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Abstrakt  

 

Titel: “Data – en ny råvara” - en kvalitativ studie om internetanvändares medvetenhet kring 

cookies.  

 

Författare: Samuel Hedberg & Natalie Åberg  

 

Handledare: Ebba Sundin 

 

Examinator: Martin Danielsson 

 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap (15 hp) 

 

Tidpunkt: 2015-01-15 

 

Antal ord: 10 042 

 

Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka hur internetanvändares 

medvetenhet, uppfattningar och attityder kring övervakning på internet ser ut. Övervakning i 

form av insamling och kartläggning av data, genom cookies. 

 

Metod och material: En kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa djupintervjuer har 

genomförts.  

 

Huvudresultat: Internetanvändare är medvetna om insamlingen, men inte om 

kartläggningen, av data på internet. Respondenterna och intervjupersonerna uppfattade och 

associerade cookies med personifierad annonsering, men reflekterade sällan över det. 

Deltagarna ställde sig övervägande positiva till insamlingen och kartläggnigen, samtidigt som 

en viss oro fanns kring det.  

 

Nyckelord: Cookies, Big data, Foucault, kvalitativa intervjuer, övervakningssamhället 
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1. Inledning   
Idag har 91 procent av den svenska befolkningen tillgång till internet (Svenskarna och internet 

2014). Då tillgången är så pass stor, fann vi det intressant att undersöka om internetanvändare 

är medvetna om övervakning på internet. Under tiden vi har studerat medie- och 

kommunikationsvetenskap, har en debatt om datakommunikation växt sig allt större. I 

debatten tar just diskussioner kring övervakning på internet en stor plats. Torbjörn Tännsjö 

(2010) nämner att vi nu befinner oss i en period där alla människor är systematiskt 

övervakade och att det sker utan hemlighetsmakeri.  På allmän plats registreras våra rörelser 

av övervakningskameror, mataffären håller koll på vad vi handlar och reklam sänds ut 

specifikt riktade mot internetanvändare. Big data är ett begrepp som vuxit fram parallellt med 

denna samhällsdebatt och handlar om insamling och kartläggning av data, som sker på 

internet. Informationen som samlas in och senare kartläggs har blivit en stor tillgång för de 

som kan hantera den och då kan data ses som en ny råvara, en råvara bestående av kunskap. 

Denna insamling och kartläggning av information kan ha enorma fördelar för framtiden, men 

självklart följer även nackdelar med på vägen. Tännsjö ställer sig frågan om vi har en rätt till 

ett privatliv och till vilken mån den är hotad på olika samhällsområden? Idag blir människor 

inte bara övervakade på gator och torg utan arbetsgivaren, internetleverantören och 

mataffären ser hur du rör dig och beter dig. Går det i samhället att välja mellan öppenhet eller 

slutenhet? Enligt Tännsjö har vi redan gjort ett val, då det idag inte går att undvika 

övervakning i samhället och inte heller på internet, men hur medvetna är internetanvändare 

kring övervakningen på internet och hur ställer sig de till det? (Tännsjö 2010:19, 25). 

1.2 Problemformulering 
En samhällsdebatt som har växt sig stor är en debatt om datakommunikation, vilken senare 

kommit att kallas övervakningssamhället. Debatten har en grund bestående av frågan om vi 

har rätt till ett privatliv? (Tännsjö 2010:27). Är integriteten hotad? Vem är det som ska få 

inneha makten att övervaka och lagra information om någon annan? Är internet på väg att bli 

ett slags virtuellt panopticon? Som samhället ser ut idag övervakas vi, som sagt, överallt utan 

att vi egentligen vet vem som övervakar oss, vad anser internetanvändare om att övervakning 

sker på internet?  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien ska undersöka detta aktuella samhällsproblem genom att undersöka 

internetanvändares medvetenheter, uppfattningar och attityder kring insamling och 
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kartläggning av data. En studie som denna är relevant att genomföra för att gå till grunden och 

se om internetanvändare i huvud taget är medvetna om övervakning på internet. Hur tänker 

internetanvändarna i sådant fall kring det? Studien genomförs för att väcka ett kritiskt 

perspektiv hos internetanvändare om övervakning på internet.  

 

1.2.1 Forskningsfråga 
Den övergripande forskningsfrågan för denna studie är om internetanvändare är medvetna om 

övervakningen på internet. Nedan specificeras tre huvudsakliga frågeformuleringar, vilka ska 

undersöka medvetenheter, uppfattningar och attityder kring insamling och kartläggning av 

data på internet.   

	  

1.2.2 Frågeformuleringar 
• Är internetanvändare medvetna om den insamling och kartläggning av data som sker 

genom cookies? 

• Hur uppfattar internetanvändare insamling och kartläggning av data? 

• Vilka attityder har internetanvändare kring insamling och kartläggning av data? 

	  

1.2.3 Avgränsning 
Övervakningssamhället innefattar många olika områden, alltifrån konkret kameraövervakning 

till digital kartläggning på internet. Studien avgränsas därför till att undersöka hur 

internetanvändares medvetenhet, uppfattningar och attityder ser ut kring övervakning genom 

cookies. Cookies har valts som ingång i studien därför det är en teknik, inom insamling och 

kartläggning av data på internet, som internetanvändare troligtvis stöter på dagligen. Genom 

att studera övervakningssamhället genom denna ingång kan studien närma sig en förståelse 

och uppfattning kring om internetanvändare är medvetna om övervakning på internet och hur 

de i så fall ställer sig till det. 

 

1.3 Disposition 
I kapitel två presenteraras grundläggande bakgrund och information om vårt 

forskningsområde, tillsammans med en redogörelse av den tidigare forskning som finns att 

tillgå i relation till studiens ämne. Den tidigare forskning som presenteras berör delar som 

övervakning, integritet, etik och medvetenhet inom området. I tredje kapitlet som följer, 

presenteras vilken teoretisk och begreppslig referensram som användes. I kapitlet definieras 
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de begrepp som används i analysen av det material studien framförde. Metodkapitlet är 

kapitel nummer fyra och där presenteras hur materialet i studien togs fram. Vilka metoder 

som ansågs vara lämpligast, hur de genomfördes och också reflekterande tankar kring 

validitet, reabilitet och etiska forskningsprinciper diskuterades. Kapitlet om resultaten och 

analysen är det kapitel som står näst på tur. Där presenteras resultaten i en tematiserad följd, 

vilken valts utifrån hur forskningsfrågorna ser ut, samt en empirisk analys. Det sjätte och 

avslutande kapitlet innehåller till sist vår diskussion, där framförallt resultaten diskuteras 

utifrån våra forskningsfrågor tillsammans med den teoretiska och begreppsliga referensramen. 

Avslutningsvis presenteras även förslag på tidigare forskning.  
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2. Bakgrund 
Kapitlet presenterar bakgrund och information om vårt forskningsområde samt en 

redogörelse av den tidigare forskning som finns att tillgå i relation till studiens ämne. 

2.1 Big data  
Viktor Mayer-Schönberger och Kenneth Cukier (2014) berättar att Big data, i grund och 

botten, genererar förutsägelser; “Big data is not about trying to ‘teach’ a computer to ‘think’ 

like humans. Instead, it’s about applying math to huge quantities of data in order to infear 

probabilities.” Tillskillnad från förr behöver man idag inte leta efter orsakssamband. I Big 

data-eran kan man fokusera på att hitta mönster och samband för att skapa värdefulla insikter 

om framtiden som inte tidigare kunnat hittas utan att fundera på varför; “When we let the data 

speak, we can make connections that we had never thought existed” (Mayer-Schönberger & 

Cukier 2014). Big data som direkt översatt på svenska blir “stordata” är just vad det säger, 

stora mängder data. Teknologin utvecklas idag i en hög hastighet och nya innovationer tas 

hela tiden fram. Tekniken blir allt mer komplex och nya “prylar” tar mer och mer plats i vårt 

dagliga liv. Internet binder allt samman, sensorer i form av ”smartphones” kan fånga 

informationen om allt i från hur vi rör oss geografiskt, vad vi köper, spelar, ser på, lyssnar på, 

hur vi mår, bara för att nämna några variabler. Alltså, enorma mängder data samlas på hög, 

men det är när all denna data börjar analyseras och användas i olika syften som Big data 

verkligen tar plats i samtidens debatter bland massmedier, så som dagstidningar, radio och 

TV. För att skala ned och avgränsa oss inom detta enorma område väljer vi att specifikt 

studera fenomenet cookies och hur användare uppfattar insamling och kartläggning av deras 

användare på internet.  

