenterna 
(Alverén, 2012; Ekström, 2010). En annan fara är förknippad med att många av tjänsterna 
som utvecklas med digital teknik är i dag individanpassade (Alverén (2012); Craig & Ludloff, 
2011; Ekström, 2010; Gunnartz, 2007). Det betyder att användare av IT får information som 
bygger på algoritmer vilka selekterar fram lämplig information (Alverén, 2012; Ekström, 
2010). Det innebär att man kan gå miste om viktig information och tappa objektivitet 
(Alverén, 2012; Warburton, 2011). Sen finns starka hot kopplade till säkerhet och lagring av 
informationen under lång tid (Alverén 2012; Gunnartz, 2007; Solove, 2004; Warburton, 
2011). Många delar i dag med sig av personlig information på till exempel sociala medier 
utan att tänka på att ofördelaktig information, skvaller och rykten kan spridas och orsaka 
skada för lång tid (Solove, 2004). Säkerheten kopplad till spridning av personlig information 
står sällan i fokus. Privat information kan därmed komma i fel händer. Yngre generationer har 
mer datorvana och tenderar att i större utsträckning använda sig av de nya möjligheterna utan 
att överväga framtida konsekvenser (Alverén 2012; Solove, 2004).  
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Den teori som sammanställts i rapporten visar att det finns tydliga tecken på att teknisk ut-
veckling inneburit nya möjligheter som underlättar för konsumenter men samtidigt innebär att 
personlig information delas i allt större utsträckning. Juridiska och etiska frågeställningarna 
kring säkerhet påvisar brister (Ekström, 2010). Det förstärks av att konsumenter blivit allt mer 
vana vid att godkänna avtal vid användning och köp utan att läsa dem (Alverén, 2012; Gol-
beck & Mauriello, 2014). Det finns ofta ingen möjlighet att påverka avtalen varför krav på till 
exempel säkerhet och icke spridning av personlig information avtar (Alverén, 2012). Rekom-
mendationer för att minska riskerna med spridning av personlig information via digitala me-
dier är därmed värdefulla. Alverén (2012) beskriver riktlinjer där den allra viktigaste rekom-
mendationen är att använda sitt sunda förnuft men det finns mer att tillägga. Till exempel är 
kunskap alltid värdefull för att bättre förstå vad som kan hända och en bra regel att tänka på är 
att inget är gratis.  
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4. METOD 
Utgångspunkten för studien var att identifiera och beskriva om användare av IT är medvetna 
om hur modern informationsteknik hanterar personlig information. Studien skulle kopplas till 
etiska och moraliska aspekter. Dilemman gällande hanteringen ska sökas och råd och rekom-
mendationer till personer som är oroade över negativa konsekvenser kopplat till hantering av 
personlig information ska sammanställas. 

Arbetsmetoden för denna undersökning kännetecknades av att först söka information om 
nyckelbegrepp samt specificera och avgränsa området på ett lämpligt sätt. Detta skedde på ett 
iterativt sätt där olika infallsvinklar testades. Denna arbetsmetod resulterade i att nyckelbe-
greppen definierades till etik och moral samt spridning av personlig information. Tankar kring 
hur forskningen skulle genomföras relaterat till metodik för datainsamling inleddes redan i 
början av arbetet och konkretiserades allt mer under arbetets gång. Insamlande av empiriskt 
material skedde både via aktuella medier och med hjälp av intervjuer. Urvalet av personer till 
intervjuerna skedde med tanke på att respondenterna skulle ha olika bakgrund och vara möj-
liga att kontakta för intervju.  

4.1 Forskningsansats  

Utgångspunkten är en beskrivande och utforskande studie, då det handlar om att beskriva gra-
den av medvetenhet hos IT användare samt utforska dilemman. I samband med utforskandet 
av eventuella dilemman ska också utforskas om det finns rekommendationer som kan ges till 
användare av IT för att minska eventuellt risker.  

Studien har valts att genomföras med en karaktär av induktivt perspektiv. Induktivt synsätt in-
nebär att teorin utgår från praktiken (Bryman & Bell, 2013). Detta har valts då undersök-
ningen belyser ett relativt sett ungt forskningsområde där utvecklingen kännetecknas av en 
mycket snabb förändring. Det finns därmed inte teoretisk förankring på alla områden och en 
avsaknad av djupare beskrivningar av vissa områden. Studien bygger i stället i vissa delar på 
empiriskt material och har därmed en karaktär av induktivt synsätt även om det inte är en 
renodlad induktiv studie. De teorier som fanns tillgängliga användes i den mån det gick för att 
få fram aktuella relevanta källor att bygga på. Ontologiska frågeställningar om vad som exi-
sterar inom området finns med. Den senare konstruktionismen användes som utgångspunkt i 
detta arbete eftersom individen antas utgå från sina egna etniska och moraliska värdegrunder 
snarare än yttre faktorer. Detta ledde till ett val av en kvalitativ forskningsansats.  

Kvalitativ metod valdes framför kvantitativ också därför att tyngdpunkten i analysen kommer 
att ligga på de formuleringar som framkommer i det empiriska materialet. Dessa ord och for-
muleringar kommer att avspegla respondenternas medvetenhet. Samtidigt kommer stämningar 
och tonfall avspegla om det finns känsliga situationer som bör undersökas djupare med syftet 
att utforska om det finns mönster som sammanfaller till eventuella dilemman. Kopplat till 
eventuella dilemman ska sammanställas om det framkommer rekommendationer som syftar 
till att minska riskerna med dessa dilemman. Syftet kräver därmed ett mer djupgående och tol-
kande synsätt där varje individs egna erfarenheter, kunskap och preferenser betonas för att 
öka förståelsen för problematiken (Bryman & Bell, 2013). 

Forskningsdesignen är en tvärsnittsdesign där ett urval av individer har intervjuas under en 
kortare tidsperiod (Bryman & Bell, 2013). De som valts ut att ingå i studien är användare av 
IT som i övrigt representerar både män och kvinnor, är boende i allt från storstad till lands-
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bygd, med en åldersfördelning som spänner över alla generationer samt har varierande utbild-
ning och yrkeserfarenhet. De ska intervjuas om sina nätvanor och hur de ser på informations-
teknologins sätt att hantera personlig information relaterat till etiska och moraliska aspekter.  

4.2 Litteratursökning  

Då utvecklingen inom modern informationsteknologi går snabbt, och nya produkter som han-
terar personlig information ständigt lanseras, söks information från såväl internet och aktuellt 
nyhetsflöde, som från vetenskapliga teorier. Publikationer har sökts med Libris, vilket är de 
svenska bibliotekens gemensamma katalog, Libris Artikelsök, Google scholar samt sökrutan 
för artiklar och E-böcker som tillhandahålls av Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Vid 
sökningarna har nyckelbegreppen främst varit etik och moral samt personlig information och 
integritet. Dessa begrepp har även översatts till engelska för att utöka sökningarna och så har 
begreppen kombinerats på olika sätt. Om något intressant hittades har nyckelord som fanns i 
den tänkvärda länken även i olika kombinationer lagts till sökningarna. När intresseväckande 
information av något slag har hittades söktes efter namn på personer som har akademiska me-
riter. Dessa namn har också används som sökord. Även organisationer och produkter som 
framkommit har använts som sökbegrepp. Sökmetodiken gav upphov till en mängd träffar vil-
ket signalerar att det är ett väl utforskat område men flertalet av källorna var äldre. Där det var 
möjligt avgränsades sökningar till att endast gälla de 20 senaste åren. Att en så lång tidshori-
sont togs med var för att få med perspektiv på hur utvecklingen skett under denna period. Sen 
fokuserades arbetet på att främst undersöka de yngre källorna. Motivet till detta är att utveckl-
ingen har gått så fort de senaste decennierna att problematiken bör beskrivas med främst aktu-
ella källor.  

Sökningar efter så kallad sekundär data har skett med internet och aktuellt nyhetsflöde. Detta 
har gjorts då utvecklingen gällande vad som är möjligt med informationsteknologi går snabbt 
och då det är ett relativt nytt ämnesområde, där aktuell information är viktig att beakta. Aktu-
ellt nyhetsflöde har sökts via Sveriges Radio och Sveriges Television. Även tidningar har be-
vakats där Ny teknik har lästs i pappersformat medan annan press bevakats via nätet. Bevak-
ning av nyhetsflödet pågår under hela studien och ger ständigt nya infallsvinklar på området. 
Utgående från dessa nya infallsvinklar söks också ständigt efter nya relevanta vetenskapliga 
teorier. Här finns dock en problematik kopplat till att bevakningen av nyhetsflödet innehåller 
delar som inte återfinns i vetenskapliga teorier. Gällande sekundär data har det framkommit 
information om smarta och uppkopplade produkter, satsning på digital vård, den digitala tek-
nikens möjlighet till individanpassning, beskrivningar av livsstil i olika områden, aktuella 
sökningar som exemplifierar användarvillkor och faror med att hantera personlig information 
på nätet, lagen om ”rätten att bli glömd” samt det nya ordet faktaresistens.  

Sökningarna var således av många olika slag och gav många träffar. Bland alla dessa träffar 
valdes källor ut som innehöll nyckelbegreppen i någon form. Därefter gjordes först en skum-
läsning för att få en grov bild av vad källan behandlar. Upplevdes källan som användbar ge-
nomfördes en källgranskning av materialet i syfte att kontrollera dess trovärdighet. För att käl-
lan ska anses trovärdig, och därmed kunna ligga till grund för arbetets teori, ska avsändaren 
vara en pålitlig person eller organisation som har kunskap inom området. Denna bedömning 
gjordes utgående från sökningar på person eller organisation. Sökningarna gav information 
om vad personen eller organisationen i övrigt publicerat samt vilken befattning personen har. 
Om resultaten visade på att det är meriterade personer och erkända organisationer bakom pub-
likationerna har materialet lästs mer detaljerat.  
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4.3 Datainsamling 

Insamling av data till empirin skedde i studien på två sätt. Primärdata hämtades från intervju-
erna medan den vetenskapliga referensramen kompletterades med insamlad sekundärdata.  

1. Insamlande av primärt material skedde via intervjuer vilket är det vanligaste sättet att 
samla in data på till kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Detta för att få en 
flexibel och omfångsrik beskrivning av hur respondenterna ser på problematiken. 

2. Till empirin söktes även sekundärt material för att få så aktuell information som möj-
ligt till insamlandet av det primära materialet. Det skedde praktiskt via sökningar på 
nätet, bland annat med Google, samt bevakning av nyhetsflödet via Sveriges Radio, 
Sveriges Television och tidningar. Denna sökning beskrevs även under kapitlet littera-
tursökning.  

4.3.1	Primär	data	

Undersökningen skedde i Sverige. Jonsson, et al. (2015) menar att undersökningar på svenska 
konsumenter är intressanta ur ett internationellt perspektiv. Anledningen är att svenskar i all-
mänhet har goda IT-kunskaper och är ofta nyfikna på nya möjligheter. De platser som valdes 
ut i studien skedde enligt bekvämlighetsurval. Det fanns representanter från både stora städer, 
samhällen och landsbygd i trakten av sydvästra Sverige och Stockholm. 

Urvalet av personer skedde också med bekvämlighetsurval men en breddning av urvalet 
skedde då bekvämlighetsurvalet är hämtat från flera olika personers nätverk. Dessa personer 
är på ett eller annat sätt nätverk till familjen. Urvalet skedde med tanke på att respondenterna 
skulle ha olika bakgrund gällande ålder, kön, utbildning, intressen och erfarenhet av IT. Med 
erfarenhet avses i vilken grad man använder IT i sin vardag och hur intresserad man är av IT. 
Även personer som inte har så stort intresse av området ingick i urvalet.  

Tänkbara intervjuobjekt togs fram och sammanställdes. Det blev en lista med ett 30 tal perso-
ner, vilka passade in på ovanstående kriterier, samt bedömdes möjliga att göra en längre dju-
pintervju med. Undersökningen genomförs därefter på ett iterativt. I första hand valdes två re-
spondenter ut för att testa intervjuunderlaget på. Dessa två valdes ut med tanke på att underla-
get skulle kunna kompletteras snabbt om förändringar av intervjuunderlaget genomfördes. 
Endast några få detaljer ändrades vilka främst handlade om ordning på frågeställningarna. Ef-
ter förändringen togs upprepad kontakt med dessa respondenter för att få bekräftelse på att 
frågeställningarna blev tydligare. Därefter valdes 13 personer slumpmässigt från listan. När de 
tre sista av dessa personer intervjuats upplevdes materialet som framkom från intervjuerna 
som liknande. En genomgång av respondenternas fördelning gällande bostadsort, ålder, kön, 
utbildning, intressen och erfarenhet av IT genomfördes därefter. En reflektion var då att det 
slumpvis framtagna underlaget var väl fördelat mellan bostadsort, ålder, kön och intressen. 
Gällande utbildning saknades det respondenter som enbart gått grundskola och så var det en 
viss överrepresentation av personer vilka har erfarenhet av IT. För att få en bättre fördelning 
valdes då ytterligare två personer från listan med tänkbara intervjuobjekt. Dessa personer val-
des bland dem som enbart hade grundskola som utbildning. De intervjuer som genomfördes 
med dessa två personer tillförde inte heller någon ny information till undersökningen. Teore-
tisk mättnad relaterat till arbetets syfte och möjliga omfattning ansågs då uppnådd. Med teore-
tisk mättnad avsågs att de senaste intervjuobjekten inte tillfört någon väsentlig ny information 
till empirin. Omfattningen på intervjuerna blev cirka två timmars intervju per person. 
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Tabellen sammanfattar hur respondentgruppens fördelning var mellan generation, kön, arbete, utbildning och 
bostadsort.  

Respondentgruppen består av åtta män och nio kvinnor. Fördelningen mellan storstad och öv-
riga Sverige är jämn så till vida att nästa lika många bor i storstad (åtta stycken) som i övriga 
delar av Sverige (nio stycken). Av de som bor i övriga delar av Sverige bor två i en medelstor 
stad, fyra bor i små samhällen och tre bor på landsbygden. Åldersfördelningen beskrivs med 
de generationstillhörigheter som återfinns i teoridelen. Matures tillhör tre stycken. Baby 
Bomers är fyra, Generation X är tre och Nexters är sju. Utbildning delas in efter olika skolsta-
dier och två har gått grundskola, sex har gymnasiebakgrund, och nio har högskoleutbildning. 
Fyra har IT relaterade arbeten.  

Insamlingen av respondenternas erfarenhet och syn på problematiken skedde med semikon-
struerade intervjuer och delvis kreativa tekniker (till exempel användes dator för att visa på 
individanpassade tjänster vilket främst bestod av Google och livsstil på Hitta.se). Intervjutek-
niken innebar att man med ett antal förutbestämda teman och frågor hade möjlighet att på ett 
flexibelt sätt ställa frågor (Bryman & Bell, 2013). De teman som valdes var inledning, surfva-
nor, sociala medier, digitalisering av vården, smarta produkter, personlig information, 
etik/moral och lagstiftning samt avslutning. Tekniken valdes då den gav möjlighet till flexibi-
litet gällande djup inom intervjuns olika teman och frågor samt flexibilitet gällande i vilken 
ordning som teman och frågorna behandlas. Intervjuerna inriktades på att få en förståelse för 
deltagarnas syn på problematiken.  

För att få struktur på intervjun skapades en intervjuguide (Bryman & Bell, 2013). Teoretisk 
referensram samt insamlad sekundärdata används som underlag till framtagandet av intervju-
guiden. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. I denna intervjuguide finns frågor och följdfrågor 
indelade i förhållande till de tidigare angivna övergripande teman som valts. Följdfrågorna be-
skrevs på olika sätt i förhållande till vilket svar som gavs på den övergripande frågan. I inter-
vjuguiden fanns frågor med vars hjälp respondentens medvetenhet, kunskap och erfarenhet 
gällande ämnesområdet skulle beskrivas. Vissa frågor handlade om konsumentens upplevda 
tekniska behov, för att därefter introducera idén om vad tekniken faktiskt kan används till i 
kommersiella syften. Detta ger infallsvinklar gällande beskrivningar av om konsumenten ser 
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dilemman med spridning av personlig information. Respondenterna gavs alltid möjlighet att 
utveckla sina svar om de så önskade och ofta blev frågorna en början på en diskussion kring 
problematiken. Då var det framförallt respondenten som fick dela med sig av sin erfarenhet 
under diskussionen. 

Elva av intervjuerna spelades in vilket krävde godkännande av respondenterna. Inspelning 
valdes i första hand för att noggrant kunna ta del av det insamlade materialet. Resultatet från 
övriga sex intervjuer antecknades då respondenterna inte kände sig bekväma med att intervjun 
spelades in.  

