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Abstract  

The digital environment is facing changes and threats from different factors. Digitalisation 

seeks to exceed all boundaries at the expense of something we used to value high. Privacy 

today is a subject that garners a lot of attention due to its deterioration. This study aims to 

assess this dilemma from different angles and find easier ways to understand it. It considers 

components like updating legislation, companies’ business models and lack of available 

information. All this is done from the perspective of hackers and cyber security professionals 

by researchers without further IT background. Thus, the methodology of the study consists of 

qualitative interviews with persons who possess a great knowledge of the digital world. After 

the interviews the study has found a connection between an individual’s privacy and his 

choices, level of knowledge and society’s structures. The results indicate that information has 

become so highly valued that it can be used as a currency. This creates for example the 

possibility for big companies to exploit their power in order to affect opinions and consumer 

behaviour. However, individuals donate their privacy voluntarily in exchange for free 

services. Therefore, they should be offered clear information by those who recognise the 

threats. The study also proposes some suggestions from the professionals for better privacy. 
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1. Inledning 

Aspekter kring insamling av information, personlig integritet och säkerhet har blivit allt mer 

uppmärksammat. Kontroll och ägande över metadata genererat från webb-användare är en 

källa till heta debatter (Dijck 2013, 30). Stora institutioner i samhället visar på en ökad 

medvetenhet kring de problematiska integritetsaspekter som digitaliseringen medfört. Media 

rapporterar allt mer om nyheter som berör området. Ett exempel är NY Times (nytimes.com, 

hämtat den 26/4/2018) som rapporterade om den aktuella Cambridge Analytica1 -skandalen. 

Facebook hade givit Cambridge Analytica tillgång till personlig data om sina användare. 

Företaget använde sedan datan i syfte till att öka röster för Donald Trump i USA valet 2017 

(SVT.se, hämtat 24/4/2018). Avslöjandet skapade rubriker världen över och 

uppmärksammade hanteringen av personlig data och hotet mot integritet. I linje med detta har 

EU tagit fram en ny förordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som kommer 

att ersätta nationella dataskyddslagar. Efter fyra år av överväganden och planering godkände 

EU-parlamentet GDPR. Införandet av den nya dataskyddsförordningen sker den 25 maj 2018. 

GDPR’s huvudsyfte är att i takt med vår utveckling av en datadriven värld, skydda EU-

medborgare mot integritets- och databrott. Sveriges Radio (sverigesradio.se, hämtat 

13/2/2018) beskriver att cyberbrotten har ökat drastiskt och kostar samhället stora summor. 

Wilson (2008, 10-11) anser att både enskilda individer och större organisationer riskerar att 

utsättas för denna typ av brott.  

 

Ovanstående exempel visar på att digitaliseringen innebär nya hot, lagar och rättigheter för 

medborgarnas integritet. Utbildningar inom etisk hackning blir även allt fler, där bland annat 

kunskap om hur individer kan skydda sin integritet online lärs ut. Ett exempel är KTH som nu 

erbjuder en kurs inom etisk hackning, vilket innefattar undervisning om informationssäkerhet 

i datornätverk (KTH.se, hämtat den 13/3/2018).  

 

Problematik kring integritet online är ett faktum, därför är det viktigt att upplysa medborgare i 

det digitala samhället om ämnet. Vår studie syftar till att framhäva viktiga aspekter kring 

personlig integritet, såsom svårigheter och åtgärder. För att få en djupare förståelse om 

området, har vi tagit hjälp av hackare och professionella inom cybersäkerhet. Hackare kan 

vara etiska eller oetiska men oavsett syftet försöker de hitta vägen in i olika datorsystem

                                                      
1 ”Data drives all we do. Cambridge Analytica uses data to change audience behaviour.” 

(cambridgeanalytica.org hämtad 2018-05-17) 

https://cambridgeanalytica.org/
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 (Sahare et al. 2014: 6). Därför behöver de ha stor kunskap inom IT, vilket kommer att hjälpa 

oss att bättre förstå säkerhet i den digitala miljön. 

 

 

1.1 Studiens betydelse för vetenskapen 

Digitaliseringen har haft en stor inverkan på samhället och medborgarna. Vi kan nu säga att vi 

lever i ett digitalt samhälle (Lindgren 2017, 4-7). Eftersom att samhällsförändringar påverkar 

alla medborgare på ett eller annat sätt, ser vi att uppdaterad vetenskaplig information bör vara 

tillgängligt. Vår studie syftar till att studera hur den personliga integriteten påverkas av ett allt 

mer digitaliserat samhälle. Vi ser att i samband med aktuella förändringar ökar behovet av 

nya studier. Eftersom samhället idag är beroende av internet och mycket viktig information 

sparas i digital form, är integritetshot en viktig aspekt att studera (Gunkel 2005, 595). GDPR 

är ett aktuellt exempel som visar på att hotet mot integritet är ett faktum och kräver 

förändringar i dagens samhälle. Datorer sparar användarnas internetanvändning automatiskt 

och genom lifelogging2 dokumenteras andra delar av vardagen. Användare förlorar dock 

kontrollen över all information som sparas i till exempel molntjänster (Snickars 2014, 189-

191). Sociala medier och applikationer i Web 2.0 används flitigt idag. Över 50 % av världens 

medborgare har tillgång till internet och 40 % använder aktivt sociala medier. Hela 50 % av 

EU-medborgare använder sociala medier. Det är inte endast en ökning av användare, utan 

också av tiden som spenderas på plattformarna (staunstrup.se, hämtat 12/5/2018). Sverige har 

liknande siffror: 41 % av svenskar är storkonsumenter av dessa medier (iis.se, hämtat 

12/5/2018). Därför ser vi att det är viktigt att framhålla information om hur användandet 

påverkar personlig integritet.  

 

Med hjälp av hackare/professionella inom cybersäkerhet hoppas vi kunna utvinna informativa 

perspektiv för de med mindre kunskap. Jämfört med våra intervjupersoner har vi som forskare 

en marginaliserad kunskap om IT och digitaliseringen. Via studien hoppas vi att på en 

begriplig nivå, sprida information som är väsentlig för många individer. Grundat i vår 

kunskap har vi valt ut de aspekter som vi anser vara informativa för medborgare med liknande 

kunskapsnivå. Tanken är att studien ska erhålla nya perspektiv för oss och andra individer 

med mindre erfarenhet kring området. 

 

                                                      
2 Lifelogging handlar om att lagra stora delar av sitt liv i digital form. Det kan göras till exempel genom att 

själv aktivt använda sociala medier eller att en apparat automatiskt sparar aktiviteter (Snickars 2014, 190). 
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1.2 Tillvägagångssätt  

Eftersom att vi gör en socialvetenskaplig studie, lämpar sig en fenomenologisk ansats. Det 

innebär att forskaren söker sig efter en förståelse för hur individer uppfattar sin värld. För att 

nå denna förståelse, måste forskaren ta del av individernas förnuftstänkande. På så sätt kan 

deras livsvärld tolkas utifrån deras perspektiv (Bryman 2016, 26). Området har till en början 

studerats förutsättningslöst med inspiration från Grounded Theory. Detta för att inte 

försumma viktig och intressant information som kan innehålla relevanta mönster. Först efter 

insamling av material har relevanta teorier och begrepp valts som ska användas som stöd för 

analysen. Studiens material, uttalanden från våra intervjupersoner, har kommit att forma 

studiens syfte och teoretiska ramverk. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syfte: Studien syftar till att ge en förståelse hur hackare/professionella inom cybersäkerhet 

resonerar kring individers möjlighet till integritet i en allt mer digitaliserad miljö. Vi vill 

belysa eventuella svårigheter och åtgärder för personlig integritet. För att uppnå syftet av 

studien besvaras en frågeställning med hjälp av teorier och begrepp om integritet online, 

informationskapitalism och digitala ojämlikheter. Viktigt att tillägga är att studien inte syftar 

till att kartlägga en övergripande generalisering gällande respondenternas uppfattningar om 

integritet. Detta eftersom studien utfördes med begränsade resurser. 

 

Frågeställning: 

• Vilka attityder och förhållningssätt finns det bland hackare/professionella inom 

cybersäkerhet gentemot personlig integritet i det digitala samhället? 

 

1.4 Avgränsning  

Vi har valt att fokusera på individers användning av ett område i den digitala världen, Web 

2.0. Termen grundades och spreds runt 2005 för att kategorisera World Wide Web 

plattformar, som till exempel sociala nätverk, mikrobloggar och platser för skapandet av 

användargenererat innehåll (Fuchs 2014, 98). Vi har även valt att avgränsa oss till personlig 

integritet utifrån ett EU-perspektiv eftersom att alla våra intervjupersoner kommer från 

och/eller jobbar i länder som är med i Europeiska Unionen. Vi kontaktade en hackare från 

USA som tackade nej till intervjun i hänsyn till sin arbetsplats. Det grundar sig i att företag 

inte alltid tillåter anställda att prata om arbetsrelaterade ämnen utanför jobbet, troligtvis för att 
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skydda information. Vi kommer dock att använda oss av Cambridge Analytica -skandalen och 

dess inblandning i det amerikanska presidentvalet (SVT.se, hämtat 24/4/2018). Händelsen 

skedde i USA, men berör även EU-medborgare då Facebook används internationellt och 

försäljning av användarinformation kan påverka alla individer. Detta gör vi för att kunna ge 

en djupare analys genom att relatera till aktuella händelser av relevans.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i 7 kapitel varav den inledande delen innefattade en blick av teman 

som studien kommer att handla om. I följande kapitel 2 beskrivs kortfattat begreppen hackare, 

professionella inom cybersäkerhet, integritet och GDPR. I kapitel 3 presenteras studiens 

teoretiska ramverk: integritet på internet, informationskapitalism och digitala ojämlikheter. 

Kapitlet ämnar till att ge läsaren en övergripande bild av de teorier som kommer att stödja vår 

analys. Tidigare forskning i kapitel 4 kommer att presentera två studier som har studerat 

liknande ämnen. I kapitel 5 kommer vi att redogöra för studiens metodologiska och etiska 

aspekter: grundad teori, kvalitativa intervjuer och analysmetod. Bakgrund till studiens 

material och intervjupersoner som studien grundar sig i kommer även att presenteras i denna 

del. Analys och diskussion kring materialet i relation till det teoretiska ramverket och 

analysmetoderna finns i kapitel 6. För att knyta ihop säcken kommer en koncist och kortfattad 

slutdiskussion att erhållas i kapitel 7. Här kommer även tidigare forskning att jämföras med 

vår analys och resultat. 

 

2. Bakgrund  

I följande kapitel kommer vi att ge bakgrundsinformation om hackare, professionella inom 

cybersäkerhet, integritet och Europeiska Unionens dataskyddsförordning GDPR.  

 

2.1 Definition av hackare och professionella inom cybersäkerhet  

Begreppet hackare har i sitt tidiga skede syftat till kreativa programmerare. Idag är begreppet 

ofta synonymt med kriminalitet och har en negativ innebörd (Gunkel 2005, 595). Två typer av 

hackare kan urskiljas: crackare/black hat hackers som brottsligt bryter sig in i datorsystem, 

antingen för att skada eller stjäla data i sitt eget intresse. Men det finns även etiska 

hackare/white hat hackers som använder hackning för att istället finna säkerhetshål och 

förbättra säkerheten i systemen (Juneja 2013, 1; Sahare et al. 2014, 8). Etiska hackare ger 

även rekommendationer kring hur individer kan förhindra risker för hackerattacker (ibid.). 
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Etisk hackning ämnar alltså till att belysa eventuella förbättringsområden som finns i 

datorsystem, oftast i dem som viktig data bevaras (Sahare et al. 2014, 6-7, 10). Bland annat 

anställs professionella hackare av företag i syfte för att undersöka säkerhetshål och motverka 

eventuella hackerattacker (Danish Jamil et al. 2011, 3).  