 

2.2 Cookies  
En cookie är enkelt förklarat en liten textfil som webbplatser begär att spara på enheter. 

Informationen som cookies sparar används för att ge internetanvändaren olika funktioner på 

webbplatsen, samtidigt som innehavarna och ägarna kan använda denna information för att 

kartlägga hur internetanvändarna navigerar. Det finns två typer av förstapartscookies, den ena 

sparar en fil på enheten under en längre tid och har ett utgångsdatum, exempelvis vid 

funktioner som talar om för internetanvändare vad som är nytt på den aktuella sidan, sedan 

den besöktes sist. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och har till skillnad från 

den första typen inget utgångsdatum. Sessioncookies lagras enbart temporärt på enheten när 
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en viss sida besöks, för att exempelvis minnas det valda språket eller för att minnas att 

användaren är inloggad (Post- och telestyrelsen 2014).  

2.2.3 Tredjepartscookies 
Tredjepartscookies skiljer sig från förstapartscookies i den bemärkelsen att denna tillhör en 

tredje part, exempelvis en annonsör. Denna typ av cookies används vid annonsering för att 

skapa ett skräddarsytt innehåll utifrån dig som besökare. Samtidigt som den också används i 

statistiska hänföranden för att kartlägga internetanvändares beteenden. Användningen av den 

här typen av cookies kan vara, ur en internetanvändares perspektiv, negativt då det kan 

inskränka på integriteten (Post- och telestyrelsen 2014).  

2.2.4 Flashcookies 
Flash-cookies har en konstruktion som liknar första- och tredjeparts cookies. Många 

webbläsare använder en så kallad Flash-player, vilken används för att visa Flash-baserat 

innehåll, exempelvis Youtube använder sig av denna teknik. Denna typ av cookies sparar bara 

användarpreferenser såsom ljudvolym. Nackdelen med sådana cookies är att de tar stor plats 

på enheter. Vanligtvis rekommenderas det att kontinuerligt radera denna typ av cookie (Post- 

och telestyrelsen 2014).  

 

2.3 Lagen om elektronisk kommunikation 
Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation trädde ikraft den första juli (2011:590). 

Lagen ger innehavare av webbplatser skyldighet att informera besökare att de använder sig av 

cookies samt att besökaren måste godkänna det (Post- och telestyrelsen 2014). Den nya lagen 

växte fram ur en proposition vilken utredde och ersatte den dåvarande telelagen för att 

inkludera den ständigt utvecklande teknologin inom kommunikation (2002/03:110).  

 

2.4 Tidigare forskning  
Danah Boyd och Kate Crawford (2012) vill väcka diskussion om huruvida insamling av data 

är positiv eller negativ för samhället, och i studien diskuterar de om användbara verktyg 

kommer växa fram genom den analys av data som sker, eller om insamlingen främst kommer 

fokusera på att utöka och förbättra marknadsföringen. Boyd och Crawford resonerar kritiskt 

kring framväxten av Big data och diskuterar de etiska frågor som dyker upp i och med Big 

datas framväxt.  
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Boyd och Marwick (2011) studerade också hur ungdomar reflekterar kring 

sekretessinställningar i sociala medier. Boyd och Marwick ansåg att det var intressant att se 

hur ungdomar ser på integriteten och hur mycket de faktiskt delar med sig av i sociala medier. 

De diskuterar hur ungdomarna definierar integritet och jämförde senare deras åsikter med 

vuxna personers åsikter. Till sist kunde de konstantera att åsikterna och framförallt 

definitionen skiljde sig mellan generationerna. 

 

Benjamin J. Goold (2003) har studerat hur polisernas arbete påverkas av kameraövervakning. 

Han fokuserade på medvetenheten och undersökte om polisernas arbete påverkas av att de är 

medvetna om kameraövervakning. Samtidigt undersöker han hur deras beteenden och 

attityder förändras i samband med medvetenhet. Han försöker genom djupintervjuer förstå 

deras beteenden, men samtidigt ställa sig kritisk till det och ställa sig frågan; varför poliserna 

svarar som de gör när de blir intervjuade? Även Lee Humphreys (2011) gjorde en 

undersökning om beteenden kring övervakning. Han undersökte hur internetanvändare tänker 

kring övervakning och insamling av data på internet genom den nya informationstekniken. 

Studien berättar om framväxten av “smartphones” och om hur teknologin hjälper till att samla 

in information om internetanvändare. Studien kom fram till att internetanvändare inte 

påverkades negativt av insamlingen av data. De var inte heller oroliga över insamlingen, utan 

kände att de hade kontroll över deras personuppgifter. Ett senare led i insamling av data på 

internet är att använda den för kartläggning. En studie om detta är författad av Pedro Sanches, 

Eric-Oluf Svee et. al (2013) och handlar om kartläggningen; hur, när och var människor rör 

sig i samhället. Detta för att studera hur infrastrukturen ska planeras. Studien berättar om att 

snedvridningar sker när, exempelvis, inte alla individer har tillgång till en smartphone. 

Forskarna menar att vägar inte byggs där de utelämnade individerna rör sig. Utelämnade 

personer kan vara gamla personer som inte har en smartphone, vilket gör att inte någon data 

kan samlas in från dem på samma sätt. Det här är ett exempel på hur människor i samhället 

som stort påverkas av insamlingen av data.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram  
I det här kapitlet redogörs vilka teoretiska och begreppsliga referensramar som valts för 

studien. Teorierna som presenteras berör ämnen som; övervakning, disciplinering, 

panopticonism och Big data.  

3.1 Makt och kunskap 
Michel Foucault (1975/2003) intresserade sig för maktförhållandet och hur det stod i relation 

till kunskap. Han var inte intresserad av individuella makthavare, utan intresserade sig för de 

som drabbades av makten. Han ansåg att makt, struktur och historia hänger samman och det 

var i detta område han lade sitt primära fokus (Foucault 1975/2003:12f). Disciplin är ett 

begrepp Foucault ofta nämnde i samband med makt. Han ansåg att disciplinen skulle “bringa 

ordning i den mänskliga mångfalden” (Foucault 1975/2003:218). Genom disciplinering skulle 

den överordnade göra så att människorna blev en del av samhället, vilket var en väldigt 

effektiv metod för att uppnå det. Fenomenet användes till en början av militärmakten, men när 

befolkningen växte sig större under 1700-talet fick disciplinering användas för att hålla 

ordning. Disciplinering skulle ske genom regler och hierarkisk övervakning. Detta kan enbart 

ske i slutna rum och varje individ har sin plats i det rummet. Alla individer är utbytbara och 

de rangordnas i relation till varandra. Foucault menar att institutioner så som, exempelvis 

skolor använder sig av en slags disciplinering. Genom lagar, ordning och regler kan en 

institution utföra disciplinering på individer. Genom den ska människan känna sig 

underordnad makten och detta sker överallt i samhället, genom olika sorters övervakning 

(Foucault 1975/2003:166f).  

 

Foucault hade ett stort intresse för kunskap och då främst inom den mänskliga vetenskapen. 

Han menar att det är ingen som kan inneha makten, varken som institution, grupp eller enskild 

individ. Makten finns i relationen mellan individer. Han menar att makt skapar kunskap, men 

att båda begreppen innebär varandra. Utan kunskap finns det ingen makt och vise verca. Makt 

finns inom alla sociala konstruktioner och mellan alla mänskliga relationer. Makten är aldrig 

konstant utan kan variera i tid och rum. Makten uttrycks aldrig genom våld eftersom den då 

hade varit mindre tolererad i samhället. Den finns istället hos individer som besitter mer 

kunskap, exempelvis en ledare för en förening (Schirato, Danaher & Webb 2013: 42-

48).                             
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3.1.1 Panopticon 
Jeremy Bentham (1975/2003) myntade under mitten av 1700-talet begreppet Panopticon. 

