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Sammanfattning 
Det finns enorma mängder data att samla in om dagens internetanvändare. Det går idag att med hjälp av 

människors digitala avtryck avgöra vad de har för intressen, vart de rör sig, samt hur de i framtiden kan 

komma att agera. I denna studie har det studerats vilken roll attityder och tidigare kunskaper om digitala 

fotspår har i användandet av internet. Inom ramen för denna uppsats har det också studerats om och hur 

teorier grundande i begreppen tillit, integritet och egenmakt har haft för inverkan på informanterna.  

I studien har det använts kulturella sonder för att agera provokatör och inspiratör inför de efterföljande 

intervjuerna. Resultatet visar att tidigare utbildning och förkunskaper om digitala fotspår har en liten till 

icke existerande effekt på användandet. Istället verkar det som att tidigare upplevelser och attityder 

kring digitala fotspår har en större inverkan på användandet av internet. 

 

Keywords 

Egenmakt, User empowerment, Tillit, Integritet, Digitala Fotspår, Big data, Dataskyddsförordningen, 

Agens, Inbyggd integritet, Kulturella sonder 

 

Abstract 
There are huge amounts of data to collect on today's internet users. Today, with the help of digital 

footprints, we can calculate people´s interests, where they are moving, and how they may act in the 

future. In this study, I look at the functions of attitudes and previous knowledge of digital footprints in 

the use of the internet. In the context of this essay, it has also been examined how theories founded on 

the concepts trust, integrity and empowerment have had an impact on the informants. 

In the study, cultural probes have been used to act as provocateur and as inspiration for the subsequent 

interviews. The result shows that previous education and knowledge for digital footprints have a small 

to non-existent effect on the use. Instead, it seems that previous experiences and attitudes about digital 

footprints have a greater impact on the use of the internet. 

 

Keywords 

Empowerment, User Empowerment, Trust, Privacy, Digital Footprints, Big Data, GDPR, Agency, 

Privacy by design, cultural probes. 
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1. Inledning 
I dagens Sverige har nästan alla tillgång till internet i sina hem. Enligt Svenskarna och Internet, en 

undersökning om svenskarnas internetvanor, har 95 procent av alla svenskar över tolv år idag tillgång 

till internet (Thoresson & Davidsson, 2017). I och med omfattningen av internetanvändningen sparas det 

också stora mängder data och information i enorma serverhallar som har mynnat ut i användandet av 

termen big data. Big data är stora mängder strukturerad och ostrukturerad data, som används för analys 

och beslutsstöd (Valacich & Schneider, 2016, 123). Cathy O’Neil (2017) skriver inledningsvis i sin bok 

Weapons of math destruction att i big data-ekonomin är möjligheterna oändliga och lovar en enorm 

tillväxt till världsekonomin. Matematiker och statistiker analyserar våra begär, rörelser och vår köpkraft. 

De kan förutsäga vår tillförlitlighet och beräkna vår potential som studenter, arbetare, älskare och 

kriminella (O’Neil, 2017).  

 

Oxfords engelska uppslagsverk på internet ger en kort och väl sammanfattad förklaring av digitala 

fotspår; ”Informationen om en specifik person som existerar på internet på grund av dennes aktiviteter 

online” (Oxford Dictionaries English, 2017). Det vill säga att med alla produkter och tjänster vi 

använder oss av idag som är anslutna till internet lämnar vi ifrån oss digitala avtryck, digitala avtryck 

som går att spåras ner på en individnivå. De digitala avtrycken vi gör har hjälpt till att strömlinjeforma 

de tjänster och produkter vi använder idag, till exempel att logga in på en bank med några enkla 

knapptryck eller att göra ett internetköp med endast ett klick (Valacich & Schneider, 2016, 173). Vi har 

fått verktyg och kunskap för att underlätta vår vardag med hjälp av teknikanvändning (Ladner, 2008; 

2015). På samma gång finns det även en röst som menar att vi bör vara vaksamma över hur myndigheter 

och företag hanterar den data och de digitala avtryck som vi lämnar efter oss (O’Neil, 2017). I och med 

en kommande Europaparlamentarisk förordning som träder i kraft den 25 maj 2018 förväntas det också 

att makten ska skifta från företag och myndigheter till individen (Datainspektionen.se, 2017). I denna 

studie kommer det att fokuseras på hur våra kunskaper och attityder kring internet och digitala fotspår 

påverkar vårt beteende och våra användarmönster online. Frågor som kommer att behandlas berör vilken 

tillit vi har till hur företag och myndigheter hanterar privata data och de digitala avtryck som vi lämnar 

ifrån oss. Samt hur högt vi värdesätter integritet i en uppkopplad värld och om den kommande EU-

förordningen (dataskyddsförordningen) kommer att bli en bemyndigande process för medborgarna. 
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1.1 Forskningsfråga 

Tidigare forskning inom digitala fotspår belyser oftast inte hur den direkta påverkan av digitala fotspår 

har för verkan på användarna. Tidigare studier inom området syftar på att kvantifiera, effektivisera och 

personalisera internet för användarna. Då användarna är de som bidrar med data till tjänsterna bör det 

också ha en inverkan på dem och deras användande av internet. Vad för påverkan har användarnas 

digitala fotspår på deras användande av internet? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är således att undersöka hur digitala avtryck påverkar människors användning 

av internet, samt vilken roll deras kunskap och åsikter kring digitala avtryck har för användandet.  

 

För att kunna belysa syftet med studien har följande frågeställningar tillämpats: 

● Hur påverkar användarnas kunskaper om digitala fotspår deras användning av internet? 

● Hur påverkar åsikter och tankar om integritet användandet av internet? 
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2. Bakgrund 
För att bättre förstå kontexten och omfattningen av vad digitala fotspår innebär kommer detta 

bakgrundskapitel att beröra ämnen som big data och digitala fotspår, vilket är aktuella 

forskningsområden för forskning inom informationsteknologi och medieteknik. I detta kapitel kommer 

också datainsamlingen som företag och myndigheter har på enskilda individer och grupper att beröras. 

Det kommer även kortfattat behandla den kommande aktuella förordning från Europaparlamentet 

(Datainspektionen.se, 2017) som benämns som dataskyddsförordningen (General Data Protection 

Regulation) samt förklara vad privacy by design och dataskyddsförordningen innebär. 

 

2.1 Big Data och digitala fotspår 

Digitala fotspår är ett komplext begrepp som kan finnas svårt att greppa utan att förstå hur dessa digitala 

spår hanteras. I och med den pågående digitala transformationen har företag och organisationer insett att 

det är viktigt att alltid sitta på bra informationen för att kunna fatta de rätta besluten för maximal 

utdelning och effektivitet (Valacich & Schneider, 2016, 238). På grund av sociala mediers intåg har den 

mängd data som hanteras av företagen ökat och gett upphov till en så kallad megatrend inom 

informationsteknologi (Valacich & Schneider, 2016, 40). Megatrenden Big Data innebär att det är stora 

mängder strukturerad och ostrukturerad data som genereras genom internetklick, mobilanvändning, 

sensornätverk, men också genom användargenererat datainnehåll genom sociala medier (George, Haas 

& Pentland, 2014). Inom exempelvis sjukvårdssektorn analyseras den här formen av datamaterial som 

insamlas för att förutspå sjukdomsutbrott. Datamaterialet används även som underlag för att förutsäga 

individuella aktioner, konsumentval men också trafikmönster (George, Haas & Pentland, 2014). 

 

Digitala fotspår har blivit en trendig metafor för Big Data (Lewis, 2015). Begreppet digitala fotspår är 

ett välanvänt populärvetenskapligt begrepp som avser de stora mängder data om populationer som finns 

att dra nytta av i analyser och beslutstöd (Lewis, 2015). Tidigare studier har dock visat att det finns en 

risk för att göra falska slutledningar på grund av den stora mängden data som behöver hanteras (Lewis, 

2015). Lewis (2015) skriver att digitala fotspår inte är representativa då resultaten kan komma att vara 

partiska till följd av olikheter i aktiviteter. Med detta menar han att i exempelvis en analys av 

människors kommunikation där man undersöker antal minuter som personer samtalar via telefon eller 

mobiltelefon, kan en person som till exempel har ett lågt antal totala samtalsminuter ses som att 

personen inte kommunicerar särskilt mycket med sin omgivning. Detta trots att det finns andra 

tillvägagångssätt för kommunikation. 
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2.2 Privacy by design och dataskyddsförordningen 

Privacy by design är en metod vid utveckling av nya system där man initialt har integritet och dataskydd 

som mål (IPC, 2017). Begreppet privacy by design, eller inbyggd integritet på svenska, är viktigt vid 

implementationer av nya IT-system som behandlar personlig data och vid lagstiftning för densamma. 

Inbyggd integritet är en grundläggande del av den kommande dataskyddsförordningen 

(Datainspektionen.se, 2017) som avser att utöka skyddet av personlig data för EU:s invånare. 