Arbetet handlar om ett område som inte alla är medvetna om. För att inte irritera måste därför 
stor vikt läggas vid att minska eventuell negativ inställning samtidigt som frågorna måste var 
utformade på ett sätt som gör att även de som inte är intresserade av området kan bidra. Ord-
ningsföljden på frågorna påverkades av hur olika områden hör ihop och vilket intresse respon-
denten visade. Bakgrundsfrågor kom först för att informera om området. Strävan var att över-
gripande och informativa frågor lades före mer detaljerade frågor. Tanken vara också att vik-
tiga frågor skulle komma tidigt. Frågor som inte berör respondenten skulle hoppas över. Frå-
gorna skulle vara tydliga och till viss del instruktiva samtidigt som de inte fick vara för långa. 
Sekundärt empiriskt material var viktig grund för att skapa tydliga frågor då materialet använ-
des för att belysa och exemplifiera frågeställningarna. Ytterligare ett sätt att bidra till tydlig-
heten var att använda datotorn. Med hjälp av datorer söktes för respondenten aktuell informat-
ion. Det möjliggjorde att under intervjun exemplifiera främst hur personlig information kan 
sökas fram med hjälp av Google och vad för information som sammanställs på Hitta.se under 
rubriken ”Livsstil”. Ett enkelt språk med tydligt definierade frågor och svar var önskvärt. I 
frågorna undveks negationer. Ledande och värderande frågor undveks.  

Först togs frågor fram till en pilotstudie omfattade två personer. I pilotstudien kontrollerades 
hur lång tid frågorna tog att besvara, om ordningen på frågorna var lämplig, om formulering-
arna fungerade, om någon fråga alltid gav samma svar (då är svaret trivialt) och om analys-
modellen övergripande fungerade med frågorna. Efter pilotstudien förbättrades frågorna och 
kompletterande frågor ställdes till de som ingick i pilotstudien. Själva studien genomfördes 
därefter på ett iterativt sätt.  

4.4 Analysmetod 
Analysen utgick i första hand från intervjuernas primärdata. Metoden som användes byggde 
på att insamlande av data och analys av dessa data skedde parallellt och interaktivt. Insamlad 
data skrivs ner noggrant varefter det först kodades i förhållande till intervjuns övergripande 
teman. Dessa teman var inledning, surfvanor, sociala medier, digitalisering av vården, smarta 
produkter, personlig information, etik/moral och lagstiftning samt avslutning. Begreppskort 
användes för att sammanställa empirisk data under samma tema. Memon som beskriver olika 
begrepp och kategorier användes för att utkristallisera olika tankar och idéer under arbetets 
gång. De mönster och samband som framkom ifrån de olika kategorierna i primärdatat jäm-
fördes därefter med sekundärdata samt den teoretiska referensramen.  

Mönstret som framkom var att medvetenheten hos respondenterna skulle analyseras med föl-
jande kategorier från primärdata: nätvanor (från intervjuernas teman inledning), personlig in-
formation, individualiserade sökresultat (från intervjuns tema surfvanor), sociala medier, per-
sonlig information, digitalisering av vården och smarta produkter. Till dessa kategorier valdes 
delar från sekundärdata ut som ytterligare skulle berika analysen. De kategorier som togs med 
från sekundärdata var sökt information om: uppkopplade produkter, spridning av personlig 
information, anpassning av budskapet på en hemsida efter kunden, personuppgifter på 



31 
 

Hitta.se, digital vård, smarta försäkringar samt exempel på användarvillkor från Google. Pri-
mär och sekundärdata från dessa delar analyserades och jämfördes med den teoretiska refe-
rensramen som sammanställts i arbetet. De likheter och skillnader som framkommer noteras i 
analysdelen. I de fall det fanns underlag till förklaringar i teoridelen läggs dessa till i analys-
delen.  

När dilemma skulle utforskas inleddes arbetet med att selektera ut primärdata genom att söka 
situationer som under intervjun utmärkt sig som mer känsliga samtalsämnen, där det uppstått 
en viss spänning under intervjun. Analysen utgick således från att det kopplat till dessa kate-
gorier kan finnas dilemman som bör förtydligas. De samtalsämnen som utmärkte sig var dis-
kussioner om individanpassade sökningar, individanpassad marknadsföring, tjänster och pro-
dukter som hanterar personlig information, att inget är gratis utan företagen måste hitta sätt att 
få intäkter, förtroende för företagens sätt att hantera personlig information, olagliga sätt att 
komma åt personlig information samt resonemang kring lagar och avtal. De sekundärdata som 
kopplades till sessa primärdata var sökt information om: ökad kunskap - minskat förtroende, 
faktaresistens, individanpassa Instagram, dela saker på sociala medier, digital vård, uppkopp-
lade produkter och rätten att bli glömd. Primär och sekundärdata jämfördes med den teore-
tiska referensramen. Mönster och samband söktes för att utforska vilka dilemman som var på-
tagliga och viktiga att belysa för att öka förståelsen för problematiken och därmed öka våra 
möjligheter att hantera dem på ett gynnsamt sätt. 

Rekommendationer utforskades med hjälp av primärdata från intervjuns tema avslutning. Det 
handlade om kontouppgifter samt respondenternas funderingar och rekommendationer gäl-
lande hur man ska minska riskerna med spridning av personlig information. De sekundärdata 
som ingick i analysen var sökt information om stulna kortuppgifter och tjänsten Adblocker. 
Detta material sammanställdes sen men de rekommendationer som beskrivits i den teoretiska 
referensramen. 

Data samlades in från tänkbara respondenter tills teoretisk mättnad hade uppnåtts vilket an-
sågs vara uppfyllt då de tre senaste intervjuerna inte längre gav tillskott till beskrivningarna. 
Det innebar att det blev en jämförelse av materialet under arbetets gång och data samlades in 
tills syftet med studien ansågs vara möjlig att uppnå. Vid jämförelserna riktades uppmärksam-
het på skillnader mellan beskrivningarna.  

4.5 Metodproblem  

Här följer reflektioner över hur studien utförts och vilka metodproblem som fanns. 

När den teoretiska referensramen skulle läggas fanns problem med att den tekniska utveckl-
ingen gällande informationsteknik går så snabbt att publicerade verk sällan avspeglade nuva-
rande tekniknivå. Vad som är aktuellt just nu i företagen är delvis också en affärshemlighet. 
Att beskriva hur hantering av personlig information behandlades i detalj, på ett aktuellt sätt, 
blev därmed ett problem. Lösningen blev att utgå från de få källor som bedömdes vara till-
räckligt aktuella. Sen kompletterades denna teori med empiriskt framtagen sekundärdata be-
stående av sökningar i aktuella medier. Detta blev grunden till insamlandet av den primära 
empirin.  

Stor vikt har lagts vid att intervjuerna skulle utföras på ett neutralt sätt. Faktum kvarstår dock 
att detta är en semistrukturerad intervju med delvis ostrukturerade underlag. På intervjuerna 
behandlades ämnet under en längre tid, delvis med hjälp av för respondenterna personliga 
sökningar. Det uppkom under intervjuerna en mängd situationer som var individanpassade där 
det fanns risk för att personlig initiativförmåga, erfarenhet, kunskap och kompetens kunde på-
verka hur man tolkade vad som hände. Transparensen av undersökningen blev därmed bris-
tande då det blev svårt att exakt beskriva vad som skedde under intervjuerna. Tolkningarna 
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som gjordes, av de under intervjun uppkomna situationerna, kan också vara något vaga då det 
var lite olika hur diskussionerna under intervjuerna gick.  

Stabilitet behandlar om resultaten är stabila över tid. Här gäller att utvecklingen inom aktuellt 
område går mycket snabbt och det är ett relativt sett ungt område både teknik- och forsknings-
mässigt. Aktuella individualiserade tjänster har använts för att visualisera under intervjuerna 
för respondenterna och dessa tjänster utvecklas hela tiden. Exakt samma studie är inte möjlig 
att göra om då respondenterna blivit påverkade av de diskussioner som fördes under intervju-
erna. Stabiliteten är därmed låg.  

Generaliseringen kan också vara bristfällig då endast 17 respondenter deltog och det därmed 
var svårt att få urvalet representativt för populationen. Urvalet var dock efter omständighet-
erna representativt ur många synvinklar. Urvalet utmärks av att alla respondenter använder 
modern informationsteknik och kan klassificeras som användare av IT. I övrigt är det jämn 
fördelning mellan män och kvinnor, boende i olika miljöer och endast en liten övervikt för 
yngre och högutbildade. 

I vissa avseenden kunde undersökningens resultat jämföras med andra större undersökningar. 
Gällande användandet av Adblocker, svårigheter med att läsa avtalstext och inställning till di-
gitalisering av vården visade denna undersökning på nästan identiska resultat med större 
undersökningar. Även inställningen till smarta produkter och medvetenheten om riskerna med 
att använda sociala medier kunde jämföras med större undersökningar och noteras att var lik-
nande. Vad det gäller inställningen till att dela med sig av information i marknadsföringssyfte 
var deltagarna i denna undersökning mer positiva till det än den större amerikanska undersök-
ningens resultat visade. Respondenterna visade mindre medvetenhet och oro för spridning av 
personlig information med smarta produkter än motsvarande större undersökning. I de avse-
ende undersökningsresultaten kunde jämföras med större undersökningar var således resulta-
ten huvudsakligen likvärdiga men på de punkter som skilde var deltagarna mer positiva och 
mindre medvetna om negativa konsekvenser relaterat till spridning av personlig information. 
Undersökningen genomfördes i Sverige och de undersökningar som skiljde sig resultatmässigt 
utfördes i andra länder. Jonsson, et al. (2015) menar att svenskar i allmänhet har goda IT-kun-
skaper och ofta är nyfikna på nya möjligheter. Det kan vara en anledning till att responden-
terna i jämförelsen, vid ett par tillfällen, var mer positiva än de större undersökningarna visat 
på. Gällande generaliserbarhet tyder detta på att jämförande undersökningar ligger för det 
mesta i linje med denna undersöknings resultat varför det finns skäl att anta att andra forskare 
kan göra om liknande undersökningar och få likvärdiga resultat.   
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5. EMPIRI 

Resultatet från insamlandet av primärt material från intervjuerna sammanställs och komplette-
ras med sekundärt material från den delen av empirin som bestod av sökningar i aktuella me-
dier. Detta sekundära material togs fram först då det främst ingår i studien för att få aktuella 
och verklighetsnära situationer som underlag för intervjuerna.  

5.1 Empiri från intervjuer 

Nedan följer en samanställning av resultatet från de intervjuer som har utförts.  

5.1.1	Medvetenhet	

Under intervjun ställdes ett antal frågor vilka ofta ledde till diskussioner. Utgående från sva-
ren sammanställs här de resultat som tyder på hur medvetna respondentgruppen var gällnade 
IT i dagens samhälle och hantering av personlig information med digital teknik. 

Nätvanor 

Alla intervjuobjekt är dagligen uppkopplade mot nätet och därmed anträffbara via datorer el-
ler mobil under större delen av dygnet. Alla sköter bankärenden, köper saker, läser nyheter, 
tittar på saker via nyhetsmedier eller Youtube och söker information via nätet men alla är inte 
så aktiva på sociala medier. Fem av respondenterna använder till exempel Facebook mycket 
sällan varav två inte har Facebookkonto. En säger att hen använder Facebook några gånger 
per vecka medan resten, elva stycken, använder det varje dag. Nio av respondenterna använ-
der flera typer av sociala medier, sju kvinnor och två män. Det fanns ingen noterad skillnad 
mellan olika generationer. Sju använder Instagram. Fyra använder Twitter. Fyra använder 
Snapchat. Två använder en bloggplattformen Tumblr. Fyra läser och lyssnar på böcker via nä-
tet. Tio läser nyheter via nätet varav tre angav att de inte har någon TV utan får merparten av 
nyhetsflödet via nätet. Mobilerna används i större utsträckning än datorer för att vara tillgäng-
lig på sociala medier då nio av respondenterna anger att det främst är telefonen man använder 
när man är ute på nätet. 

Personlig information 

Under intervjun nämns begreppet personlig information flera gånger. Mot slutet av intervjun 
fick respondenterna beskriva vad de ansåg personlig information är. Vid varje intervjutillfälle 
skapasedes en lite spänd situation då man under en längre tid pratat om personlig information 
men när man skulle precisera vad det var tyckte majoriteten att det var komplicerat. Fyra av-
stod helt från att försöka definiera det då de sa sig ha svårt att formulera det men ansåg de 
visste ungefär vad det var. Här följer en sammanställning av de förslag på definitioner som 
gavs under intervjuerna: 

 Det jag gör i vanliga fall 
 Vad jag äter, när jag tränar, mitt vardagsliv 
 Allt som gäller mig 
 Vad jag gör i mitt hem 
 Jag delar med mig om informationen har ett syfte, annars är informationen min 
 Om jag är i mitt hem är det personligt 
 Hur jag lever mitt liv, mina vanor, min hälsa 
 All information som ger information om mig till exempel på nätet anser jag mitt utse-

ende är personligt och lägger inte ut bilder 
 Adress, ålder, kön, all fakta om mig 
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 Allt jag gör 
 Mailadress, personnummer, var jag bor och liknande information 
 Det som rör mig och mina handlingar och som inte är av allmänt intresse 
 Information om mig som jag borde ha rätt att bestämma om 

Elva respondenter ansåg att det fanns saker i deras bakgrund som de inte ville att skulle delas 
och som skulle kunna påverka framtida jobberbjudande. Fem av respondenterna angav att de 
brukar prata med sina vänner om farorna med spridning av personlig information. 

Individualiserade sökresultat 

Respondenterna fick i början av intervjun frågan om de trodde skärmbilderna alltid såg lika ut 
för olika användare efter man sökt information till exempel via Google.  

Fem tyckte frågan var otydlig, vilket tolkas som de inte kände till individanpassningen. Då re-
spondenterna inte kände till problematiken förtydligades frågan med tillägg kopplat till in-
formationssökning på olika datorer. En av respondenternas fick då en misstanke. Hen sa ”men 
när du säger så börjar jag tro att det är något med det som jag inte tänkt på”. I de fall respon-
denten inte kännde till att skärmbildernas utseende ofta är individanpassade exemplifieras det 
med individanpassad marknadsföring på nätet för att respondenterna skulle få insikt i proble-
matiken.  

Att fem inte visste om individanpassningen innebär att tolv av respondenterna visste att 
skärmbilderna inte alltid såg likadan ut. Majoriteten ansåg dock att det var reklamen som var 
olika. Totalt var det 16 av de 17 respondenterna som gav uttryck för att sökningarna gav 
samma svar sånär som på reklamen. En av dessa 16 kommenterade också att det fanns indivi-
duell videoanpassning. Noteras bör att en av dessa tolv först sa att skärmbilderna alltid är lika 
men ändrade sig efter en stund och sa att hen läst en artikel om att priset kan vara olika för 
olika användare. Hen trodde sig inte själv ha upplevt det. En annan respondent kommenterade 
att priset på reklamerbjudande kunde vara olika. Hen hade upplevt att priset på ett erbjudande 
ökade. Hen rensade då cookies i datorn varpå priset minskade till det ursprungliga.  

En av respondenterna utmärkte sig genom att dela med sig av en mängd kunskap och erfaren-
het inom området. Här sammanfattas denna respondents resonemang i punktform: 

 Jag är lite orolig för att man får leva i en bubbla vilket riskerar att göra personer fakta-
resistenta. Istället för att läsa till exempel tidningar och titta på nyheter söker man efter 
nyheter på nätet. Där används algoritmer för att ta fram vilka nyheter man tror att jag 
vill se, baserat på tidigare sökningar. Detta gör att jag bara ser en del av verkligheten 
och dessutom en del som är anpassad efter vad man tror att jag vill se. Till exempel 
om jag klickar på en invandrarfientlig artikel så får jag upp fler invandrarfientliga ar-
tiklar och inga artiklar som är positivt inställda till invandrare. Detta medför att jag då 
får en väldigt vinklad bild av invandringen i Sverige. Har hört att det kan skilja sig på 
ett till läskigt sätt. Till exempel såg ”Daily mail” till att inga svenskar kunde läsa en 
sverigekritisk artikel som de skrivit. Tycker sånt är lite läskigt eftersom man lätt tror 
att internet är så globalt och lika för alla. 