Detta arkitektoniska begrepp utvecklade han för att se hur en fängelsebyggnad lämpligast 

skulle konstrueras, för att på ett pedagogiskt sätt bringa vetskapen om att den fängslade 

ständigt var övervakad. I förlängningen en övervakning utan någon direkt vetskap om att 

någon egentligen övervakar denne. Bentham utvecklade arkitekturen efter denna tanke 

tillsammans med huvudfunktionen, att minimal personalstyrka ska inneha möjligheten att 

övervaka samtliga fångar samtidigt, för att på så sätt inbringa total ordning (Foucault 

1975/2003:196ff).  

 

Foucault har inspirerats av Benthams Panopticon, vilket gjorde att han själv utvecklade och 

anpassade begreppet till det mer användbara, i en sociologisk mening. Han såg likheter mellan 

Benthams begrepp och hur människor i samhället skulle kunna disciplineras och socialiseras. 

Samhällets funktion speglades i begreppet: ”Det Panoptiska schemat är avsett att spridas till 

hela samhällskroppen utan att förlora någon av sina egenheter. Dess bestämmelse är att bli en 

allmänt utbredd funktion” (Foucault 1975/2003:208). Dock menar Foucault att begreppet 

Panopticon delas upp i två motsatta poler. På ena sidan ser vi begreppet med en negativ 

inställning - en hård och kall maktutövning, vilken har en funktion att stoppa det onda. 

Samtidigt som vi på den andra sidan ser begreppet i en positiv inställning - panopticonismen. 

Vilken istället tar vara på de disciplinära mekanismerna; “En funktionell anordning som är 

avsedd för att förbättra maktutövandet genom att göra det snabbare, lättare, effektivare, en 

plan för subtila tvångsmetoder att begagna i ett kommande samhälle” (Foucault 1975/ 

2003:210). 

3.2 Information - en ny råvara 
Manuell Castells (2009) har inspirerats av Foucault. Sedan Foucaults bortgång har Castells 

fortsatt utveckla teorier om makt i de nya samhällsstrukturerna. Internets framväxt har 

påverkat strukturerna och Castells försöker förlänga teorier om makt i det nya samhällets 

strukturer. Castells diskuterar makt ur olika perspektiv, men allra främst i relation till 

diskursen; innan och efter internet (Castells 2009:42f).  

 

Castells (2010) menar att internets framväxt bidrar till ett informationsparadigm. Det första 

som karakteriserar informationsparadigmet är att information allt mer tas för att vara en råvara 

i dxagens samhälle. Han fortsätter att identifiera karaktärsdragen för det nya paradigmet. Han 
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beskriver att informationen är en integrerad del av mänskligheten och att vi formas av 

teknologierna som drivs av informationen som råvara (Castells 2010:18). Castells diskuterar 

även den strukturella omvandlingen som har skett i samband med internets framväxt. Han 

menar att generationer skiljer sig åt, beroende på om de är födda och uppvuxna innan eller 

efter internets födelse. Han anser att det är stor skillnad på att vara uppvuxen i den digitala 

åldern, än att “lära” sig den. Detta skapar en stor generationsklyfta och således skapar detta en 

förvirring i samhället. Yngre och äldre förlorar någonstas förståelsen för den andre, på vissa 

plan (Castells 2010:69-72). 

 

3.3 Big data - ur ett kritiskt perspektiv 
Boyd (2014) menar att nya teknologier och lösningar på världsliga problem oftast möts av 

kraftiga motreaktioner. Detta för att individer ser faror i nya saker, exempelvis när 

musikspelaren ”Walkman” introducerades trodde många att alla skulle bli asociala och 

inåtriktade. Boyd och Crawford (2012) diskuterar således kritiskt kring Big data. De 

diskuterar väsentliga frågor som reser sig genom Big datas framväxt. De ställer sig frågande 

till om insamlingen av data endast kommer användas inom marknadsföringen eller om det 

kommer utvecklas som ett verktyg för att skapa bättre tjänster, som förenklar vardagen för 

människan. De menar att uppfattningen om detta skiljers sig åt mellan olika ämnesområden. 

Forskare inom alla olika ämnesområden argumenterar för att det är just deras område som Big 

data ska satsas inom. Inom vilket område ska resurserna för att analysera data placeras (Boyd 

& Crawford 2012:663).  

 

Boyd och Crawford (2012) definierar data som ett kulturellt-, tekniskt- och vetenskapligt 

fenomen, och att det vilar på samspelet mellan teknik, analys och mytologi. Dessa tre 

komponenter begreppet grundas i är basala och bygger upp begreppets funktioner. Tekniken 

måste förstås och bemästras för att sedan kunna analyseras, för att hitta mönster. När dessa 

stora datamängder kan användas når de nya insikter om samhället, alltifrån cancerforskning 

till terrorism. En högre grad av intelligens kan alltså nås. Samtidigt är inte alltid begreppets 

användning positiv. Forskarna vill dra paralleller till Orwells (1984?) begrepp Big brother, de 

menar att insamlingen kan leda till kränkningar av privatlivet samt ökad statlig kontroll. I och 

med detta menar forskarna att en rädsla börjar växa. De anser att mängden data är tillgänglig 

för alla, oavsett bakgrund. Bemästrar man tekniken kan vem som helst använda data för 

analyser i vilket syfte de nu än önskar (Boyd & Crawford 2012:664). Forskarna ser kritiskt på 
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Big data och framtiden. Framtiden formas snabbt och framtiden kommer också formas av de 

beslut som tas nu, menar de (Boyd & Crawford 2012:665f).  
	  
	  

3.4 Den hotade integriteten  
Som Boyd och Crawford (2012) ser kritiskt på Big datas utveckling ser också 

samhällsforskaren Jan van Djik (2006) kritiskt på utvecklingen av informationsinsamlingen 

och kartläggningen. Han intresserar sig för den personliga integriteten och hur den hotas. Van 

Djik nämner främst tre typer av integritet han identifierat; fysisk-, relationell- och 

”informational” integritet, vilka är hotade av den omfattande utvecklingen i samhället.  

Fysisk integritet handlar om att människan har rätt till att bestämma över sin egen kropp, vem 

som ska komma nära och vad som ska få utläsas av den fysiska kroppen. Allt efter att 

tekniken utvecklas, och då främst inom biotekniken där bland annat finger-, ögon-, 

röstscannrar, sömnrytm och mycket mer kan avläsas som information från den fysiska 

kroppen, hotas den fysiska integriteten allt mer. Den andra typen av integritet van Djik 

identifierat är rätten till att bestämma om sin relationella integritet, alltså att få bestämma vem 

och när man ska träffa en annan person utan att vara övervakad både i den fysiska och 

virtuella världen. Denna rätt hotas även den på grund av bland annat kameraövervakning, 

buggning och kartläggning av data. Den tredje och sista typen av integritet han nämner är en 

”informational” integritet, vilken handlar om att det är du själv som har rätten till att 

bestämma vilken information som du vill dela med dig av och till vilka. Innebörden av denna 

typ av integritet, menar van Djik, har fallit i glömska och missförståtts. Innebörden tolkats till 

att mer handla om att bevara ett skydd personlig data än att värna om hela den personliga 

integriteten, om att själv få bestämma vilka information som ska delas (van Djik 2006:113-

114).  
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4. Metod och material 
I detta kapitel presenteras valet av metod med för och nackdelar. Här redogörs 

tillvägagångssättet och tankar om urval, validitet, reliabilitet och de etiska principerna.  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka frågan om hur medvetenhet, uppfattning och attityder ser ut 

kring övervakning och kartläggning av data på internet, bland internetanvändare. För att på 

lämpligast sätt åstadkomma material som kan hjälpa till att besvara forskningsfrågorna 

genomfördes en mindre kvantitativ metod tillsammans med en mer huvudsaklig kvalitativ 

metod (Trost 2012:15–18).  

 

4.1 Enkätundersökning 
För att få svar på den första delen i forskningsfrågan; om internetanvändare är medvetna om 

övervakningen och kartläggningen på internet, formades en webbenkät med tio frågor, varav 

tre av dem var profilfrågor. Frågorna var enkla och konkreta för respondenten att svara på, 

eftersom att vi strävade efter att nå en hög svarsfrekvens. Dock följde ett mindre internt 

bortfall på några av frågorna då vissa av respondenterna missade att besvara dessa. Alla frågor 

utom en hade förutbestämda svarsalternativ, för att senare underlätta i analysen då 

förutbestämda svarsalternativ genererar mindre data att hantera. Flera av frågorna besvarades 

på en Likertskala (Trost 2012:167) med svarsalternativen ett till sex. En sådan skala valdes för 

att svaren inte skulle landa på ett “mittenalternativ”, på grund av osäkerhet och bekvämlighet 

hos respondenten. Fråga nummer tio ställde frågan om det fanns ett intresse hos respondenten 

att ställa upp på en djupintervju. Förhoppningen var genom denna fråga att hitta deltagare till 

djupintervjuer på ett strategiskt sätt, då vi kan välja personer att intervju inom olika 

generationer, kön och yrkesbakgrunder. 