 

Med professionella inom cybersäkerhet menar vi de som arbetar professionellt med 

cybersäkerhet. Termen cybersäkerhet myntades på 1990-talet. Det kom att utveckla sin 

betydelse då hotet med digitala tekniker sågs kunna ha en negativ inverkan på samhället 

(Hansen&Nissenbaum 2009, 1155). Cybersäkerhet och -brott blir mer och mer 

uppmärksammade i medier idag. I sin enkla beskrivning innebär cybersäkerhet att bland annat 

skydda cyberspace3 och information i digital form mot eventuella attacker. Cybersäkerhet 

handlar om att åtgärda fel i skyddet mot tillgångar, till exempel säkerhetshål i datorsystem, för 

att reducera hot. Säkerhetsprocesser ämnar till att hitta och åtgärda sårbarheter som skapar en 

risk (von Solms&van Niekerk 2013, 100-101). 

 

2.2 Integritet 

Personlig integritet är ett svårt och brett begrepp att definiera eftersom att det kan till exempel 

betyda fysisk säkerhet, andras bedömningar om en och sociala relationer (Bylund 2013, 13-

14). Därför försöker vi ofta ge definitioner för olika underbegrepp av integritet för att 

avgränsa oss till en viss typ av integritet (ibid., 19). Tavani (2007, 130-131) delar upp 

integritet i tre underkategorier: accessibility, decisional och informational privacy. Det första 

definieras som integritet i det fysiska rummet och det andra betyder frihet att ha egna åsikter 

och fatta beslut. Begreppet som är mest relevant för vår studie är informational privacy som 

Tavani (ibid.) förklarar är den nyaste formen. Informational privacy handlar om att ha tillgång 

och kontroll över sin personliga information och hur den kommer att behandlas. 

Åsikterna kring hur och när integritet etablerades varierar mellan forskare. Det finns även 

kulturella skillnader om betydelsen av integritet (Moore & Murray 2012, 687). Blatterer et al. 

(2010: 24) skriver att dagens uppfattning om integritet inte fanns förrän 1700-talet medan 

Bylund (2013: 15) påstår att integritet har varit viktigt i olika kulturer ännu längre. 

Nissenbaum (2009, 19) skriver hur tankar om integritet väcktes samtidigt som tidningarnas 

roll i samhället blev större och enligt Tavani (2007, 129-130) har betydelsen med integritet 

                                                      
3 Cyberspace är det utrymme där digital kommunikation och interaktion sker, vart meddelandet befinner sig 

när det är mellan sändare och mottagare (Lindgren, 2017: 46). 



6 

 

ändrats under tiden. På grund av nya möjligheten att lagra information snabbare och i större 

mängder, är oron över integritet relaterat till utvecklingen av digital teknologi. 

 

Idag har identitetsstölder blivit ett av de främsta brotten (Moore & Murray 2012, 485). Som 

ett resultat av en rad skandaler relaterade till data, har rättsliga åtgärder fått stor 

uppmärksamhet under de senaste åren. Lagar om personlig integritet har krävt uppdatering 

efter digitaliseringen av samhället. Apple meddelar till exempel sina kunder hur de tycker att 

personlig integritet ska vara en grundläggande mänsklig rättighet (techcrunch.com, hämtat 

23/4/2018). Även ur ett juridiskt perspektiv kan personlig integritet ses som en rättighet 

(Bylund 2013, 21) och EU definierar integritet som en rättighet som ska ha statligt skydd 

(Fuchs et al. 2012, 10). Nuvarande dataskyddslagar möter dock inte dessa behov, då datorer 

ger både företag och privatpersoner laglig tillgång till personlig information, billigt och enkelt 

utan individens samtycke eller vetskap (Moore & Murray 2012, 485). Teknologin utvecklas 

snabbare än vad lagstiftning hinner moderniseras (ibid., 539). Ett exempel är den svenska 

personuppgiftslagen, grundat 1998, som inte har uppdaterats förens 10 år efter, för att möta 

den tekniska utvecklingen (Edmar 2015, 118). Weber (i Fuchs et al. 2012, 274-275) belyser 

brister på lagstiftningen gällande integritet: lagar ligger efter den tekniska utvecklingen och 

det finns skillnader mellan lagstiftning i olika länder. 

 

2.3 GDPR 

GDPR är en ny förordning som ska samordna lagar om skydd mot individers integritet inom 

EU. Företag som hanterar personliga uppgifter måste uppfylla vissa kriterier för att inte 

riskera böter. Om en organisation skulle bryta mot lagen, kan de bli skyldiga att böta upp till 

4% av deras årliga globala omsättning. Förordningen ska ersätta tidigare personuppgiftslagar 

inom EU. Det innebär även en stor förändring för organisationers hantering av personliga 

uppgifter. Vad är då personliga uppgifter? Enligt EUGDPR (eugdpr.org, hämtat 1/4/18) syftar 

det till information som kan relateras till en individ, eller data subject4 vilket kan identifiera 

en person. Bland annat inkluderas information som namn, fotografier, e-postadresser, 

bankuppgifter, medicinsk information eller en IP-adress för en dator. Den nya förordningen 

kommer inte endast påverka företag inom EU, utan alla internationella företag som hanterar 

EU-medborgares personliga uppgifter (i till exempel kommersiella eller övervaknings syften). 

De fundamentala förändringarna vid införandet av GDPR innebär bland annat ökad territoriell 

                                                      
4 en person som är subjekt för personuppgifter (ico.org.uk, hämtat 2018-04-01) 

https://www.eugdpr.org/
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omfattning. Villkor gällande samtycke har förstärkts, vilket innebär att företag ska använda 

sig av konsekventa och begripliga villkor för ansökan av samtycke. Informationen ska vara 

lättillgängligt skrivet med enkelt språk. Personer som registreras hos ett eller olika företag har 

rätt till information om hur deras personuppgifter kommer att behandlas och i vilket syfte. 

Individer har även rätt till att bli glömda, även kallat Data Erasure. Det innebär att om en 

individ önskar, måste företaget som har deras personliga information radera uppgifterna och 

avsluta deras spridning och behandling (ibid.). 

 

Redan år 2012 började diskussionen om gemensamma dataskyddslagar inom EU men då var 

anledningen till denna nya lag bland annat ökandet av e-handel och ekonomisk tillväxt 

(Edmar 2015, 145). Om detta har varit bakgrunden till GDPR, kan vi fråga om kommersiella 

motiv fortfarande kommer att påverka lagstiftningen och EU-medborgares integritet kommer 

att användas på bekostnad av ekonomiska vinster. 

 

3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt teoretiska ramverk. Vi har delat upp avsnittet i tre 

huvudbegrepp: integritet på internet, informationskapitalism och digitala ojämlikheter. 

 

3.1 Integritet online 

Samtidigt som allt fler individer har tillgång till en dator i hemmet, ökar lagring av 

information i den digitala världen. På så sätt blir samhället mer och mer bundet till teknologin 

(Edmar 2015, 118). Digitalisering har bland annat effektiviserat flödet, lagringskapaciteten 

och tillgången av information (Snickars 2014, 228). Weber (i Fuchs et al. 2012, 273) betonar 

att det är möjligt att förbättra integritet med hjälp av teknik. Bylund (2013, 3) anser att 

informationsteknologi och digitalisering kan både förstärka och hindra personlig integritet. 

Med digitalisering menas de aktiviteter på internet som tidigare gjorts offline och sedan blivit 

anpassade till den digitala världen (Snickars 2014, 228). Efter kommersialiseringen har 

teknologins möjligheter blivit ännu mer utnyttjade för ekonomiska vinster och på så sätt kan 

hota personlig integritet (Fuchs et al. 2012, 2). Enligt Snickars (2014, 192) finns det en digital 

rädsla hos människor som betyder att vi är oroliga för att förlora informationen som finns i 

våra mobiler och datorer. I början av digitaliseringsprocessen var rädslan starkare än idag 

eftersom att det fanns mindre kunskap om och tillit till datorns olika funktioner (ibid., 193). 
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Däremot kan det ökade hotet mot integritet vara en ny anledning till att känna digital rädsla 

idag.  

 

Informationens ökade värde har lett till större risker för integritetshot. Bergström (2014, 83-

84) kallar informationen som hårdvaluta som ges bort i utbyte mot gratis tjänster och gåvor. 

Internetanvändare tar sällan riskerna online på allvar och skydd av individens personliga 

integritet blir aktuellt först efter att den har blivit begränsad eller hotad (Bylund 2013, 24). I 

dagens samhälle vill vi oftast ha ökad integritet. Samtidigt vill vi dela med oss av våra liv i 

sociala medier till en stor publik, vilket skapar en kontroversiell obalans mellan privatliv och 

synlighet (Blatterer et al. 2010, 24). 

 

3.2 Informationskapitalism  

Samhället är i en ständig förändring, Castell (2000) hävdar att vi har gått in i 

informationsåldern. Information, som nu har blivit ett ekonomiskt kapital, produceras och 

sprids globalt genom nätverk (Fuchs 2009, 77-78). Lindgren (2017, 170-171) beskriver att det 

digitala samhället har inneburit en ny form av global kapitalism, där webb-användare 

exploateras. I och med världens digitalisering har information blivit en internationellt 

efterfrågad valuta (Bergström 2014, 83). Information beskrivs även som en ekonomisk 

maktresurs som strömmar i internets globala nätverk (Snickars 2014, 157-158). 

Informationsindustrin innefattar flera områden, varav ett berör företag som skapar och säljer 

information som vara eller tjänst (ibid., 154-156). För den nya globala kapitalismen är 

information en viktig produktionskraft som främjar moderna former av kapitalackumulering. I 

ett informationskapitalistiskt samhälle blir information en privat egendom med reglerad 

åtkomst (ibid., 77-78). Google är ett exemplariskt exempel på webbföretag som driver fram 

den nya informationskapitalismen (Snickars 2014, 158). Dagens digitala internetekonomi kan 

studeras utifrån ett kommersiellt och icke-kommersiellt perspektiv (Fuchs 2009, 80). Med 

ansats i den kommersiella är information vinstdrivande och genererar pengar. Information är 

här endast åtkomlig för de organisationer som äger den, eller för de som betalar för åtkomst. 

Användarna av sociala medier är en drivande komponent i genereringen av vinst i dagens 

medieekonomi (Fuchs 2013, 11). Information om användares aktiviteter behandlas som en 

handelsvara vilket säljs av de företag som förfogar över datan (Lindgren 2017, 170-173). 

Expansion av användare är en aspekt av internetekonomin som skapar värde (Snickars, 2014: 

161). 
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3.2.1 Affärsmodellen för gratis webbplattformar 

Gratis online plattformar och applikationer är en stor del av internetekonomin, som bygger på 

att sälja information om sina användare till annonsörer. Plattformen Facebook är ett exempel 

på kommersiella applikationer i Web 2.0 som har fri åtkomst för användare (Fuchs 2009, 80-

82). Dijck (2014) beskriver hur integritet har fått ett lägre värde eftersom att individer givmilt 

delar med sig av information för att få fri tillgång till kommunikationstjänster. Metadata och 

data har kommit att bli en form av valuta som individer kan betala med för att få tillgång till 

gratis kommunikationstjänster (ibid., 200-201). All produktion av innehåll och aktiviteter på 

Web 2.0 lämnar efter sig data, vilket har ett högre värde än innehållet de skapar. Användare 

har dock oftast ingen uppfattning om informationen som erhålls från deras aktiviteter på 

webben. Lika lite vet vi var den personliga informationen hamnar eller hur den kommer att 

hanteras (Dijck & Nieborg 2009, 865). Stora företag som Google och Facebook tävlar om att 

äga mest användargenererade data (Snickars 2014, 35-36). Affärsmodellen bygger på ett 

frivilligt deltagande av användarna (ibid., 191-192). Företagen bakom sociala medier är 

beroende av användarnas förtroende, för att affärsmodellen ska kunna fortsätta gynna deras 

vinstintressen. Ifall användarna inte känner tillit och istället känner sig utnyttjade, slutar de 

använda plattformen (Dijck, 2013, 40). Plattformsägare får tillstånd för hantering av personlig 

data genom signerade användarvillkor. Utan att läsa brukar en stor del av individerna bara 

klicka på godkännarknappen (Dijck&Nieborg 2009, 38, 47).  