 Tidigare har Facebook och Instagram visat allt i ens ”flöde” i tidsordning. Detta ska 
ändras så att en algoritm används för att ta fram vad jag mest troligen vill se. Detta 
medför, precis som med nyheterna, att jag får en individanpassad bild av ”verklig-
heten” som kanske passar mig bättre, innehåller mer de sakerna som jag vill se, men 
jag placeras mer och mer i en bubbla.  

 Jag tittar aldrig på reklam eller ”köpsidor” på nätet. Var dock inne en gång för några 
månader sedan på Ellos och nu är all reklam på mina sidor Ellos, antagligen för att det 



35 
 

är det enda som algoritmen har att gå på. Men det gör det väldigt uppenbart hur indivi-
danpassad reklamen är på nätet.  

 Jag känner till att marknadserbjudanden kan individanpassas. Det gäller både vilka er-
bjudanden och priser som erbjuds kunden. Utvecklaren kategoriserar användaren efter 
sökhistoriken. Vid frekventa besök på en sida upplevs personen som intresserad. Då 
ökas priset lite var gång sidan besöks. För att få en bild av besökarens köpkraft analys-
eras tidigare sökningars exklusivitet och så anpassas erbjudandet. 

 Svårt att få en allmän och realistisk syn av vårt samhälle och dess problem när allt blir 
vinklat efter vad man tror att jag helst vill läsa. Detta utgår från att man egentligen vill 
marknadsföra all information (eftersom man vill att jag ska vilja läsa det). Viktigaste 
är inte att jag blir en informerad person som förstår mig på samhällets problem utan att 
jag klickar på en viss sidas nyheter/information. Allt görs i vinstsyfte med liten tanke 
på hur det påverkar individerna i samhället. Jag tror inte att vi själva vet bäst när det 
kommer till vilken information vi behöver ta del av.  

Tio av respondenterna känner till att det finns hjälpmedel för att reducera individanpassningen 
av det man ser på skärmen. Sju av dem använder Adblocker för att slippa reklam, fem av dem 
tillhör gruppen Nexter och två gruppen Generation X. Två av respondenterna har lagt in in-
ställningar på hemsidor som Google tillhandahåller för att begränsa spridning av personliga 
uppgifter och annonser. En rensade cookies med jämna mellanrum för att minska påverkan på 
sökningarna. Fem försökte vara försiktiga och inte söka på sidor de misstänkte kunde inne-
bära problem. En använde DoNotTruckMe vilket är ett tillägg till Firefox för att förhindra 
spårningsförsök genom att förhindra att cookies placeras på datorn. Det finns också en funkt-
ion där man kan se ur många spårningsförsök man blivit utsatt för.  

Sociala medier 

Fem använder inte sociala medier. Tre av dessa anger att de är oroliga för att dela information 
via mediet då de är medvetna om att det finns risker med det. En berättade om att hen blivit 
hackad då hen var på besök i Paris. Ett budskap om att hen blivit rånad i Paris och behövde 
pengar skickades till alla vänners mailadresser. 

Av de tolv som använder Facebook ansåg alla att de var försiktiga när de använde sociala me-
dier. Sex har någon gång delat information på Facebook. I samtliga fall anser de sig ha grans-
kat materialet innan de delat det. Bara tre sa att de vid något tillfälle deltagit i tävlingar på Fa-
cebook och bara en hade vunnit (energidryck). Alla, även de som deltog i tävlingar, var miss-
tänksamma mot vad tävlingarna gick ut på och hur många som vann. Åtta respondenter sa att 
det hade hänt att de gjort tester. Sju av dem hade gjort dem på Facebook och en på nätet. Den 
sista hade råkat illa ut och blivit bestulen på kreditkortsupplysningar och förlorat pengar hen 
inte fått tillbaks. Efter det var hen mer försiktig. Bara en av de som gjort tester reflekterade 
tydligt över att de inte var helt gratis utan ansåg att motprestationen var att man måste dela nå-
got föra att få delta. Tre av dem som inte gjorde tester angav att man riskerar att sprida per-
sonlig information om man deltar men kopplade inte tydligt till att det var en motprestation 
till gratistjänsten. Det betyder att totalt sju klart uttryckte att de var medvetna om riskerna 
med att använda sociala medier och två var ännu mer misstänksamma då de råkat ut för pro-
blem.  

Personlig information på Google och Hitta.se 

Alla i respondentgruppen har googlat sitt namn någon gång. Några har hittat felaktiga telefon-
nummer vilket till och med roade vissa. En har meddelat felet så det ändrats. De som har ett 
vanligt namn ser det som en fördel då ingen information kommer upp om dem medan de med 
ovanligt namn säger att detta är en klar nackdel i dessa sammanhang.  
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Under intervjun söktes respondentens uppgifter på Hitta.se. De tjänster som fanns samlade 
under begreppet livsstil diskuterades. Fem av respondenterna hade inte tidigare sett vad som 
kan sökas fram med hjälp av denna tjänst. Endast en av dessa fem tyckte informationen var så 
generell att den kändes betydelsefull. De andra fyra ansåg informationen var för detaljerad så 
den börjar kännas kränkande. Av de som tidigare kände till tjänsten om livsstil var det två 
som tyckte den var bara och resten uttryckte sitt missnöje med tjänsten. De tyckte det var för 
mycket och för närgånget. Totalt var det således tre som tyckte livsstil på Hitta.se var bra och 
14 som var kritiska till tjänsten. 

Digitalisering av vården 

Under intervjuerna har samtal runt digitalisering av vården förts. Tio var positiva till digitali-
seringen varav en var mycket positiv. Hen såg forskningspotential samt möjligheter runt ef-
fektiviseringar av vården. Alla tio ansåg att riskerna för spridning i dessa sammanhang var 
värda att tas till fördel för nyttorna som kan uppnås. De som var negativa till att dela med sig 
av informationen var medvetna om att det som lagras i databaserna kan spridas till obehöriga 
på mer eller mindre lagliga sätt. Två var övertygad om att denna typ av sammanställd inform-
ation skulle vara så värdefull att man måste räkan med att den sprids. De var oroliga för att 
hälsoförsäkringarna skulle påverkas så potentiellt sjuka individer skulle missgynnas. En av 
dem nämnde att stora resurser för att komma åt informationen kunde tillsättas av stater som 
var intresserade av att forska på denna typ av information. 

Smarta produkter  

När exempel på så kallade smarta produkter i ett hem började diskuteras var alla först osäkra 
på vad som avsågs med begreppet ”smarta” produkter. De exempel som beskrevs gjorde att 
respondenterna fick mer insikt i vad som avsågs och några gav exempel på att de hade aktivi-
tetsarmband, en hade bilvärmare som styrdes via telefonen, en hade möjlighet att styra vär-
men i huset via telefon och några hade eller hade haft röststyrd Xbox. En person sa att kamera 
hemma ville hen inte ha men det var ”helt okej med kameror på torg och så, så länge jag inte 
gör något är det okej, och de kan ta brottslingar”.  

I samband med frågorna om smarta produkter försökte användarna sätta sig in i vilken pot-
ential denna typ av produkter kunde ha. Tio såg efter denna del av intervjun nya affärsmöjlig-
heter. De såg produkter som hjälper oss att få en enklare vardag där fördelarna övervägde i 
förhållande till riskerna. Tre respondenter betonade nackdelarna och var tveksamma till pro-
dukterna. Här följer exempel på hur de argumenterade: ”jag vill bestämma vad jag ska lämna 
ifrån mig för data”, ”risken för hackare kanske från Östeuropa blir alvarligare” och ”finns 
stora brister i vissa säkerhetssystem”. Tretton av respondenterna ansåg att företagen har rätt 
till den insamlade informationen från smarta produkter och att företagen gör vad de vill med 
den. Av dessa uttryckte två åter att de var medvetna om att informationen kunde spridas till 
obehöriga. Fyra sa att de inte visste vad företagen hade rätt till gällande insamlad information. 

Exempel på smarta försäkringar som håller på att introduceras i Sverige presenterades för re-
spondenterna. Det inleddes med smarta hälsoförsäkringar. Respondenterna fick ge sina åsikter 
om försäkringens upplägg. Alla utom en sa sig vara negativa till smarta hälsoförsäkringar. 
Den som var positiv uttryckte ”om du aktivt försöker leva hälsosamt ska du ha en premie för 
det”. De flesta som var negativa uttryckte inte exakt varför de var negativa men två beskrev 
det mer i detalj. En ansåg att det inte var jämlikt för ”det förorsakar klyftor i och delningar i 
samhället”. En annan av respondenterna (som har arbetslivserfarenhet från försäkrings-
branschen) sa ”de vill inte försäkra sjuka”, ”de gör allt de kan föra att inte betala ut till dig om 
du blir sjuk”, ”jag går inte ens till vårdcentralen om jag kan undvika det för ett besök där 
kommer påverka min försäkring, min hälsoinformation vill jag inte dela och jag går långt för 
att inte göra det”. 
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Efter att hälsoförsäkringen diskuterats fördes en smart bilförsäkring som testas i Sverige på 
tal. Antalet som kunde tänka sig denna försäkring ökade till fem. De argumenterade för att 
man själv då kunde påverka premien och att den kunde bidra till att hastigheten på vägarna 
sänktes.  

5.1.2	Dilemman	

Under intervjun uppstod mer känsliga situationer under ett antal gånger. Detta innebar att det 
fanns en spänning runt ämnet under intervjun vilket tyder på att det finns ett dilemma som bör 
förtydligas för att öka förståelsen för dessa ömtåliga situationer. De områden som beskrivs i 
kapitel 4.2.1 och som speciellt utmärkte sig på detta sätt under intervjun var de samtal som 
fördes kring farorna med individanpassade sökresultat och individanpassad marknadsföring. 
Selekteringen av information kan leda till att man lever i en informationsbubbla och kan bli så 
kallat faktaresistent. Ytterligare ett område som utmärkte sig var att privat information kunde 
spridas med till exempel sociala medier, via nya produkter eller på olaglig väg.  

Förutom dessa områden vars resultat redan beskrivits togs följande två områden upp under in-
tervjun vilka kom att utgöra underlag för analysen av vad som kan anses vara aktuella dilem-
man. 

Förtagens hantering av personlig information 

Förtroendet för företagen var i allmänhet lågt. Enbart två av respondenterna ansåg sig ha för-
troende för att företag tar ansvar för den personliga informationen de hanterar. Tre litade inte 
alls på något företag men de flesta ansåg att det var skillnad på olika företag då de ansåg att 
vissa tog mer ansvar än andra. Två kände sig inte insatta i frågan och ville inte uttala sig angå-
ende om det var skillnader mellan olika företag. Fem ansåg att förtroendet för företaget hade 
betydelse när de valde produkt.  

Två av respondenterna visste inte vad företag kunde ha personlig information till och två sa 
att den kan säljas, resterande angav marknadsöringssyfte som beskrivning av hur företag kan 
använda personlig information. Tre av dem som angav anledningar till att företag tycker per-
sonlig information är värdefull för företag la till att den kan användas för att bekämpa brotts-
lighet. Tolv av respondenterna vill inte dela med sig av sin personliga information i mar-
kandsföringssyfte och endast fem säger att de kan göra det. En tror inte företagens algoritmer 
är tillräckligt bra föra att kunna individanpassa reklamen till hen i alla fall. Att företagen äger 
den insamlade informationen ansåg femton stycken men en av dem la till att det borde vara 
jag som ägde den. En ansåg att hen ägde informationen och en svarade att hen inte visste vem 
som ägde den.  

Angående säkerhet så ansåg en respondent att företagen har god säkerhet och lagrar den per-
sonliga informationen på ett bra sätt för den är värdefull för dem. Två av respondenterna sa 
sig inte veta något om företagens säkerhetssystem och resterande 14 ansåg att det är möjligt 
att hacka systemen. En hade råkat ut för att personlig information blivit hackad.  

Lagar, avtal och normer 

Nio av respondenterna ansåg att det finns lagar, normer och riktlinjer som skyddar personlig 
information men de har svårt att skilja på lagar och normer. När de försöker specificera vilka 
lagar det rör sig om är flertalet osäkra. Ingen tar upp några normer som finns inom området 
och någon anger lagar som inte berör området. Enbart fyra av respondenterna anger lagar som 
i något avseende berör området men uttrycker sig mycket vagt om vad de innebär. Fem anger 
att det i lagarna finns reglerat hur länge företag får ha information lagrad men anger allt från 
sex månader till fem år när de försöker komma ihåg hur länge det får lagras. Två anger att de 
inte alls vet hur länge informationen får lagras och resterande tio anser att företagen får lagra 
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informationen hur länge som helst. En majoritet på tio respondenter anser att det inte går att ta 
bort personlig information varav en anser att man kan få ut vad som finns lagrat och begära att 
det rättas om det är fel. Övriga sju anser att det går att få bort informationen samt att det finns 
en lag som reglerar rätten om att få information borttagen. Fyra vet om att EU infört en lag 
om ”rätten att bli glömd” men samtliga är tveksamma till hur den fungerar. 

Alla i respondentgruppen anser att det är komplext och svårt att läsa, förstå och följa upp avta-
len som följer med smarta produkter. Majoriteten säger att de inte försöker sätta sig in i av-
talstexten men fem av respondenterna säger att det är viktigt att försöka ta del av texterna och 
att det påverkar köpet. En anger att det är speciellt om det är nya produkter på marknaden som 
hen försöker läsa extra noggrant då de inte är testade av så många andra konsumenter ännu. 
De andra fyra säger att de noga överväger de funktioner de kan få innan de köper produkten 
om de misstänker att det innebär att de delar personlig information.  

5.1.3	Rekommendationer	

Under intervjun ställdes frågor om hur man skyddar kontouppgifter. Därutöver tilläts delta-
garna att dela med sig av sina råd, funderingar och rekommendationer inom hela det diskute-
rade området.  

Kontouppgifter 

När resonemang om att kortuppgifter stjäls togs upp på intervjun tillfrågades respondenterna 
om de visste hur man kan skydda sig mot det och om de ville dela med sig av sina råd. Åtta 
hade ingen information om hur man skyddar sig mot det. Nio sa att de visste hur man kan 
skydda sig och gav lite olika infallsvinklar på vad man kan göra. Exempel på vad de angav är 
att man kan spärra kortet från betalning utomlands och på nätet, ha lite pengar på ett speciellt 
konto kopplat till kortet, använd etablerade sidor på nätet och var försiktig när man lämnar ut 
informationen. Fler råd var: tappa inte bort kortet, undvik om möjligt att skriva in kortnum-
mer och kod och använd i stället faktura som betalningssätt, köp saker på ett kort med lite 
pengar för man kan inte skydda sig, ha en egen mailadress när man köper något.  

Funderingar/rekommendationer 

På slutet fick respondenterna tillfälle att lägga till egna funderingar/rekommendationer kring 
ämnet. Fem sa att de inte hade mer att tillägga om ämnet och en motiverade det såhär. ”Nej 
jag är uppvuxen med det, känns inte så allvarligt.” Här följer en sammanställning av vad öv-
riga respondenter la till mot slutet av intervjun. 

 Man ska se det som att allt man lägger upp på nätet publicerar man. Vill jag att det ska 
vara tillgängligt för alla? 

 Sprid inte information överallt. Även om det ser ofarligt ut i stunden så vet man aldrig 
hur informationen kan skapa problem i framtiden. 

 Tänk på att allt man publicerar kan arbetsgivare söka efter. 
 Fundera på varför saker är gratis. Reflektera över att det är ett sätt att samla in använ-

dardata.  
 Följ nyhetsflödet så man har aktuell information om vad som händer. 
 Se till så den yngre generationen (barn) får information om informationsspridning. 
 Är man en ”early adopter” (tidig brukare) bör man vara extra vaksam på om produkten 

sprider information. 
 Använd Googles tjänster och inställningar för att bestämma över personliga uppgifter, 

sekretessinställningar och annonser. Då har man möjlighet att styra vilken information 
man lämnar ifrån sig och vilket annonsflöde man vill ha.  
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 Var nyfiken sök information om ämnet. 
 Använd Adblocker och DoNotTruckMe. 
 Reser du någonstans tala inte om det förrän efteråt, om du vill publicera något om det. 
 Använd gärna alias om man deltar i diskussioner till exempel på Facebook. 
 Undvik att lägga upp en massa bilder till allmän beskådan. 
 Ingen information är säker. Det handlar bara om det är värt besväret för hackarna. 
 Var försiktig med att dela andra personers information. Speciellt gäller det sina egna 

barn som kanske inte vill att deras pinsamma bäbisfoton ska dyka upp när deras fram-
tida arbetsgivare googlar dem. 