 

4.2 Djupintervjuer  
Genom nio djupintervjuer förmedlade deltagarna sina åsikter och kunskaper med personliga 

ord grundade på deras egna upplevelser och erfarenheter. Djupintervjuerna genomfördes på 

en halvstrukturerad grund och vi använde oss av frågor som vi skapat, utifrån 

forskningsfrågorna, genom vår intervjuguide (Kvale 2006:70, 117). Intervjuerna genomfördes 

under en vecka i slutet av november, och de varade i ungefär 30 minuter. 
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I studien intervjuades nio skilda individer som alla hade besvarat enkäten och där visat 

intresse för att delta i en intervju. Med skilda individer menas att de kommer ifrån olika 

generationer, har olika kön och yrkesbakgrunder. Detta var intressant för att undersöka om 

medvetenhet, uppfattning och attityder varierade mellan generationer, kön och 

yrkesbakgrunder. Intervjun gav möjlighet att diskutera deltagarnas uppfattningar och attityder 

kring insamling och kartläggning av data på internet. Under intervjun ställdes frågor om deras 

internetanvändande, samt hur deras uppfattning om begrepp, såsom cookies, såg ut. Frågor 

rörande olika scenarion på internet togs upp under intervjuerna, exempelvis hur 

intervjupersonerna går tillväga när de stöter på cookies. Även frågor om hur de ställde sig 

kring insamlingen och kartläggningen av data ställdes för att få reda på deras attityder.  

 

Alla intervjupersoner intervjuades en och en, för att få uppriktiga diskussioner om ämnet. 

Från början var tanken att använda fokusgrupper, detta ändrades och intervjuer genomfördes 

istället, vilka passade studien bättre. Med fokusgrupper kan det lätt bli att någon deltagare 

leder konversationen, samt att deltagarna håller med varandra. Ett annat problem med 

fokusgrupper var att deltagarna möjligtvis skulle ha svårt att diskutera ämnet, då vissa 

deltagarna var såpass okunniga om ämnet. Det skulle bli svårt att få relevanta svar genom 

enbart observation och därför valdes istället djupintervjuer (Wibeck 2010: 49-52). 

Ljudinspelning användes när intervjuerna dokumenterades och det fördes även anteckningar 

under tiden, för att dokumentera detaljer och tankar som kom upp längst vägen (Kvale 

2006:147–149). Senare i resultatdelen presenteras resultaten från intervjuerna i en tematiserad 

följd, baserad på forskningsfrågorna och intervjupersonerna identifieras med ordningen; kön, 

ålder och yrkesbakgrund.  

 

4.3 Urval 
Enkäten exponerades för uppskattningsvis 300 personer och den distribuerades genom sociala 

medier. Således nåddes en population på ett enkelt och omfattande sätt. På grund av att 

enkäten spreds på sociala medier skedde ett slags snöbollsurval, enkäten delades vidare till 

vänners vänner. Detta gjorde det svårt att veta exakt hur många enkäten nådde (Trost 

2012:32). Elva dagar senare hade den besvarats av 99 personer. Det gav en svarsfrekvens på 

33 procent, vilket är en låg siffra och gör enkätundersökningen mindre representativ. Dock, 

anser Oates (2006) att detta räcker för att göra försiktiga generaliseringar, detta gör att 

enkätundersökningen väljs att användas i studien ändå. Den kan visa en viss riktning för hur 
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medvetenheten ser ut. Möjligtvis hade det varit till fördel att distribuera enkäten i 

pappersform till ett antal personer med olika bakgrunder, för att på så sätt nå en högre 

svarsfrekvens. Vidare var respondenterna mellan åldrarna 16 och 65. Hela 62 procent var 

mellan åldrarna 16-25 därefter var nio procent mellan åldrarna 26-35. Elva procent var mellan 

åldrarna 36-45 och 13 procent var i åldrarna 46-55. Slutligen fanns den sista åldersgruppen, 

56-65, representerad av fem procent. Av respondenterna var 60 procent studerande och 33,5 

procent anställda, resterande var egen företagare, pensionärer eller annat.  

 

Urvalet för de huvudsakliga djupintervjuerna bestod av dessa, redan nämnde, variablerna; 

ålder och bakgrund. För att nå personer som skiljdes åt beträffande de två variablerna 

användes en direkt förfrågan i den enkät som distribuerades. Genom förfrågan fanns ett mål 

att nå tio intervjupersoner, detta nåddes dock inte då det efter nio stycken genomförda 

intervjuer uppstod en mättnad på svar i relation till frågorna. Urvalsprocessen i 

djupintervjuerna genomfördes således på ett mer strategiskt tillvägagångssätt med 

intervjupersoner i olika åldrar och med olika bakgrund för att kunna jämföra dem (Trost 

2012:32–33).  

 

4.4 Analys och tolkning 
Det användes en traditionell bearbetningsmetod när djupintervjuerna tolkades. Transkribering 

gjordes av samtliga intervjuer. Nivån på transkriberingen var åt det enklare hållet, då det 

koncentrerades på vad som sades samtidigt som anteckningar fördes för hur intervjupersonen 

uttryckte sig i frågorna. För att förenkla tolkningsproceduren användes meningskoncentrering 

där intervjupersonernas uttalanden pressades samman i kortare versioner (Kvale 2006:174). 

För att vid kodningen av materialet från djupintervjuerna orientera sig lättare utvecklades 

också fem olika teman, efter hur Kvale (2006) beskriver meningskategorisering. Dessa teman 

utvecklades utifrån strukturen som användes i intervjuguiden. Detta gör att läsaren på ett 

enkelt sätt kan följa resultatet i relation till forskningsfrågorna.  

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliseringsbarhet  
Reliabiliteten kan uppnås genom att fyra variabler uppnås (Trost 2012:61). Kongruens 

uppnåddes troligtvis i vår studie genom att det fanns likhet mellan frågorna som avsåg att 

mäta samma sak. Frågorna höll genomgående samma tema och undersökte samma fenomen. 

Precisionsaspekten uppnåddes möjligtvis även den, då det för respondenten var lätt att fylla i 
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enkäten. Eftersom registreringen av svar från enkäten skedde automatiskt genom 

datorporgrammet blev registreringen och såldes också enkäten totalt objektiv. Slutligen fanns 

troligtvis också en konstans i enkätundersökningen, fenomenet som undersöktes hade inte 

påverkats eller ändrats under studiens gång.  

Vad det gäller validiteten innehöll enkäten frågor som avsåg att mäta det den skulle mäta. 

Frågorna var anpassade efter forskningsfrågorna, dock användes några frågor utöver dessa, i 

form av kön, ålder och bakgrund, dessa var relevanta för att det skulle vara möjligt att jämföra 

svar mellan exempelvis åldrar (Trost 2012:61–64). I fråga om reliabiliteten i metodvalet 

intervju är det svårt att se hur den ser ut, dock har studiens intervjuer försökt hålla 

reliabiliteten hög genom att ställa samma frågor i samma ordning, utifrån en intervjuguide. 

Frågorna utformades till att vara så öppna som möjligt för att främja mer diskussion, än korta 

och koncisa svar. En risk som dock finns i förfarandet av kvalitativa intervjuer är att frågorna 

kan bli ledande, vilket det i flera fall blev. Ledande frågor var, ibland, i intervjuerna 

nödvändiga, då ämnet tenderade att vara svårt för vissa intervjupersoner (Kvale 2006:145–

146). Intervjuerna undersökte vad de var avsedda att undersöka, vilket innebär att den 

troligtvis har en hög validitet (Kvale 2006:85). Forskningsfrågorna besvarades genom 

intervjufrågorna, dock fanns några frågor utöver dessa. Frågor som bevarade hur många 

timmar intervjupersonerna använde internet samt vad de använde internet till. Detta för att få 

en bakgrund om intervjupersonerna. En viktig del i kvalitativa studier är också att materialet 

går att generalisera. Studien har generaliserats analytiskt, vilket innebär att resultaten från 

intervjuerna kan ge en vägledning för vad som senare kan hända i en liknande situation. 