 

Från och med den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) att 

träda i kraft i hela Europa (Datainspektionen.se, 2017). Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda 

de enskildas grundläggande rättigheter och friheter (Datainspektionen.se, 2017). Förordningen har även 

till syfte att modernisera dataskyddsdirektivet från 1995 (Datainspektionen.se, 2017). Den nya 

förordningen, innebär att individen har rätt att veta vad för information som företag och myndigheter 

tillhandahåller och att man även har rätt till samtycke. Med den nya förordningen avses att individen 

måste informeras och godkänna vilka uppgifter som sparas, samt godkänna till vilket ändamål 

informationen ska användas till (Dataskydd.net, 2017). Dataminimering är en annan del som innefattas 

av den nya förordningen: att rätt information ska vara på rätt plats och vid rätt tid. Detta innebär att 

mängden data bör minimeras till det minimum som krävs för att leverera den tjänst som tillhandahålls. 

Det är för att minimera riskerna för individerna om databasen som tillhandahåller informationen läcker. 

Man kan inte läcka information man inte har (Dataskydd.net, 2017). 

 

Dataskyddförordningen innebär även att datainspektionen i Sverige har rätt att utdöma stora böter för 

företag som inte följer lagstiftningen. Man har också större möjligheter som privatperson att driva 

klagan mot företag och myndigheter som inte sköter sin hantering av individens dataskydd. 
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3. Teori 
I denna del av studien kommer de teorier som är relevanta för analysen av det insamlade materialet att 

gås igenom. De begrepp som kommer att beröras i denna del är tillit, integritet och empowerment (sv. 

egenmakt). Tillit kommer att behandlas i förhållande till informanternas förtroende till att företag och 

myndigheter hanterar deras data på ett tryggt sätt. Integritet kommer att förklaras då det är en del av 

diskussionen som förs när det gäller behandlingen av data (Valacich & Schneider, 2016, 66). Även 

teorier inom begreppet egenmakt kommer att tas upp för att vidare analysera vilken roll ett 

självbemyndigande har på människors användande av internet. Teorierna kommer till största del att 

förklaras inom kontexten mellanmänskliga interaktioner, men är även applicerbara på människa-

datorinteraktioner. 

 

3.1 Tillit 

Begreppet tillit förekommer inom ett ramverk av interaktioner som influeras av både psykiska och 

sociala system (Luhmann, 1979, 6). I situationer av ovisshet förkortar tillit sannolikhetsberäkningar 

människor gör i osäkra situationer och minskar komplexiteten i dessa situationer (Riegelsberger, Sasse 

& McCarthy, 2005). Riegelsberger m.fl. (2005) förklarar tillit inom ett ramverk ämnat för forskning och 

design inom människa-datorinteraktion (eng. human–computer interaction, HCI). Man väljer att bygga 

detta ramverk genom förklaringsmodeller av diverse interaktioner mellan två aktörer: den 

förtroendevalda (eng. trustee) och den tilltroende (eng. trustor). Den typiska situationen är att dessa två 

aktörer engageras i ett utbyte, där tilliten baseras på olika faktorer såsom hens fallenhet för tillit och 

kontexten för utbytet (Riegelsberger et al., 2005). Tillit beskrivs i deras ramverk som ett inre tillstånd 

hos den tilltroende i förhållande till det väntade beteendet hos den förtroendevalda, en förväntan av 

positiva utkomster och att dennes sårbarheter inte utnyttjas (Riegelsberger et al., 2005). Luhmann (1979, 

24) beskriver att man inte bör anta att riskerna och fördelarna med tillit alltid vägs upp korrekt av 

aktörerna, då aktörerna kan göra oförsiktiga överväganden av förväntningarna gentemot vad som kan 

levereras. När det existerar en separation mellan de olika aktörerna genom tid och rum och de medieras 

genom andra verktyg såsom e-post, sms eller telefon finns det ett alltid ett bortfall av information, detta 

då man inte kan utläsa ansiktsuttryck. Denna informationsförlust ökar då osäkerheten och minskar 

tilliten (Riegelsberger et al., 2005). 

 

Riegelsberger m.fl. (2005) förklarar att det finns ett antal tillitsmotiverande egenskaper. Den tilltroende 

förlitar sig på att den förtroendevalda ska leva upp till den tilltroendes förväntningar. Detta sker även i 

situationer där det initialt inte är till den förtroendevaldas fördel. Detta förklaras med att det finns ett 
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antal kontextuella och inre motivationer som väger upp för att den förtroendevalda ska leva upp till den 

tilltroendes förväntningar (Riegelsberger et al., 2005).  Ett exempel på en kontextuell motivation ter sig 

att den förtroendevalda kan hamna i en juridisk process om denne inte levererar en vara som den 

tilltroende har betalat för, där en inre motivation kan vara den skuldkänsla den förtroendevalda kan 

komma att behöva hantera. 

 

3.2 Integritet 

Begreppet integritet ter sig vara ett svårdefinierat psykologiskt koncept som innefattar flertalet 

filosofiska, juridiska, beteendevetenskapliga och alldagliga definitioner (Margulis, 2011). Margulis 

(2011) tar i sin artikel upp tre teorier om integritet som kan vara relevanta inom den digitala sfären och 

som i denna studie kommer att användas som teoretisk grund. 

 

Westins teori om integritet, som återges av Margulis (2011), tar upp hur människor skyddar sig själva 

genom att temporärt begränsa information om sig själva till andra. Han framför att människor har ett 

behov av integritet på samma sätt som andra behov i det vardagliga livet. I Westins teori är integritet en 

process som förändras med tiden, det vill säga att människor reglerar och anpassar sin integritet efter 

andra tillfälliga behov (Margulis, 2011). Samtidigt som integritet är en dynamisk process kan den 

upplevas på ett flertal plan, att antingen ha för lite, tillräckligt eller för mycket. I sin teori delar Westin 

upp integritet i fyra olika tillstånd: isolering (eng. solitude) som innebär total exkludering av observation 

från andra, intimitet (eng. intimacy) där man delar en avskildhet med en mindre grupp människor för att 

uppnå nära relationer, anonymitet (eng. anonymity) som innebär att man är fri från identifiering och 

övervakning i allmänna platser och offentliga handlingar, samt tillståndet reserverad (eng. reserve) som 

baseras på en önskan om att begränsa exponering för andra där det krävs att andra respekterar denna 

önskan (Margulis, 2011). Anledningarna till varför man söker integritet, enligt Westins teori, beskrivs 

som en önskan om personlig självbestämmanderätt där också en befrielse från påfrestningarna av det 

sociala livet spelar roll (Margulis, 2011). Margulis (2011) skriver även att en självutvärdering i 

situationer är viktigt för att finna mening och uttrycka individualitet. Han tar slutligen också upp 

behovet av att kunna dela personlig information med andra tillförlitliga. 

 

Altmans teori om integritet, beskriven av Margulis (2011), diskuterar likt Westins teori hur individer 

och grupper kontrollerar tillgång till information om dem själva och hur behovet av personlig integritet 

är dynamiskt och ändras utifrån en själv och ens omgivning (Margulis, 2011). Altmans teori kan kort 

sammanfattas som den ”den selektiva kontrollen av tillgång till sig själv” (Margulis, 2011, 11). 
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Margulis beskriver hur det i Altmans teori finns tre viktiga särdrag Först menas att integritet i grund och 

botten är en social process, sedan att det finns en förståelse av interaktioner människor emellan och den 

sociala kontext människor befinner sig i. Slutligen beskrivs det att integritet har en kulturell kontext och 

att vad personlig integritet innebär är olika beroende på den kulturella kontexten. 

 

I den tredje teorin som Margulis (2011) beskriver tar han upp Petronios Communication Privacy 

Management (CPM) som handlar om att förstå interaktioner via datormedierad kommunikation. Teorin 

innefattar en process av förslutande eller öppnande av personliga gränser gentemot andra (Margulis, 

2011). Detta på grund av att människor kontinuerligt anpassar sin personliga integritet efter en själv och 

sin omgivning, då vi behöver vara sociala och öppna men samtidigt vill bibehålla vår 

självbestämmanderätt (Margulis, 2011). Till skillnad från de andra teorierna görs detta utefter ett antal 

integritetsregler som utgör hur mycket som sägs och till vem. Enligt CPM har man en äganderätt till 

privat information, vilket medför att man också har ett inflytande i hur denna information delges vidare 

(Margulis, 2011). Människor utformar och använder dessa integritetsregler utefter egna kriterier för att 

kontrollera flödet av personlig information och när den information är delad så utgörs nya kollektiva 

gränser på hur information kan delges vidare (Margulis, 2011). Om det för parterna brister i skapandet 

av de nya integritetsreglerna säger teorin att detta kan resultera i en rubbning av parternas gränser (eng. 

boundary turbulence) (Margulis, 2011). 