 

Det sker en ständig digital övervakning och insamling av data (Snickars 2014, 10). Personlig 

information är inte längre så personlig, då den registreras och hanteras av andra parter, för 

ibland okända syften (ibid., 35-36). Informationskapitalismen beskrivs syfta till att “läsa 

tankar, kontrollera och sälja” (Snickars 2014, 158). Fuchs (2014, 115) beskriver att sociala 

mediers effektiva kapitalackumulering innefattar problem för integritet och dataskydd. Den 

ökade privatiseringen online gör att plattformsägare kan övervaka sina användare och kräva 

full kontroll över data som genereras på sina nätverk (Andrejevic 2011, 285). Ny teknologi 

har gjort det möjligt för webbsidor att profilera data från användare (Dijck 2011, 168). 

Tidigare sökningar kan sammanställas med användarnas IP-adresser och på så sätt skapa 

användarprofiler (Dijck 2013, 30-31). Övervakning är en viktig komponent i 

vinstgenereringen för kommersiella plattformar.  
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3.2.3 Digital Labour/Playbour  

I modern kapitalism ses discipliner ta en ny skepnad, vilket gör att människor disciplinerar sig 

utan våld. Tillväxten av sociala medier medförde en förändring som kännetecknas av en 

uppluckring av gränsen mellan fritid och arbete, privat och offentligt (Fuchs, 2013, 14-15). 

Ägare av sociala medier förskönar privat internetanvändning, genom att erbjuda lek, 

underhållning och glädje. Användarna beskrivs byta ut sin integritet mot bland annat socialt 

kapital (Dijck 2013, 17). Kritiker har betonat att Web 2.0 optimism är en okritisk ideologi 

som tjänar företagsintressen (Fuchs, 2013, 2). Genom att framhäva positiva förhållanden 

mellan producent och användare, kreativitet och konsumtion, förmedlas samhällskulturella 

ideal. Affärsintressen och användarna av Web 2.0 lever tillsammans i en hegemonisk ideologi 

(Dijck & Nieborg 2009, 857).  

 

Digital labour/playbour är benämningen för obetalt arbete av användare online. Det genererar 

ett ekonomiskt värde för kapitalister (Fuchs 2014, 98). Användare blir till prosumers, vilket 

innebär att vara konsument samtidigt som producent av varor (egengenererad data). För de 

flesta sociala medieföretag är target advertising deras kapitalackumuleringsmodell (ibid., 

111-112). Modellen innefattar insamling av användares datamönster som sedan används för 

att skräddarsy annonser för användarna av till exempel Facebook och Google (Snickars 2014, 

36). Genom klickandet på webben och skapandet av användargenererat innehåll, genereras 

data som innehåller information om vad användarna säger och gör. Information om användare 

säljs vidare till bland annat annonsörer, som kan rikta sin reklam mot specifika användare. 

(Lindgren 2017, 171-172).  

 

3.3 Digitala ojämlikheter  

DiMaggio och Hargittai (2001) ville utveckla ett detaljerat perspektiv på ojämlikheter mellan 

individer med tillgång till internet (ibid., 7). På så sätt ville de urskilja vad användare gör, inte 

gör, kan göra och inte kan göra på webben (ibid., 1-2). I sin text finner läsaren fem olika slag 

av skillnader, där den första betonar användarnas tillgång och kvalité av hårdvaror och 

anslutningar. Tillgången påverkar individens möjlighet till att ta del av fördelar av internet. 

Limiterad tillgång till datorprogram kan innebära nekad åtkomst till vissa hemsidor. Detta kan 

innebära att användaren får limiterad erfarenhet, vilket kan resultera i mindre användning, låg 

kompetens och deltagande i nätets möjligheter (DiMaggio & Hargittai 2001, 8). Den andra 

belyser nivån hur självständig och flexibel individen är i sin användning av internet. Här 
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studeras om individen måste dela upp tiden på webben med andra, om den har egen tillgång 

till internet och eventuella regleringar vid användning. Aspekter kring användarens utbildning 

och intäkter har en inverkan på självständigheten (ibid., 9). Den tredje innefattar ojämlikheter 

mellan användarnas internetkompetens. Detta syftar till kunskapen om att förstå, navigera sig 

och reda ut eventuella problem vid användning. Vilken grad av internetkompetens användaren 

innehar, har bland annat ett inflytande på resultaten som användningen utvinner. Även här 

påverkas vilka fördelar av internet som kan utnyttjas (ibid., 9-10). Den fjärde betonar det 

stödet som användaren får från sin sociala omgivning när individens kompetens begränsar 

användningen. Social support kan komma att ha en inverkan på motivation för användning 

och individuell utveckling. Den sista bottnar i olika motiv för användning av internettekniken 

(ibid., 10-12). Skillnader i användningsområden ses påverka av användarens kön, 

utbildningsnivå och klasstillhörighet. Motiven bakom användning av internet handlar om 

strävan efter socialt kapital, ekonomiska, politiska eller underhållnings aspekter. Individer 

med ekonomiska intressen kan vara ute efter att förvärva information om internetanvändare 

(Lindgren 2017, 148). 

 

4. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras två tidigare studier kring integritet. Både på svenska och 

engelska har sökord som personlig integritet, cybersäkerhet och övervakning använts i 

databaser som Google Scholar och Stockholms universitetsbibliotek.  

Weber (i Fuchs et al. 2012, 273-274) anmärker att det behövs vidare forskning gällande 

utmaningar som digitaliseringen har orsakat för personlig integritet, även nya alternativ för 

integritetsskydd. Med detta i åtanke har vi genom vår studie strävat efter att förbättra dessa 

brister i nuvarande forskning. För att bland annat urskilja hur vår studie tillför någonting nytt 

för området, jämförs den med tidigare forskning.  

 

4.1 Iván Székely: What Do IT professionals Think About 

Surveillance? 

Vid läsning av tidigare forskning dominerade studier som studerade internetanvändares syn 

på integritet. Bristen på studier med professionella intervjupersoner uppmärksammades även i 

boken av Fuchs et al. (2012, 201) om digital övervakning. Vi har därför istället valt att ta del 

av perspektiven från en grupp professionella individer inom IT.  
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Iván Székelys fallstudie What Do IT Professionals Think About Surveillance? är en av de få 

studier som intervjuar professionella inom IT. Författaren har använt sig av både kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Data samlades in via semistrukturerade face-to-face intervjuer och 

online enkäter och genomfördes i Nederländerna och Ungern (Székely i Fuchs et al. 2012, 

203). Målet med studien var att testa deras attityder och kunskap om övervakning och 

personlig integritet. Sedan skulle forskarna skapa en webbsida och workshops för att öka 

människors kunskap om ämnet (ibid.). Enligt författaren har ett flertal studier med ett juridiskt 

perspektiv en positiv inställning mot övervakning. Det undveks dock i studien då han själv 

såg att det fanns många negativa aspekter med övervakning, till exempel förlust av kontroll 

över personliga data (ibid., 200). I början av studien definierade författaren IT-professionella 

som individer med varierande uppgifter om datornätverk och informationsdatabaser. Sedan 

presenterades tre hypoteser varav den viktigaste var: “The opinions, values and attitudes of IT 

professionals have a decisive impact on the IT systems they create and maintain for 

processing personal data; thus this has a direct impact on data protection/information 

privacy of the data subjects” (Székely i Fuchs et al. 2012, 203).   

 

Resultatet av studien är uppdelat i två kapitel: intervjuer och enkätdata. Intervjupersonerna 

kommer från två olika länder och de flesta var självlärda. Studien visade att ingen av 

respondenterna kunde ge en tydlig definition av personlig data, utan gav luddiga svar. De 

kände varken till dataskyddslagar eller integritetshöjande teknik. Majoriteten av 

intervjupersoner tyckte inte att övervakning online störde dem, eftersom att de inte hade något 

att gömma. De såg även inga problem med statlig övervakning på nätet. Däremot kritiserade 

de övervakning som sker på arbetsplatser eftersom att de inte ansåg att det var nödvändigt 

(ibid., 206-209). De intervjuade tyckte även att de kan skydda sin integritet bättre på grund av 

sin kunskap (ibid.: 212).   

 

Enkäterna visade att respondenterna värderade säkerhet och dataskydd på jobbet högre än till 

exempel ekonomiska vinster. De flesta tyckte att hanteringen av personlig data var tillräckligt 

säker i de projekt som genomfördes på arbetet. Om de märkte något som kunde kränka 

integritet, skulle de påpeka och åtgärda det (ibid., 210-211). När respondenterna blev 

tillfrågade om informationssamhället, ansåg de att människor inte bryr sig om integritet och 

de har förlorat kontrollen över personliga data (ibid., 213).  
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Slutsatsen av studien är att IT-professionella varken är positiva eller negativa mot 

övervakning. Hypotesen överensstämmer med den insamlade datan, då den visade att IT 

professionella har en viktig roll att avgöra hur personlig data kommer att användas. Studien 

visar även att individer måste skaffa bättre kunskap om övervakning för att kunna kontrollera 

den (ibid., 214-216). 

 

4.2 Alessandro Acquisti, Leslie K. John, and George Loewenstein: 

What Is Privacy Worth?  

Andra studien som presenteras heter What Is Privacy Worth? (2013). Studien vill framhäva 

betydelsen av förståelsen för individers värdesättning av integritetsskydd. Studien baseras på 

en fältundersökning grundad i beteendeekonomi och beslutsforskning. Genom att hitta bevis 

via Endowment-effekten5 och effekter av beställningar undersöker studien individers olika 

värderingar av integritet (Acquisti et al. 2013, 249-250).  

Vetskapen om hur kunder värderar integritetsskydd kan innebära fördelar för företag. Det är 

även viktigt för forskare då integritet har kommit att bli problematiserat lagmässigt i takt med 

ny teknik, såsom sociala nätverk. För att skapa en balans i rättigheter gällande integritet, anses 

individers värderingar av integritet vara en fruktbar faktor. Tidigare forskningar som grundar 

sig i en ekonomisk ansats, visar på att dagens samhälle inte värderar integritet högt. Forskarna 

i denna studie frågar sig dock om det är möjligt att studera individers värdering av integritet 

och om bristande integritet har blivit en norm i samhället (ibid, 253). 

 

Studiens hypoteser löd: 1) “Villighet att betala och villighet att acceptera betalning för 

integritet. Fraktionen av konsumenter som kommer att avslå ett erbjudande att erhålla pengar 

i utbyte mot minskad integritet (WTA6) är större än bråkdelen av konsumenter som kommer 

att acceptera ett ekonomiskt likvärdigt erbjudande att betala pengar i utbyte mot ökad 

integritet (WTP7)”, 2) “Effekter av turordning i sekretessvärderingar. Med tanke på valet 

mellan erbjudanden med olika monetära värden och integritetsfaktorer är bråkdelen av 

                                                      
5 När en individ övervärderar något som den äger. oberoende av dess objektiva marknadsvärde 

(behavioraleconomics.com, hämtat 2018-05-17) 

6 En individs benägenhet att acceptera (WTA): det lägsta priset som individen är villig att acceptera för att 

dela med sig av en egendom (skydd av personuppgifter) som den ursprungligen ägde (Acquisti et al. 

2013, 255). 

7 En individs benägenhet att acceptera (WTP): det högsta priset som en individ skulle vara benägen att 

betala för att behålla en egendom (skydd av personuppgifter) som den inte äger (Acquisti et al. 2013, 255). 
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konsumenter som väljer ett privatlivsförbättrat erbjudande större när erbjudandet 

presenteras före sitt (mindre integritetsskydd) alternativ” (ibid., 258-260).  

 

Studien undersökte informativ integritet och individers oro över hur personlig data behandlas. 

Deltagarnas vilja att behålla eller byta presentkort undersöktes. I ett köpcentrum erbjöd 

forskningsassistenter individer (utan vetskap om hypoteserna) presentkort mot att de deltog i 

undersökningen. Korten skulle sedan kunna användas för att köpa varor från online- eller 

offlinebutiker där betalkort accepteras. Deltagarna fick välja mellan två alternativ under 5 

experimentella förhållanden: ett anonymt kort med 10 dollar som inte kopplar samman köpet 

med individernas namn eller ett identifierbart kort med 12 dollar där deras namn kommer att 

synas vid betalning (ibid., 258-260). Forskarna ville se stabiliteten i individers värdesättning 

av personliga uppgifter. Studien framhäver genom empiriska bevis att värdesättningen inte 

endast påverkas av Endowment-effekten, utan också de olika alternativ av integritet individen 

tillskrivs (ibid., 253). 