Studien jämförde intervjupersonernas situationer för att identifiera likheter och skillnader 

(Kvale 2006:210).  

	  

4.6 Etiska förhållningssätt  
I de två metoderna som genomfördes togs de forskningsetiska principerna i beaktning 

(Vetenskapsrådet 2014). Samtliga respondenter och intervjupersoner blev informerade om 

följande; att deras medverkan var helt frivillig, att de med sitt deltagande samtyckte att delta, 

att alla uppgifter hanteras konfidentiellt samt att allt innehåll deltagandet bidrog med enbart 

brukades för denna aktuella studie. Respondenterna blev varse denna information i samband 

med enkätundersökningen, och intervjupersonerna informerades om detta genom ett 

missivbrev de tog del av innan intervjun genomfördes.  
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5. Resultat och empirisk analys 
I det här kapitlet presenteras och analyseras enkätundersökningen samt vad djupintervjuerna 

givit för resultat, i relation till forskningsfrågorna. I slutet av kapitlet återges även resultatet 

från båda metoderna i en kortare sammanfattning. 

	  

5.1 Enkätundersökning 
När frågan om respondenterna kände sig övervakade i samhället ställdes, svarade 80 procent 

med svarsalternativen; ”inte alls”, ”ganska lite” eller ”lite”, övervakade i samhället. De 

resterade 20 procenten ansåg sig i stället ”mycket” eller ”ganska mycket” övervakade. Ingen 

av respondenterna svarade med svarsalternativet ”väldigt mycket”. Överlag känner sig inte 

respondenterna sig övervakade i samhället.  

 

 

 

 

Tillskillnad från hur respondenterna känner sig övervakade på samhället känner de sig mer 

övervakade på internet. Där känner sig över hälften av respondenterna, 55 procent, ”mycket”, 

”ganska mycket” eller ”väldigt mycket” övervakade. Resterande 45 procent känner sig dock 

mer eller mindre inte övervakade på internet och svarade då med svarsalternativen ”inte alls”, 

”ganska lite” eller ”lite”. Det här visar att många inte känner sig övervakade varken i 

samhället eller på internet.  

 

Tabell 1: Övervakade i samhället (i procent) 

N = 97 
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I princip hade alla respondenter stött på begreppet cookies när de surfar på internet. Det var 97 

procent som svarade ”ja” på frågan. Endast tre procent svarade ”nej” och har därmed aldrig 

stött på begreppet fast de befunnit sig på internet. Dessa tre procent tillhör de äldre 

ålderskategorierna.  

 

 

Ja#

Nej#

 

 

Efteråt ställdes frågan om de hade reflekterat kring vad cookies innebär när de stötte på det på 

internet. Nästan två tredjedelar av respondenterna svarade att de ”ibland” reflekterar kring vad 

cookies innebär, samtidigt som 17 procent ”aldrig” reflekterade kring innebörden. 23 procent 

menade dock att de, antingen, ”ofta” eller ”alltid” reflekterade kring det. Det här visar att 

Tabell 2: Övervakade på internet (i procent) 

Tabell 3: Stött på cookies (i procent) 

97 % 

3 % 

N = 95 

N = 95 
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internetanvändare är bekanta med cookies men att de inte konsekvent reflekterar kring vad 

cookies innebär.   

 

 

 
 

 

När frågan om respondenterna var bekanta med begreppet Big data svarade tre fjärdedelar 

”nej” och endast en fjärdedel svarade ”ja”. Av de som svarade ”ja” på frågan hade majoriteten 

sin yrkesbakgrund inom teknik och teknikindustri. 

 

 

Ja#

Nej#

 
 

93 procent av respondenterna är medvetna om att det samlas in data om dem på internet, de 

svarade alltså ”ja” på frågan. Detta är en hög siffra jämfört med hur ofta de reflekterar kring 

insamlingen genom cookies. Endast sju procent svarade ”nej” och var därmed inte alls 

medvetna om att det samlas in data om deras internetanvändning.  

 

 

Tabell 4: Reflekterat kring cookies (i procent) 

Tabell 5: Bekant med begreppet Big data (i procent) 

26 % 

74 % 

N = 94 

N = 93 
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5.2 Resultat intervjuer 
Resultaten från djupintervjuerna presenteras här i en följd baserat på hur intervjuerna 

genomförts. Tematiseringen utgör rubriker som; beteenden på internet, övervakning på 

internet, att stöta på cookies, insamling av data och framtidens datainsamling.  

 

5.2.1 Beteende på internet 
Hos intervjupersonerna varierade resultatet av internetanvändningen. Vissa ansåg sig använda 

internet en timme om dagen, samtidigt som andra använde internet upp mot 14 timmar om 

dagen. I denna fråga var det en stor skillnad mellan generationerna. Yngre användare 

spenderade betydligt mer tid på internet i jämförelse med äldre användare.  

 

På frågan om vad de lämnar ut om sig själva på internet, svarade majoriteten av 

intervjupersonerna att de främst lämnar ut konkret personlig information i form av 

exempelvis; kön, intressen, personnummer, adress etc. Det var endast tre intervjupersoner 

som nämnde att de lämnade ut information om hur de rör sig på internet, alltså kartläggningen 

av data. Dessa tre intervjupersoner var verksamma inom yrkeskategorin teknik och 

tekniskindustri. 

 

Vid frågan om det var någon information intervjupersonerna inte delade med sig av på 

internet nämnde flera av intervjupersonerna att de inte delade med sig av sitt kontonummer. 

Tabell 6: Medvetenhet om insamling av data (i procent) 

7 % 

93 % 

N = 95 



23 
	  

Dock, efter lite eftertanke ändrade de sina uppfattningar och berättade att de stundtals delade 

med sig av sitt kontonummer, men endast om det var en säker hemsida de besökt. Majoriteten 

av intervjupersonerna var försiktiga i samband med, exempelvis köp på internet, där 

kontouppgifter anges. Information utöver kontouppgifter var intervjupersonerna mindre 

oroliga att dela med sig av, exempelvis; personuppgifter, statusuppdateringar etc.  

 

”Men med kontonummer får man tänka sig för. Man betalar ju, det gör man. Men jag vill inte 

egentligen dela med mig av mina kontouppgifter” (kvinna, 46 år, hälsa- och sjukvård).  

 

På frågan om intervjupersonerna reflekterade kring insamlingen av data nämnde flera av dem 

att de reflekterar kring det, när de befinner sig på sidor de inte känner igen. 

 

”Tilliten till sidan bidrar till hur man tänker när man lämnar ut information. Besöker du en 

sida som du inte besökt innan kanske du funderar…” (kvinna, 21 år, kommunikation). 

 

Oftast i samband med köp, syns en tendens att den äldre generationen reflekterar i en högre 

utsträckning när de ska ange kontouppgifter. Detta syns inte lika tydligt hos den yngre 

generationen, där vissa inte alls reflekterar över insamlingen av data. 

 

”Ta vad ni vill - bara jag får det jag vill!” (man, 24 år, kommunikation). 

 

5.2.2 Övervakning på internet 
Frågan om hur övervakade intervjupersonerna känner sig i samhället ansåg majoriteten att de 

inte känner sig övervakade i samhället, men att de har en förståelse för att det sker. 

 

”(...) jag noterar kameror lite här och var som på offentliga platser, kollektivtrafiken osv. 

Känner inte något direkt obehag kring det, utan konstaterar mer att de finns.” (kvinna, 30 år, 

teknik och teknikindustri). 

 

Efter frågan om de kände sig övervakade på internet, gavs motsatta svar. Majoriteten av 

intervjupersonerna ansåg att de känner sig mer övervakade på internet än i samhället. Detta 

visar också enkätundersökningen på. I den ansåg majoriteten av respondenterna att de kände 

sig “ganska mycket” övervakade. De flesta nämnde att de uppfattade övervakningen oftast i 
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samband med att de såg personifierade annonser, exempelvis på Facebook. De berättade att de 

såg annonser innehållande produkter de redan sökt efter och tittat på. De flesta konstaterade 

att denna övervakning ofta hade med marknadsföring att göra. De var således medvetna om 

att det sparades information om dem på internet, vilket flera av intervjupersonerna tyckte var 

otäckt. De förstår inte hur insamlingen går till. 