 

3.3 Egenmakt 

Begreppet egenmakt (sv. empowerment) beskrivs av Zimmerman (2000) som en teoretisk 

förklaringsmodell för att förstå processerna och konsekvenserna av de insatser människor gör för att 

utöva kontroll och inflytande över det som påverkar ens liv. Grunden i Zimmermans teori om egenmakt 

föreslår syften, mål och strategier för att kunna implementera förändringar. Egenmaktsteori, menar 

Zimmerman, föreslår principer och ramverk för att kunna organisera vår kunskap. Vidare beskrivs hur 

en teoretisk grund i egenmakt kan ge verktyg för att förstå och analysera konstruktionerna i olika 

kontexter (Zimmerman, 2000). Zimmerman menar också att processen till bemyndigande är en vital del 

i utövandet av egenmakt. Vidare förklaras att egenmakt är ett distinkt angreppsätt för att utveckla och 

skapa sociala förändringar. Den dirigerar uppmärksamheten mot hjälpsystem, där egenmakt 

tillhandahåller verktygen för att individerna ska kunna hjälpa sig själva och gruppen istället för att en 

expert ger denne det de ”behöver”. Zimmerman menar också att egenmakt kan komma i förändringar av 

språkbruket. Istället för att använda ord som expert och kund bör man använda sig av ord såsom 
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deltagare och medarbetare, detta då bemyndigandet även sker i form av självförtroende och självständig 

förmåga (Zimmerman, 2000). 

 

En designprocess för user empowerment (sv. användares egenmakt) handlar om att ge de individer som 

berörs mest av resultaten de verktyg som behövs för att skapa sina egna möjligheter (Ladner, 2008). 

Egenmakt utgör då både processen så väl som utkomsten av den (Zimmerman, 2000). Ladner (2008; 

2015) skriver om design för user empowerment som en designprocess där användarna är med genom 

hela designprocessen, att användarna av teknologin blir bemyndigade av att lösa sina egna problem och 

att de tilldelas verktygen för att lösa problemen själva (se även Lundmark, 2016). Lundmark och 

Evaldsson (2016) tar upp den roll ett möjliggörande till agens har i egenmakt. I en studie som handlar 

om ungdomars möjligheter till bemyndigande och egenmakt på ungdomsmottagningars onlinetjänster 

visar författarna att möjligheter till agens och egenmakt kan ta sig uttryck i form utav panik-knappar och 

klick-guider. Genom denna form av funktioner har användarna själva möjlighet att ta kontroll över deras 

problem och det bidrar till möjliggörandet av handlingsutrymme för användarna inom ramen för de 

digitala tjänster som erbjuds (Lundmark & Evaldsson, 2016). 

 

3.2 Teorireflektion 

Teorierna kring begreppen tillit, integritet och egenmakt kommer i studien att användas för att tolka det 

insamlade materialet (se kapitel 4.4). Detta för att besvara forskningsfrågan: vilken påverkan har 

användarnas digitala fotspår på deras användande av internet?  

Begreppet egenmakt och teorierna kring detta ger en djupare förståelse för de mekanismer som 

möjligtvis kan påverka vilka hjälpmedel människor använder sig av för att känna att de har kontroll över 

vilka digitala fotspår de lämnar ifrån sig samt vad dessa fotspår används till. I sin tur ger litteraturen 

kring begreppet integritet en språngbräda för tankar kring varför människor tycker att olika information 

är olika jobbig att lämna ifrån sig. Samt hur det kan skilja sig beroende på vem mottagaren är. Tankar 

kring vart människor drar sina gränser och vad som utgör de gränserna. I dessa sammanhang är det svårt 

att inte också nämna begreppet tillit och hur det påverkar användandet av internet. Att studera vilken roll 

tillit har i valen den tilltroende gör kring internetanvändning och digitala fotspår.   
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4. Metod 
I detta avsnitt behandlas vilka tillvägagångssätt som använts för att besvara frågeställningarna samt 

varför de är relevanta i denna studie. Urval, datainsamlingsmetoder samt analysmetod kommer att 

hanteras. Avsnittet kommer också att behandla hur forskningsetiska överväganden har hanterats i denna 

studie. 

 

En kvalitativ ansats har valts för denna studie för att möjliggöra en förståelse för hur digitala fotspår 

påverkar människors användning av internet och internetuppkopplade artefakter. De metoder som 

använts i studien är intervjuer, loggboksstudier och kulturella sonder (eng. cultural probes). Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver att kvalitativa metoder är användbara vid inhämtandet av kunskap kring 

samhälleliga fenomen som berör kulturer, normer, grupper och nätverk, samt människors förhållande 

och relationer till varandra och till artefakter. Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan man göra detta på 

tre olika sätt: genom att fråga människor hur och varför de gör saker, genom att observera och iaktta hur 

människor agerar i olika situationer eller genom att analysera objekt och ting som människor tidigare 

skapat (Ahrne & Svensson, 2015, 8). I denna studie har två av dessa tillvägagångssätt använts. Dels har 

fokus legat på att utröna hur och varför informanterna gör som de gör och dels har informanterna fått 

göra en självobservation i form av metoden kulturella sonder samt en loggbok för att möjliggöra en 

observation av hur informanterna agerar i olika situationer. 

 

4.1 Urval och informanter 

I denna studie har det genomförts ett strategiskt urval (Alvehus, 2013, 67) av fyra informanter med olika 

kunskapsnivåer inom teknik och informationssystem. Ett strategiskt urval är ett urval som är gjort efter 

specifika kriterier, oftast utifrån informanternas erfarenheter. Två av informanterna har eftergymnasial 

utbildning inom informationsteknik eller området digitala medier, varav en i javautveckling och en i 

projektledning inom digitala medier och kommunikation. Den tredje informanten studerar för tillfället 

en master i nationalekonomi och den fjärde informanten är legitimerad djursjukskötare. Då 

informanterna valts med hjälp avsett strategiskt urval utifrån huruvida de har eftergymnasial utbildning 

inom IT eller digitala medier har det genomförts en förundersökning om de medverkandes kunskaper 

inom området. Valet att göra ett strategiskt urval utefter utbildning var för att få en bredd bland 

deltagarnas kunskaper och för att kunna göra en analys i huruvida kunskap kring digitala fotspår 

påverkar användandet av internet. 
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Informanterna kommer att betecknas som Informant 1, Informant 2, Informant 3 och Informant 4. 

Denna anonymisering tillämpas med hänsyn till de digitala fotspår studien lämnar efter sig Mer om detta 

kan läsas i kapitlet etiska överväganden (se kap. 4.5). Informanterna är uppdelade i två kategorier. 

Informant 1 och Informant 2 har utbildning inom IT och digitala medier. Informant 3 och Informant 4 

har ingen utbildning inom IT eller medieområdet. Informanterna har en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män. Alla har också genomgått eller går en eftergymnasial utbildning. Åldersspannet mellan 

informanterna i denna studie är inte optimalt då det som mest skiljer två år mellan informanterna Detta 

grundar sig i att två av de informanter som kontaktades vilka har utbildning inom området är 25 

respektive 27 år gamla. Beslutet togs att informanterna utan utbildning inom IT- eller medieområdet 

också bör befinna sig i samma åldersgrupp. Detta gjordes med utgångspunkten i risken att resultatet kan 

komma att bli färgat av för stora åldersskillnader mellan de två grupperna. 

 

Informanter med utbildning inom IT och digitala medier 

Informant 1 är en 27-årig man som studerar javautveckling vid en yrkeshögskola i Stockholms län. Han 

genomför i skrivande stund praktik vid en digital byrå i Stockholm.  

Informant 2 är en 25-årig kvinna som studerar lärarprogrammet vid en högskola i Stockholm. 

Informanten har tidigare studerat digitala medier i Karlskrona. 

Informanter utan utbildning inom IT och digitala medier 

Informant 3 är en 26-årig man som studerar en master i nationalekonomi på heltid. 

Informant 4 är en 26-årig kvinna som är legitimerad djursjukskötare och jobbar heltid på ett djursjukhus 

i Stockholm. 

 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoderna som använts för att belysa syftet med studien är en loggbok i samband med 

en så kallad cultural probe (sv. kulturella sonder) (Gaver, Dunne & Pacenti, 1999). Det har även 

genomförts semi-strukturerade intervjuer (Alvehus, 2013) med informanterna för att ytterligare fördjupa 

förståelsen för deltagarnas perspektiv. 

 

4.2.1 Cultural probes  

Cultural probes (sv. kulturella sonder) är en del av en strategi för datainsamling inom designforskning 

utvecklad av Gaver, Dunne och Pacenti (1999). De beskriver att kulturella sonder adresserar en 
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problematik när man ska utveckla tjänster och projekt för icke familjära grupper (Gaver, Dunne & 

Pacenti, 1999). Gaver, Dunne och Pacenti (1999) beskriver situationen med att vilja förstå grupperna för 

att inte skapa design som är irrelevant för de grupper som designas för. Ett annat mål är att främja 

diskussion och oväntade idéer utan att leda de deltagande.  

 

Kulturella sonder är material designat för att väcka reaktioner från deltagarna i en designprocess i form 

av vykort, foton och kartor. Gaver, Dunne och Pacenti (1999) beskriver att man med hjälp av de 

kulturella sonderna vill agera provokatörer och inspiratörer för att få en subjektiv bild av deltagarnas 

preferenser och kulturella angelägenheter och intressen. 

 

 

 

Figur 1. Kulturella sonder, instruktioner, blanka papper, post-it-lappar och medföljande bilder 

föreställande ett café, ett hem, förare i en bil, tätbevuxen skog. 