 Det viktigaste är att vara medveten. Att faktiskt titta på de alternativ som finns i denna 
fråga och ta ett medvetet val. Är det värt att använda smarta produkter och sociala me-
dier mot att ens privata information sprids och samlas ihop? Eller är det värt att för-
söka att behålla sin privata information privat? Båda sidorna har sina egna fördelar och 
det finns en vid grå skala mellan båda åsikterna.  

 Sprid inte information om andra utan att veta deras åsikt i frågan.  
 Googla med jämna mellanrum på dig själv och se vad ens framtida anställare kan se. 

Det är bättre än att det till exempel dyker upp som en otrevlig överraskning när man 
sitter i en intervju. 

16 respondenter ville lära sig mer om vad för personlig information som samlas in och hur 
den används. De sammanfattade med ord som avspeglade att de tyckte det är ett omfat-
tande område som är svårt att förstå. En kände inte något behov av att veta mer med moti-
veringen ”Känns som jag borde det egentligen men vet inte vilken nytta det hade gjort”. 
Den som uttalade detta var den respondent som tidigare i intervjun visat på störst förstå-
else och kunskap om hur individanpassning på nätet går till.  
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5.2 Empiri från aktuella medier 

För att belysa aktuella situationer och ha aktuella exempel i intervjun, gällande hur personlig 
information kan hanteras med moderna digital teknik, bevakades medier samtidigt som in-
formation söktes via nätet. Här följer en sammanställning av det sekundära material som 
framkom genom dessa insamlingsmetoder. 

5.2.1	Medvetenhet	

Utvecklingen inom aktuellt område går mycket snabbt och nya tjänster och produkter utveck-
las ständigt. Att vara uppdaterad om vad utvecklingen innebär är en utmaning i sig vilket på-
verkar hur medvetna folk är om vad som pågår. Följande områden belyses i empirin för att ak-
tualisera utvecklingen gällande IT i vårt samhälle och hantering av personlig information.  

Uppkopplade produkter 

I framtiden kan det mesta kopplas upp och om man undrar varför saker kommer att kopplas 
upp så är det inte i första hand för vi behöver att allt kopplas upp utan för det finns kommersi-
ella möjligheter. Var gång något nytt kopplas upp finns det möjligheter att få information som 
kan ge nya säljbara tjänster (Allring, 2015). Enligt Ahlbom (2016) finns det redan 15 miljar-
der uppkopplade produkter mot nätet, varav två tredjedelar är telefoner och datorer. Med hjälp 
av dessa uppkopplade produkter går det att samla in stora mängder personlig information. 
Förutom datorer och telefoner finns det bland annat bilar, klockor, tvättmaskiner, kaffebryg-
gare, TV apparater, kylskåp och städrobotar som är uppkopplade mot nätet vilka kan samla in 
personlig information. Det finns prognoser som pekar på 500 miljarder uppkopplingar före 
2030. Det handlar om en mängd olika produkter som förutspås vara uppkollade till exempel 
medicinska tjänster, mjölkförpackningar, skjortor och motorsågar. I år är det främst uppkopp-
ling av elmätare och dörrlås som förväntas öka (Ahlbom, 2016). Det är en mängd olika pro-
dukter som styrs, helt eller delvis automatiserat, för att ge konsumenten en produkt eller tjänst 
med personligt anpassad bekvämlighet. Exempel på produkter i så kallade smarta hem kan 
vara sensorer som styr ljus, temperatur samt kompletta system som kontroller värme och larm 
liksom vardagliga hushållsapparater (Barnard-Willis, Marinos & Portesi, 2014).  

Spridning av personlig information  
Konrad Tollmar, som forskar runt mobila tjänster på KTH, uttalar sig i ny Ny teknik januari 
2016. Han anser att det i forskningssammanhang gjorts försök att få insyn gällande vad som 
lagras och hur länge men ofta gäller sekretess. Tollmar menar att inte ens han som expert har 
tydliga insikter om hur systemen fungerar i praktiken och efterlyser därför större transparens 
inom området. Post- och telestyrelsen, PTS, har påbörjat en granskning av olika operatörer 
och har i januari 2016 för första gången besökt Telia Sonera. PTS fick se företagets svenska 
verksamhetsbehandling av kommersiell trafikdata det vill säga vad och hur man samlar in 
stora mängder information samt hur den används. Bland annat har Telia analysverktyg som 
sammanställer kundinformation i olika områden och presenterar informationen på ett över-
skådligt sätt. Den granskning som gjordes visade att Telia Sonera lagrar information, för sina 
över sex miljoner mobilkunder, var gång de använder mobilen. Det lagras datum, tid, tidszon, 
mobilnummer, telefonens id, sessionslängd, meddelandetext, meddelandetyp, meddelandets 
längd, land, operatör, cell-id, sändare och mottagares växel, operatörsid, IP-adress, GPS-posit-
ion, uppkopplingsprotokoll, datamängd per session, sändningsstatus, antal sändningsförsök, 
belopp, datavolym, besökta hemsidor, vem man skickat och fått e-post från och applikationer 
som använts. (Kleja, 2016) 

Konrad Tollmar, KTH, anser att konsumenter ofta har svårt att förstå användarvillkoren. Av-
tal gällande digitala produkter presenteras normalt första gången produkten startas. Oftast går 
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det inte som konsument att välja vilken information som användaren vill dela med sig av. Om 
man vill använda produkten måste man godkänna avtalet. Sen menar Tollmar att det trots 
dessa användarvillkor är oklart hur trafikdata får användas. Han anser till exempel att det är 
oklart om information får användas för att bygga profiler över sina kunder. Han undrar också 
om nätoperatörerna utnyttjar trafikdata för att ge andra företag fördelar. (Kleja, 2016) 

Anpassa budskapet på en hemsida efter kunden 

Alverén spekulerade (2012) kring om det skulle utvecklas algoritmer som innebar att man får 
betala mer för en produkt om man är köpstark. Enligt Allring (2015) finns dessa funktioner i 
dag. Algoritmerna är uppbyggda kring de digitala avtryck som en person lämnar. De sidor en 
person klickat på ger information som talar om vad den personen är intresserad av. Dessa av-
tryck analyseras och från analysen dras slutsatser. Värdet med informationen är att individan-
passa verksamheter och erbjudanden. Det kan handla om att sälja något till en viss person el-
ler att erbjuda något till ett visst pris. Det gör att den digitala världen kan anpassas efter de di-
gitala spår som en individ lämnat efter sig. Den digitala världen spelar upp individanpassade 
versioner av verkligheten så olika användare får olika budskap.  

Personuppgifter på Hitta.se 

Hitta.se är en sökmotor som hjälper användarna att hitta information om företag, personer och 
platser. Det finns adresser, telefonnummer, kartor, gatubilder, satellitbilder mm. Företaget har 
en mängd olika tjänster vilka ger information som ibland är detaljerad och gränsfall till per-
sonlig information då till exempel livsstil i närområdet kan analyseras. Där kan man söka 
fram information om vilken typ av hushåll som dominerar i området, vilka fritidsintressen 
som finns representerade, hur stor medelinkomsten är per månad, snittbelåning, vanligaste 
privatägda bilen och hur innevånarna i närområdet röstar i förhållande till riksgenomsnittet. 
(Hitta.se, 2016) 

Digital vård 

Det är många företag som arbetar med att digitalisera vården på en mängd olika sätt. Det är 
stora ekonomiska intressen som är inblandade och tillväxtpotentialen inom sektorn anses vara 
enorm. Den Svenska regeringen har satt upp målet att Sverige ska bli bäst i världen på att dra 
nytta av digitaliseringens fördelar och vårdsektorn har pekats ut som ett särskilt intressant om-
råde. Anledningen till att vården pekats ut är att det anses att den har halkat efter på grund av 
föråldrade system samt en lagstiftning som gör det svårt att modernisera systemen. (Brundin, 
2016) 

I dag finns en mängd nystartade företag inom vårdområdet och en mängd nya produkter på 
marknaden. Det finns applikationer av olika slag, uppkopplade mätinstrument, armband, 
smarta klockor som är del av de nya tjänsterna. Det finns till och med datorspelsteknik av-
sedda för behandling av barn med adhd. Det förutspås att digital terapi har stor potential att 
både undersöka och lindra psykiska problem. (Brundin, 2016) 

Smarta försäkringar 

Lahitapiola (2016) har ett pilotprojekt som erbjuder något de kallar en smart livförsäkring där 
försäkringstagarna får ett aktivitetsarmband i samband med tecknande av försäkringen. Med 
ett aktivitetsarmband kan personlig information samlas in, med vars hjälp slutsatser om en in-
divids hälsa kan dras (Allring, 2015). Enligt försäkringsvillkoren ska Lahitapiola få personlig 
information om aktivitetsmätningen och hälsoträningen från försäkringstagaren i minst sex 
månader. Försäkringsbolaget anger att informationen inte kommer att behandlas individuellt 
utan att informationen ska analyseras för att utveckla livförsäkringstjänsten men det anges att 
kunden ska få individuell feedback (Lahitapiola, 2016).  
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Det finns så kallade smarta bilförsäkringar där man betalar premie i förhållande till körstil 
(Moderna, 2016). Kunden installerar en applikation i mobiltelefonen som registrerar hur man 
kör och med vars hjälp premien kan bli lägre om man kör lugnt. Det är med mobiltelefonens 
inbyggda gyro och GPS som information samlas in. Informationen ska sen analyseras och 
presenteras efter varje avslutad körning. Hastighet, inbromsningar, acceleration, svängar och 
körsträcka är variablerna som registreras. Tanken är att ju säkrare och lugnare man kör ju 
större rabatt får försäkringstagaren på premien. Men tanken är att det inte bara ska leda till 
bättre ekonomi för kunden utan också påverka körbetandet till det positiva så trafiksäkerheten 
ökar (Rabe, 2015). 

Exempel på användarvillkor från Google 

Första gången man startar Google står det på skärmen att innan man fortsätter måste man gå 
igenom de viktigaste punkterna i Googles säkerhetsföreskrifter. Det finns ingen möjlighet att 
hoppa över det om man vill använda tjänsten. Användaren möts av följande text ”rulla ned 
och klicka på Jag godkänner när du är redo att fortsätta till Sök eller utforska andra alternativ 
på sidan”. Därefter följer en text bestående av ca 250 ord och med möjlighet att läsa ännu mer 
vilken man måste ”rulla” genom innan man kan trycka på knappen ”Jag godkänner”. Via 
hemsida kan man läsa mer i detalj om Googles sekretesspolicy och principer vilket är en näs-
tan 3000 ord lång sammanställning. Där beskrivs att Google samlar in information om till ex-
empel vilket språk användaren talar, var nyttjaren befinner sig, vilka tjänster som används 
samt hur (bla sökfrågor) och när de används, vilka annonser användaren tittat på, vilka männi-
skor som nyttjaren har mest kontakt med och vilka YouTube klipp som används. Användaren 
ger Google personlig information när man registrerar sig på ett Google-konto till exempel 
namn, e-post, telefonnummer och vill man ha utökad funktionalitet kan användaren lägga in 
en offentlig profil med till exempel foto. Enhetsspecifik information lagras såsom hårdvara 
operativsystemets version, unika identifierare av enheten och nätverk. Utan att användaren 
märker det loggas telefoninformation såsom telefonnummer, uppringt telefonnummer, vidare-
koppling, tid och längd på samtal samt information om olika samtalstyper. Viss information 
lagras lokalt på användarens dator såsom Cookies. (Google, 2016) 

Google strävar efter att utveckla tjänsterna så de skyddar information från oavsiktlig eller 
skadliga förstörelse. När användaren vill ta bort information förbinder sig Google inte att 
omedelbart ta bort information från deras servrar. Företaget delar information med andra före-
tag om användaren gett sitt samtycke samt om de är betrodda företag som arbetar enligt 
Googles instruktioner och sekretess. Google kan också dela information av juridiska skäl. 
Icke personligt identifierbar information kan de dela med sina partners. Denna sekretesspolicy 
gäller för alla tjänster som erbjuds av Google Inc. och dess dotterbolag till exempel YouTube. 
Sekretesspolicy gäller inte information eller tjänster som erbjuds av andra företag eller privat-
personer men som kan visas i sökresultaten. (Google, 2016) 

5.2.2	Dilemman	

Som del i empirin har medier bevakats för att hitta infallsvinklar gällande om hantering av 
personlig information med moderna teknik kan innebära att känsliga situationer uppstår. Detta 
skulle kunna vara grund till att spänningar och svårigheter uppstår vilka skapar dilemman.  

Ökad kunskap - minskat förtroende  
Enligt Granlund (2015) innebär utvecklingen förknippad med att samla in, lagra och analysera 
information på ett effektivt och etiskt korrekt sätt, utmaningar inte minst koppat till säkerhet. 
Exakt hur kan man inte veta men Allring (2015) spekulerar i att det kan påverka när man sö-
ker arbete, när man söker lån, när man söker försäkring vilket enligt ovan redan delvis finns. 
Granlund (2015) menar att hur man skyddar den privata informationen och vad som är privat 
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information är ett komplext problem och det är viktigt att överväga möjligheter och hot på ett 
bra sätt. Användare som tillhör olika grupper kan dessutom ha olika åsikter om de möjligheter 
och hot som finns förknippade med den i snabb takt ökande informationsspridningen (Gran-
lund, 2015). Ju fler uppkopplingar som utvecklas ju fler ingångar får dessutom kriminella nät-
verk som vill komma åt information. Hoten med denna tekniska utveckling ökar därmed vil-
ket i sin tur ger nya möjligheter för avancerade analyssystem med syfte att försöka förhindra 
attackerna (Ahlbom, 2016). 

Om konsumenten får information om vad inköpet av en smart produkt, som samlar in inform-
ation, innebär finns exempel på att köplusten minskar. Samsung har fått erfara det och tvinga-
des till och med gå ut och varna sina kunder för att köpa en av deras TV-apparater som kan 
spela in ljud. Fördelen med produkten är att den inte behöver någon fjärrkontroll för att styras 
men nackdelen är att TV:n spelar in allt ljud i rummet. Användarna skriver på ett avtal där det 
står att så är fallet och att ljudinspelningarna överförs till tredje part. Vem tredje part är speci-
ficeras inte. Samsung avsäger sig inte heller ansvar för tredje parts integritets- och säkerhets-
rutiner. Dessutom finns en risk att skickliga hackare kan komma åt informationen. Detta blev 
uppmärksammat på nätet vilket Samsung efter ett tag försökte bemöta genom att uppge att fö-
retaget tar konsumenternas integritet på stort allvar. (Granlund, 2015) 

Faktaresistens 
Ett av de nya orden som kom 2015 var faktaresistens. Det handlar om att man inte låter sig 
påverkas av information som talar emot ens egen uppfattning. Den egna uppfattningen grun-
dar sig i stället på annat till exempel den information som man valt att ta till sig. Därmed finns 
en mängd andra fakta som man medvetet ignorerar och som därmed inte kommer påverka hur 
man ser på situationen. Det offentliga samtalet drivs ofta av aktuella händelser så andra, 
kanske viktigare saker glöms bort. Det kan innebära att det inträffar en faktaresistens som gör 
att diskussioner och eventuella beslut kan bli ogrundade. För att bidra till en bättre diskussion 
bör begreppet och dess innebörd spridas. (Hadenius, 2016) 

Individanpassa Instagram 

Med syftet att öka användarnas upplevelse kommer Instagram snart att individanpassa den in-
formation som användarna får se. Det är algoritmer baserade på användarhistorik som ska 
ligga till grund för vad som presenteras. Anledningen är att informationsflödet upplevs som 
för stort och algoritmer behövs för att selektera. Idag missar personer i allmänhet 70 procent 
av sitt informationsflöde och därmed även mycket av det som de främst är intresserade av, en-
ligt Instagram (2016).  