 

“Man ser ju tydligt att det kommer upp reklam som är riktad direkt mot mig”. (man, 22 år, 

teknik och teknikindustri). 

 

“Allt som är beroende av tidigare steg jag gjort på internet får mig att känna mig 

övervakad.” (kvinna, 30 år, teknik och teknikindustri). 

 

Uppfattningar skiljer sig åt mellan intervjupersoner med olika yrkesbakgrunder. De 

intervjupersoner som hör hemma i yrkeskategorin teknik och teknikindustri visade större 

förståelse för hur och varför insamlingen av data sker. Samtidigt visade de intervjupersoner 

som tillhör andra yrkeskategorier en mindre förståelse för fenomenet. Ett par intervjupersoner 

kände sig inte alls övervakade på internet. 

 

“Har man ingenting brottsligt gjort, så känner jag mig inte övervakad.” (man, 49 år, 

material, konstruktion och tillverkning). 

 

En mindre fråga som ställdes till intervjupersonerna var om de någon gång stött på begreppet 

Big data. Majoriteten hade inte alls hört talas om begreppet, vilket även enkätundersökningen 

visade på. När de fick reflektera kring begreppet förklarade vissa Big data som; “han” eller 

“dem”. Intervjupersonerna gissade att Big data var en viss person eller ett företags server, som 

samlade in all data. 

 

“Nej, jag har aldrig hört talas om Big data. Men det skulle kunna vara en stor databas, är 

dock väldigt osäker.” (Kvinna, 22 år, ekonomi) 

 

5.2.3 Att stöta på cookies 
När frågan ställdes om intervjupersonerna hade stött på begreppet cookies, svarade samtliga 

ja. De angav att de stött på begreppet i samband med besök på flera olika typer av sidor och 
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då i form av något slags, “pop-up”-fönster. Frågan som följde var hur de agerade när de stötte 

på begreppet. Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de godkänner användningen av 

cookies, för att kunna använda sidan vidare. Dock utan någon närmare reflektion. 

 

“Jag godkänner och surfar vidare. Jag tänker inte på vad det är jag godkänner. Jag har 

aldrig tänkt på det. Men trodde att det var någon slags inställning.” ( Kvinna, 22 år, ekonomi) 

 

De flesta berättade att de inte gav någon närmare reflektion, de bara godkände och gick 

vidare. De uppmärksammade inte informationen och tog därför inte del av informationen om 

varför cookies används på den aktuella sidan. 

 

“(...) brukar bara trycka så att det försvinner, accepterar bara. Förstår inte att man 

godkänner cookies, utan att man snarare klickar bort rutan” (Kvinna, 22 år, humaniora) 

 

När frågor som undersöker om intervjupersonerna stött på cookies och hur de agerar när de 

stöter på det ställdes, följde frågor om de förstår innebörden av begreppet. Majoriteten säger 

att de inte vet vad cookies innebär utförligt. Intervjupersonerna kopplade cookies till 

annonsering, dock var det ingenting som intervjupersonerna kunde övertyga att de visste 

säkert, de kunde bara kunde gissa. 

 

“Jag tror att det är liknande reklam…” (Man, 22 år, teknik och tekniskindustri) 

 

5.2.4 Insamlingen av data 
Majoriteten av intervjupersonerna anser, rent spontant, att det är positivt med insamling av 

data. De anser att det, generellt, blir enklare att använda internet, det förenklar för dem som 

konsumenter. De anser att e-handeln blir enklare, exempelvis att de enkelt kan hitta personliga 

erbjudanden. Flera av intervjupersonerna relaterar således insamling av data med e-handel. De 

fick även reflektera kring vilka fördelar det fanns för företag. I denna fråga ansåg majoriteten 

att det blev enklare för företag att anpassa utbudet och nå sina kunder, informationen är alltså 

värdefull, ansåg de. 
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“För mig är det enklare om jag exempelvis ska köpa någonting, då kan de spara kortnummer 

så det blir enklare att köpa och så vidare. Det förenklar vardagen. Företag kan se vad jag 

som kund är intresserad av, så de vet hur de ska anpassa utbudet.” (man, 17 år, ekonomi). 

 

Ett par intervjupersoner lade i denna fråga till att insamlingen av data är mycket positiv när 

det gäller brottsbekämpning. 

 

Följdfrågan blev efter denna om det finns några nackdelar med insamlingen av data. 

Majoriteten ställde sig, som sagt, positiv till insamlingen av data i det hela, men att de ibland 

kände sig osäkra. Ibland var de rädda att informationen skulle läcka ut, samt att de funderade 

kring hur all data egentligen behandlas. Oron kring detta varierade beroende på vilka företag 

som i så fall samlade in data. 

 

“(...) i nuläget kanske det är ofarligt att ha mycket information om sig på nätet, men i 

framtiden?” (kvinna, 30 år, teknik och tekniskindustri). 

 

Den sammantagna uppfattningen intervjupersonerna gav var att de är relativt neutrala kring 

frågan om insamling av data. De har inte reflekterat mycket kring det, men när de tänkte efter 

och fick fundera en gång till, förstorades samtidigt oron. Förvånansvärt få intervjupersoner 

oroade sig i en större utsträckning kring insamlingen av data, de nämnde endast oro om data 

skulle hamna i fel händer. Ett par intervjupersoner ansåg att de inte kände någon oro alls för 

att de helt enkelt inte hade någonting att dölja.  

 

“Samtidigt tror jag också att de ligger i att det är för att jag inte har någonting att dölja. Jag 

kan inte ta ställning till om det är positivt eller negativt, för att jag inte känner att det 

påverkar mig så mycket.” (kvinna, 21 år, kommunikation.) 

 

Majoriteten av intervjupersonerna visade på en okunskap kring hur ingående personlig den 

data som de lämnar ifrån sig egentligen är. Flera trodde data var personifierad, vilket den i de 

flesta fall inte är. Data som samlas in i form av cookies innehåller, i princip, bara en IP-adress. 

De som samlar in data ser således inte direkta personuppgifter. 
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5.2.5 Framtidens datainsamling 
Den avslutande frågan som ställdes till intervjupersonerna var hur de trodde insamlingen av 

data och användningen av cookies skulle te sig i framtiden. Majoriteten ansåg här att det i 

framtiden kommer eskalera. ”Mer data kommer samlas in”, sa de flesta. Även när påståendet; 

om medvetenheten ökar - ökar även försiktigheten, ställdes, instämde majoriteten. Dock 

visade en av våra intervjupersoner på en djupare reflektion kring detta påstående. 

 

“Men jag tror att det kan bli ett problem om fler människor blir medvetna, människor 

kommer då störa sig på insamlingen, då kanske människor slutar använda internet.” (Man, 

22 år, teknik och tekniskindustri). 

 

På frågan övrigt nämnde flera av intervjupersonerna att de gärna vill veta mer om insamling 

och kartläggning av data. 

 
5.3 Empirisk analys	  
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten från studiens två metoder. 

Forskningsfrågorna diskuteras tillsammans med den teoretiska och begreppsliga 

referensramen.  

 

Syftet med studien var att undersöka om internetanvändare är medvetna om insamlingen och 

kartläggningen av data på internet, samt hur uppfattningarna och attityderna ser ut. De främsta 

resultaten studien visar är att internetanvändare faktiskt är medvetna om datainsamlingen, 

som sker genom cookies. Dock, reflekterar majoriteten inte mer ingående om vad cookies 

innebär. De tar inte del av vad cookies är eller varför cookies används. Det kan bero på allmän 

okunskap kring vad cookies faktiskt är och vad det används till. Ägaren eller innehavaren 

upplyser om användningen, dock väldigt otydligt i den meningen att ingen större information 

ges, om inte besökaren klickar sig vidare. Samtidigt har inte besökaren något intresse att läsa 

vad cookies innebär, istället läggs fokus på att navigera sig vidare. Hade kunskapen varit 

större hos internetanvändare hade möjligtvis också fler reflekterat kring användningen innan 

de godkänner.  