 

Kulturella sonder har i denna studie utvecklats i form av post it-lappar, bilder och kompletteras även 

med en loggbok som deltagarna fyller i med tidpunkt och situation när de tror att de lämnar ifrån sig ett 

digitalt avtryck. Medföljande bilder (se Figur 1) fungerar som inspiration och provokation för 

informanterna i studien. På bilderna framställs det fyra olika situationer och platser: ett café, ett hem, en 

förare i en bil samt en bild på en tätbevuxen skog. Deltagarna är fria att tolka dessa bilder själva i 

kontexten digitala fotspår. Med post it-lapparna medföljer även en uppgift att skriva ned digitala avtryck 

de gör samt ta ett foto på post it-lappen i den givna situationen.  
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4.2.2 Intervjuer 

I den här studien har det genomförts fyra semistrukturerade intervjuer med de fyra informanterna. 

Denna metod är vald för att lämna utrymme till informanten att utveckla sina tankar (Alvehus, 2013, 

83). Intervjuerna har börjat med att diskutera det medskickade materialet i de kulturella sonderna. 

Inledningsvis har de medföljande bilderna (se Figur 1) diskuterats för att se vad deltagarna haft för 

respons på dem (Gaver, Dunne & Pacenti, 1999). Därefter har intervjuer steg för steg gått igenom 

anteckningarna i deras förda loggböcker. Under intervjuerna har även åtta stycken förberedda frågor (se 

Bilaga 1) använts som vägledning under intervjuns gång (Alvehus, 2013, 83). Tre av intervjuerna har 

förts på allmän plats såsom café och bibliotek, medan en av intervjuerna har förts hemma hos 

informanten. Det är viktigt att ha i åtanke att informanternas svar kan komma att färgas beroende på 

miljö (Ahrne & Svensson, 2015, 43). Intervjuerna har spelats in med hjälp av inspelningsfunktion på en 

smartphone. Intervjuerna har varit mellan 25 och 39 minuter och utförts av en och samma person. 

Därefter har hela intervjuerna transkriberats 

 

4.3 Analysmetod 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur digitala avtryck påverkar människors användning av 

internet har intervjuerna analyserats med hjälp av en tematisk analys, då det är en välanvänd form av 

analys inom kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006). Analysen av intervjuerna i studien har utförts 

genom en kategorisering av olika teman som anknyter till syftet i denna studie (Ahrne & Svensson, 

2015, 63). Därefter arbetades tre teman fram: medvetenhet, attityder och GDPR. De har använts till följd 

av att de var tre återkommande punkter under intervjuerna. Intervjuerna kategoriserades utifrån dessa 

teman. När resultatet sedan skulle kopplas till de teorier som presenteras i teoriavsnittet valdes det att 

istället kategorisera och strukturera analysen efter kategorier som är grundade i begreppen tillit, 

integritet och egenmakt. Den tematiska analysen bottnar dock i det empiriska materialet, men 

presenteras i enlighet med de mer teoretiskt förankrade begreppen. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en studie kan reproduceras och framkalla samma resultat 

(Bell & Waters, 2014). Där validitet definierar om ett verktyg eller mätinstrument verkligen mäter det 

den utsäger sig göra (Bell & Waters, 2014). I denna studie finns det tre variabler som kan påverka 

reliabiliteten. Urvalet i denna studie består av unga vuxna i åldrarna mellan 25 och 27 år och detta kan 

tänkas påverka resultatet. Trots att internetanvändningen idag i Sverige befinner sig på 95%, så 

använder sig inte äldre personer av internet dagligen i samma utsträckning som de yngre 
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åldersgrupperna gör, vilket påverkar deras internet- och teknikvana (Thoresson & Davidsson, 2017) och 

kan därmed också påverka deras tillit, behov av bemyndigande och synen på integritet i relation till 

internetanvändning. 

 

Kulturella sonder har i denna studie använts för att agera provokatörer och inspiratörer (Gaver, Dunne & 

Pacenti, 1999) där samma material har skickats ut till alla informanter. Detta påverkar inte 

tillförlitligheten i resultaten då materialet som skickats med inte delger någon information kring vad 

digitala fotspår är utöver att det i instruktionen för de kulturella sonderna står;“Digitala avtryck är data 

som sparas på internet och i kontakt med digitala artefakter som således kan spåras tillbaka till 

individen”. Deltagarna fick även med sig materialet för de kulturella sonderna i ett kuvert för att öppna 

och ta del av materialet utan närvaro av uppsatsförfattaren. 

 

Intervjuerna har utförts enligt en och samma mall där man diskuterat informantens 

loggboksanteckningar och därefter följt en semistrukturerad intervjuform för att informanterna i största 

möjliga utsträckning ska kunna dela med sig av sina tankar och åsikter (Alvehus, 2013, 83). 

 

Då det ligger i den här typen av undersökningars natur att materialet tolkas och denna tolkning görs av 

en person är det ofrånkomligt att tolkningen av det empiriska materialet kan skilja sig beroende på 

forskarens förkunskaper och de valda teoretiska perspektiven som används för studien (Ahrne & 

Svensson, 2015, 210-211). Tolkningarna och analyserna har i studien gjorts med ett perspektiv utifrån 

teorierna (Ahrne & Svensson, 2015, 214-215), dock har den tematiska analysen varit empiristyrd och 

teorier har används som resurser för att tolka och analysera det empiriska materialet. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är vid varje studie en viktig aspekt att ta hänsyn till, både gällande samtycke men 

också anonymisering av deltagarna i studien (Alvehus, 2013, 103) Informanterna i denna studie har valts 

att anonymiseras på grund av de digitala fotspår som kommer att lämnas kvar efter den här studien. 

Deltagarna går under beteckningarna Informant 1, Informant 2, Informant 3 och Informant 4 som en del 

i anonymiserandet. Bakgrund om vilka de människor som deltar i studien är, delges inte med annat än 

kön, ålder och namn på utbildningen de har studerat eller studerar. Detta görs för att begränsa 

möjligheterna till att denna studie blir ett avtryck som går att spåra till informanterna. 
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5. Resultat  
I detta kapitel återges resultatet från intervjuerna och de kulturella sonderna som deltagarna i denna 

studie deltagit i. Kapitlet är strukturerat utefter tre teman som identifierats: medvetenhet, attityder och 

GDPR. Medvetenhet är framtaget utefter vilka avtryck informanterna var medvetna om att de lämnat 

ifrån sig. Temat kring attityder behandlar informanternas åsikter och tankar kring digitala fotspår. Då 

GDPR var ett av ämnena som diskuterades frekvent under intervjuerna innebar det att även GDPR kom 

att bli ett centralt tema för resultatet och analysen i studien. 

 

5.1 Medvetenhet 

Alla informanter nämner artefakter och applikationer man lämnar ifrån sig digitala avtryck via, även om 

de inte alltid visste vad för information de lämnade efter sig. Informant 4 säger: 

 

”hela grejen med digitala fotspår är ganska abstrakt, vad som går att spåra överhuvudtaget” 

(Informant 4) 

 

Med det menar Informant 4, att trots att man vet vart man lämnar avtryck är det svårt att veta vad det är 

hon lämnar efter sig. Informant 1, beskriver att han tror att ungefär hälften av populationen lämnar ifrån 

sig digitala avtryck omedvetet. Han fortsätter med att säga att det var något han reflekterade över under 

den kulturella sonden att man lämnar avtryck bara genom att ha mobilen igång i fickan. 

 

Alla informanter nämner sin smartphone och applikationer de använder som ett tydligt exempel där man 

dagligen lämnar ifrån sig digitala avtryck, däribland Facebook och Instagram. Informant 1 och 

Informant 4, hade båda registrerat i sina loggböcker att de använt sig av Facebooks applikation och 

reflekterat över vad det är den sparar. Informant 1 säger: 

 

 ”Du skickar ju information i form av meddelanden och dem meddelanden finns ju någonstans. De är ju 

inte bara uppe i rymden. Det krävs ju servrar och allt möjligt som tar emot och skickar det mellan två 

punkter. Alla använder ju chattfunktioner men tänker inte på hur mycket det är som lagras och inte 

heller hur det lagras. Jag tror nog många konspiratörer tror att det är långa loggar av konversationer 

men egentligen är det ju bara information av ettor och nollor.” 

(Informant 1) 
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I citatet ovan berättar Informant 1, att han tror att de flesta inte vet hur informationen sparas på 

företagens servrar och att det inte är någonting att oroa sig över. Informant 4 säger att det är svårt att 

veta exakt vad de spårar. Hon frågar även sig själv om de kan spåra vad hon stannar till vid i flödet, men 

inte trycker på med datormusen. Informant 4 ponerar att det mesta Facebook förmodligen sparar har 

med hennes intressen att göra i syfte att rikta marknadsföring. 

 

Informant 3 nämner att det första han gör på morgonen är att kolla Facebook och Instagram, och att det 

inte är helt olikt honom att trycka på annonser och artiklar. Han resonerar att han förmodligen lämnar 

ifrån sig något avtryck då. Informant 3 nämner också att han köpt en klocka som hade dykt upp via en 

annons och att hans största digitala avtryck förmodligen sker via Facebook och Google. 