Dela saker på sociala medier 

Om man deltar i tävlingar eller gör tester på sociala medier till exempel Facebook är det oftast 
så att man godkänner att de uppgifter man angivit och de uppgifter som finns i det sociala me-
diet får används fritt. Om man till exempel uppmanas att logga in med sitt facebookkonto kan 
man uppmanas att ge tillåtelse till att det läggs inlägg på ens Facebookwall. Då har man inte 
längre kontroll över sitt konto utan inlägg kan göras av andra (Larsson & Ewald, 2015). Det 
är till och med så att man kan ha gett företaget som ansvarar för tävlingen eller testet kontakt-
uppgifter till sina vänner (Skoglund, 2014). Det är viktigt att känna till reglerna för tester på 
Facebook och att läsa villkoren man oftast godkänner i samband med tester, för det kan bli 
konsekvenser kopplat till privata uppgifter och integritet. I villkoren finns ofta finstilta formu-
leringar av typen ”Genom att använda våra tjänster tillåter du oss att samla in, lagra och bear-
beta din information och använda fritt senare”. Det betyder att man ger bort sina uppgifter 
(Karlsson, 2016). 
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Fredrik Björck, doktor i cybersäkerhet och ansvarig för forskning och utbildning inom cyber-
säkerhet vid Stockholms Universitet, uttalar sig i ny Metro mars 2016. Han menar att man bör 
utgå från att företagen kommer att använda de delade uppgifterna för att försöka tjäna pengar 
på dem. Han betonar att det oftast är tydligt att företagen får använda uppgifterna, sälja dem 
och använda dem i andra sammanhang. Formuleringarna kan vara lite vilseledande typ ”kom-
mer att använda uppgifterna för att förbättra våra partnerföretags tjänster” men det kan ses 
som att uppgifterna säljs. Han rekommenderar att aldrig göra tester på sociala medier. Har 
man gjort ett test finns det rent juridiskt en rätt att ta tillbaks sitt medgivande men praktiskt är 
det komplicerat. Kanske har uppgifterna redan sålts vidare till tredje part (Karlsson, 2016). 
Andra exempel på hur företag uttrycker sig i de finstilta villkoren är ”Använd inte vår tjänst 
om du inte vill vara bunden av villkoren” och ”uppgifter kan komma att hamna hos en tredje 
part”. Ytterligare ett exempel är att företaget tar del av personliga uppgifter såsom din IP-
adress, typ av webbläsare och hur länge användaren vistats på sajten. Detta för att ”förbättra 
besökarens upplevelse genom att fylla den med personligt innehåll och möjlig reklam”. 
(Skoglund, 2014) 

Digital vård 

En viktig fråga när man diskuterar digitalisering av vården är enligt Brundin (2016) hur in-
formation hanteras och analyseras. Ju mer data som kan samlas in och analyseras ju större 
möjligheter ger den nya tekniken. Med analys av stora informationsmängder ökar möjligheten 
att göra större studier och ställa säkrare diagnoser. IBM är ett av företagen som redan arbetar 
med det. De har startat en affärsenhet kallad Watson Health där artificiell intelligens används 
för att ge svar på svåra vårdrelaterade frågor. Är samhällsmedborgarna villiga att dela med sig 
av sin sjuk och hälsoinformation för att bidra till dessa analysverktyg? Användandet av soci-
ala medier pekar på att allt fler är villiga att dela med sig av personlig information och enligt 
artikeln i NY teknik har Sifo nyligen genomfört en undersökning som visar att 70 procent av 
svenskarna kan tänka sig att dela personlig information med läkare och vårdpersonal. Men 
personlig integritet och säkerhet måste enligt Brundin (2016) diskuteras i dessa sammanhang. 
Han anser att det är viktigt att inte säljare, kriminella, försäkringsbolag eller framtida arbetsgi-
vare får tillgång till informationen. Däremot ser han fördelar med att andra delar av vårdsek-
torn skulle få möjlighet att ha tillgång till informationen. Han ger tandläkaren som exempel. 
Visste tandläkaren sjukdomshistorik och exakt vilken medicin som patienten använder skulle 
vården förbättras för enskilda individer. 

Uppkopplade produkter 

Var gång något nytt kopplas upp finns det både möjligheter och hot. De som i dag inte behö-
ver visa upp personliga tillkortakommanden kommer att riskera att deras brister i framtiden 
blir mer spridda och kan analyseras. Då finns en risk för personliga konsekvenser. Allring 
(2015) menar att exakt vilka konsekvenser kan man inte veta men han spekulerar i att det kan 
påverka när man söker arbete, när man söker lån, när man söker försäkring. Allring spekulerar 
kring de negativa konsekvenserna av en smart livförsäkring. Om till exempel ett armband, 
som samlar in personlig information, visar att riskbedömningen är hög ökar kanske premien 
så försäkringstagaren överväger om försäkringen är värd det. Avstår man från försäkring och 
har högre risk kanske man dör utan försäkring.  

Rätten att bli glömd 

Enligt gällande EU lagstiftning har alla inom EU rätt att kräva att personlig information tas 
bort. Man kan via den juridiska delen av Googles webbplats lämna in en begäran om borttag-
ning enligt EU: s lagstiftning om deras rykte kan skadas. Förutom medborgare i de länder som 
är anslutna till EU inkluderar Google också medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och 
Schweiz. Tusentals har begärt att uppgifter om deras förflutna ska raders från Google. De 
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flesta mottagna ansökningarna avser pedofili, bedrägeri, gripanden och fällande domar. Gör 
det sökningar på internet mindre värda? Tanken är att lagstiftningen ska balansera individens 
rättigheter mot principen om yttrandefrihet i enligt med etiska och moraliska aspekter. Google 
har avsatt resurser för att kunna titta på varje enskilt fall bland ansökningarna och genomföra 
de som beviljas. De som Google inte kan hantera ska gå till högre domstol. Lagstiftningen 
gäller bara i EU vilket innebär att googla på samma person i ett land utanför EU kan ge ett an-
nat resultat (Robinson, 2014). 

5.2.3	Rekommendationer	

Är man oroad över negativa konsekvenser gällande spridning av personlig information så ges 
det via medier tips och rekommendationer om vad man kan göra för att minska de negativa 
konsekvenserna. Som del i empirin ingår här några aktuella infallsvinklar på rekommendat-
ioner.  

Stulna kortuppgifter 

All information som lagrats är inte inhämtad på ett lagligt sätt. Det finns aktörer som tränger 
sig in och stjäl information för att sen använda den i syfte att förstöra eller försvåra för någon. 
I samband med att försäljningen via internet ökar så ökar även möjligheterna för bedrägerier. I 
Sveriges radios program Plånboken i P1 berättade Jan Olssons, utredare på polisens nationella 
bedrägericenter, att det på senare tid har skett flera stora dataintrång vilket gör att det finns 
hundra tusentals miljoner stulna kortuppgifter till salu på nätet. De flesta dataintrången har 
skett på stora handelsplatser. Kortuppgifterna säljs sen för några hundralappar på Darknet vil-
ket är ett privat nätverk för fildelning där godkännande av person krävs för anslutning. På 
Darknet kan både säljare och köpare vara helt anonyma. De som köper uppgifterna kan an-
vända de medel som finns på kortet för att göra egna köp. Förra året polisanmäldes nästan 
40000 brott av detta slag i Sverige vilket var en ökning med ca 50 procent jämfört med förra 
året. (SR, 2016) 

Enligt Jan Olsson är dessa brott svåra att utreda då de ofta berör flera länder. Han anser att det 
krävs tekniska lösningar från banker och kortutgivarna för att motverka bedrägerierna. De 
flesta banker har i dag geoblocking och internetköpsspärrar. Geoblockong innebär att använ-
daren kan bestämma i vilka länder som kortet ska gå att använda och internettspärrarna hind-
rar internetköp om inte användaren först själv öppnar upp för det. Fredrik Björk doktor i sy-
bersäkerhet vid Stockholms universitet berättar i programmet om ett annat säkerhetssystem 
som heter 3D Secure. Funktionen innebär att konsumenten utöver de vanliga uppgifterna 
anger ett lösenord för att bekräfta ett köp. (SR, 2016) 

Björk berättar också i programmet att brottsförebyggande rådet frågar allmänheten vilken typ 
av brott man varit utsatt för varje år. 2014 var en av hundra i Sverige utsatt för någon typ av 
korbedrägeri vilket innebär att det berörde ca 100000 personer. Europeiska centralbankens 
statistik visar att Sverige har en genomsnittlig risk på ca 20 kr/person kopplat till bedrägerier. 
Handlare eller bank tar ofta risken. När betalningssystem utvecklas vill man att de ska vara 
enkla men man vill också att de ska vara säkra. Då risken per person är relativt låg kanske 
man väljer det som är enklare före det som är säkrare. Det som i programmet rekommenderas 
att vara säkrare är att aldrig lämna ifrån sig kortet, vara vaksam i samband med uttag ur bank-
automat men främst tänka på att de flesta bedrägerier är kopplade till köp via nätet. Man ska 
vara vaksam så man använder säkra adresser och är på rätt hemsida. Som Olsson också påpe-
kade har de flesta banker infört säkerhetssystem så man kan spärra för internetköp och att nå-
gon använder koruppgifterna i ett annat land. Användaren måste då själv öppna upp när köp 
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ska ske men kortet är för det mesta spärrat. European Banking Authority (EBA) är den euro-
peiska bankenheten och det är de som har inför regler inom hela EU som redan nu säger att 
det är mer eller mindre obligatoriskt med 3Dsecure. Systemet ska vara helt infört inom två år.  

Adblocker 

En nordisk studie som omfattar 7 000 respondenter från Sverige, Norge, Finland och Dan-
mark visar att dryga häften i åldersgruppen 15-25 år använder adblocker för att motverka re-
klam. Det används mest på desktopps men börjar också komma på telefoner. Liknande studier 
har gjorts tidigare och studien visar därmed också att motståndet mot reklam ökar i alla ål-
dersgrupper. Det är totalt 36 procent som använder adblocker. 70 procent använde adblocker 
huvudsakligen för att få en bättre överblick. 50 procent sa att de var irriterade på reklamen 
och 57 procent att de var negativt inställda till alla former av reklam (Dagens Media, 2016). 
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6 ANALYS 
I kapitlet analyseras samband och mönster kopplade till forskningsfrågorna. De resultat som 
framkom under intervjuerna jämförs med teorin och de sökningar i aktuella medier som fram-
tagits i empirin.  

6.1 Medvetenhet 
Studien ska analysera om användare av IT är medvetna om hur personlig information hanteras 
på nätet. Här analyseras först i vilken grad respondenterna kan anses representera användare 
av IT. Därefter analyseras medvetenheten utgående från de frågeställningar som togs upp på 
intervjun. 

Referensgruppens IT-användning 
Alla i referensgruppen använder dagligen nätet och är normalt anträffbara via datorer eller 
mobil under större delen av dygnet. De sköter bankärenden, köper saker, läser nyheter och sö-
ker information via nätet med mera. Flertalet men inte alla är aktiva på sociala medier. Nästan 
90 procent av respondenterna har Facebook vilket stämmer med undersökningen Ohlsson, 
Oscarsson och Solevid (2016) gjorde, om man tar hänsyn till att denna undersökning enbart 
har med internetanvändare. 70 procent säger sig aktivt bevaka mediet. 65 procent är inne på 
Facebook varje dag. Drygt 50 procent använder även andra typer av sociala medier. Referens-
gruppen använder därmed modern informationsteknik i stor utsträckning. Och kan klassifice-
ras som användare av TI vilket var den grupp som forskningsfrågorna skulle studeras på.  
 
I övrigt har referensgruppen en väl avvägd könsfördelning med minimal övervikt för kvinnor 
eftersom studien behandlar ett udda antal respondenter. Om man delar in respondenterna efter 
om de bor i storstad eller i övriga Sverige är det också en jämn fördelning och övriga Sverige 
har representanter från både landsbygd, samhällen och mindre städer. Det finns representanter 
från alla generationer med en övervikt för Nexters vilka är 40 procent av respondenterna. An-
gående utbildningsnivå så har 12 procent grundskola, 35 procent gymnasieskola och 53 pro-
cent någon form av högskoleutbildning bakom sig. 24 procent har ett yrke som relaterar till 
IT. Det är en hög andel högutbildade och Nexters vilka båda bör ha god insikt i ämnesområ-
det. Dessutom har många av de högutbildade yrkeserfarenheterna från IT. 

Personlig information 

Begreppet personlig information måste definieras för att säkerställa att man är överens om vad 
man ska söka medvetenhet om. När frågan togs upp med respondenterna avstod drygt 20 pro-
cent helt från att definiera vad personlig information är men ansåg de viste men hade svårt att 
formulera det. De andra uttryckte också att det var svårt att definiera vad det är men angav en 
mängd lite olika saker på samma tema. Det som angavs kan sammanfattas med att alla var 
överens om att det är all information som berör den egna individen. 

Den personliga information är något som individen anser sig ha rätt att bestämma över. Detta 
gör att den definition av personlig information som framkom under intervjuerna stämmer väl 
överens med Onn, et al. (2005) definition av begreppet personlig integritet. Personlig integri-
tet innefattar den personliga information som en individ känner behov av att äga, utan att 
känna sig kränkt. Att intervjuobjekten kunde sätta sig in i vad personlig information är gör 
dem lämpliga att ingå i studien.  

Det finns olika grad av personlig integritet där vissa har en högre grad av oberoende än andra. 
65 procent av respondentgruppen angav att det finns saker de inte vill att ska komma ut på nä-
tet. Om det kom ut skulle det kunna påverka framtida jobberbjudanden. Det visar på att de har 
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hög integritet och förståelse för att viss personlig information kan skada om det kommer i 
orätta händer. Att spridning av personlig information kan skada har tidigare beskrivits ur olika 
synvinklar (Alverén, 2012; Ekström, 2010; Gunnartz, 2007; Karlsson, 2016; Larsson & 
Ewald, 2015; Skoglund, 2014; Solove, 2004). Resultatet från intervjuerna visar också på att 
respondenterna har förståelse för att arbetsgivare har analysverktyg som gör det möjligt att 
söka information om anställda eller arbetssökande vilket Alverén (2012) också beskrivit. 

Individanpassade sökresultat 

30 procent av respondenterna var inte alls medvetna om att skärmbilderna såg olika ut när 
olika användare söker efter samma information. Det är anmärkningsvärt då det i dag räcker att 
man går in på en hemsida och söker information så anpassas reklambudskapet (Craig & Lud-
loff, 2011). Nästan 90 procent ansåg att sökresultatet var lika då resterande 60 procent ansåg 
att det endast var annonserna som var olika. Endast fem procent av respondenterna hade en 
djupare insikt om hur det fungerar och kunde reflektera över det. En av de punkter som berör-
des var att individanpassningen innebär att användaren kan hamna i en informationsbubbla 
och bli så kallat faktaresistent (Hadenius, 2016). Utöver det nämndes också flera av Alveréns 
(2012) teorier såsom individanpassade annonser, individanpassad prissättning, vår begräns-
ning gällande förmåga att sålla i informationsflödet och så exemplifierades att det ständigt 
sker förändringar i riktning mot fler individanpassningar. Alla dessa punkter är i överensstäm-
melse med beskrivningarna om hur användardata samlas in och används för att individanpassa 
allt fler tjänster (Alverén, 2012). Resultatet av studien är dock att majoriteten i respondent-
gruppen inte kände till det.  

Två av respondenterna tog upp den individuella prissättningen som Alverén (2012) och All-
ring (2015) också beskriver. Det är en intressant sak att analysera lite närmare relaterat till de 
diskussioner som fördes med speciellt en av respondenterna. Denna respondent har erfarenhet 
från IT och vet hur det ser ut när man kodar individanpassningar. Hen berättade att man kan 
kategorisera användaren efter hur många gånger de besökt en sida eller vad de sökt för in-
formation tidigare. Om de besökt en sida många gånger upplevs personen som intresserad. 
För att öka intresset och påskynda beslutet ökas priset lite var gång sidan besöks. För att få en 
bild av vilka preferenser besökaren har och vad en konsument är beredd att betala, kan ana-
lyser göras som visar vilka sidor som tidigare besökts. Om tidigare sökningar innehåller in-
formation om exklusiva produkter med relativt höga priser försöker man anpassa hemsidans 
erbjudande så det upplevs mer exklusivt. Detta kan ske genom att visa upp de mest exklusiva 
erbjudandena i första hand och/eller genom att höja priset. Konsumenter upplever ofta att ett 
högre pris är förknippat med mer utvalda och speciella varor  

Respondentgruppen bestod till stor del av högutbildade där många har yrkeserfarenhet av IT 
och ändå kände majoriteten inte till att sökresultat individanpassas. Det visar på att det finns 
en låg medvetenhet inom området.  