 

Resultaten av studien hävdar att värderingen av integritet styrs av två olika situationer 

individer bemöter: där individerna erbjuds materiella eller immateriella fördelar i utbyte mot 

deras personuppgifter och erbjudanden där de erbjuds skydd av deras personuppgifter, men 

mot kostnad av materiella eller immateriella kostnader (ibid.). Resultatet indikerar att det 

fanns en markant skillnad mellan hur individer tilldelar ett värde av integritetsskydd av 

personlig data. Variation grundade sig i hur mycket pengar deltagarna accepterade för att 

uppge privat information eller hur mycket de var villiga att betala för att skydda allmän 

information. Även i vilken turordning de fick olika erbjudanden för att utelämna sina 

uppgifter påverkade variationen. Resultaten belyser hur värderingen av integritet starkt 

påverkas av kontextuella och icke-normativa faktorer (ibid., 249-250). 

Forskarna kom även fram till att individers förhållande till sin integritet, påverkar deras 

värdering. Individer som anser sig ha låg/hög integritet, tenderar att värdera integritet 

lägre/högre och mer/mindre benägna att acceptera monetära erbjudanden för deras data. Om 

en individ ger bort/skyddar personlig information, kan det härleda till att individer känner att 

de har mindre/mer integritet (ibid., 253-234). Beroende på vem och hur du frågar skiftar 

svaren på om individen verkligen bryr sig om integritet. Studien påpekar även att om 

individer vill ha mer integritet, skulle de antingen be om det eller ta del av 

integritetsskyddande hjälpmedel (ibid., 268-270). 
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5. Metod 

Vi har genomfört forskningen med inspiration från Grounded Theory. I studiens förberedande 

fas har vi dock läst teorier och tidigare forskning för att få kunskap om vårt område. Detta för 

att kunna föra kunskapsmässiga diskussioner med intervjupersoner. I det första skedet av 

forskningsprocessen hade vi en grundförståelse om bland annat digitaliseringen, hackning och 

cybersäkerhet. Det finns många infallsvinklar att utgå från för att angripa området. Vi valde 

därför att ta hjälp av perspektiven från ett par professionella individer inom hacking och 

cybersäkerhet. Det gjordes genom att föra semistrukturerade kvalitativa intervjuer utifrån 

övergripande teman om digital miljö. På så sätt reducerades risken att gå miste om samband 

mellan information, olika faktorer och fenomen. Intervjumaterialet blev sedan transkriberat, 

kodat och kategoriserat, grundat i återkommande teman. Utifrån en sammanställning av 

kategorierna fann vi vårt avgränsningsområde, personlig integritet i relation till Web 2.0. Med 

utgångspunkt i avgränsningen utvecklade vi ett mer preciserat syfte för studien. I takt med 

generering av empiri, valdes teorier för vårt teoretiska ramverk. Ramverket fungerade därefter 

som referensram vid analys av intervjumaterialet. Studien intar en abduktiv ansats, då den 

grundas i empiri men analyseras med hjälp av teorier för att utveckla nya perspektiv. 

 

5.1 Forskningsansats 

Inom forskning används olika förhållanden mellan teori och empiri. Den deduktiva ansatsen 

innefattar ett tillvägagångssätt där studien grundas på befintliga teorier och idéer. I slutskedet 

av studien ska empirin studeras utifrån hypotesen och tidigare forskning. Tvärtom gäller vid 

den induktiva ansatsen, där teorier och idéer utvinns från empiri. Trots att detta är två skilda 

tillvägagångssätt inom forskning, införlivas de i varandra (Bryman 2016, 21-22). När teorier 

och begrepp används som tolkningsramar för analys av insamlad empiri beskrivs ansatsen 

som abduktiv (Ekström&Larsson 2010, 20). Ansatsen grundas i empiri men avslår inte 

påverkan från forskarens teoretiska erfarenheter. Till skillnad från den deduktiva ansatsen styr 

inte teorierna helt och hållet hur empirin analyseras, utan fungerar mer som en kreativ 

teoretisk tolkningsram. Det innebär att med hjälp av tidigare forskning kan nya idéer och 

mönster finnas i empirin (Alvesson & Sköldberg 2017, 14). Fördelen som vi ser med denna 

ansats är att studien inte låser sig vid idén om empiri som teorifri fakta eller faktafri teori 

(ibid.). Valet av den abduktiva ansatsen grundas bland annat i idén om att data alltid är 

påverkat av teori. Det innebär att data alltid tolkas utifrån olika perspektiv och inom olika 
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referensramar (ibid., 16). Studien ämnar inte till att testa eller utveckla tidigare teorier, därav 

benämner vi den varken som induktiv eller deduktiv. 

 

5.2 Grounded Theory 

En grundläggande riktlinje i Grounded Theory (GT) är att forskaren ska vara öppensinnad. 

Metoden är till för att utvinna nya idéer och samband via kategorisering. Tack vare GT kan 

forskaren införliva nya idéer under forskningens gång (Goldkuhl & Cronholm 2010, 190). GT 

är starkt länkad till den induktiva ansatsen, som innebär att generera kategoriseringar från 

empiri (ibid.). GT har dock senare kommit att kallas för abduktiv istället för induktiv 

(Alvesson & Sköldberg 2017, 114).  

 

I GT kodas och kategoriseras data efter insamling. Sedan jämförs och analyseras den kodade 

datan i en kvalitativ analys. På så sätt kan studien utveckla nya teorier (Brinkmann & Kvale 

2014, 241-242). Teorigenerering är dock inte ett ofrånkomligt krav inom forskningsmetoden 

(Flick 2009, 129). Vid GT kodning som används vid analys bryts data ner och kategorier 

bildas. Under kodningsprocessen bör kategorisering utifrån etablerade teorier undvikas 

(Goldkuhl&Cronholm 2010, 188). Bryman (2016) förklarar hur datainsamlingen avslutas då 

studien nått teoretisk mättnad. Det innebär att ny empiri bekräftar den redan insamlade och 

inte utvecklar nya koncept (ibid, 410-412).  

 

Eftersom vi ämnade till att genomföra intervjuerna förutsättningslöst, utan hypoteser och 

förkunskaper, är GT ett lämpligt metodval för studien. Detta görs för att inte låta 

förutbestämda teorier påverka forskarens förhållande till empirin (Denscombe 2009, 126). 

Studiens syfte och teoretiska ramverk har utvecklats i samband med insamling av empiri. För 

studien har dock inte renodlad GT tillämpats som metodologiskt tillvägagångssätt, istället har 

utvalda delar använts. Våra teoretiska förkunskaper om området måste antas ha färgat vårt 

förhållande till empirin, vilket ska undvikas inom GT. Därav kan vi även inte säga att studien 

är induktiv. Vid analys av material har GT kodning tillämpats i en kombination med 

meningstolkning. Vår studie syftar inte till att generera teori, utan utveckla koncept vilket är 

en vanlig företeelse vid användning av GT (Bryman 2012, 387-388).  
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5.2.1 Kritik mot Grounded Theory 

Först och främst utesluter GT möjligheten till att planera studien, vilket försvårar vetskapen 

om forskningens slut (Denscombe 2009, 145). En fundamental aspekt av GT är att vara 

öppensinnad vid insamling av data, vilket även kan bli ett problem. Vid ett för öppet 

tillvägagångssätt är det lätt att erhålla en för stor mängd data. Det kan försvåra beslut vid 

kategorisering och hur forskaren ska börja (Goldkuhl & Cronholm 2010, 190). Det ligger 

även en problematik i att forskaren ska vara helt befriad från hypoteser så att verkligheten 

träder fram i studien. Det gör att forskaren bör undvika all läsning av relevant litteratur under 

studiens förstadier (ibid., 191). Det är dock svårt att studera med ett öppet sinne, då forskaren 

sedan tidigare har kunskaper och erfarenheter (Denscombe 2009, 146). I vårt fall blir detta 

oundvikligt, då vi har läst relevant litteratur och på så sätt har brutit mot en av grundidéer 

inom GT. Att bortse från etablerade teorier kan leda till att studiens resultat blir en upprepning 

av en annan (Goldkuhl & Cronholm 2010, 191). Resultaten som genereras från GT går även 

oftast miste om den kontextuella påverkan till exempel sociala, ekonomiska och politiska 

faktorer (Denscombe 2009, 146-147).  

 

5.3 Kvalitativa intervjuer 

Vår insamlingsmetod för studien är kvalitativa intervjuer med IT-experter, vilket innebär att 

empirin avspeglar individers egna erfarenheter, upplevelser och attityder (Ekström & Larsson 

2010, 21). Metoden är att föredra då forskaren vill fördjupa sig i tolkningarna, 

uppfattningarna och erfarenheterna hos individer och studera ett område utifrån flera olika 

perspektiv (Flick 2009, 14-15). Eftersom vi vill ta del av detaljerade beskrivningar kring 

integritet är metoden lämplig, då den fokuserar på det deskriptiva (ibid.: 47). Då våra 

intervjuer ämnar till att erhålla så uttömmande svar som möjligt från individerna, kommer vi 

att göra personliga intervjuer (Ekström & Larsson 2010, 56). Via personliga intervjuer kan en 

simpel fråga ge ett utförligt svar, där olika åsikter och mönster kan urskiljas (Trost 2010, 25). 

Inom medie- och kommunikationsvetenskap är personliga intervjuer ett fundamentalt 

tillvägagångssätt för att fånga individers enskilda uppfattningar om ett fenomen. Eftersom att 

våra intervjupersoner i huvudsak delar med sig om sina uppfattningar och erfarenheter, 

kommer de även att kallas för respondenter (Ekström & Larsson 2010, 53-57).  

 

En utmaning med våra intervjupersoner är att de har expertkunskap om ämnet. På grund av 

deras stora kunskap tenderar svaren på intervjufrågor att bli komplicerade och svåra att förstå. 
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Därför är det önskvärt att intervjuaren också har förkunskap om ämnet. Expertintervjuer är 

dock en effektiv metod om intervjuaren vill få information om en specifik grupp av 

människor (Flick 2009, 167-168). Målet är att förstå åsikter hos hackare/professionella inom 

cybersäkerhet om personlig integritet, därför är detta en passande metod. 

 

5.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Intervjuerna i studien är semistrukturerade, vilket är en lämplig metod för forskare som vill få 

en förståelse för och kunskap om hur individer resonerar (Trost 2010, 31-33). Vid 

semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide som stöd (Bryman 2016, 468). Guiden 

innehåller en överskådlig bild av de teman som intervjun ska beröra. I vilken ordning guiden 

följs beror till exempel på hur väl frågorna är strukturerade och hur strikt de följs (Kvale & 

Brinkmann 2014, 172). Intervjuguiden finns på begäran av oss författare. I ett förberedande 

skede formades ett par öppna frågor som sedan sorterades under olika teman. Frågorna hade 

en följdordning, dock ändrades ordningen i varje intervjusituation för att göra samtalen 

naturliga. Även följdfrågor dök upp under intervjuns gång. I vår studie var frågorna 

strukturlösa, vilket innebär att respondenterna kan svara fritt och öppet och detta resulterar i 

mer levande svar (Trost 2010, 40). Denna typ av frågor är passande för vår studie då vi ville 

få ingående och utförliga svar kring respondentens perspektiv av studieområdet.  

 

5.3.2 Urval  

Som i grundad teori bestämde vi inte urvalet av intervjupersoner innan studiens början. 

Däremot valdes de under studiens gång via andra intervjupersoner (Denscombe 2009, 127). 

Eftersom studien inte inleds med ett specifikt syfte eller frågeställningar, har vi baserat urvalet 

endast på individer som har kunskap kring hackning och cybersäkerhet. Detta är vårt främsta 

kriterium för att individen ska kunna kvalificeras. Intervjupersonerna arbetar till exempel med 

penetrationstester, cyberhot eller som professor inom etisk hackning. Alla intervjupersoner är 

experter och har börjat väldigt tidigt med datateknik, cybersäkerhet, programmering eller 

hackning. De har en stor erfarenhet om den digitala miljön, utöver arbetslivet är alla aktiva i 

olika sociala medieplattformar. Gemensamt för intervjupersoner var även att de flesta var till 

grunden självlärda och hade ingen specifik utbildning inom hackning förutom några IT-

kurser. Alla intervjupersoner är män och mellan 38–47 år. Vi valde denna åldersgrupp då de 

har varit med i digitaliseringens utveckling sedan start, vilket vi ser tillför goda erfarenheter 

för studien. På grund av deras ålder, kön och erfarenhet är intervjugruppen relativt homogen. 
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Intervjupersonerna kommer dock från 4 olika EU-länder, vilket gör att vi kan studera ämnet 

ur ett bredare och internationellt perspektiv. 