 

Informant 2 berättar att hon funderat på hur olika system är ihopkopplade med varandra. Hon tar upp 

exemplet med att applikationen Tinder är ihopkopplad med hennes Facebook-konto och att de vill veta 

var man befinner sig (se Figur 2), men avslutar med att hon förstår varför platsinformation behövs då det 

handlar om att matcha med någon i närheten. Informant 1, uttryckte också en reflektion om att man via 

Tinder godkänner dem att använda Facebooks information om dig, samt användning av platsinfo (se 

Figur 2 och 3). 

 

                                     

Figur 2. Skärmdump över autentisering av plats 

på applikationen Tinder 

Figur 3. Skärmdump över autentisering av att 

logga in och hämta information via Facebook
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Informant 2 nämner att applikationen Swish 1 är en stor del av hennes vardag, då hon använder sig av 

Swish varje dag och lämnar ifrån sig avtryck genom sina transaktioner då man kan se när, vad och vem 

hon Swishat. Informant 2 nämner att Swish delar med sig av information angående transaktionerna till 

skattemyndigheten, att de håller koll på om man får regelbundna överföringar av en viss summa då det 

finns risk för pengatvätt. Informant 1, Informant 3 och Informant 4 berättar även om tillfällen där de 

handlat antingen via butik eller på internet och att det då sparats information om deras köp och 

köphistorik. Där nämner Informant 4 och informant 3 även att de dragit medlemskorten på respektive 

matbutik och att företagen då kan se vad och för hur mycket de handlat Båda nämner även att detta är 

för att rikta marknadsföring. Informant 3 berättar om att han tidigare varit bosatt i Linköping och reklam 

som kom hem till honom alltid var adresserad från en butik i Linköping där den nu är adresserad från en 

butik i Stockholm, utan att han meddelat om flytt. Informant 4 berättar om en händelse där hon handlat 

en hudvårdsprodukt i en matbutik och dragit sitt medlemskort och dagen efter sett produkten som 

reklam på Facebook. 

 

På frågan om hans användande av allmän dator och nätverk skiljer sig från när han är uppkopplad på sitt 

eget internet svarar Informant 3: 

 

 ”Inte överlag tror jag inte, men jag har tänkt på att man kanske borde. Framförallt läser man ju att 

man ska vara försiktig med offentliga nätverk”.  

(Informant 3) 

 

Informant 3 fortsätter sedan att berätta att det ändå skiljer sig åt Han nämner att han exempelvis inte 

skulle ladda ner en torrent 2. Informant 2 säger att när hon kopplat upp sig på allmänna wifi-nätverk 3 är 

de gånger hon lämnat de största avtrycken i hennes vardag, då hon berättar att det inte är nödvändigt för 

henne då hon har egen mobildata att tillgå. Informant 2 nämner också att det finns en del caféer som har 

slutat med att erbjuda wifi för att caféerna ska ses som mötesplatser. Informant 4 berättar att hennes 

användande av allmänna wifi-nätverk inte skiljer sig från när hon är ansluten till sin egen 

internetuppkoppling. 

 

                                                 
1
 Swish är en mobil betaltjänst för att överföra pengar. 

2
 Torrent är ett kommunikationsprotokoll för fildelning. 

3
 Wifi-nätverk innebär teknik för trådlösa nätverk. 
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Samtliga informanter nämner GPS 4 som ett verktyg där man lämnar ifrån sig digitala avtryck. 

Informant 1 nämner en situation där han skulle köra till Ikea och då använt sig av en GPS-tjänst i sin 

mobil för att hitta dit. Informant 2 berättar att GPS kan spåra vart man är men funderar över vad 

företagen kan göra med den datan och om de säljer den vidare. Informant 2 nämner även att datan från 

en GPS också kan vara av intresse i brottsutredningar. Informant 2 säger utöver detta att hon är brukar 

stänga av GPS:en och andra extrafunktioner på sin smartphone. Informant 3 och Informant 4 nämner 

också att de använt sig av sina resekort från SL (Storstockholms lokaltrafik) under den dag de förde 

loggbok. Informant 3 reflekterade över vad det är för information SL sparar, om den går ner på 

individnivå eller om datan befinner sig på en aggregerad nivå. 

 

5.2 Attityder 

Informant 3 berättar att det vid ett tillfälle dykt upp reklam för en klocka i hans Facebooksflöde som han 

sedan köpte. Informant 3 berättar att han var positivt inställd till att reklamen dök upp trots att han 

brukar använda ett program i sin webbläsare för blockera reklam. Informant 3 fortsätter med att säga att 

det ofta är så att man per automatik är kritisk mot reklam men vidhåller att om reklamen är bra så är det 

bara positivt. 

 

Vid frågan om avsändaren påverkar tar Informant 3 upp ett exempel med telefonförsäljare, att det känns 

bättre om det är den egna operatören som ringer och försöker sälja något än om det är en annan. 

Informant 3 uttrycker detta enligt följande: 

  

”Det är ju mycket så att när man pratar om personlig integritet sådär. Jag tänker att det är lätt att man 

hamnar, jag inkluderat. Att man tänker att jag har inget att dölja, varför skulle dom vara så 

intresserade av just mig.”  

(Informant 3) 

 

Efter detta uttalande fortsätter informanten att förklara att det är avvägning mellan personlig integritet 

och vad för nytta datan kan ha. Informant 3 beskriver att han inte har några problem när man sparar data 

på en aggregerad nivå, vilket han beskriver som ”en siffra i mängden”, medan det blir skrämmande när 

information som sparas handlar om vart just han befinner sig eller vad just han gör. Informant 3 berättar 

han att håller på att skriva en avhandling och att ett stort problem är att hitta data som är användbar. 

                                                 
4
 GPS betyder Global Positioning System, vilket är en form av satellitnavigering. 
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Informant 3 beskriver att så länge man inte kan koppla information till en specifik person eller ett namn 

kan det vara nyttigt att också följa individer.  

 

Informant 3, berättar att efter sommarens skandaler gällande IT-säkerhet hos de svenska myndigheterna 

har hans förtroende sjunkit lite, men att han överlag har ganska stor tilltro till de svenska 

myndigheterna. Informant 3 förklarar att det känns viktigare att ha gett aktivt tillstånd till en stat att 

använda information om invånarna och att han ställer högre krav på staten än på företag samt att det är 

lättare att se fördelarna för ett företag att använda sig av datan.  

 

Informant 1 och Informant 4, nämner båda att den information som de är mest rädda ska hamna i fel 

händer är bankkonto och kontokortsinformation. Informant 4, berättar att det största avtrycket hon gör 

på internet är när hon e-handlar då hon lämnar ifrån sig personnummer, kontokortsnummer, namn och 

adress och att det är den informationen som är mest privat och sårbar till skillnad från de avtryck hon 

lämnar till Facebook då de anpassar Facebookflödet efter hennes preferenser. På frågan om vad hon 

möjligtvis skulle kunna ta för skada av dessa avtryck svarar Informant 4 förmodligen ingen alls, men att 

det finns en risk för att råka ut för bedrägerier och att bli lurad. Informant 1 berättar också om en rädsla 

för att hackers ska komma åt bankkontoinformationen, Informant 1 syftar särskilt på en funktion de 

flesta webbläsarna har för att spara lösenord och kontoinformation så att man inte ska behöva fylla i det 

varje gång man beställer varor på internet. 

 

Informant 1 är positivt inställd till att applikationer och webbsidor ber om autentisering för att få hämta 

och använda information från tredje part. Informant 1 tar upp detta i ett tidigare exempel med att det 

krävs autentisering på Tinder för att hämta din information via Facebook (se Figur 3) men anser att det 

förmodligen brister med sådan autentisering i andra tjänster. Informant 1 berättar dock att han inte 

tycker att det är obehagligt att diverse tjänster kan lista ut vad han tycker är intressant eller att det 

påverkar honom något. Informant 1 förklarar att han förstår varför företagen gör så men beskriver också 

att han förstår att andra människor kan tycka att det är obehagligt med riktad marknadsföring. Informant 

1 upplever att det är mestadels positiva följder av hans digitala avtryck och att det förenklar hans vardag 

att inte behöva fylla i och komma ihåg långa lösenord. 
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Informant 4 nämner också att hon tycker att det är bekvämt med ett anpassat flöde både på Facebook 

men också på streamingtjänster såsom Netflix 5 och SVT play 6. Men säger sedan också att det finns en 

risk att hon går miste om saker som det anpassade flödet inte tror att hon vill kolla på, alltså i 

förlängningen en risk att inte utsättas för nya intryck och upplevelser. Informant 4 berättar att den enda 

gången hon tyckte att det kändes något olustigt var när hon hade handlat en hudvårdsprodukt i en 

matbutik och dragit sitt medlemskort och dagen efter fått reklam om den hudvårdsprodukten i sitt 

Facebookflöde. Informant 4 berättar vidare att hon trots den olustiga känslan förstår att företagen gör så 

och att hon ser det som en service att få reklam på saker hon förmodligen kommer att tycka om. 