Sociala medier  

70 procent av respondenterna använde sociala medier, drygt 40 procent uttryckte att de var 
oroliga och medvetna om att det finns risker och så var drygt 10 procent ännu mer försiktiga 
då de råkat ut för problem på nätet. Att man blir mer försiktig och tänker efter mer när man 
råkat illa ut beskriver även Alverén (2012). Över 50 procent av respondenterna var därmed 
medvetna om att sociala medier kan innebära risker. Alla ansåg dock att de var försiktiga när 
de använde sociala medier varför en vis medvetenhet kan spåras hos alla i respondentgruppen. 
Enligt Alverén (2012) har en mer omfattande studie visat att tre av fyra svenskar är oroliga för 
hur deras privata information hanteras på nätet vilket är lite mer än de som klart visade oro 
och medvetenhet i denna studie. 
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För att närmare belysa hur försiktiga respondentgruppen var fick de svara på frågor gällande 
hur de delar med sig av information på sociala medier. Av de som var aktiva på sociala me-
dier hade hälften delat information men de angav att de alltid granskar informationen innan 
den delas. 25 procent av de aktiva på sociala medier har deltagit i tävlingar. Alla var miss-
tänksamma mot vad tävlingarna gick ut på och detta gällde även de som deltagit i tävlingar. 
Nästan 70 procent av de som var aktiva på sociala medier hade gjort tester. Bara en av de som 
gjort tester reflekterade tydligt över att de inte var helt gratis. Över 40 procent av alla respon-
denter uttryckte sin misstänksamhet med att man riskerar att sälja information som motpre-
station. Alla gratistjänster är betalda med motprestationer enligt modeller som beskrivs av 
Alverén (2012) och Ekström (2010). En mindre del av respondentgruppen kände alltså till 
detta och endast en uttryckte det tydligt. Larsson & Ewald (2015) belyser att det är viktigt att 
vara försiktig när man delar saker på nätet vilket stämmer med referensgruppens uppfattning. 
Samtidigt har många i referensgruppen trots det deltagit i tävlingar och gjort tester vilket visar 
på en viss enfald och bristande medvetenhet. Detta stämmer med Ekströms (2010) notering 
om att många nätanvändare är godtrogna. 

Telefonen är det vanligaste mediet att använda i samband med att man är ute på sociala me-
dier. Någon speciell medvetenhet om riskerna för hur det fungerar noterades inte i undersök-
ningen vilket stämmer med Alveréns (2012) teorier om att kopplat till datoranvändande finns 
det en allmän förståelse för att man behöver till exempel virusprogram men samma tankesätt 
finns inte på mobilen. Där har många känslan av att man är skyddad men så är inte fallet, en-
ligt Alverén (2012).  

Personlig information på Google och Hitta.se 

Medvetenheten om Googles tjänster var mycket goda då alla hade googlat sitt namn någon 
gång. De med vanligt namn var inte oroade över de resultat de fick fram då de var medvetna 
om att det fanns så många som har samma namn att de kände en typ av anonymitet. De med 
ovanligt namn uttryckte tydligt att det i detta sammanhang var negativt att ha ett så ovanligt 
namn då den information som enkelt kan sökas fram känns för privat. Ekström (2010) beskri-
ver hur företaget Google sätter stort värde i att skapa förtroende hos sina kunder. Det faktum 
att alla googlat sitt namn visar hur väl företagets affärsidé fungerar. De med vanliga namn har 
förtroende för tjänsten då de är anonymiserade i mängden medan de andra känner viss oro för 
att det är för privat.  

På Hitta.se demonstreras respondentens information. Den information som finns kopplat till 
begreppet livsstil på Hitta.se granskades mer i detalj. Medvetenheten om att funktionen fanns 
var god då endast 30 procent av respondenterna inte tidigare hade sett denna information. 
Över 80 procent av respondenterna tyckte dock att informationen som presenterades där var 
för personlig.  

Digitalisering av vården 

Knappt 60 procent av deltagna var positiva till digitalisering av sjukvården. Vilket stämmer 
väl överens med Sifo undersökning som visade att 70 procent av svenskarna kunde tänka sig 
att dela personlig information med läkare och vårdpersonal Brundin (2016). De 60 procent 
som var positiva i denna studie ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna. Resten var oro-
liga för att personlig information skulle kunna spridas till obehöriga. Drygt 10 procent ut-
tryckte mycket stark oro för att denna typ av information skulle spridas till obehöriga och 
vålla skada.  

Brundin (2016) och Gunnartz (2007) beskrivs att detta är ett område som det satsas mycket 
resurser på. Respondentgruppens övervägande positiva inställning är i linje med vad rege-
ringen satsar på, men det är oroande att så många som 40 procent är negativa. Att drygt 10 
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procent var mycket kritiska är anmärkningsvärt relaterat till den mängd resurser som satsas på 
området. Medvetenheten om vad som pågår tolkas som begränsad i respondentgruppen då 
satsningarna inom området är stora och så många är oroade eller starkt kritiska.  

Smarta produkter 

Kunskapen om så kallade smarta produkter utöver dator och telefon var inte så stor i referens-
gruppen. Efter diskussion om vad som avsågs ansåg 60 procent fördelarna som större än nack-
delarna. Detta är i samklang med den undersökning som Perera et al. (2014) gjorde som vi-
sade att en majoritet var övertygade om att vi kommer få allt fler smarta produkter den närm-
aste tiden. Knappt 20 procent av respondentgruppen insåg att dessa produkter skulle kunna 
sprida personlig information vilket inte stämmer överens med Pereras undersökning. I den 
undersökningen var majoriteten medvetna om att smarta produkter sprider personlig informat-
ion. Smarta hälsoförsäkringar (Lahitapiola, 2016) var dock 95 procent negativa till. De flesta 
var negativa utan att specifikt ange anledning men en beskrev med stor ingivelse att det hand-
lade om att personlig information kunde spridas och kränka den personliga integriteten. 
Smarta bilförsäkringar (Moderna, 2016) var deltagarna mer positiva till. Antalet negativa till 
försäkringsupplägget sjönk till 70 procent.  

I referensgruppen var det inte så vanligt med smarta produkter men Ahlbom (2016) beskriver 
att utvecklingen inom området går fort. Barnard-Willis, et al. (2014) anser att det är många 
olika produkter som kommer att påverkas.  

Sammanfattning analys av medvetenhet  
Respondenterna är representativa användare av IT. De har förståelse för vad personlig inform-
ation är och att spridning av denna information kan skada. Medvetenheten om individanpas-
sade sökresultat var däremot mycket låg. Exkluderar man annonser ansåg 90 procent att de 
sökresultat man får fram är lika för alla. Att utvecklingen av digitala tjänster drivs på av att 
kunderna får tillgång till skenbart gratis tjänster, vilka ofta betalas med användardata, ut-
tryckte enbart en av respondenterna tydligt. Att det finns faror med att använda sociala medier 
kände lite drygt häften av referensgruppen till. Medvetenheten om vad som pågår kopplat till 
digital lagring av hälsoinformation, tolkas som begränsad i respondentgruppen då så många är 
oroade och vissa till och med starkt kritiska. I allmänhet var det stor okunskap om smarta pro-
dukter i respondentgruppen men då de informerats var majoriteten positiva till utvecklingen. 
Smarta försäkringar uttryckte man dock stark oro inför. Beskrivningar av ett områdes livsstil 
kändes för närgången men majoriteten hade kunskap om tjänsten.  

Finns medvetenhet om hur personlig information hanteras på nätet? På vissa områden finns 
medvetenhet men på andra finns stor okunskap som gör att den samlade bilden blir att det 
finns oroväckande låg medvetenhet om hur personlig information hanteras med modern in-
formationsteknik. 
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6.2 Dilemman 

Under intervjun uppkom ibland situationer som var fulla av inlevelse och mer känslosamma 
vilka här analyseras för att undersöka om det finns moraliska dilemman. Den första delen av 
analysen tittar på de olika områdena och försöker hitta samband som kan sammanföra olika 
delar av resultatet till beskrivningar av relevanta dilemman. Därefter analyseras varje di-
lemma för sig. 

De områden som på olika sätt utmärkte sig under intervjun var diskussioner om: 

 individanpassade sökningar 
 individanpassad marknadsföring 
 tjänster och produkter som hanterar personlig information 
 att inget är gratis utan företagen måste hitta sätt att få intäkter 
 förtroende för företagens sätt att hantera personlig information 
 olagliga sätt att komma åt personlig information 
 resonemang kring lagar och avtal 

Individanpassade sökningar och individanpassad marknadsföring handlar båda om att de sök-
ningar en person gör resulterar i information som är unik för personen. De hot som finns 
kopplat till denna problematik kan sammanfattas med att man kan råka ut för faktaresistens 
vilket är ett dilemma. Problematiken runt lagar, avtal och normer kopplat till respondenternas 
bristande förtroende för hur företagen hanterar personlig information, ses också som ett di-
lemma. Texterna är ett sätt att klargöra vilka etiska och moraliska principer som styr vad före-
tagen har rätt att göra med insamlad information men respondenterna har bristande kunskap 
inom området. Dessutom läser de knappt avtalstexter vilket lägger grunden för ett dilemma. 
Övriga punkter ses som olika infallsvinklar på dilemmat gällande att den personliga integrite-
ten kan kränkas i samband med att nya produkter utvecklas med modern informationstek-
nologi. 

6.2.1	Faktaresistens	

Dilemmat med faktaresistens togs i undersökningen upp kopplat till individanpassad mark-
nadsföring och individanpassad informationssökning. 

I undersökningen var det drygt 75 procent som ansåg att företag använder personlig informat-
ion i marknadsföringssyfte och 70 procent som visste att det skedde via individanpassade er-
bjudanden på nätet. Trots det var det endast 30 procent av deltagarna som sa sig vara villiga 
att själv dela med sig av sin personliga information i markandsföringssyfte. En av de som inte 
ville dela med sig av sin information angav som skäl att företagens algoritmer är för dåliga för 
att kunna skapa riktade annonser till hen. Det motbevisas av en av de andra respondenterna 
som sett hur annonserna tydligt individanpassas när hen sökt på vissa saker. Drygt tio procent 
av respondenterna kände till att även priserna individanpassas och en av dem hade råkat ut för 
det. 

Alverén (2012) och Ekström (2010) beskriver hur individanpassad marknadsföring går till 
både ur teknisk synvinkel samt hur betalningsmodellerna är uppbyggda. Det är väl inarbetade 
modeller vilka de flesta i undersökningsgruppen känner till eftersom de vet att skärmbilderna 
innehåller individanpassade annonser. Anmärkningsvärt är att det finns en respondent som 
tydligt säger att inga algoritmer kan vara anpassade efter mig. Alverén (2012) beskriver att det 
finns avancerade modeller med vars hjälp man i dag kan skapa detaljerade profiler av använ-
dare vilka ligger till grund för den individanpassade marknadsföringen.  
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I undersökningen var det 30 procent som inte vill dela med sig av personlig information i 
marknadsföringssyfte. En amerikansk undersökning visade att endast 14 procent av deltagarna 
kunde tänka sig att dela med sig av information i marknadsföringssyfte (TRUSTe, 2014).  

Drygt 40 procent av respondenterna använder Adblocker för att slippa reklam. 70 procent av 
de som använder Adblocker tillhörde generation Nexter och tio procent Generation X. I en 
nordisk studie (Dagens Media, 2016) som nyligen utförts var det totalt 36 procent som an-
vände Adblocker vilket är en anmärkningsvärt likvärdig siffra med tanke på den begränsade 
mängden deltagare som ingick i denna studie. Av generation Nexters var det 70 procent av re-
spondenterna som använde Adblocker vilket var mer än motsvarande siffra i den norska stu-
dien vilken låg på drygt 50 procent (Dagens Media, 2016). 

Slutsatsen är att individanpassad information är något respondenterna är motvilliga till och 
helst inte skulle vilja delta i. Det finns dessutom de som visar på mycket bristande kunskaper 
om vad individanpassad marknadsföring i dag kan åstadkomma. Trots det är reklamen på nä-
tet individanpassad vilket även resultat från sökningar efter information på nätet är. 

En av respondenterna trycker på att algoritmerna som individanpassar både reklam och sök-
ningar är i dag så bra att det finns stor risk för att vi inte får en objektiv syn på saker. Individ-
anpassningen av det vi får se när vi söker information och läser nyheter kan bidra till att var 
och en av oss lever i vår egen lilla bubbla utan att få en objektiv syn på hur det egentligen för-
håller sig. Allt fler medier anammar tankegångarna om att individanpassa och respondenten 
ger Facebook och Instagram som exempel på medier som på senare tid ökat sin individan-
passning. Var och en får i allt större utsträckning bara se det vi vill se. Alverén (2012) beskri-
ver fenomenet som en informationsbubbla i vilken man befinner sig ofrivilligt. Allt fler me-
dier individanpassar sitt budskap. Ett exempel är att Instagram snart ska göra det (Instagram, 
2016). Fenomenet har till och med fått ett namn. Det kallas faktaresistens (Hadenius, 2016). 
Riskerna ökar ytterligare när personer via sociala medier lätt kan hitta likasinnade att kommu-
nicera med om udda och kanske farliga saker (Warburton, 2011). 

Sammanfattning faktaresistens 

Den individanpassning som sker med hjälp av dagens informationsteknik hjälper allmänheten 
att selektera information vilket är bra då mängden information är mycket stor och ständigt 
ökande. Dilemmat ligger i att selekteringen sker helt individuellt utgående från självförstär-
kande algoritmer baserade på vad en enskild individ gör på nätet. I takt med att nätet blir den 
allt mer dominerande informationskällan ökar risken för att individer blir avgränsade från in-
tryck och hamnar i sin egen informationsbubbla. De kanske lär känna likasinnade som förstär-
ker effekten ytterligare. Att individer blir avgränsade från intryck och fast i mer av samma 
sort gör att man tappar objektivitet. Man kan gå miste om viktig information. Begreppet fak-
tatresistens är ett nytt ord som förtydligar det dilemma som samhällets individer därmed står 
inför. 

6.2.2	Kränkning	av	personlig	integritet	

Under intervjun gavs många infallsvinklar på att personlig integritet kan kränkas när tjänster 
och produkter utvecklas med tillgänglig informationsteknik. De exempel som togs upp under 
intervjun var: 

 smarta produkter 
 digitalisering av sjukvården 
 arbetsgivares möjlighet att söka personlig information 
 googla personlig information och livsstil på Hitta.se 
 spridning av personlig information på sociala medier 
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 att inget är gratis 

Smarta produkter 

Knappt 20 procent av respondentgruppen uttryckte oro över att smarta produkter skulle kunna 
sprida personlig information och därmed vara ett hot mot den personliga integriteten. Detta 
stämmer inte överens med Pereras undersökning i vilken majoriteten var medvetna om att 
smarta produkter sprider personlig information. Smarta hälsoförsäkringar var dock 95 procent 
negativa till. De flesta var negativa utan att specifikt ange anledning men en beskrev tydligt 
att det handlade om kränkning av den personliga integriteten.  

Att smarta produkter kan påverka den personliga integriteten visar undersökningsresultaten 
kopplat till att 20 procent var oroliga för det. Ännu tydligare blev det när smarta hälsoförsäk-
ringar diskuterades och att en respondent, som är har erfarenhet av i försäkringsbranschens 
rutiner, tydligt angav att det påverkar personlig integritet.  

Digitalisering av vården 

40 procent av respondenterna var medvetna om att personlig information kan komma att spri-
das till obehöriga om man digitaliserar vården. Drygt 10 procent uttryckte mycket stark oro 
för att detta skulle vålla skada. Då detta är ett område som det satsas mycket resurser på 
(Brundin, 2016; Gunnartz, 2007) finns det grund för att det är ett dilemma som bör uppmärk-
sammas. Detta för att förstå hur det ska hanteras så man kan uppnå de positiva effekter som 
bland annat regeringen hoppas på. 

Arbetsgivare kan söka personlig information 

En av respondenterna varnade tydligt för att arbetsgivare kan söka information om sina med-
arbetare på nätet. Alverén (2012) beskriver att man med modena analysverktyg har mycket 
stora möjligheter att spåra information om enskilda individer. Med en mängd olika typer av 
insamlingsmetoder, exempelvis nyckelord och automatisk scanning i mail, kan man komma åt 
data som man inte trodde kunde spridas. Arbetssökande eller arbetstagare kan råka ut för att 
felaktig information cirkulerar på nätet. Bilder kan också spåras även om de inte är namn-
givna bara några få namngivna bilder hittas. 

Med de analysverktyg som är tillgängliga i dag finns därefter möjlighet för arbetsgivare att få 
fram detaljerad information om personal och arbetssökande. Här finns ett dilemma då det kan 
förstöra en hel karriär om det går riktigt illa och det utan att arbetstagaren ens kan bemöta det. 

Personlig information på Google och Hitta.se 

Att kunna googla sitt namn eller se information om livsstilen i det område man bor i ses av en 
minoritet i respondentgruppen som enbart positivt. Majoriteten känner att det blir för privat 
och de med vanliga namn anser det är en fördel att man på detta sätt är lite anonym på nätet.  