 

5.3.2.1 Typurval och snöbollsurval  

I början av studien har typurval tillämpats, för att komma i kontakt med intervjuperson som 

representerar det typiska (Ekström & Larsson 2010, 61), i detta fall en hackare/professionell 

inom cybersäkerhet. Efter första intervjun användes snöbollsurval för att komma i kontakt 

med fler respondenter. Metoden är passande då forskaren behöver hjälp med att hitta individer 

som uppfyller specifika urvalskriterier (Denscombe 2009, 38). Urvalet växer successivt med 

rekommendationer från intervjupersonerna, som hänvisar till potentiella deltagare. Till 

forskarens fördel kan individen som hänvisar till passande kandidater för urvalet, förstärka 

studiens trovärdighet genom att verka som referens. Urvalsmetoden gör även mötet mer 

personligt då den intervjuade och intervjuaren möts via en gemensam kontakt (ibid.). 

Urvalsmetoden är till god hjälp då vi har valt hackare och professionella inom cybersäkerhet 

som vi inte har i våra egna sociala nätverk. Eftersom att vår studie innehåller känsligt 

material, spelade vår första intervjuperson en avgörande roll för att hänvisa till oss och vår 

studie med förtroende.  

 

5.3.3 Etiska aspekter vid kvalitativ forskning 

För denna studie är etiska riktlinjer en avgörande komponent, därför är följande kapitel av 

stor betydelse. Det grundar sig i att studien baseras på uttalanden från individer som ägnat sig 

åt olagliga handlingar eller arbetar med konfidentiella projekt. Risken att individernas 

uttalanden kan skada deras rykte, nuvarande och framtida anställningar är något vi reducerat 

med hjälp av etiska riktlinjer. Generellt sätt är etik en viktig grundpelare vid kvalitativa 

forskningsstudier eftersom att personliga åsikter och erfarenheter kan komma att avspeglas 

(Brinkmann & Kvale 2015, 42).  

 

Etiska riktlinjer i vår studie baseras på Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. De är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är uppfyllt genom att vi skicka ut ett informationsbrev (Bilaga 1) till 

respondenterna i god tid. På så sätt kunde vi upplysa dem om studiens syfte och hur datan 

kommer att användas. Eftersom att intervjupersonerna skrev under brevet uppfylldes även 

samtyckeskravet. Brevet verkar som ett avtal mellan intervjuare och de intervjuade, vilket 
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förstärker respondenternas samtycke att delta i studien (Brinkmann & Kvale 2015, 93). Ett 

signerat avtal innebär även att de är medvetna om att deltagandet är frivilligt och anonymt. 

Via brevet har de blivit informerade om att de får avbryta deltagandet eller hoppa över frågor 

om det önskas. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att intervjupersoner 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, på så sätt inte kunna identifieras. Kravet 

uppfylls genom att studiens intervjupersoner är anonyma. Respondenterna benämns med olika 

bokstäver för att kunna skilja dem åt (se Materialet 5.3.5). Vi använde inte fiktiva uppgifter, 

då det av misstag kan kopplas till någon annan. Därför kommer endast relevant information 

om respondenterna vara med (Trost 2010, 28). Nyttjandekravet innebär att 

intervjupersonernas uppgifter inte får spridas vidare och användas vid andra sammanhang än i 

studien. Utifrån detta krav, har intervjupersoner försäkrats om att deras uttalanden endast 

kommer att hanteras i vårt forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Alla intervjuer hölls via telefon- eller Skype-samtal utan video, på så sätt kunde 

intervjupersonerna flexibelt välja var och när intervjun skulle äga rum. Därför kunde inte 

intervjupersonernas kroppsspråk eller ansiktsuttryck analyseras, vilket ibland ses som en 

nackdel (Trost 2010, 75). Vi uppfattade dock att det bidrog till en avslappnad och trygg 

stämning. Eftersom vi som intervjuare leder samtalet, har vi makten i intervjusituationen 

(Brinkmann & Kvale 2015, 99). Det förstärktes i vår intervjusituation då vi var två som 

intervjuade en person. Med det i åtanke, var vi vara extra tydliga med intervjuns syfte och etik 

så att intervjupersonerna kände sig bekväma med att öppna sig kring ämnet. 

 

5.3.4 Material 

Vårt material består av fem en-timmes långa intervjuer med individer med kunskap om 

hackning/cybersäkerhet. Två av intervjuerna hölls på svenska och tre på engelska. Det 

transkriberade intervjumaterialet finns på begäran hos oss författare. I studien kommer 

materialet på engelska inte att översättas till svenska. Det gör vi för att ge en så verklig 

avspegling som möjligt av respondenternas uttalanden. I följande avsnitt kommer vi att 

presentera våra intervjupersoner.   
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5.4 Analysmetod  

I vetenskaplig forskning ingår analys av de olika aspekter av verkligheten som har studerats. 

Det innefattar en uppdelning av verkligheten, vilket är en fundamental aspekt inom forskning 

(Ekström & Larsson 2011, 21). Vid analys av vårt material, respondenternas utsagor, har en 

kombination av GT-kodning och meningstolkning använts. Vid GT-kodning bryts data ner till 

små koder och innehållet beskrivs utifrån koncept och kategoriseras (öppen kodning). 

Därefter sammanställs sammanhängande koder till nyckelkategorier (axial kodning). Till sist 

ska kategorierna införlivas i en eller flera huvudkategorier, vilket är koncept som visar på hur 

nyckelkategorierna hänger ihop (selektiv kodning) (Bryman 2016, 573-774). Meningstolkning 

ger forskaren en möjlighet att studera området i en bredare kontext. På så sätt kan gömda 

samband och strukturer urskiljas som inte explicit framträder i texten (Kvale & Brinkmann 

2014, 249). Analysmetoden är lämplig då forskaren vill studera meningen i utsagorna och inte 

lingvistiken (ibid., 223). Olika tolkningssammanhang kan verka som tillvägagångssätt för att 

resonera kring textens mening. Vår analys utgår från en teoretisk förståelse, då ett teoretiskt 

ramverk används som referensram (Rubin & Rubin 1995: 229-230). 
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6. Analys 

I följande del presenteras vår analys av studiens material som är GT kodat. Grundat i 

meningstolkning har vi även analyserat materialets mening utifrån vårt teoretiska ramverk. De 

olika tankemönster som upptäcktes under de 5 intervjuerna framhävs, dock görs ingen 

generalisering. Följande kapitel är uppdelat i 5 olika nyckelkategorier som genererades utifrån 

kodningen av vårt material. Tillsammans avspeglar kategorierna en huvudkategori. Tabellen 

nedan skildrar kodningsprocessen. 

 

Kod Nyckelkategorier Huvudkategori 

Ökad tillgänglighet av 

personlig information  
Värdet av information 

 

Förutsättningen för personlig 

integritet i digitala samhället är 

en dynamisk process av 

samhällets strukturer, individers 

val och  kunskapsnivåer 

Nya möjligheter för 

informationshantering, vilket 

ökar värdet av information 

 

Information behandlas som en 

värdefull handelsvara 
 

Information är en ekonomisk 

maktresurs 
 

Ägandet av information 

innebär en möjlighet att 

påverka individer 
Ägandet av 

information skapar 

möjligheter för 

kontroll 

 

Företag övervakar individers 

personlig information  

Individerna tappar kontrollen 

över sin egen integritet när de 

överlämnar information 

frivilligt till företag 

Integritet är något individer 

och företag värderar lågt 
Värdet av integritet 

Individer säljer sin integritet 

billigt 
 

Individer är ansvariga för sin 

integritet, integritet är något vi 

förtjänar 
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Intressen av användare och 

företagen lever i en konsensus 
 

Leva utanför samhället 

Möjligheter för en 

förbättrad integritet i 

en digital kontext   

 

Användandet av kryptering och 

pålitliga applikationer 

GDPR som en förändring 

Individers internetkompetens 

styr resultatet av deras 

aktiviteter online 

Önskan om ökad 

grundförståelse/ -

kunskap och 

information om IT 

Grundförståelse och 

information om IT, en brist och 

åtgärd 

Samhällsinstitutioner och 

professionella inom IT har ett 

ansvar att lära ut och informera 

 

 

6.1 Värdet av information  

Det framgår tydligt i vårt material att information har ett högt värde i dagens samhälle. 

Informationen är tillgänglig på ett helt nytt sätt vilket har öppnat nya möjligheter. Det har 

inneburit nya former av informationshantering, vilket ökar dess värde.  

 

Alla aktiviteter på internet genererar information om användare (Lindgren 2017, 171-172). Vi 

ser nu en ny tillgänglighet av information, vilket intervjuperson C betonar:  

 

All information som finns om alla personer och deras intressen har väl alltid varit 

intressant egentligen men den har inte varit tillgänglig. Det har inte gått att få tag på 

den. Nu är det möjligt att få tag på den här väldigt detaljerade informationen om varje 

individ. 
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Ny teknologi möjliggör att webbsidor kan på ett helt nytt sätt samla in information om sina 

användare (Dijck 2011, 168). Genom att sammanlänka onlineaktiviteter med IP-adresser kan 

användare spåras (Dijck 2013, 30-31). Dagens digitala lagringskapacitet toppar tidigare 

kapaciteter (Snickars 2014, 189-190). C förklarar hur target advertising, som är 

affärsmodellen för flera medieföretag (Fuchs 2014, 111-112), höjer värdet av personlig 

information: 

 

Och det är klart att det som också är möjligt nu, gör att det blir extra intressant att få 

den här informationen. Det är också lätt att skräddarsy information till dig. Att 

hantera reklam just specifikt till dig, så har det ju information ett större värde, det är 

möjligt att påverka människor på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. 

 

Uttalandet indikerar på att information är ett eftertraktat kapital, som hanteras som en 

handelsvara för target advertising annonsörer (Lindgren 2017, 171-172). 

Vi ställde en fråga om Tim Berners (grundare för The World Wide Web), som menar i The 

Guardian (theguardian.com, hämtat 26/3/2018) att ägandet av personlig information är 

centrerade i få och stora plattformar. Han förklarar att på så sätt kan de kontrollera vilka idéer 

och åsikter som ses och delas online. B resonerade likvärdigt kring detta: “Framför allt 

Google och Facebook sitter ju liksom på hela sanningen. [...] Det har ju blivit så att 

information liksom är den nya oljan i IT världen. Det är som att sitta alla oljeresurser, man 

vet vad alla tycker och tänker redan.” 

 

Vid en fråga om motiven bakom hackerattacker, svarade A: “And then you have people who 

would do hacking to try to steal money or they try to get information they can resell.” E 

fortsätter att en angripare med finansiella motiv kan både vara ute efter information och 

individers pengar: “You have all the financially motivated attackers ranging from the ones 

that are attacking common people to get a little bit of money from each and financially 

motivated attackers that steal valuable information and resell it.” Detta indikerar på att 

information har ett värde som en global valuta som kan leda till generering av pengar i dagens 

informationsindustri (Snickars 2014, 154-156). Angripare med dessa motiv kan vara företag, 

som C ser som det största hotet, eller privatpersoner. Han grundar sitt argument i att företag 

har större resurser att satsa på attacker. A förklarar även hur information kan vara värdefullt 

för andra syften än de ekonomiska: “You can cause a lot of trouble [by hacking]. Not only to 
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steal information but also you could plant information and make someone pass for a pedofile 

or there’s so many things you can do.” 

 

A menar även på att företag fokuserar på ekonomiska vinster genom att dra nytta av 

information. Detta gör de på bekostnad av säkerhet och integritet:  

 

The whole society is driven about business. And the business doesn't care about 

security and privacy. They only care about making money so when they build a 

system, they want the system to be functional and the main function for the system is to 

build the customers.  