Informant 4 berättar även att det är en ny typ av livsstil vi lever i nu, där man ständigt ska vara 

uppkopplad. Hon förklarar att hon tror att man kan blir stressad och egentligen inte mår särskilt bra av 

att vara uppkopplad och kontaktbar hela tiden. 

 

Informant 2, berättar att hon har två stycken wifi-nätverk hemma och att hon med det ena använder sig 

av ett VPN (Virtual Private Network) för att anonymisera sin trafik. Hon berättar också att hon ibland 

använder sig av Chrome 7 inkognitoläge och skrattar lite över ironin i att den funktionen inte alls 

anonymiserar hennes internetanvändning men ändå ger henne en sorts falsk trygghet och säkerhet. 

Informant 2 berättar också om att hon använder Swish nästan varje dag och att det blir ett moment 22 

för hemlösa när vi går mot ett kontantlöst samhälle. Står du utanför samhället kan du varken ordna ett 

bankkonto eller Swish för att öka dina chanser att kunna få pengar till mat menar informanten. 

 

Informant 2 tar under intervjun upp ett exempel då hon skulle handla ett par hörlurar men fick reda på 

att de lagrade information om sina kunder. Hon gick då istället över till konkurrenten och köpte deras 

hörlurar utan att kontrollera om de lagrade information om sina kunder. Informant 2 förklarar det med 

att hon hade kontrollen över att kunna välja bort det företag hon visste lagrade information, men att hon 

egentligen kanske inte bryr sig då hon inte kollade upp om konkurrenten också lagrade information om 

sina kunder. Informant 2 berättar att hon aktivt försöker ta bort data om sig själv på internet och 

beskriver det som att det blivit en principsak och ett kontrollbehov. Samtidigt berättar hon att hon blir 

irriterad på sig själv för att hon är i behov av de tjänsterna hon aktivt försöker avlägsna sig från. 

Informant 2 säger att det förmodligen inte går att ta bort all data sig själv och menar att det egentligen 

inte är någon hemlig information samtidigt som behovet att kunna radera sin närvaro från internet ändå 

finns där. 

                                                 
5
 Netflix är ett amerikanskt företag som erbjuder strömmade filmer över internet 

6
 SVT play är Sveriges television tjänst där möjligheter att strömma deras utbud av underhållning. 

7
 Chrome är en webbläsare från företaget Google. 
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Informant 2 tar upp funktionen för att kunna ställa in det fysiska avståndet från de man träffar på Tinder 

och säger att den funktionen är bra och nödvändig för att tjänsten ska kunna fungera. På samma gång 

vill hon inte att någon ska kunna se vart hon befinner sig. Informant 2 berättar också att den enda 

närvaro i sociala medier hon är okej med är sitt LinkedIn-konto då hon ser det som en formell 

sammanfattning av hennes liv och inte berör henne på ett privat plan. 

 

Informant 2 berättar att hon reflekterat över att hon brukade ha tejp över kameran på sin dator och att 

hon varit rädd för att någon ska kunna hacka sig in och komma åt kameran på hennes dator och någon 

då ska se henne in underkläder. Hon fortsätter berätta att den rädslan har lagt sig då tejpbiten nu har 

ramlat av och att hon ändå alltid brukar fälla ihop datorn när hon inte använder sig av den. Informant 2 

förklarar vidare att hon upplever det konstigt att hon antar att det ska sitta någon som är intresserad av 

att se henne i underkläder på andra sidan. Hon menar också att det inte skulle vara lika farligt om det var 

en man som blivit sedd i sina underkläder. Informant 2 återger även att hon tycker att Apples Siri 8 är 

obehaglig och aktivt stänger av den och andra tjänster som brukar medfölja smarta telefoner. Informant 

2 fortsätter med att hon inte tycker att det är särskilt jobbigt att telefonen inte anpassar sig för henne. Är 

det så att hon glömmer vad en hemsida heter så var det inte så viktigt att komma ihåg det ändå fortsätter 

hon. Informant 2 ifrågasätter även om denna masslagring av data om människor är acceptabel. 

Informant 2 förklarar det med att man vill leva bekvämt och säkert med till vilken kostnad, hon jämför 

det med att ha en kamera i varje gatuhörn och frågar sig vad det skulle kunna göra med människors 

psyke. 

 

Samtliga informanter har även nämnt att de efter medverkan i denna studie har funderat kring ämnet 

men att de förmodligen inte kommer att ändra på sitt beteende. Informant 4 säger: 

 

”om något så kanske jag har avdramatiserat det här ännu mer för mig själv”. 

(Informant 4) 

 

Med detta menar Informant 4 att hon är än mindre orolig över digitala avtryck hon lämnar ifrån sig. 

 

                                                 
8
 Apples intelligenta personliga assistent som medföljer i flertalet av Apples produkter 
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5.3 GDPR 

Inom ramen för frågan om vad informanterna tycker om den kommande lagstiftning GDPR svarade 

samtliga att de var positivt inställda till den kommande förordningen. Informant 2, Informant 3 och 

Informant 4 uttryckte dock viss tveksamhet till hur den kommer att fungera i praktiken. Informant 4 

berättar att hennes mor jobbar med IT-lösningar på en bank och att hon berättat att det finns problematik 

för företag att kunna erbjuda sina kunder välfungerande internettjänster. Informant 4 fortsätter sedan: 

 

 ”Men samtidigt när man pratar med andra så finns det behov av någon form av sådan här lagstiftning 

eftersom det är så många som tycker att det är obehagligt att information om dom blir sparade. Att man 

inte själv kan välja vad som händer med informationen. Så någonstans tycker jag att det är positivt. 

Men det ska bli spännande att se hur det kommer att bli i praktiken. För spontant känns det som att det 

kommer bli ganska jobbigt att använda internet, för att man måste trycka på okej överallt. Men ja, 

behovet finns ju.” 

(Informant 4) 

 

Informant 3 tror att företagen kommer hitta andra tillvägagångssätt för att kringgå lagstiftningen, men 

om Informant 3 skulle anta att lagstiftningen fungerar i praktiken, menar han att det skulle öka hans 

förtroende för hur hans personliga data hanteras. 

 

Informant 2 berättar att hon tänker att lagstiftningen är tillämpad för att ge en illusion av kontroll över 

den personliga datan på internet. Informant 2 ifrågasätter även om man verkligen kommer att kunna bli 

glömd på internet men klargör att det är en spännande lag och att det kan vara viktigt för människor som 

vill avlägsna privat data om sig själva från internet. Informant 2 nämner anledningen till att hon inte tror 

på lagstiftningen kommer att fungera i praktiken som att hon saknar en viss tillit till myndigheter. 

Informant 2 tar upp att den enda bredbandsoperatören som tidigare tagit upp striden för att försvara 

individens integritet har varit Bahnhof och nämner att fler operatörer borde bry sig om vad deras kunder 

önskar. 
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6. Analys  
I detta kapitel presenteras en analys över det resultat som redogjorts för i föregående kapitel. Resultatet 

utifrån de teman som framkom under den tematiska analysen i studien analyserades utifrån de teorier, 

begrepp och perspektiv som används i studien och presenteras här utifrån de tre begreppen tillit, 

integritet och egenmakt. Delar av resultatet kan återkomma under flertalet rubriker i analysen då de går 

att knyta an till mer än en teori och kommit att bli relevanta för de olika analyserna och tolkningarna 

som gjorts utifrån det empiriska materialet. 

 

6.1 Tillit 

Både informant 1 och 4, nämner att de inte har några problem med att information kring dem sparas och 

att det är något som är av egennytta för dem. Detta då tjänster som de använder anpassar sig efter deras 

intressen och användning, vilket gör dem lättare att använda. Informanterna menar att de inte behöver ta 

lika många beslut och att tjänsterna tillgodoser dem med innehåll och information som passar deras 

individuella behov. Som Riegelsberger m.fl. (2005) förklarar förenklar tillit komplexitet som annars kan 

uppstå mellan två aktörer. Informant 2 råkar ut för denna komplexitet i och med sitt köp av hörlurar då 

hon initialt har funnit ett par hörlurar som skall vara välfungerande och uppfyller hennes kriterier. 

Därefter stöter hon på information om att hörlurarna och företaget lagrar data om sina användare och 

väljer då att istället köpa ett annat par hörlurar. Riegelsberger med kollegor (2005) förklarar även att 

tillit enligt deras ramverk innebär att den tilltroende har en förväntan av positiva utfall och att ens 

sårbarheter inte utnyttjas. Informant 2 anser i detta fall att hennes sårbarheter utnyttjats då företaget 

lagrar data om henne.  