 

Intervjupersonerna ansåg sig uppfatta datainsamling genom annonsering och har då alltså 

främst uppfattat tredjeparts cookies. Internetanvändarna kopplade ihop datainsamling med att 

den genererar personifierade annonser. Samtidigt som dessa internetanvändare är medvetna 
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om insamlingen, visade studien att majoriteten av de inte har någon medvetenhet kring att 

data också kartläggs. Anledningarna till att internetanvändarna inte är medvetna om 

kartläggning kan bero på att den är så pass dold, att den inte syns för internetanvändaren. 

Sammantaget är attityderna kring insamlingen av data genom cookies positiva, de ansåg att 

det förenklade vardagen. Studien visar tendenser på att den positiva inställningen grundar sig i 

att de gillar att cookies förenklar vardagen, och godkänner därför cookies utan att vara 

kritiska. Samtidigt visade studien tendenser på oro inför vissa delar av insamlingen, och då 

främst inför var data lagras. Trots att de inte hade någon uppfattning om att kartläggningen 

sker, uppfattade de ändå att data lagras någonstans. I intervjuerna talades det, i frågan om Big 

Data, om att “någon” eller “han” var den som samlade in data. Möjligtvis känner sig 

intervjupersonerna underordnade någon slags makt. En makt som de inte vet vem eller vad det 

är, och därför uppstår oro.  

 

Liknande Foucaults (1975/2003) teorier om makt påminner insamlingen av data om ett 

maktförhållande. Makt är någonting som uppstår i relationen mellan två parter. Vilket det så 

även gör i händelser av insamling och kartläggning av data, där den ena parten innehar data 

om den andre. Makten i denna relation kan anses uppstå när data analyseras och kunskap 

utvinns, till fördel för den ena parten. Här kan man, som Castells (2010) menar, se data som 

en ny råvara. Stor tillgång av data kan bidra till en förstärkt makt, i relationen mellan parterna. 

Data kan ses som kunskap och kunskap är någonting som kan skapa makt. Den avgörande 

faktorn, när makt ska utvinnas genom kapital av data, är hur man bemästrar den. Som Boyd 

och Crawford (2012) påpekar, måste personen som besitter data också behärska att använda 

den på ett korrekt sätt, för att dra nytta av den.  

 

Foucault (1975/2003) menade att disciplin är något som bygger på makt, och att 

disciplinering är något som behövs för att ”bringa ordning i samhället”. Övervakningen är ett 

verktyg för makt och disciplin. Intervjupersonerna anser sig inte ha känslan av att vara 

övervakade i samhället, men att de är medvetna att det sker. Disciplinen finns således i 

samhället, via lagar och normer. Samtliga generationer som idag lever är uppvuxna i ett 

ordnat och disciplinerat samhälle och därför är disciplinen normaliserad. Till viss del sker 

också disciplinering på internet, lagar stadgas för att skapa ordning även där, då internet idag 

är en integrerad del av samhället. Dock, har inte disciplineringen kommit tillräckligt långt på 

internet, många brott som inte sker i samhället sker ändå där, exempelvis nedladdningar av 

musik. Trots detta anser sig intervjupersonerna mer övervakade på internet. Synen på 



29 
	  

övervakningen i samhället och på internet skiljer sig åt för våra intervjupersoner. I samhället 

uppfattar de att övervakningskameror finns för att förhindra att brott begås. Uppfattningen om 

övervakningen på internet associeras snarare till att företag samlar in information om vad 

besökaren gör, i ett kommersiellt syfte. Insamlingen av data skulle kunna ses, rent 

arkitektoniskt, som ett Panopticon. En övervakning som inte direkt syns, men som ständigt 

finns där. Liknande fångarna i ett Panopticon är även internetanvändarna medvetna om att de 

ständigt är övervakade, dock vet de inte av vem eller när. Till skillnad från Foucaults första 

del av teorin om panopticonismen (Foucault 1975/2003:210) är inte övervakningen på internet 

någon form av bestraffning, istället är det ett fenomen i ett mer kommersiellt syfte. Frågan är 

om den senare mer positiva sidan av panopticonismen är något som bör finnas även på 

internet, så som den gör i samhället. Ordning behövs även på internet då den, som sagt, är en 

stor integrerad del av samhället.  

 

Strukturerna före och efter internet introducerades skiljer sig åt. Precis som det visade sig i 

djupintervjuerna, anser även Castells (2010) att åsikter om internet skiljer sig åt mellan 

generationerna. Det är stor skillnad på att vara född i den digitala åldern och att var född före 

den. Under djupintervjuerna visa det sig även att både uppfattningen och attityderna kring 

insamlingen och kartläggningen av data, varierade mellan generationerna. Studien visar att det 

här grundar sig i att den yngre generationen anser sig ständigt vara uppkopplade mot internet, 

alltifrån när de lyssnar på musik till när de chattar. Den äldre generationen anser sig istället 

vara uppkopplade mot internet endast när de konkret surfar vid datorn eller telefonen. Även 

oron varierade mellan generationerna. Den äldre generationen reflekterar mer kring 

hanteringen av kontouppgifter när de exempelvis handlar på internet, samtidigt som den yngre 

är mer bekväm med det. Sammantaget känner den äldre generationen alltså att deras 

”informational” integritet är hotad när de lämnar ut uppgifter om sig själva på internet (van 

Djik 2006:113-114). De känner att de vill ha rätten att själva välja vem som ska se deras 

privata information och en oro finns att deras uppgifter ska hamna i fel händer Här visar sig 

skillnaderna mellan generationerna tydligt. Samband studien visar är att den äldre 

generationen värnar och reflekterar mer kring den personliga integriteten, vilket syns genom 

att de är mer försiktiga med vad de faktiskt delar med sig av på internet.  Den yngre 

generationen är såldes mer öppen med vad de delar med sig för information. Orsaken 

sambandet kan bero på är användning av internet, de som brukar internet i en mindre 

utsträckning visar sig vara mer oroliga och därför mer försiktiga med vilken information de 

delar med sig av, och vice versa. Det kan också ha en betydelse för om man är född i den 
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digitala åldern för hur man resonerar kring utlämnandet av information på internet. Den äldre 

generationen har behövt lära sig ett nytt och digitaliserat samhälle, något som den yngre 

generationen istället har vuxit upp i. Generationsskillnaderna kan leda till en förvirring i 

samhället (Castells 2010:69–72). Även Boyd och Marwick (2011) kunde i deras studie 

konstantera att åsikterna om integritet och vad internetanvändare delar med sig av på internet 

skiljs åt mellan generationerna. Vår studie visar även att det fanns skillnader i medvetenheten 

i relation till vilken yrkesbakgrund internetanvändaren har. De intervjupersoner som tillhör 

yrkeskategorin; teknik eller teknikindustri, besitter mer kunskap om insamlingen och 

kartläggningen av data, och är därmed medvetna i en högre utsträckning.   

	  

6. Diskussion 
Framväxten av Big data går snabbt, lika som internets framväxt gjort och fortfarande gör. 

Enorma mängder information genereras, i princip, från var och en av oss och nu på senare år 

har denna information verkligen utgjort ett värde. Informationen blir allt mer värdefull, dock 

inte den enskilde informationen utan istället det är de kvantitativa mängderna som idag är av 

betydelse. Googles tidigare verkställande direktör Eric Schmidt sa; “From the dawn of 

civilization until 2003, humankind generated five exabytes of data. Now we produce five 

exabytes every two days… and the pace is accelerating.” Av all data som varje minut samlas 

in analyseras bara en bråkdel av den, närmare bestämt endast 0,5 procent (Erwitt & Smolan 

2012). Nu är det en väldigt liten del som används och analyseras, men vad kommer hända i 

framtiden när det blir möjligt att analysera allt större mängder data? Mänskligheten blir allt 

mer intelligent (Boyd 2012), och tillgång till större mängder data hjälper oss på vägen. Idag 

kan analyser av stora mängder data i princip förutsäga vad som ska komma att ske veckor, 

månader eller år framåt i tiden. Hur konsumenter kommer bete sig och när nästa 

influensasäsong utlöses är bara små bitar av det som kan förutses. Information i form av data 

har således blivit en ny råvara (Castells 2010). Fördelarna med Big data är, som sagt, många. 