 

A’s kommentar indikerar på att vi har en samhällsstruktur som bygger på företagens 

vinstdrivande intressen. Ekonomiska intressen styr företagens användningen av internet, till 

exempel för att förvärva information om internetanvändare (Lindgren 2017, 148). Digital 

teknologi används för bland annat ekonomisk vinst, vilket försämrar personlig integritet 

(Fuchs et al. 2012, 2). Uttalandet förstärker även vikten av expansion av användare för att 

driva internetekonomin (Snickars 2014, 161). 

 

6.2 Ägandet av information skapar möjligheter för kontroll 

I takt med informationens nya värde, har ägandet av information inneburit nya former av 

makt. Genom att äga mycket information kan företag kontrollera över individer och påverka 

deras beteenden. Respondenterna betonar hur det har försvagat den personliga integriteten.  

 

Både C och B tycker att Google är den mest skrämmande digitala plattformen, grundat i 

den stora datamängden som de äger. När vi frågade B om han tror att stora företag som 

Facebook har mest makt, svarade han: 

 

Absolut, det håller jag verkligen med om för att den som sitter på mest data har ju 

mest makt [...] Men mer information man har i den digitala världen desto mer makt 

har man.. Det är det som är läskigt, men framför allt Google och Facebook att de 

sitter på så enormt mycket data. [...] Hackar man något av de företagen så kan man 

nästan kontrollera världen. 

 



28 

 

De stora plattformarna anses besitta mest makt eftersom de har mest kapital i form av 

information. Information som en ekonomisk maktresurs blir här tydligt (Snickars 2014, 157-

158). Att företag tävlar om och siktar mot att äga mest användargenererade data (ibid., 35-36), 

är då förklarligt. Det här indikerar på att webbföretag som Google är ett utmärkt exempel på 

en drivande faktor i informationskapitalismens framsteg (ibid., 158). Ekonomisk makt kan 

urskiljas som en stor del av dagens affärsmodeller. A förtydligar maktperspektivet och menar 

även på att ägande av mycket information innebär makt:  

 

Imagine if you could have access to every single message sent through Whatsapp, 

Facebook etc, you would know about things before everyone else. You would be able 

to make fortune stock market, I mean it would give you so much power.. They make 70 

billion a year. If they want to do anything, they can do it.  

 

Cambridge Analytica är ett aktuellt exempel som visar på hur information har utnyttjats för att 

kontrollera åsikter. Personlig information är nu sällan privatpersoners egendom och används i 

okända syften (Snickars 2014, 35-36), vilket den negativa reaktionen mot Cambridge 

Analytica förstärkte. Datahantering av detta slag stärker problematiseringen Fuchs (2014) 

betonar, att kapitalackulumeringsmodellen för sociala medier skapar problem för integritet 

och dataskydd. Facebook, som var involverad i skandalen, övervakar sina användares 

intressen, beteende och sociala relationer (Fuchs 2014, 115). Enligt Andrejevic (2011, 285) 

kan företag med hjälp av övervakning kontrollera datan på sina nätverk. 

I relation till försäljningen av användardata som skandalen handlade om, beskriver B: “Det 

står ju tyvärr i licensen, avtalen på Facebook och alla har gått med på det.” Detta förstärker 

affärsmodellen av stora företag som Facebook. Företagen bakom plattformarna har rätt till att 

hantera datan, genom att användare godkänner ett kontrakt med användarvillkor. Utan att ta 

del av villkoren klickar en del individer på godkännarknappen (Dijck&Nieborg 2009, 38, 47). 

Det här indikerar på att individen faktiskt har ett val gällande sin integritet. Här ska dock 

dataskyddsförordningen GDPR göra en förändring till avtalen som ska förenklas och 

användare ska få möjligheten att veta hur personlig information hanteras (eugdpr.org, hämtat 

1/4/18). 

 

Även D resonerade kring problemet att individer är bekväma och värderar våra egna 

existerande sociala nätverk högt. Det gör att företagen kan fortsätta med att kontrollera vår 

personliga information:  

https://www.eugdpr.org/
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We don’t want to start a new virtual life on a new platform because we already have a 

platform where we are connected to all the people we don’t want to go to that 

experience of connecting again […] The problem is that commercial organisations 

have control over all that information but it’s also a problem we can’t resolve. 

 

6.3 Värdet av integritet 

I takt med informationens ökade värde och digitaliseringen har värdet av integritet minskat. 

Ett flertal av uttalandena innehåller åsikter kring hur individer värderar sin integritet. De 

indikerar på att individer gör val som har negativ inverkan på skapandet av integritet.  

 

C jämför cyberbrott med villainbrott och tror att fysiska brott har minskat på grund av 

förflyttningen av samhället från det analoga till det digitala: “Det finns nästan ingenting av 

värde längre i huset, det finns inga pengar här för att de är i banken.” Det materiella värdet 

anses således ha minskat. Samtidigt har hotet minskat mot den fysiska säkerheten, som 

Tavani (2007, 130) kallar accessibility privacy.  

Däremot har informational privacy blivit mer sårbar efter digitaliseringen. Ny digital 

informationsteknologi har alltså både förstärkt och hindrat personlig integritet som Bylund 

(2013, 3) beskrev. C anser att förutsättningarna för integritet blivit sämre i det digitala 

samhället: “Du kan ju googla på vem som helst idag om de inte har ett jättevanligt namn. Har 

de ett ovanligt namn så är det hur lätt som helst att hitta väldigt mycket information om en 

person som du aldrig skulle hittat förut.” Både C och B motiverar detta med att berätta att 

ytan för hackerattacker har ökat efter digitaliseringen, vilket innebär att angriparen inte 

behöver finnas geografiskt nära målet: “Alltså det var mycket svårare att hacka en bank förut 

när det inte fanns internetbank och då var man tvungen att gå dit för att hacka dem. Nu är 

alla myndigheter, banker och organisationer totalt uppkopplade hela tiden.” (B) Detsamma 

gäller vår personliga information som vi delar online. Detta har lett till att angripare världen 

runt kan hota ett och samma mål, samt hämta personlig information om alla användare 

(Edmar 2015, 118). Tillgång till stora mängder av lagrad information online har blivit 

tillgängligt för alla individer med en dator (Snickars 2014, 228). På så sätt försämras 

förutsättning av informational privacy på grund av digitalisering. 
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D hävdar att integritet har en paradoxal betydelse för individer. Privatliv i hemmet är viktigt, 

men vår integritet får lida då vi vill bli bekräftade online. Det ligger i vårt ansvar att 

åstadkomma integritet:  

 

It’s a really interesting history.. It’s something that we value, we value privacy.. We 

like to have private home, if our home is broken into, we have a sense of insecurity 

because then people have seen what’s private to us but at the same time we also have 

an urge to share things, get validated so having that balance between I want to keep 

everything private and also it doesn't really make sense that we outsource our privacy 

to companies like Facebook.. I’m responsible for my privacy.  

 

Uttalandet förstärker idéen om att vi vill publicera våra liv på sociala medier, men samtidigt 

förstärka vår integritet. Individers vilja att ha ett privatliv och strävan efter synlighet skapar en 

obalans i deras integritet (Blatterer et al. 2010, 24). Bylund (2013, 24) beskriver hur integritet 

inte tas på allvar. A hävdar att säkerhetstänk inte är del av vår kultur, det är inget individer 

bryr oss om:  

 

Most people use the same password everywhere, share their password... People don’t 

really care about security, even users. Even until recently people wouldn’t even wear 

seatbelt in the car. They wouldn’t even care about their physical safety, so… and I 

think that we don’t have that culture of security. 

 

Som Bergström (2014, 83) skriver, prioriteras belöningar i form av gratis applikationer istället 

för personlig integritet. D drog ett skämt som har en poäng: “We’re happy to part with our 

Facebook data if an app allows us to learn what color of M&M we are… Bears some 

reflection on how important we feel privacy is.” Han menar att vi kan ge bort personlig 

information i utbyte mot att få veta vilken M&M vi är. Uttalandet indikerar på att integritet 

inte värderas högt och säljs billigt för underhållning.  

 

D fortsätter:  

So it’s very difficult to speak for everyone but I feel privacy is something that we 

deserve, that we always choose, we sell it really cheaply in return for clicks and likes, 

anything that makes us feel happy but then when we get reached we blame the service 

providers...and also to be acknowledged.  
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De ovanstående uttalandena från D förstärker idéen om att integritet inte värdesätts högt. Det 

grundar sig i att individer hanterar sin data som betalning för att få gratis tillgång till 

kommunikationstjänster (Dijck 2014, 200-201). Det förstärker även teorierna från Dijck 

(2013) och DiMaggio & Hargittai (2001), om att vi säljer vår integritet för att uppnå socialt 

kapital. Som D nämner vill vi bli bekräftade och sedda av andra människor, vilket nu är 

möjligt ett klick. Bylund (2013, 24) nämner också att individer inte behandlar integritet som 

något värdefullt eller skyddar den förrän den har begränsats eller hotats. C kommenterar på 

samma sätt: “Jag tror att det krävs att fler drabbas av mer olyckor för att man ska ändra sitt 

beteende.” De olika användningsområdena av internet blir här framträdande. Utöver strävan 

efter socialt kapital, finns det underhållning som lockar online (DiMaggio & Hargittai 2001, 

10-12). Motiven för plattformsägare är av en mer ekonomisk och politisk karaktär. I en 

hegemonisk konsensus lever alla motiven sida vid sida (Dijck & Nieborg 2013, 857), vilket C 

bekräftar:  

 

Det kostar ingenting att använda Facebook. Det är ju ganska fantastiskt egentligen.. 

Men det sättet man betalar på är genom att erbjuda sin data. Så många människor 

tycker väl att det är rimligt, det är okej om någon försöker plantera lite politiska 

reklam på min Facebooksida, om jag får ha Facebook helt gratis hela livet. 

 

Som Fuchs (2013) betonar tyglas användarna utan våld i företagens affärsmodeller (ibid.: 14-

15). Plattformsägare erbjuder användarna underhållning och glädje, vilket de får genom att 

utföra gratis arbetskraft (Playbour). Ett samspel mellan lek och gratis arbetskraft är en 

avgörande faktor för den moderna kapitalismen (Fuchs 2013, 14-15). 

 

6.4 Möjligheter för en förbättrad integritet i en digital kontext 

Ur materialet framkom vissa åtgärder och aspekter som kan bidra till någon form av 

integritetsskydd. Affärsmodellen bakom sociala medier är en aspekt som individer bör ha i 

åtanke. Utöver det presenteras rättsliga och tekniska sätt att skydda sig. 

 

Respondenterna ville inte dela med sig av en detaljerad beskrivning hur de själva väljer att 

skydda sin integritet. De föredrog att diskutera kring ämnet allmänt, vilket kan antas vara för 

att skydda deras personliga information. Det här kan tolkas som att det finns en digital rädsla 

och oro över förlust av information hos hackare/professionella inom cybersäkerhet, vilket 
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Snickars (2014, 192) skriver om. Respondenterna delade dock med sig om några tips för att 

uppnå högre integritetsskydd i det digitala samhället. Full säkerhet uppfattades som en utopi, 

det skulle behöva extrema åtgärder: “I suggest to go back to the neanderthal age. Just go and 

live in a cave, that’s a good way to get protected.”, skrattade E. A förklarar dock att individer 

kan nå en viss nivå av säkerhet:  

 

You can reach a certain level of security.. Like if you don’t want anyone to read your 

email, use Google you have two factor authenticator and you will pretty much be 

safe.. If someone wants to hack you.. If it’s from the government, they don’t even need 

to hack you, they can go to Google and get your emails. 

 

Kontexten spelar en stor roll, till exempel vem du är och vad du gör. Uttalandet förstärker 

även den ofantliga mängden av personlig information som är centrerad i de stora 

plattformarna. Företag som Google har blivit stora banker av personlig information, som kan 

utnyttjas och hanteras av tredje part i syften som vi inte vet om (Snickars 2014, 35-36). 

Tavani (2007, 129) kopplar hotet mot integritet till digitalisering, vilket även C gör: “Att 

allting är digitaliserat och digitaliseras, det är ju naturligtvis grunden för problemet men det 

är också grunden för mycket för välstånd vi har idag så man kan inte bara säga att 

avdigitalisera.”  