 

Informant 3, nämner att hans förtroende för myndigheterna och deras hantering av data sjönk efter IT-

skandalerna sommaren 2017. Enligt Riegelsberger m.fl. (2005) ramverk beskriver dom denna situation 

som att den förtroendevalda, här myndigheterna, inte har levt upp till den tilltroendes (Informant 3) 

förväntningar och därför har den tilltroendes tillit också minskat. Informant 3, förklarar också att han har 

högre krav på staten än vad han har på företag. Om kontexten i detta fall hade varit i förhållande till ett 

företag behöver alltså inte utkomsten av denna situation resulterat i en minskad tillit mellan de två 

aktörerna. Informant 3 nämner vidare att om GDPR fungerar i praktiken kan det komma att öka hans 

tillit kring hur hans uppgifter hanteras. Informant 2 nämner att hon haft en låg tillit till myndigheter och 

att hon därför inte tror att lagstiftningen kommer att fungera som det är tänkt. Riegelsberger m.fl. (2005) 

menar att om de tilltroende vid tidigare tillfälle inte fått sina förväntningar infriade kan detta resultera i 

att de tilltroende väljer att dra sig undan från en domän helt och hållet. 
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6.2 Integritet 

Informant 3 frågar sig själv: 

”jag har inget att dölja, varför skulle de då vara intresserade av just mig”  

(Informant 3) 

Informant 3 fortsätter meningen med att förklara att det för honom handlar om en avvägning gällande 

den personliga integriteten och vilken nytta datan kan tänkas ha. Informant 2 nämner också att det är ett 

argument som ofta hörs i debatter kring integritet. I Altmans teori om integritet förklarar Margulis 

(2011) hur dels den sociala och dels den kulturella kontexten är viktiga när det kommer till hur folk gör 

en avvägning kring integritet. Då Informant 3 själv forskar är tillgång till information nyttigt för honom. 

Detta ställer informanten i en position där han både är beroende av data samtidigt som han ställer sig 

kritisk till att data samlas in utan medgivande. I denna avvägning kan både den kulturella och sociala 

kontexten tänkas spela in (se Margulis, 2011). 

 

Informant 1 och Informant 4 berättar båda att den informationen de är rädda för ska utnyttjas är 

information kopplad till deras bankkonton, men att de ändå använder sig utav tjänster där man delger 

bankkontoinformation då detta förenklar deras vardag. Margulis (2011) menar att integritet är en 

dynamisk process och att man anpassar sin integritet efter andra tillfälliga behov. I detta fall är det 

tillfälliga behovet att kunna beställa hem varor via internet och att då undgå att fylla i långa 

kontokortsnummer. 

 

Informant 1 beskriver även att han tycker att det är bra att tjänster såsom Tinder ber om autentisering för 

att inhämta information från tredje parten Facebook. Margulis (2011) skriver att självbestämmanderätt 

är en del av varför man söker integritet. Självbestämmanderätt går även att koppla ihop med egenmakt 

som tas upp i nästa avsnitt av analysen (se kapitel 6.3). Autentisering inom dessa tjänster kan även ses 

som en ett kontrakt de två aktörerna (användaren och Tinder) skriver under, och att nya integritetsregler 

då bestäms i enlighet CPM-teorin inom integritet. Margulis (2011) menar att individen har en äganderätt 

gällande information och att de aktörer som innehar informationen har en gemensam äganderätt till 

information och därför kollektivt måste utforma gränser för hur information får delges vidare. 

Informant 4 tar upp att hon inte har ett behov av att sluta lämna ifrån sig digitala avtryck, men ser det 

som att vi lever i en relativt ny typ utav livsstil där man alltid är uppkopplad och kontaktbar och att 

många blir negativt påverkade av detta. En av anledningarna till varför man söker integritet enligt 

Westins teori om integritet är behovet av frigörelse från de sociala påfrestningar som återfinns i det 

vardagliga livet (Margulis, 2011).  
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I och med att Informant 2 använder sig av två verktyg för att anonymisera hennes internetanvändning 

anknyter beteendet väl till Westins teori om integritet där det menas att det finns ett behov av 

självbestämmanderätt. Beteendet går också väl ihop med definitionen av Altmans teori som den 

selektiva kontrollen av tillgång till sig själv (Margulis, 2011). Då Informant 2 aktivt bestämmer att hon 

inte vill dela med sig av information om sig själv. Detta stämmer även överens med situationen då 

Informant 2 aktivt väljer att inte köpa de hörlurar hon vet lagrar information om henne.  

 

Informant 2 talade om att hon tidigare haft en bit tejp över kameran på hennes dator då hon var rädd att 

hackers kunnat ansluta till kameran och då kunna se henne i underkläder. Hon fortsätter även med att 

förklara att det förmodligen inte uppfattats lika integritetskränkande om det var en man som blev sedd i 

underkläder. Enligt de integritetsteorier Margulis (2011) tar upp använder sig Informant 2 av kulturellt 

kontextuella skäl till varför hon täckt över kameran då hon nämner att kvinnans kropp är mer 

sexualiserad än mannens. 

 

6.3 Egenmakt 

Informant 3 och Informant 4 återger att de anser att riktad reklam är en positiv effekt av deras digitala 

avtryck. Enligt Zimmerman (2000) är egenmakt en förklaringsmodell för att för att kunna förstå 

processerna och konsekvenserna av det människor gör för att utöva kontroll och inflytande. Att tilldelas 

de verktygen som behövs för att lösa sina problem själva (Ladner, 2008; 2015). Med det som 

utgångspunkt så kan man se riktad marknadsföring som en självbemyndigande process. Ett exempel på 

detta är då informant 3 var ute efter att köpa en klocka han sett i en personligt riktad reklam på 

Facebook och därefter bestämt sig för att köpa den.  

 

Informant 3 nämner att han brukar använda programvara för att blockera reklam när han navigerar på 

internet. Programvaran utgör då ett möjliggörande till agens för självbemyndigande (Lundmark & 

Evaldsson, 2016). Informant 1 exempel med autentisering av platsinfo och informationshämtning från 

tredje parten Facebook är ett exempel på inbyggd integritet (eng. privacy by design) där man från 

grunden har integritet och dataskydd som mål (IPC, 2017). Detta görs i och med att man involverar 

användarna i tjänsten och därigenom ger makten att godkänna platsinformation och att hämta 

information från Facebook varvid individen bemyndigas (se Zimmerman, 2000). 

 

Informant 2, som det tidigare nämnts i denna uppsats, använder sig av två verktyg för att anonymisera 

sin internetanvändning. Trots att informant 2 nämner att verktygen inte helt anonymiserar hennes 
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internetnärvaro får hon ändå en känsla av trygghet och säkerhet av att använda dem. 

Självbestämmanderätten är en del av hennes behov för integritet men verktygen uttrycker även 

egenskaper i form av egenmakt då hon genom sina handlingar med hjälp av verktygen genomgår en 

bemyndigande process. Informant 2 går också igenom denna process då hon gör sitt val i köp av 

hörlurar. Att hon genom att välja bort ett utav alternativen genomgår en bemyndigande process. 

 

Informant 2 nämner att hemlösa inte har tillgång till digitala tjänster i samma utsträckning som andra 

medborgare. I det exempel informant 2 tar upp nämner hon tjänsten Swish. I detta exempel agerar de 

digitala avtrycken i sig ett problem för hemlösa att kunna ansluta sig till dessa tjänster. Att inte ha en 

bostad påverkar deras möjlighet till ett bankkonto, vilket i sig resulterar att hemlösa inte kan ansluta sig 

till Swish. Då vi alltmer rör oss mot ett kontantlöst samhälle, i likhet med det resonemang som förs i 

rapporten från Internetstiftelsen i Sverige och Insight Intelligence (2013), har gruppen inte tillgång till 

de digitala avtryck som krävs för att möjliggöra ett självbemyndigande (jmf. Lundmark & Evaldsson, 

2016; Ladner, 2008; 2015). 
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och kommer att efterföljas av en presentation av de slutsatser 

som kan dras utifrån studien. Det kommer i diskussionen att tas upp vilka samband och olikheter man 

kan se med utgångspunkt i analyserna. 

 

7.1 Utbildning 

I denna studie har urvalet utav informanterna gjorts utifrån deras utbildning inom IT och digitala 

medier, där två av deltagarna (Informant 1 och 2) har en eftergymnasial utbildning inom området och 

två (Informant 3 och 4) saknar sådan. Tesen var att ett samband skulle kunna ses mellan högre 

utbildning inom området och en större medvetenhet kring digitala fotspår, där en större försiktighet 

kring hur ofta och vart dessa lämnades förväntades som följd. Ett sådant samband har inte kunnat 

styrkas då alla informanter har en god medvetenhet kring vart de lämnar ifrån sig digitala fotspår. Det 

har inte heller setts något samband mellan kön när det kommer till attityder till digitala fotspår i denna 

studie. Det som där emot har identifierats är att skillnader i attityderna finns. Då två av informanterna 

(informant 1 och 4) ställer sig näst intill odelat positiva till digitala fotspår medan de andra två 

(informant 2 och 3) har en betydligt mer kritiskt inställning. Där informant 3 sticker ut och uttrycker att 

hon allra helst skulle radera all data om sig själv på internet. I denna studie har det endast kunnat 

konstateras att denna variation till attityder finns, men inte vad de grundar sig i. För att vidare utreda 

frågan skulle en större studie, med fler informanter och fler infallsvinklar behöva göras.  