Frågetecken i många former kommer att kunna rätas ut, men med framgång kommer alltid 

också motgång. Data är enbart information, och någonting som försvinner i analysen av data 

är det mänskliga förnuftet. Analyser av data visar inte på någon direkt kausalitet, utan istället 

på rena korrelationer. Analyserna hjälper oss hitta genvägar, förbi orsak och verkan 

sambandet. Snedvridningar kan uppstå när generaliseringar om exempelvis stora populationer 

görs. Exempel som visar på denna konsekvens är ”Google Flu Trend”, en algoritm som skulle 
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förutspå nästa influensa, baserat på människors Google-sökningar. Felet som uppstod med 

denna algoritm var att förutsägelsen blev fel, på grund av att människor sökte på 

influensasymptom trots att de inte upplevde några. Detta bidrog till att denna algoritm 

förutspådde mer än dubbelt så många utbrott i jämförelse med vad US Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) senare kunde konstatera (Lazer, David et. al. 2014). Det här är 

bara ett exempel på fel och snedvridningar som kan ske. Ju mer data som ska komma att 

analyseras, kommer också troligtvis fler fel uppstå.  

Snedvridningar är inte den enda nackdelen med Big data. Inskränkningar på integriteten 

förekommer också när data oavbrutet samlas in. Att ständigt behöva vara indirekt övervakad 

genom, exempelvis cookies eller att data om hur man rör sig samlas in, drabbar integriteten 

och är således en kränkning av privatlivet. Som Tännsjö (2010) menar går det egentligen inte 

att välja att avstå det, rör man sig på internet blir man övervakad genom insamling och 

kartläggning av data. Här hotas framförallt de två senare typerna av integritet, van Djik (2012) 

identifierat, tydligt. Den relationella integriteten hotas på grund av spårning och kartläggning 

av internettrafik, genom cookies. Internetanvändaren kan inte välja att inte få sina relationer 

på internet övervakade och kartlagda, exempelvis så som sker i sociala medier där de kan 

kartlägga och identifiera dina närmsta relationer. Även den ”informational” integriteten blir 

hotad genom att internetanvändaren inte vet vem som får tillgång till den personliga 

informationen den delar med sig av. Det är idag svårt att inte vara en del utav det sociala livet 

på internet genom sociala medier, personer som väljer att avstå denna form av sociala 

gemenskap kan riskera att hamna utanför dagens samhälle.  

Medvetenheten om att data samlas in finns där, men okunskapen hos internetanvändaren är 

stor när frågan om vad data användes till kommer på tal. Intervjupersonerna förstod, som sagt, 

inte vem som skulle vilja veta vad de söker på, och spara den typen av information, i alla fall 

inte i någon större utsträckning. Företag, med intresse för information, kan idag samla stora 

mängder data om sina besökare utan att besökaren egentligen vet varför. Stora vinster finns 

för dem att generera när de tar hjälp av det Big data kan förutse, men vad händer med 

integriteten hos konsumenten när information ständigt samlas in. Kommer en konstruerad 

värld uppstå, där innehåll anpassas baserat på den enskildes behov? Big data har redan börjat 

visa tydliga resultat, men vad kommer det utmynna sig till i framtiden? Om vi idag kan 

förutse vad konsumenten vill köpa om ett år, kan vi kanske i framtiden kunna förutse vilket 

parti samma person ska komma att rösta på i nästa val? Även fast inte internetanvändaren idag 

är medveten om konsekvenserna av Big data i en större utsträckning, kanske det kommer 
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påverka samhället om bara några få år. Data som sparas idag lagras föralltid. Som Boyd 

(2012) säger; “The era of Big data has only just begun, but it is already important that we start 

questioning the assumptions, values, and biases of this new wave of research”, måste 

internetanvändare verkligen börja ifrågasätta vad utvecklingen som sker nu kommer betyda 

för framtiden.  

6.1 Framtida forskning 
Denna studie undersökte internetanvändares medvetenhet, uppfattning och attityder kring 

övervakning på internet. Viktigt att poängtera är att studien enbart fokuserat på 

internetanvändarnas förhållningssätt till insamling och kartläggning genom cookies. Det 

skulle vara intressant med vidare forskning i ett större och mer omfattande perspektiv, för att 

undersöka en större populations medvetenhet, uppfattning och attityder om övervakning. 

Eftersom denna typ av teknologi och användning är under utveckling behövs studier om hur 

det påverkar samhället i stort. Det vore även intressant att se vilka resultat som kan visas om 

ett par år. Kommer internetanvändare bli mer medvetna och därmed mer kritiska i sin 

användning av internet, eller vice versa?  
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Bilaga 1 
 

 

Tack för att Du vill delta i vår studie!  

 

Vi heter Samuel Hedberg och Natalie Åberg och vi studerar vid medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet på högskolan i Halmstad, och arbetar just nu med 

vår kandidatuppsats. Förhoppningen med denna intervju är att få möjlighet att studera hur Din 

medvetenhet - kring informationsinsamling och kartläggning på internet - ser ut.  

 

Vi följer självklart de forskningsetiska principerna som finns och därför vill vi passa på att 

poängtera att Din medverkan är helt frivillig och att Du kan avbryta ditt deltagande när du 

vill. Intervjun kommer att spelas in samtidigt som allt innehåll kommer hållas konfidentiellt 

och anonymt, och enbart brukas för denna aktuella studie.  

 

Vill du senare ta del av rapporten av forskningsprojektet kan du via www.diva-protal.org 

finna vår uppsats. Tveka inte att höra av dig vid övriga frågor eller funderingar kring studien. 

 

Tack på förhand. 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Samuel Hedberg 

Mail: samhed12@student.hh.se 

 

Natalie Åberg  

Mail: natabe12@student.hh.se 
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Bilaga 3  
 
Intervjuguide 
 
Frågor om internetanvändaren (intervjupersonen) 

• Hur många timmar per dag använder du internet? 
• Vad gör du på internet? 
• Vilken information lämnar du ut om dig själv på internet?  
• Är det någonting du inte delar med dig av på internet?  
• Har du någonsin reflekterat över den information du lämnar ut på internet?  

 

Inledande frågor  
I dagens samhälle övervakas vi på flertalet ställen i samhället. Debatten om övervakning har 
också växt sig större i och med internets framväxt. Därför har vi valt att göra en studie om 
övervakningssamhället för att där se hur medvetandet om insamlingen av information ser ut.  
 
Övervakning; Hur, var, varför, när 
 

• Känner du dig övervakad i samhället? (exempelvis via övervakningskameror) 
• På vilket sätt känner du dig övervakade på internet? 

o Kan du beskriva vart du känner dig övervakad på internet.  
o Vet du vart på internet det samlas in information om dig? 
o Kan du berätta när det samlas in information om dig på internet? 

 
Information har blivit en handelsvara och en viktig och betydande tillgång för företags 
framgång. En liten och idag väldigt brukbar del av fenomenet Big Data är cookies. Företag 
använder sig av cookies för att samla information om användarna på deras sajter för att i sin 
tur kartlägga våra beteenden på deras sajter för att maximera “vinster” osv.  
 
Big data  

• Har du hört talas om fenomenet Big Data? 
o Har du någon uppfattning om vad det är?  

 
Cookies 

• Har du stött på begreppet Cookies när du befinner dig på internet? 
o Vad gör du när du stöter på begreppet Cookies? 

§ Accepterar du och använder sidan vidare? 
§ Stänger du sidan? 
§ Struntar helt i det? 

• Har du någon uppfattning om vad Cookies är? 
o Alternativt: kan du berätta vad du tror att det är? 

 

Insamlingen: fördelar/nackdelar 
• Vad skulle det kunna finnas för fördelar med att samla in information och 

kartläggningen om användare på internet? 
• Kan det finnas några nackdelar med insamlingen av information och kartläggning på 

internet?  
• Ställer du dig positiv eller negativ kring insamling av data/kartläggning? 
• Vad tror du att det är för information som samlas in om dig?  
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o Vad används informationen till? (några tankar) 
 
Avslutningsfråga 
 

• Tror att det finns några faror med insamlingen av information på internet?  
• Framtiden?  

o Om medvetenheten skulle öka, skulle försiktigheten öka då, vad tror du? 
 
Slutfråga 

• Är det någonting annat du tänker på?  
• Någonting du vill lägga till? 
• Frågor? 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Samuel Hedberg och Natalie Åberg