 

Fyra av fem intervjuade använder applikationen Signal för konfidentiell kommunikation på 

grund av dess krypteringsfunktion. B definierar kryptering som: “När man är säker att ingen 

tredje part kan avlyssna [...] Man krypterar meddelanden med en nyckel, en publik eller 

privat nyckel så att bara den andra personen i konversationen kan avkryptera och läsa 

meddelandet.” Kryptering upprepas i intervjuerna som ett av de effektivaste sätten att skydda 

information. E tycker att det är viktigt att hålla datorer uppdaterade och A använder en 

säkerhetsteknik: “Whenever it’s possible, I’ll use an authentication so that even if someone 

steals my password, they won’t be able to log in without my phone.” Detta förstärker Webers 

(i Fuchs et al. 2012, 273) idé om att hackare/professionella inom cybersäkerhet ser att 

tekniska applikationer kan skydda information.  

 

B litar mer på Signal: “Jag försöker att separera messaging till säkra applikationer som 

Signal, som är krypterad för allt som är viktigt.” Precis som Dijck (2013, 40) nämner, för att 

individer ska vilja använda tjänster, spelar tilliten för företagen en stor roll. Vi tolkar detta 
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som att integritet kan skyddas bättre genom att välja produkter av företag som har bra rykte 

och hanterar personlig information säkert. 

 

Apple värdesätter integritet som användares rättighet (techcrunch.com, hämtat 23/4/2018) 

vilket även Moore & Murray (2012, 687) och Bylund (2013, 21) gör. C har valt att använda 

endast Apples produkter på grund av deras rykte, vilket visar att han litar på företaget:  

 

Jag har allting i Apples värld, i princip allt som är värdefullt. Apple har bra rykte om 

sig, de tänker mycket på säkerhet. De har också en affärsmodell som inte bygger på 

reklam eller att de säljer information om sina kunder. Man får betala för hårdvaran 

och den är ju dyrare då men de säljer inte vidare information om individer på samma 

sätt som Google gör.  

 

Facebook har däremot fått ett sämre rykte i samband med Cambridge Analytica -skandalen. C 

känner att Facebook inte kan fortsätta på samma sätt: “Facebook måste ju agera nu, de kan 

inte tillåta samma sak i nästa [president]val för att de har hamnat i blåsväder för att de tillät 

så mycket den här gången.”  

 

Utöver de tekniska tillvägagångssätten för integritetsskydd har både respondenterna och 

tidigare forskning uppmärksammat behovet att uppdaterad lagstiftning. C uttryckte sig 

bekymrat över Googles informationshantering: “Och det är inte olagligt ens!” Moore & 

Murray (2012, 485, 539) beskriver också att nutida lagar ligger efter den teknologiska 

utvecklingen, då personlig information kan samlas in utan individens samtycke.  

A ser en problematik i att lagar skiljer sig mellan olika länder: “You might be for example, if 

you’re in Sweden and you spy on France then that’s legal. But in France you’re spy and 

that’s illegal.” Den 25 maj kommer GDPR dock ersätta alla nationella datakyddslagar inom 

EU (eugdpr.org, hämtat 1/4/2018). B förklarar hur GDPR kommer att reducera skillnader 

mellan EU-medlemmarnas lagstiftning: “Vi får ett ramverk för hela EU.” Han beskriver 

GDPR som en “massiv förändring”. Intervjupersonerna såg positivt fram emot förändringar i 

omständigheter för personlig integritet:  

 

Aa [GDPR] är bra, därför att den pekar ut ansvariga och det är nånting som har 

saknats lite grann. Den här lagen hjälper inte riktigt sårbarheter [i datorsystem] men 

om man inte hanterar data ordentligt så kan man få betala väldigt mycket i straffböter 
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som företag, så vi kommer se hur företag verkligen reagerar på det och ändrar på hur 

de prioriterar sitt säkerhetsarbete och sitt arbete kring integritet därför att den här 

lagen kommer och de är rädda för böter. (C) 

 

Edmar (2015, 118) förklarar hur uppdaterade lagar behövs i samband med teknologins 

utveckling. GDPR kan komma att vara svaret på behovet av starkare dataskydd inom den 

Europeiska unionen.  

 

6.5 Önskan om ökad grundförståelse/-kunskap och information om IT 

En grundkunskap och förståelse om IT för individer och bättre tillgänglig information, 

underströk intervjupersonerna som både en brist och nödvändig åtgärd. Ansvaret anses inte 

enbart ligga hos enskilda individer, utan även hos samhällets institutioner och professionella 

inom området. 

 

B problematiserade bristen på kunskap i relation till den naturliga aspekten av 

digitaliseringen:  

 

IT har ju blivit så naturligt, det är ingenting man tänker på, att man inte tänker på 

riskerna.. Eftersom att man inte har utbildning.. Alla får ju använda internet utan 

utbildning men inte köra bil utan körkort. Där måste man ha någon typ av 

grundutbildning. Det borde kanske vara för internet också så att man förstår 

konsekvenser och vad man ger sig in på. 

 

Antalet datorer ökar samtidigt som samhället blir mer beroende av datorer (Edmar 2015, 118). 

Eftersom att teknologin finns överallt blir den en naturlig del av våra liv. Användarnas 

internetkompetens beskrivs dock vara begränsad för att uppnå en säker användning av 

internet. Även A jämför internetanvändning med bilkörning: “I think that a basic 

understanding of how things are done and understanding the risk, I think it’s important. If 

you drive a car, you should know what happens if you hit a wall. You should know about how 

the seat belt works.” Jämförelsen överensstämmer med att bristande internetkompetens kan 

försvåra att förstå, navigera och lösa problem online (DiMaggio & Hargittai 2001, 9-10). A’s 

uttalande indikerar på att hög internetkompetens är eftertraktat och ovanlig: “There is a high 

demand for my skills and I can do things few people can do”. Det förstärker bristen av IT-
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kunskap som finns hos majoriteten av medborgare i den digitala världen. När vi bad B 

resonera kring betydelsen av grundkunskap för alla individer, svarade han:  

 

Ju mer man vet, desto försiktigare blir man ju med vad man delar med sig. Man blir 

bättre på att ha koll, man är mer noggrann med vilka risker man tar om man faktiskt 

förstår. Om man lär sig mer grundläggande saker, så kanske man tänker efter mer på 

sin egen säkerhet online [...] Extremt mycket data folk bara ger upp utan att tänka sig 

för. Så det är förhoppningsvis någonting som borde ingå i grundutbildningen vad gör 

folk med din data, säkerhet och personlig integritet. 

 

Detta indikerar på att individer med bättre IT kunskap, tänker på säkerhet och integritet mer. 

A är alltid medveten om risken att meddelanden kan spridas vidare: “Because of my 

understanding of security, I tend to imagine everything I write on the computer or everything 

I send in message, it could eventually become public in some point of time.” Respondenten 

menar också att bättre kunskap skulle leda till effektivare skydd mot integritetshot: “I think 

basic understanding how things work should be really useful for most people because they 

have no idea of what it possible and what is not possible” (A). På så sätt kan det tolkas att 

bättre kunskap skulle leda till försiktighet online. Dock menar (Bergström 2014, 84) att även 

fast individer har kunskap om integritetshot, gör de lite åt att förbättra situationen. 

  

D anser att individer bör vara mer informerade för att kunna skydda sin integritet på internet:   

 

If you’re better informed, you are also better placed to make the right decisions.. 

being aware and educating kids as soon as possible about the risks of being online 

and how to protect personal information, it’s something we need to do. 

 

Svaret indikerar på att individerna behöver bättre stöd från sin sociala omgivning. Brist på 

stöd kan limitera individens användning och utveckling (DiMaggio & Hargittai 2001, 10-12). 

Kanske om användare var bättre informerad och erbjöds en grundutbildning, skulle de bli mer 

självständiga i sina beslut online, vilket kan förbättra deras decisional privacy. De skulle även 

ha möjlighet att utveckla åsikter (Tavani 2007, 130-131), som skulle kunna försvaga de 

dominerande kapitalistiska affärsintressen av Web 2.0. 
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C anser att en individ endast kan förstå hur datorer ska skyddas, om hen har en förståelse för 

hur datorsystem är uppbyggda: “Men problemet med hacking är generellt sett att det är 

ganska svårt att förstå och därför så är det svårt att skydda sig.” Detta skulle kräva en 

bakgrund inom programmering och det kan inte alla människor ha, tillägger han. E bekräftar 

det genom att säga: “Let’s precise the issue, ehm.. Yes they would need to [have more 

knowledge about security] but we cannot really expect them to.” E menar att det inte kan 

krävas av alla individer att ha avancerad kunskap om datorer. När E blir frågad om råd om 

dataskydd, svarar han: 

 

It’s actually kind of difficult because there’s no three easy things they need to do. And 

it shouldn’t be like that, we should be able to give people like a list of advise and say 

yeah if you follow these rules, you’ll not be 100 % secure but you’ll be pretty safe. 

 

 Som nämnt i tidigare avsnitt 6.4, visar E’s kommentar att full integritet är svårt att nå i 

dagens samhälle. 

 

Han anser att hackare/cyber professionella borde kunna sprida tydlig information kring 

säkerhetsåtgärder. Dock är det svårt att konkretisera och förmedla information till individer. 

Enligt honom finns inte sådan information tillgänglig och så länge informationen saknas, kan 

vi inte ge skulden på individerna. Även D lägger ansvaret på någon annan än användarna, 

nämligen skolor och företag: 

 

I think schools need to do that, I also feel that organisations like Facebook, 

Instagram, Twitter need to do more and create content that educates people about the 

impact on their privacy [...] [They need to] teach people because they have such.. I 

would say power, these big companies like Facebook and Amazon. 

 

Vi kan således säga att tillgänglig och tydlig information om risker online och dataskydd  

saknas i dagens samhälle. Detta leder till bristande kunskap om hur individer ska skydda sin 

integritet online. 

 

7. Slutdiskussion 

I föregående avsnitt presenterades de nyckelkategorier som vi konceptualiserar till en 

huvudkategori. Vi såg att det fanns samband i koderna som indikerade på att “Förutsättningen 
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för personlig integritet i digitala samhället är en dynamisk process av samhällets strukturer, 

individers val och kunskapsnivåer’’. 

 

7.1 Centrala delar från analys 

Personlig information är nu mer tillgänglig och kan hanteras på ett nytt sätt. Värdet av 

informationen är högt i det digitala samhället (Snickars 2014, 154-156), vilket våra 

intervjupersoner förtydligar: “Det har ju blivit så att information liksom är den nya oljan i IT 

världen’’ (B). Samtidigt blir integritetens värde lägre, vilket kan tolkas grunda sig i företagens 

och deras vinstintressen: The whole society is driven about business. And the business doesn't 

care about security and privacy. They only care about making money…” (A). 