I teoriavsnittet beskrivs ur olika synvinklar att det finns en potential med den nya teknologin 
(Allring, 2015). Företag utvecklar en mängd tjänster som bygger på allt mer personliga erbju-
danden. Många företag utvecklar denna typ av produkter i en allt snabbare takt. När respon-
denterna under intervjun fick se och diskutera funktionerna som finns på Google och Hitta.se 
kände dock majoriteten att det var för privat vilket kan tydas som att det finns risk för att det 
är ett integritetskränkande dilemma. Att det kan kännas integritetskränkande om för personlig 
information sprids har Castells (1998), Craig och Ludloff (2011), Jonsson, et al. (2015) och 
Alverén (2012) beskrivit.  

Sociala medier  

Alla i respondentgruppen ansåg det nödvändigt att vara försiktiga när man använder sociala 
medier. De var misstänksamma mot till exempel tävlingar på nätet. De var medvetna om att 
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det finns risker kopplat till vad som händer med den personliga informationen på sociala me-
dier. Det fanns exempel på att informationen kommit i orätta händer. De gav rekommendat-
ioner om hur man ska tänka för att inte råka illa ut om man använder sociala medier. Två av 
respondenterna formulerade sig lite olika men uttryckte båda tydligt att man bör tänka som att 
allt man lägger ut på sociala medier publiceras. Informationen görs därmed i princip tillgäng-
ligt för alla då det kan komma att spridas. Tänker man sig inte för kan man skapa problem in-
för framtiden.  

Alverén (2012) skriver att alla har vi nog något vi vill dölja men vi ska kunna kontrollera vad 
vi delar med oss av, när och till vem. Solove (2004) tar även upp att allt som sprids inte är 
sant. Att man har ett personligt ansvar och bör tänka efter innan saker läggs upp beskrivs både 
av Ekström (2010) och Alverén (2012). Ekström betonar även att man förlorar kontrollen över 
informationen när den publicerats och att informationen kan bevaras hur länge som helst. Här 
finns således grund för ett dilemma som kan skapa stor skada. 

Inget är gratis 

Endast en av respondenterna uttalar tydligt att inget är gratis och poängterar att man betalar 
med användardata. Då detta oftast inte tydligt framgår när man börjar använda tjänsten kan 
det ses som ett sätt att föra konsumenten bakom ljuset. När man blir uppmärksammad på att 
man ofta betalar med användardata (Alverén, 2012) som påverkar den information man får 
via nätet kan synen på hur de digitala tjänsterna är utformade fördjupas. En av respondenterna 
(som inte alls tidigare kände till detta och via intervjun fick en kort inledande information om 
det) uttryckte det som ”men när du säger så börjar jag tro att det är något med det som jag inte 
tänkt på”.  

Alverén (2012) och Ekström (2010) beskriver hur företagen tjänar pengar på sina gratistjäns-
ter. Vad man oroar sig för när man väl fått insikt om att inget är gratis är alltså vad är det för 
användarinformation jag nu lämnar ifrån mig och till vem? Alltså hur betalar man och till vem 
när man använder gratistjänster? Sen pekar Alverén (2012) också på frågorna om hur denna 
användarinformation används. Att detta inte tydligt framgår när man använder nätet är ett di-
lemma då kunderna inte är medvetna om att affärsmodellerna som används på nätet innefattar 
att användarinformation har ett värde och sprids. Detta kan påverka den personliga integrite-
ten om det hanteras på ett ovarsamt sätt vilket är ett dilemma.  

Sammanfattning kränkning av personlig integritet 

Alla har vi nog något vi vill dölja men vi ska kunna kontrollera vad vi delar med oss av, när 
och till vem. Det är ett dilemma då personlig information har ett värde på nätet och allt fler 
produkter bygger på detta värde. Detta utan att användarna har något alternativ om de vill an-
vända tjänsterna. Att helt undvika att använda Google, Facebook och undgå annons- och data-
företag under en dags surfing är inte lätt. Det finns en låg medvetenheten om vad som händer 
när man använder dessa tjänster och hur företagen drar fördel av privatlivet via användarin-
formation. När marknadskrafter utnyttjar personlig information är det viktigt att riktlinjer om 
etik och moral är väl inarbetade för att det inte ska skada den personliga integriteten. Utfor-
mandet av dessa riktlinjer är ett dilemma i sig som behandlas i nästa avsnitt, men här har 
framförallt den snabba utvecklingen inom området belysts. En utveckling som sker utan att 
kunderna är medvetna om hur affärsmodellerna är uppbyggda. Att affärsvillkoren inte är tyd-
liga kan påverka den personliga integriteten. Gunnartz (2007) anser också att det finns ett oin-
tresse för att värna om den personliga integriteten. Han skriver att det kanske inte är något 
som allmänheten kommer sakna förrän det tas ifrån dem. Heberleins utgångspunkt (2010) är 
att förutsättningarna för att onda handlingar ska ske är alltid att den stora massan är tyst och 
likgiltig. Den kränkning av den personliga integriteten, som till stor del sker i det tysta, är där-
med ett dilemma. 
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6.2.3	Utformning	av	lagar,	avtal	och	normer	
Över 50 procent av respondentgruppen anser det finns lagar och normer som skyddar person-
lig information men enbart drygt 20 procent kan ange någon lag som påverkar området. Nor-
mer av olika slag nämnde ingen av respondenterna i sammanhanget trots att det finns en 
mängd nedtecknade riktlinjer som ska bira till att samhällets etiska och moraliska principer 
klargörs. Åsikterna om hur länge personlig informationen får lagras gick isär men 60 procent 
tror det får lagras hur länge som helst och att det inte går att ta bort informationen. Drygt 20 
procent känner till lagen om rätten att bli glömd vilken Robinson (2014) beskrivit. 

Ekström (2010) och Alverén (2012) beskriver att lagstiftningen aldrig kan ändras lika snabbt 
som tekniken. Det personliga ansvaret för att bevaka den egna integriteten blir därmed större. 
Utvecklingen inom informationsteknologin ökar dessutom globaliseringen enligt Wennberg, 
et al. (2003) och Bjerke (2005). Det rättsliga läget blir därmed ännu mer komplext (Wenn-
berg, et al., 2003). Alverén (2012) betonar att företag som vill kan utnyttja att olika länder har 
olika regler och sätta upp sin webtjänst där lagstiftningen är begränsad. 

Detta tyder på en övertro i respondentgruppen på att lagar och normer skyddar individen. Stu-
dien visar på en stor okunskap gällande vilka lagar och normer som finns samt vad de inne-
håller. Detta är speciellt anmärkningsvärt då respondentgruppen hade en överrepresentation 
av högutbildade. Ekström (2010) påpekar också på att det är förvånande hur godtrogna många 
människor är. Samtidigt ska man inte glömma bort att människor har svårt att alltid leva efter 
regler (Einhorn, 2005).  

Avtalstext 

Att det är svårt att läsa avtalstext är alla i respondentgruppen överens om. Trots det säger 30 
procent att det är viktigt att sätta sig in i texten innan man godkänner och att det påverkar kö-
pet. Enligt Ohlsson, Oscarsson och Solevid (2016) är det 15 procent som säger sig läsa avtals-
texterna. Att det är svårt att läsa avtalstext överensstämmer med Golbeck och Mauriello 
(2014) undersökning. Alverén (2012) och Kleja (2016) beskriver också svårigheterna med av-
talstexten som ofta består av många sidor text som man inte har tid eller orkar läsa igenom. 
De är dessutom mycket komplicerade. Detta exemplifierades med genomgången av Googles 
avtalstext (Google, 2016). Om man sen väl kommit igenom avtalstexten återstår enligt 
Alverén (2012) att bevaka eventuella förändringar i texten vilket ingen heller systematiskt sä-
ger sig göra i respondentgruppen. Alverén (2012) beskriver att det ofta står att det är använda-
rens skyldighet att via hemsida bevaka om policyn ändras. I många fall godkänner man bara 
första gången man går in på en tjänst (Alverén, 2012).  

Företagens förtroende 

Ansvaret för att följa lagarna ligger hos företagen och de enskilda personerna som samlar in 
uppgifterna (Alverén, 2012). Problematiken med lagar, normer och avtal är därmed kopplat 
till vilket förtroende man har för att företagen följer regelverken. Avtalen till exempel är före-
tagens sätt att friskriva sig och det kan ingå att de får rätt att sälja informationen vidare och 
därmed tjäna pengar på användarinformationen. I undersökningen blev resultatet att 90 pro-
cent av respondenterna hade bristande förtroende för företagens sätt att hantera personlig in-
formation. Nästan 20 procent litade inte på något företag alls men de flesta hade varierande 
förtroende för olika typer av företag. 30 procent ansåg förtroendet för företaget hade betydelse 
när man valde produkt. Över 80 procent anser att företagens databaser riskerar att bli hackade 
och att personlig information därmed kan spridas till obehöriga. 
Drygt 75 procent ansåg att företag använder personlig information i marknadsföringssyfte me-
dan drygt 10 procent inte visste vad den kunde användas till. Resterande sa att informationen 



56 
 

kunde säljas. 70 procent ville inte dela med sig av personlig information i markandsförings-
syfte. En anger att företagens algoritmer är för dåliga för att kunna skapa riktade annonser till 
hen.  

Etik och moral finns som en ram för vad som är tillåtet, vad som är rätt och fel (IEEE, 2016b; 
ACM, 2016b). Det betyder att företagen har riktlinjer för hur de bör handla enligt etiska och 
moraliska principer. Men man gör inte alltid rätt Einhorn (2005). Tekniken utvecklas ofta 
snabbare än regelverket (Warnling-Nerep & Bernitz, 2009). De riktlinjer som finns vilka före-
tagen satt upp för att försöka få förtroende (IEEE, 2016b; ACM, 2016b) verkar inte ge avsedd 
effekt. Detta visar sig i brister i företagens försök att få förtroende från sina kunder. Frågan är 
dock om det gör så stor skillnad för konsumenterna fortsätter, enligt undersökningen, använda 
produkterna även om de inte litar på företagen.  

Hackers och brottsbekämpning 

Problematiken med lagar infattar både lagliga aspekter och olagliga det vill säga vilka dilem-
man som kan uppkomma då lagar inte följs. Diskussioner om vad som kan hända om företa-
gens information blir hackad och hur de ser på brottsbekämpning med modern informations-
teknik berördes ofta under intervjuerna. 

En av deltagarna i respondentgruppen hade blivit hackad och hela 90 procent av deltagarna sa 
sig ha lågt förtroende för företagens säkerhet relaterat till hantering av personlig information. 
20 procent var mycket medvetna om att hackers kan komma åt personlig information. En utta-
lade också oro för att en obehörig stat skulle hacka och komma åt informationen. 

Nästan 20 procent av respondenterna ansåg att företagen kan använda personlig information i 
syfte att bekämpa brottslighet och en av respondenterna sa att hen inte hade något emot kame-
raövervakning om det var i brottsbekämpande syfte.  

Att det finns oro för att personlig information kan komma i orätt händer beskriver både Gran-
lund (2015) och Gunnartz (2007). Alverén (2012) tar dessutom upp att det inte bara är företag 
som ligger bakom att information hackas utan även stater och myndigheter kan vara inblan-
dade och använda informationen mot enstaka individer. Detta stämmer överens med den oro 
som en av respondenterna uttryckte under intervjun. Myndigheter kan använda informationen 
både som ett stöd för sina medborgare och som ett hot mot enskilda individer. Myndigheter 
använder informationen för att bekämpa brottslighet (Craig & Ludloff, 2011), det kan av-
skräcka mot brott (Waldo, et al., 2007) och myndigheter har enligt lag rätt att få ut informat-
ion i syfte att bekämpa brottslighet (Alverén, 2012). Men den oro som respondenten gav ut-
tryck för var att någon obehörig myndighet var ute efter informationen. 

Sammanfattning lagar, avtal och normer 

Det finns således lagstiftning och regelverk som styr så samhällets etiska och moraliska prin-
ciper ska följas. Det är viktigt då det innebär att det finns formuleringar som påverkar hur per-
sonlig information får hanteras. Problematiken innehåller dock många svårigheter. Kunskapen 
om området var i respondentgruppen mycket låg, de texter som reglerar är svårtolkade, ut-
vecklingen av nya möjligheter går snabbare än utvecklingen av lagtexterna och är dessutom 
global varför det påverkar flera länders lagar och avtal. Hur texterna som styr detta område 
ska kunna formuleras på ett flexibelt, globalt och mer tekniskt oberoende sätt i förhållande till 
utvecklingen är ett dilemma. Det personliga ansvaret som följer kopplat till avsaknaden dessa 
formuleringar är också ett dilemma, inte minst med tanke på att undersökningen visade att re-
spondenterna knappt läser avtalstexter. 



57 
 

6.3.10	Sammanfattning	av	dilemman	

Hur modern informationsteknologi hanterar personlig information har behandlats i arbetet 
både från ett teoretiskt perspektiv och med empirist material. Det empiriska materialet kom-
mer från sökningar i aktuella medier. Hur denna hantering upplevs har därutöver komplette-
rats med infallsvinklar från en djupintervju med användare av IT. Många synvinklar på pro-
blemet har behandlats och analyserats. Utgående från analysen har följande tre områden iden-
tifierats som dilemman gällande hantering av personlig information med modern teknologi.  

Faktaresistens 

Individanpassningen ökar risken för att individer hamnar i sin egen informationsbubbla och 
tappar objektivitet. Begreppet faktatresistens handlar om att man inte låter sig påverkas av in-
formation som talar emot ens egen uppfattning. Detta är ett nytt begrepp som förtydligar det 
dilemma som samhället står inför när tekniken möjliggör en ökad individanpassning. 

Kränkning av den personliga integriteten 

Företag tjänar pengar på användarinformation vilken kan innehålla delar som för enskilda in-
divider kan kännas integritetskränkande. Konsumenternas medvetenhet om hur detta sker är 
låg och den information som företagen bidrar med är inte enkel och tydlig. Det tyder på ett 
ointresse för att värna om den personliga integriteten. Förutsättningarna för att onda hand-
lingar ska ske är alltid att den stora massan är tyst och likgiltig. Här finns ett dilemma. 

Utformning av lagar, avtal och normer 

Det finns nedtecknade regelverk vars syfte är att samhällets etiska och moraliska principer ska 
följas. Regelverket innehåller formuleringar gällande hur personlig information får hanteras. 
Bristerna är dock många:  

 texterna är svårtolkade  
 tekniken utvecklas snabbare än lagtexterna 
 utvecklingen är global vilket försvårar utformning av reglerna 
 kunskapen inom området är låg 

Det uppstår då dilemman kring hur texterna ska kunna utformas på ett globalt och flexibelt 
sätt samtidigt som det personliga ansvaret blir stort då bristerna med regelverken är stora. 

6.4 Rekommendationer 

Alverén (2012) ger en mängd råd men i empirimaterialitet framkom ytterligare ett antal tips 
och rekommendationer. En av de saker som diskuterades under intervjun var stulna kontoupp-
gifter och hur man kunde skydda sig mot det.  

Stulna kontouppgifter 

Att få sina kontouppgifter stulna och kontot länsat på pengar var i allra största grad verklighet 
för en av respondenterna. Det är givetvis något som oroade även andra i undersökningen. Att 
råka ut för liknande händelser är inte ovanligt (SR, 2016). De råd som framförs av Jan Olsson 
(SR, 2016) för att minimera dessa risker är att använda bankernas tjänster som möjliggör ge-
oblocking och internetköpsspärrar samt det säkerhetssystem som heter 3D Secure. När re-
spondenterna tillfrågades om de hade några tips om hur man skulle göra för att minska risken 
hade nästan hälften inget att tillägga medan de andra kom med tips om vad man borde göra. 
Dessa tips stämde väl överens med materialet från SR men det fanns följande tillägg. Ha lite 
pengar på ett speciellt konto kopplat till kortet. Använd etablerade sidor på nätet och var för-
siktig när man lämnar ut informationen. Tappa inte bort kortet. Undvik om möjligt att skriva 
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in kortnummer och kod och använd i stället faktura som betalningssätt. Köp saker på ett kort 
med lite pengar för man kan inte skydda sig. Ha en egen mailadress när man köper något. 

Funderingar/rekommendationer 

De funderingar och rekommendationer som respondenterna i övrigt gav under intervjun jäm-
förs med Alveréns (2012) råd och många är likvärdiga. De som Alverén inte pekade på så tyd-
ligt var följande:  

 Är man förälder har man ett ansvar för att den yngre generationen får relevant inform-
ation. Det kan som ung vara svårt att vara medveten om framtida konsekvenser. 

 Köper man produkter som inte tidigare varit på marknaden, bör man vara extra vak-
sam då de inte i någon större utsträckning testats av andra konsumenter.  