 

7.2 Företag och myndigheter 

I analysen av informanternas tillit har det kunnat ses att den tycks ha en påverkan på de informanter som 

är kritiska till att data om dem sparas. Två av informanterna (Informant 2 och 3) har en kritisk 

inställning och ställer högre krav på företag respektive myndigheter och deras hantering av information 

än vad de andra informanterna gör (Informant 1 och 4). En av informanterna (Informant 3) nämner 

uttryckligen att han har en högre kravställning gentemot myndigheter än företag, då han upplever det 

lättare att se vilken nytta företagen har av datamaterialet då de tydligt använder den för riktad 

marknadsföring. Att det är samma informanter som är mer kritiska till digitala fotspår över lag som även 

ställer högre krav på myndigheter än företag skulle kunna grunda sig i att de två mer kritiska 

informanterna också uttryckt en oro och rädsla över vilka digitala fotspår de lämnar efter sig.  

En stor skillnad mellan att lämna ifrån sig digitala fotspår och där med data till en myndighet, gentemot 

ett företag, är att företag är något du väljer att använda dig av. Medan myndigheter är instanser i 

samhället som vi mer eller mindre blir tvingade att använda oss av. Där med blir inte valfriheten lika 
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stor. Detta faktum skulle kunna leda till en större upplevd sårbarhet och med detta också en större rädsla 

för att denna sårbarhet ska utnyttjas vilket i sig skulle kunna leda till en lägre tillit (Riegelsberger et al., 

2005) 

 

Informant 3 gör en avvägning kring integritet kontra vad för nytta datan kan ha visar på att han har ett 

behov av bra data för att kunna utföra sin avhandling och att det leder till att den etiska gränsen kan 

tänjas på något utefter hur stor nytta datan kan ha.  

 

7.3 Bemyndigande 

Två av informanterna (Informant 1 och 4) berättar att de tycker att det är enkelt att webbläsare sparar 

deras lösenord och bankkontoinformation trots att detta var det enda digitala avtryck de var något 

kritiska till. Man kan alltså se att behovet av enkelhet och en strömlinjeformad vardag verkar väga upp 

gentemot informanternas säkerhet inom dessa tjänster. En informant (Informant 2) nämner situationen 

då hon aktivt försökt ta bort sig själv från internet men att detta varit svårt då hon är i ett behov av just 

de tjänster hon aktivt försöker ta sig bort ifrån. Med det så kan man se att då en tjänst har gjort sig 

användbar i samhället, till exempel Swish för ekonomiska transaktioner och Facebook för att hålla 

kontakt med familj och vänner, är det svårt att dra sig undan då man inte vill vara den som befinner sig 

utanför för den sociala kontext resten av omgivningen befinner sig i.  Att befinna sig utanför de tjänster 

som leder till att man lämnar digitala avtryck kan här leda till ett utanförskap. Detta visar sig väldigt 

tydligt med det exempel en informant (Informant 2) för fram gällande att hemlösa befinner sig utanför 

samhället och att de försvåras ytterligare att ta sig in i samhället på grund av att de inte har tillgång till 

de digitala avtryck resterande samhälle har. De har då inte de bemyndigande verktygen som krävs för att 

möjliggöra detta (Ladner, 2008, 2015). Ytterligare en aspekt i detta resonemang är att informanten 

utövar ett slags bemyndigande genom handlingen att aktivt radera sig själv från internet (Zimmerman, 

2000). Detta visar att bemyndigande kan te sig på olika vis samt att både ett upplevt överflöd av digitala 

fotspår och avsaknandet av dem kan minska egenmakten. Ett bemyndigande upplevs genom det aktiva 

beslutet, genom självförtroende och självförmåga (Zimmerman, 2000).  

 

7.4 Falsk trygghet 

En informant (informant 2) använder sig av två anonymiseringsverktyg då hon använder internet, detta 

för att minimera sina digitala avtryck. Trots vetskapen om att dessa verktyg inte är fullt ut effektiva ger 

det henne en falsk känsla av trygghet. Man skulle utifrån detta resonera kring att bemyndigande verktyg, 

även om de bara delvis löser det problem man har, har en påverkan på användarens känsla och 
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uppfattning. Likt det som diskuteras under rubrik 7.3 skulle denna falska trygghet och den 

bemyndigande process som sker för individen kunna förklaras genom den aktiva handlingen som 

möjliggörs av självförtroende och självförmåga (Zimmerman, 2000). Denna falska känsla av trygghet 

skulle också kunna ses i ljuset av Westins teori om trygghet. Där det behandlas hur människor skyddar 

sig själva genom att begränsa information om sig själv till andra (Margulis, 2011). Med hjälp av 

anonymiseringsverktyg får vi illusionen utav just detta. Även om anonymiseringen i praktiken inte är 

speciellt effektiv i avseendet, får användaren en upplevelse av att begränsa informationen och där med 

en falsk känsla av trygghet.  

 

7.6 GDPR 

Informanterna i denna studie har varit positivt inställda till GDPR men påvisat en osäkerhet kring hur 

den kommer att fungera i praktiken. De flesta informanter har menat att lagen låter bra i teorin och 

beskriver den som något som bör ha positiva effekter för EU:s medborgare, men invändningar görs 

också i form av att en av informanterna (informant 4) tror att det kan komma att göra 

internetanvändandet mindre strömlinjeformat. En av informanterna (Informant 4) uttrycker att hennes 

upplevelse av internet kan komma att bli sämre då användaren uttryckligen kommer att behöva 

godkänna lagringar av information på varje enskild tjänst man använder sig av, även om det rör sig om 

information som kan anses oviktig, behöva godkännas. En av informanterna (informant 3) uttrycker sig 

dock annorlunda i sitt förhållande till lagstiftningen Han tror att företag och myndigheter kommer att 

hitta vägar runt lagstiftningen så att det förmodligen kommer att se likadant ut som det gör i dagsläget. 

Informant 2 ifrågasätter också om det kommer att fungera på det sätt som det är tänkt att göra.  

 

Gällande GDPR finns det hos samtliga informanter förhoppningar om att lagstiftning ska fungera, men 

det tycks samtidigt finnas ett lågt förtroende i hur det kommer att påverka individernas 

internetanvändande i praktiken. Efter den tidpunkt då lagstiftningen har satts i verket (25 maj 2018) bör 

det finnas i intresse att göra vidare forskning kring huruvida GDPR har blivit bemyndigande och ökat 

känslan av integritet för de medborgare som berörs. 

 

7.7 Slutsatser 

I den här studien har det undersökts vilka faktorer i förhållande till digitala fotspår som påverkar 

människors internetanvändande. Det har undersökts hur informanternas attityder kring tillit, integritet 

och egenmakt har påverkan på deras användande och icke-användande. Studien har utformats med 

utgångspunkt i tesen att förkunskaper inom ämnet digitala fotspår och datalagring påverkar användandet 
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av internet. Urvalet av informanterna delades upp i två grupper: de med utbildning inom området och de 

utan. Detta kom att visa sig inte ha någon bäring då alla informanter hade en likvärdig bild av vart de 

lämnade ifrån sig digitala avtryck. Denna studie indikerar att det verkar handla mer om attityder och 

tidigare upplevelser och hur man valt att ta ställning till dom upplevelserna.  

 

Det har visats i studien att tre av fyra inte är särskilt negativt drabbade av sina digitala fotspår, detta 

även i de fall de uttryckt att de tycker att det känns olustigt eller obehagligt. Den informant som avviker 

mest är Informant 2 som vill i största möjliga utsträckning vill ta bort och minimera sina digitala avtryck 

trots att hon själv inser att hon är i behov av många utav de tjänster som lämnar digitala avtryck.  

 

I samband med att GDPR tas i bruk inom mindre än ett halvår och i och med att det har uppvisats ett 

lågt förtroende för förordningen i denna studie, kan det vara något både Europaparlamentet och de 

svenska myndigheterna bör ha i åtanke när de implementerar nya lagstiftningar.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 

 

Format: Semistrukturerad intervju där en tidigare för loggbok kommer att finnas som underlag för 

intervjun, frågor kommer att ställas kring vad respondenten tror att de har lämnat ifrån sig för digitala 

fotspår.  

 

1. Namn, ålder och sysselsättning och berätta lite om sig själv. 

2. Vad är digitala avtryck/fotspår för dig?  

3. Vilka är de mest centrala avtrycken som du gjort digitalt utifrån det som du loggat? 

4. Varför har du noterat det du har noterat? Vad är viktigt? Mindre viktigt för dig? 

5. Kan du ha lämnat ifrån dig mer eller mindre digitala fotspår än de du har antecknat i loggboken, 

vilka har du i så fall inte noterat? 

6. Hur påverkar dina digitala avtryck dig? 

7. Vad tror du att det finns för påföljder/konsekvenser av de digitala fotspåren man lämnar efter 

sig? 

a. Tror du att det bara är negativa/positiva konsekvenser, eller är det både och? Hur tänker 

du om detta? 

8. Nu när vi har pratat lite om digitala fotspår och vad det är du lämnar efter dig på internet och 

digitala artefakter som tar emot information till myndigheter och företag, kommer du att ändra 

ditt beteende och vara försiktigare eller vice versa? Hur? Varför? 

 