Information har blivit en global valuta som är en stor del av dagens internetekonomi 

(Bergström 2014, 83). Det har inneburit nya möjligheter som är unika för vår tid, vilket höjer 

efterfrågan av information:  

 

Och det är klart att det som också är möjligt nu, gör att det blir extra intressant att få 

den här informationen. Det är också lätt att skräddarsy information till dig. Att 

hantera reklam just specifikt till dig, så har det ju information ett större värde, det är 

möjligt att påverka människor på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. (C) 

 

Tillgång och ägande av information har visat på de nya tendenserna av makt och kontroll som 

finns i vårt samhälle. Övervakning av användare är en aspekt som gör att företag kan 

kontrollera individer och påverka deras beteenden (Andrejevic 2011, 285). Respondenterna 

betonar hur det har försvagat den personliga integriteten och hur makt är centrerad i företagen 

som har mest information:  

 

Men mer information man har i den digitala världen desto mer makt har man.. Det är 

det som är läskigt, men framför allt Google och Facebook att de sitter på så enormt 

mycket data. [...] Hackar man något av de företagen så kan man nästan kontrollera 

världen. (B) 

 

A instämmer och förtydligar: “And you just look how much money they make Google… the 

information they have access to and can control.” Baserat på vårt material kan vi urskilja en 

tendens till ett sjunkande värde av integritet, då efterfrågan på personlig information är högre. 
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Uttalanden från respondenterna tyder på att individer har ett ansvar men väljer bort integritet: 

“I feel privacy is something that we deserve, that we always choose, we sell it really cheaply 

in return for clicks and likes, anything that makes us feel happy [...] We’re happy to part with 

our Facebook data if an app allows us to learn what color of M&M we are. Bears some 

reflection on how important we feel privacy is.” (D). Det visar på att individer gör val som har 

negativ inverkan på skapandet av integritet. Individer värderar till exempel fri tillgång till 

kommunikationstjänster högre (Dijck 2014, 200-201): “...det är okej om någon försöker 

plantera lite politiska reklam på min Facebooksida, om jag får ha Facebook helt gratis i hela 

livet.” (C) 

 

Att uppnå fullt integritetsskydd var inget som respondenterna framhävde som möjligt. För att 

nå högsta möjliga integritetsskydd, behövs drastiska åtgärder enligt E:  

“I suggest to go back to the neanderthal age. Just go and live in a cave, that’s a good way to 

get protected.” Det fanns dock förslag på mer genomförbara åtgärder för individer i det 

digitala samhället. Respondenterna hade sina egna tillvägagångssätt för att bland annat skydda 

personlig information:  

“Jag försöker att separera messaging till säkra applikationer som Signal, som är krypterad 

för allt som är viktigt.” (B), “Whenever it’s possible, I’ll use an authentication so that even if 

someone steals my password, they won’t be able to log in without my phone.” (A). De beskrev 

även GDPR som ett bra initiativ för integritetsskydd, bland annat eftersom: “Den pekar ut 

ansvariga och det är nånting som har saknats lite grann.” (C). Enligt B är det även positivt 

att “Vi får ett ramverk för hela EU.” 

 

Intervjupersonerna ser grundkunskap om IT för internetanvändare som en essentiell åtgärd i 

samhället. Även tyckte de att individer bör vara bättre informerade, vilket bland annat ses 

ligga i ansvaret hos skolor och organisationer: “I think schools need to do that. I also feel that 

organisations like Facebook, Instagram, Twitter need to do more... and create content that 

educates people about the impact on their privacy.”  

 

B ansåg att individer behöver bli uppmärksamma kring konsekvenser av internetanvändning: 

“Alla får ju använda internet utan utbildning men inte köra bil utan körkort. Där måste man 

ha någon typ av grundutbildning. Det borde det kanske vara för internet också så att man 

förstår konsekvenser och vad man ger sig in på.” 

 



39 

 

Om individer skulle ha en grundkunskap och bli bättre informerade, skulle de kanske kunna ta 

bättre beslut online: “If you’re better informed, you are also better placed to make the right 

decisions..” (D) 

 

7.2 Koppling till tidigare forskning  

Iván Székelys studie What do IT professionals think about surveillance? som använde samma 

typ av intervjupersoner som vår studie, kom även fram till liknande slutsatser. Studiens 

respondenter kände sig vara bättre förberedda i digitala världen tack vare sina kunskaper om 

IT (Székely i Fuchs et al. 2012, 212), vilket även våra intervjupersoners uttalanden 

förtydligar. Både våra och deras respondenter tyckte att individer inte kan kontrollera hur 

personlig information används. Dock anses individerna inte att bry sig om 

informationshanteringen. En skillnad mellan vår och Székelys studie var att Székelys 

respondenter inte ansåg övervakning som någonting störande (ibid., 207). Våra respondenter 

däremot delar medvetet begränsad information om sig själva online eftersom att 

informationen kan spridas vidare till tredje parter (Snickars 2014, 35-36). Syftet med Székelys 

studie var att efteråt kunna sprida kunskap om dataskydd till individer till exempel via 

workshops (Székely i Fuchs et al. 2012, 203). Även vår studie syftade till att sprida liknande 

information. Behovet förstärks av våra respondenter, som betonade att bättre information om 

risker online ska vara tillgängligt. Fokuset i Székelys studie var även hur de professionellas 

åsikter och attityder kan påverka informationshantering (ibid.: 203) men vår studie kom inte 

fram till en sådan koppling. Vårt resultat visade snarare att de professionella ser stora brister 

på säkerheten i digitala miljön, värderar integritet högt och vill förbättra den.  

 

Alessandro Acquisti, Leslie K. John, and George Loewensteins studie What Is Privacy 

Worth? studerade huruvida individer värderar sin integritet. Ämnet hade inte huvudfokus i vår 

studie, dock erhölls åsikter kring individers värderingssystem. Forskarna valde att studera 

informativ integritet (Acquisti et al. 2013, 258-260), vilket var en del av vår egna forskning. 

Det skapade en möjlighet för oss att relatera till vår egen studie i deras resultat.  

 

Studien hävdar dels att värderingen av integritet styrs av situationen då individer erbjuds 

materiella eller immateriella fördelar i utbyte mot deras personuppgifter (Acquisti et al. 2013, 

249-250). Det stämmer överens med våra intervjupersoners uttalanden och delar av våra 

teorier. Integriteten väljs bort då individer erbjuds gratis tjänster, underhållning och kapital 
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(Bergström 2014, 83-84; Dijck 2013, 17). Acquisti et al. (2013, 268-270) menar att svaret om 

en individ verkligen bryr sig om integritet, skiftar från individ till individ. Det handlar om 

individens inre förhållande till sin integritet och hur den värdesätts. Vid reflektion av vårt 

material kan vi även instämma om att det inte är generaliserbart: “it’s very difficult to speak 

for everyone.” (D) Acquisti et al. (ibid) menar även att om individer vill ha högre integritet, 

skulle de antingen be om det eller använda tillgängliga integritetsskydd. Precis som våra 

respondenter betonar deras studie individers egna val att bevara och förbättra sin integritet. 

Vår studie kom dels fram till att det är något individer väljer bort, för att till exempel kunna 

fortsätta ha vårt sociala nätverk på Facebook. Som A beskrev för oss: “We don’t have a 

culture of security”, vilket kan förklara idén om att vi väljer bort alternativ för 

integritetsskydd. Eftersom att deras studie studerar deltagare utan någon större kunskap om 

området, förstärker deras resultat våra intervjupersoners uttalanden bland annat om individers 

förhållande till integritet i relation till det hen erbjuds. 

 

7.3 Slutsats 

Det blir svårt att inte ställa sig kritisk mot Web 2.0 optimister och dess ideologier som 

influerat användarnas attityd mot webben. En stor del av uttalanden från studiens 

respondenter förstärker idéen om att Web 2.0 drivs av starka företagsintressen (Dijck & 

Nieborg, 2013, 857). De betonar även att det skapar problem för dataskydd och integritet 

(Fuchs, 2014, 115). Samtidigt har kritik mot användarnas val kommit upp till ytan. De 

beskrivs bland annat givmilt dela med sig av personlig information för att bli bekräftade av 

andra, socialisera sig och ta del av gratistjänster (Dijck, 2014, 200-201, DiMaggio&Hargittai 

2001, 10-12). Användare ses både vara ansvariga för sin integritet, men även att de inte hålls 

ansvariga när de erhålls bristande information och kunskap.  

 

Det framgår tydligt ur studiens material att det är en utmaning att behålla sin integritet, då 

individer spenderar en stor del av sin vardag på Web 2.0 (staunstrup.se, hämtat 12/5/2018). 

Integritetens förutsättningar har förändrats och det gäller att i och med teknikutvecklingen, 

erhålla kunskap och information för alla individer. Som Weber (i Fuchs et al. 2012, 273-275) 

beskrev, finns det ett behov för vidare forskning inom detta område. Vi hoppas dock att denna 

studie bidrar till att belysa viktiga aspekter gällande utmaningar för personlig integritet, samt 

åtgärder för att skydda sin integritet online. En av de viktigaste lösningarna till förbättrad 

integritet var tillgänglig information och grundkunskap. Med bättre kunskap om hotet mot 
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personlig integritet skulle individer kunna vara i en bättre position att skydda sin integritet. 

Än så länge saknas detta - IT är inte en del av obligatorisk grundutbildning och tillgänglig 

information är komplicerad. 

 

Anpassade integritetslagar för den tekniska utvecklingen som gäller för samtliga länder, som 

Weber (ibid.) framhöll som en brist, kan vi spekulera GDPR som en början på en global 

lösning. GDPR kan uppfylla behovet av uppdaterade och tydligare regler om dataskydd inom 

det europeiska samhället. Den kommer till exempel harmonisera nationella dataskyddslagar 

inom EU-länder och på så sätt minska lagmässiga kulturskillnader (eugdpr.org, hämtat 

1/4/2018). Idag är det dock för tidigt att spekulera hur GDPR kommer att lyckas nå sina mål. 

Intervjumaterialet visar att hackare/professionella inom cybersäkerhet har höga förväntningar 

om förbättringar i integritet i digitala världen. B förväntar sig en “massiv förändring”. För 

vidare studier inom detta område kan det undersökas huruvida situationen för integritet i den 

digitala miljön har ändrats efter införandet av GDPR. Grundar sig individers låga värdering av 

integritet i en präglad samhällsnorm? Kommer det att ske en förändring gällande individers 

relation till integritet då det sker en förbättring av integritetsskydd vid lagändringar? Med mer 

resurser skulle en etnografisk studie vara intressant att genomföra för att se om och hur 

individers beteenden online förändras efter GDPR.  

 

Vår slutsats grundar sig i sambandet mellan de nyckelkategorier som vi urskilt från materialet. 

Vår huvudkategori “Förutsättningen för personlig integritet i det digitala samhället är en 

dynamisk process av samhällets strukturer, individers val och kunskapsnivåer”, ser vi 

avspegla de attityder och förhållningssätt som hackare/professionella inom cybersäkerhet har 

gentemot personlig integritet i det digitala samhället. Resultatet är avgränsat utifrån våra 

resurser och intervjupersoner, därför kan ingen generalisering göras.  

 

Individer gör val, som inte alltid är grundade i tillräcklig kunskap, vilket kan ha en negativ 

påverkan på deras integritet. Valen påverkas även bland annat av strukturer i samhället som 

bidrar till kapitalackumuleringen av personlig information. Affärsintressen styr Web 2.0 där 

användare lever i en hegemoni med företagen, genom att erbjuda användarna det de vill ha 

(Dijck & Nieborg 2013, 857). Med utgångspunkt i vår marginaliserade kunskap om området i 

det tidiga skedet av studien, har vi nu blivit allt mer medvetna om integritet i en digital 

kontext. Att ha kunskapen kring hur en grundläggande rättighet står i tvist med 

digitaliseringen, ser vi och våra respondenter som en viktig åtgärd i samhället. 
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9. Bilaga 

 

9.1 Bilaga 1: Informationsbrev  

 

Nette Leikas & Clara Bengtsson 

Studying at Stockholm university, 

Education: Media- communication science 

Level: Bachelor degree 

You can reach us at: 

Clara Bengtsson: me@clarabengtsson.com or tel: 072-3411725  

Nette Leikas: nette.l@live.fi or tel: +358404158723 

 

Our names are Clara and Nette, and we are studying Media and Communication Science at 

Stockholm University. During the spring, we will write our bachelor thesis on cyber security 

and digital media. Our survey aims to get a better understanding of how knowledge about 

hacking and programming. We intend for this study to highlight interesting perspectives in a 

problematic area based on security aspects of our digital era. 

 

We will interview a total of six people to collect information. Interviews will be held with 

individuals with different knowledge of hacking. Each interview will take approximately one 

hour at the time that best suits the respondents / informants. Participation is optional and you 

may withdraw at any time. All interviews will be recorded using mobile devices, and will be 

transcribed and analysed afterwards. All interviews will be anonymised. 

 

Any information we receive will be treated with confidentiality if requested by the 

interviewee. The material we receive will be used in the paper which will then be published 

on DIVA for the public. 

 

mailto:me@clarabengtsson.com
mailto:nette.l@live.se
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Hereby you are asked for participation in the study 

 

I have received verbal information about this study and have read through the written 

information provided. I am aware that my participation is voluntary and that I can withdraw 

from participating at any time and without any motivation for this decision. 

I hereby give my consent to participate in the above survey: 

Date: ......................................................................................... 

Participant's signature: ................................................................... 
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