 Reser du någonstans tala inte om det förrän efteråt, ifall du vill publicera något om det. 
 Använd gärna alias om man deltar i diskussioner tex på Facebook. 
 Undvik att lägga upp en massa bilder till allmän beskådan. 
 Om informationen har tillräckligt högt värde kan den alltid nås på olaglig väg. 
 Var försiktig med att dela andra personers information utan att veta deras åsikt i frå-

gan. Speciellt gäller det barn som inte har chans att ta ställning till om deras bilder ska 
sparas på nätet inför framtiden. 

 Vill du slippa annonser finns det hjälpmedel till exempel Adblocker. 

Till dessa råd läggs här en sammanställning av de saker Alverén (2012) anser man bör ha 
klart för sig gällande spridning av personlig information:  

 Det är inget fel att dela med sig av information till andra men vi bör veta vad vi betalar 
och hur mycket annars är transaktionen orättvis.  

 Det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Har man kunskap ökar chansen att göra något åt 
situationen, innan något händer. 

 Det som hamnar på nätet har en tendens att stanna kvar, det man publicerar i dag kan 
få konsekvenser i morgon.  

 Ingen är anonym på nätet även om man kan uppleva det så.  
 Vi går mot en framtid där allt mer användarinformation kommer att samlas in. Det in-

nebär att de risker man kan se i dag kommer att förstärkas och nya risker kommer att 
tillta.  

 Använd sunt förnuft och tänk efter hur ditt handlande kan påverka och att det är olika 
hur olika personer ser på vad som är privat.  

 Ifrågasätt alltid det som är ”gratis” på nätet. Låter det för bra för att vara sant är det 
förmodligen också det.  

 Kontrollera företaget bakom en tjänst innan man börjar använda den.  
 Läs igenom villkoren. Tänk också på att när avtal ändras, för de tjänster man redan an-

vänder, är det sällan till det bättre. 
 Använd webbläsarens möjligheter att till exempel öka sekretess och minska insamlan-

det av användardata.  
 Radera regelbundet cookies. 
 Använd program för att minska spårbarheten och övervaka vilken personlig informat-

ion som lagras.  
 Välj säkra inloggningsuppgifter. 
 Inventera regelbundet vilka tjänster som har information om dig.  
 Var uppmärksam på att oseriösa företag kan härma seriösa företag. 
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 Försök att kontinuerligt bevaka vilken personlig information som finns på nätet. Upp-
täcker man negativ information, handla snabbt genom att till exempel bemöta inform-
ationen eller i svåra fall använda ”rätten att bli glömd”. 
 

Detta är rekommendationer och knep som finns för att försöka skydda sig när man är ute och 
surfar på nätet. Men oavsett hur mycket man försöker skydda sig kommer personlig informat-
ion alltid att samlas in och användas. Det går inte att undvika så som informationsteknik an-
vänds på nätet i dag. Gratis är inte gratis på nätet men vissa betalar mer och vissa betalar 
mindre.  
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7 DISKUSSION 
Mitt arbete belyser att personlig information håller på att kommersialiseras i en allt snabbare 
takt med hjälp av moderna informationsteknik. Studien visar på att referensgruppen, som be-
stod av en stor andel högutbildade, hade begränsad kunskap om vad som pågår. Har man kun-
skap ökar möjligheten att hantera situationer så riskerna lättare kan hanteras, men studien vi-
sar på lågt medvetande. Det kan innebära att dilemman uppstår. Att förtydliga dessa dilem-
man och risker löser inte problemen men det uppmärksammar problematiken och ökar kun-
skapen. Bidraget som denna studie ger till området är således att med ökad kunskap om vilka 
dilemman som finns ökar möjligheterna att minimera riskerna.  

Studien skapar underlag för fler studier som uppmärksammar problematiken och därmed 
lägga grunden för en ökad medvetenhet och debatt inom området. En debatt som skulle kunna 
öka möjligheten att vi kan få fördelarna med den nya tekniken samtidigt som vi minskar ris-
kerna. Det kan motverka att vi är en stor tyst passiv massa som inte ser alla konsekvenser av 
utvecklingen. Samhället kan då vara med och påverka så inte något skadligt som bryter mot 
etik och moral kommer att ske. Ska förändring som påverkar utvecklingen ske sker det först 
nära allmänheten börjar reagera. Först då kan en eventuell förändring och reglering införas 
som behandlar hur individer får beröras och hur tekniken får användas. Ska detta ske bör vi 
börja diskutera, ifrågasätta, kritiskt granska och försöka väcka debatt om området. Vi bör 
sluta att använda tjänster som vi tycker att kränker vår personliga identitet. Det finns individer 
som redan gör det men fler borde ta ställning. Om tillräckligt många börjar bry sig och rea-
gera så tvingas företagen handla för att uppnå en balans mellan de olika intressenas krav.  

Det mest praktiska och direkt användbara resultatet av denna studie är de tips och rekommen-
dationer som sammanställts. Dessa ger vägledning om vad individer kan göra för att på ett 
personligt plan minimera eventuella negativa konsekvenser av hur personlig information han-
teras med modern informationsteknik.  

Angående studiens omfattning anser jag att även om jag nådde en gräns där jag upplevde att 
de nya intervjupersonerna inte tillförde något väsentligt till resultatet så var svaren så indivi-
duella att fler respondenter med intressanta bakgrunder skulle bidragit med mer information. 
Många av intervjupersonerna hade för mig förvånansvärt mycket att bidra med och jag hade 
ingen möjlighet att i förväg veta vilka som skulle vara mest intressanta att träffa. Jag kunde 
inte utgående från ålder, var man bodde, utbildning och arbetslivserfarenhet förutspå vilka 
som skulle ha intressantast information att dela med sig av. Det fanns exempel på Matures 
vilka hade mycket stor datorvana och många tänkvärda aspekter att bidra med samtidigt som 
det fanns datavana Nexters som inte var så engagerade i området.  

Jag har givetvis påverkat respondenterna under min intervju. Att jag under cirka två timmar 
på olika sätt frågat och diskuterat med personerna har ju påverkat deras intresse. När jag då på 
slutet frågar om de skulle vilja lära sig mer svara alla ja vilket kändes naturligt i förhållande 
till de diskussioner vi haft om ett mycket brett och komplext område som berör oss alla på ett 
individuellt plan.  
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8 SLUTSATSER 
Företag på nätet försöker övertyga oss om att informationsinsamling inte är något att oroa sig 
över (Alverén, 2012). Det företagen oftast inte berättar är att det är på informationsin-
samlingen de tjänar pengar, så de kan erbjuda tjänster vilka upplevas som gratis (Alverén, 
2012; Ekström, 2010). Alverén (2012) betonar att inget är gratis. Personlig information sam-
las in och är till försäljning på nätet. Informationen används ofta till individanpassade tjänster 
till exempel kan man sekundsnabbt få annonser anpassade efter vad man nyss gjorde på nätet. 

Personlig information kommersialiseras i allt snabbare takt med hjälp av modern informat-
ionsteknologi (Pearlson & Saunders, 2013). Det är en global teknikutveckling som sker där 
personlig information har fått ett värde (Alverén, 2012; Ekström, 2010). Det finns företag som 
handlar med detta värde (Alverén, 2012) och det finns ännu fler företag som försöker analy-
sera den personliga informationen och skapa nya individanpassade produkter (Craig och Lud-
loff, 2011). Det ger oss många tjänster som ökar vår livskvalité men det finns också negativa 
konsekvenser kopplat till spridning av personlig information.  

Syftet med studien var att identifiera och beskriva om användare av IT är medvetna om hur 
modern informationsteknik hanterar personlig information. Det skulle undersökas om det 
kunde kopplas till etiska och moraliska aspekter.  

Tre forskningsfrågor studerades: 

1. Hur medvetna var användare av IT om hur personlig information hanteras på nätet?  

Slutsatsen av studien är att det finns en stor okunskap om vad som pågår på många områden 
vilket gör att den samlade bilden blir att det finns oroväckande låg medvetenhet.  

Exempel på vad som inte var allmänt känt: 

 hur sökningarna individanpassas 
 hur utvecklade algoritmer för individanpassade annonser och rekommendationer är  
 att erbjudanden sekundsnabbt kan individanpassas till aktuell profil 
 att erbjudanden kan prissättas individuellt i förhållande till individens profil 
 vilken teknik som används för att samla in personlig information 

2. Vilka dilemman genererar den tekniska utvecklingen gällande hantering av personlig 
information? 

Det har utforskats tre dilemman kopplade till hur den tekniska utvecklingen hanterar personlig 
information: 

 Faktaresistens 
Individanpassningen innebär att individer får vinklad information och riskerar att 
tappa objektivitet. Det kan då uppstå spänningar i samhället beroende på att individer 
inte låter sig påverkas av information som talar emot deras egna uppfattningar.  

 Kränkning av den personliga integriteten 
Det faktum att användarinformation har ett värde och kommersialiseras innebär ökad 
risk för spridning av personlig information. Det kan då uppstå moraliska dilemman 
som utgår från känsliga situationer kopplade till personlig integritet.  

 Utformning av lagar, avtal och normer 
Det finns nedtecknade regelverk men kunskapen om regelverket är låg, texterna är 
svårtolkade och dessutom är de inte globala. Ytterligare en svårighet ligger i att ut-
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forma regelverk kopplat till ett område som snabbt utvecklas. Det uppstår då dilem-
man kring hur texterna ska utformas på ett globalt och flexibelt sätt. Samtidigt blir det 
personliga ansvaret stort då bristerna med regelverken är stora. 

3. Vilka råd och rekommendationer kan ges till personer som är oroade över negativa 
konsekvenser kopplat till hantering av personlig information? 

Det finns dilemman och därmed är det intressant att veta vad man kan göra för att minimera 
riskerna. Här sammanfattas studiens slutsatser gällande råd och rekommendationer: 

 Var nyfiken och sök kunskap samt använd sunt förnuft. 
 Vid problem, handla snabbt till exempel genom att sprida korrekt information. 
 Var försiktig med att sprida både egen och andras information då det kan komma i 

orätta händer. 
 Välj säkra inloggningsuppgifter. 
 Läs avtalstext speciellt om det handlar om en nyutvecklad produkt. 
 Använd tjänster som minskar spårbarheten och övervakar lagrad personlig informat-

ion. 
 Bankernas geoblocking och internetköpsspärrar samt 3D Secure minskar problem vid 

kontokortsstölder.  

Fortsatt forskning gällande hur personlig information kommersialiseras och hur det påverkar 
vårt samhälle är ett beaktansvärt område. Att enbart låta företagen driva utvecklingen framåt i 
den riktning som enskilda aktörer ser marknadspotential i kan ge stora negativa konsekvenser. 
Negativa konsekvenser både för enskilda individer och för samhället totalt. Mer omfattande 
studier som syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om vad som sker inom området 
är önskvärda. Studier som utforskar vem som med hjälp av dagens teknologi i praktiken äger 
personlig insamlad information skulle bidra till områdets utveckling. Fortsatt forskning inom 
området skulle kunna lägga grunden till att samhället mer aktivt påverkar utvecklingen. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide  

Intervjun inleds med att syftet med intervjun beskrivas i mycket generella övergripande ter-
mer. Jag beskriver också hur lång tid intervjun beräknas ta samt uttrycker min tacksamt för att 
respondenten ställer upp. 

Tema Inledning 

Frågor om kön, ålder, yrke, utbildning och hur man använder datorer/mobiler 

Tema Surfvanor  

Tror du den information som en användare får fram när den söker information via nä-
tet alltid är den samma som om en annan användare skulle söka efter samma sak d.v.s. 
ser skärmbilderna alltid lika ut för olika användare om man tex söker information via 
Google? 

Om respondenten upplever frågan som otydlig förtydligas den med tillägg om att man sö-
ker informationen på olika datorer. 

Om respondenten inte känner till att skärmbildernas utseende är individanpassade exemp-
lifieras det med marknadsföring.  

Känner du till om man kan hindra att informationen som presenteras på skärmbilden an-
passas till surfhistoriken (tex Adblocker)? 

Tema Sociala medier 

Använder du dig av sociala medier, vilka? 

Hur ofta använder du det? 

Har du delat information till exempel efterlysningar på Facebook? 

Granskar och läser du igenom allt du delar på sociala medier? 

Deltar du i tävlingar på till exempel Facebook? 

Kan man vinna? 

Gör du tester på sidor tex Facebook? 

Är testerna grattis? 

Tema digitalisering av vårdsektorn 

Bakgrundsinformation: En mängd företag försöker i dag utveckla digitala produkter tänkta att användas inom 
vården. Regeringen uppmuntrar denna utveckling (Gunnartz, 2007). Tanken är bland annat att vården ska för-
bättras så olika delar av vården har aktuell information om dig och att stora mängder vårdhistorik ska kunna ana-
lyseras. Med hjälp av detta hoppas man kunna t ex ställa säkrare diagnoser.  

Är du villig att dela med dig av din sjuk och hälsoinformation för att bidra till denna di-
gitalisering av vården?  

Vilka för- och nackdelar ser du med det? 

Tema Smarta produkter 

Bakgrundsinformation: Exempel på smarta produkter i ett hem diskuterades. Två exempel som man ofta kom in 
på var röststyrd TV (Granlund, 2015) och X-box. 

Ser du några för och nackdelar med smarta produkter? 
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Vad tror du företagen har rätt att göra med den insamlade informationen? 

Bakgrundsinformation (Smarta försäkringar): Detta är ett aktivitetsarmband. Vet du vad det är?  

Det finns försäkringsbolag som på försök inför att man kan få en lägre försäkrings kostnad om man använder ett 
aktivitetsarmband och låter dem ta del av informationen. 

Hur ser du på en försäkring vars premie påverkas av information om din hälsa?  

Skulle du teckna en sådan försäkring? 

Bakgrundsinformation: Det finns försäkringsbolag som erbjuder en bilförsäkring som går ut på att premien sänks 
om du kör lugnt och säkert. Man ska installera en applikation som känner av hur säkert man kör. 

Hur ser du på en så kallad ”smart” bilförsäkring? 

Skulle du teckna en sådan försäkring? 

Tema Personlig information 

Vad är personlig information för dig? 

Om du köper en smart hushållsprodukt som samlar in någon typ av personlig informat-
ion, skulle du läsa avtalet för att få information om vad som samlas in?  

Är det viktigt för dig att veta vad för sorts information dessa produkter samlar in och hur 
den används? 

Hur tror du personlig information kan användas av företag? 

Kan du tänka dig dela personlig information för att användas i marknadsförningssyfte? 

Vem äger insamlad personlig information?  

Hur säker tror du informationen är när den lagras på företagen? 

Bakgrundsinformation: Exemplifiera för respondenten vad personlig information kan användas till genom att 
med hjälp av en dator visa vilken information som finns om respondenten i Google och Hitta.se 

Kände du till hur mycket information det kommer fram om man söker på ditt namn på 
Google innan samt vad som finns sammanställt på Hitta.se? 

Hur upplever du värdet av den information som vi fick fram då vi sökte på ditt namn? 

Hur känner du för att andra människor kan få fram informationen så lätt?  

(Känsliga frågor som ska formuleras personligt och försiktigt.)  

Finns det något i din bakgrund som du tror skulle kunna påverka framtida jobberbju-
danden om det kom ut i sociala medier? 

Har du något personligt du inte vill att ska komma ut i sociala medier?  

Brukar ni i ditt nätverk prata om att det finns faror med att personlig information sprids? 

Tema Etik, moral och lagstiftning 

Känner du förtroende för att företag tar ansvar för din personliga information? 

Finns det företag som du har större förtroende för än andra? 

Känner du till några normer och riktlinjer grundade på etik och moral som skyddar 
den personliga integriteten? 

Finns det hjälp i lagar och direktiv som hjälper dig som privatperson att skydda person-
lig information? 

Hur länge tror du din personliga information kan lagras? 
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Tror du man har rätt att få personlig information borttagen? 

Känner du till lagen om "the right to be forgotten"?  

Tema Avslutning 
Bakgrundsinformation. Avslutningen inleds med ett extremt exempel på personlig information:  
Det förekommer att kontouppgifter stjäls och sen säljs. De som köper uppgifterna kan använda de medel som 
finns på kortet för att köpa saker. (Förra året polisanmäldes ca 40 000 brott av detta slag i Sverige.)  
Vet du vad man kan göra för att försöka skydda sig mot detta?  

Skulle du vilja lära dig mer om vad för personlig information som samlas in och hur den 
används? 

Har du några ytterligare funderingar/rekommendationer inom detta område som du 
skulle vilja ta upp? 
 


