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Abstract
The aim of this study is to investigate whether IT users with a reasonable awareness of data
gathering, in the context of Big Data, perceive this data gathering as a threat to their privacy
and  if  they  take  steps  to  counteract  it.  Building  upon  previous  research,  such  steps  are
assumed to be either ”active” or ”passive”. Active measures serve to hide data or obscure its
contents  from those  who would  collect  it,  for  example  by using  a  VPN (Virtual  Private
Network) or fake aliases, while passive methods might consist of avoiding to speak out on
certain topics or seek out information that may be deemed suspicious. Based largely on the
Theory of Reasoned Action a theoretical model has been developed to investigate whether a
correlation  can  be seen  between beliefs  about  data  gathering  as  a  privacy threat  and the
intention to protect oneself from this threat. To this aim a survey was given to university
students at programmes closely related to IT, as they would likely have a good understanding
of the subject at hand and would be well equipped to answer the survey´s questions.

The results show that almost all of the respondents see Big Data related data gathering as a
threat to privacy and the majority see themselves likely, to varying degrees, to take measures
to protect themselves. The data shows a reasonable, though weak, correlation between this
view of data gathering as a privacy threat and the tendency towards self-protection. Further,
there is a clear preference towards active measures, though this may in part be a consequence
of  the  respondents'  aptitude  for  IT.  Further  research  should  be  done  to  investigate  the
prevalence of the view of data gathering as a privacy threat in society at large, and the extent
to  which  it  results  in  self-protective  behaviour  such as  self  censorship.  Additionally,  the
theoretical model developed for this study should be further developed and tested so that it
may be of use in future studies on data gathering and its effect on IT users.

Sammanfattning
Denna studie ämnar utreda om IT-användare med en viss medvetenhet om Big Data-relaterad
datainsamling ser denna som ett hot mot sin personliga integritet och om de då tar steg för att
skydda sig från detta hot. Baserat på tidigare forskning har två typer av integritetsskyddande
åtgärder identifierats:  ”aktiva” och ”passiva”. Aktiva åtgärder är sådana som syftar  till  att
dölja eller otydliggöra data för den som samlar in dem, exempelvis genom att använda en
VPN (Virtual Private Network) eller  falska alias, medan passiva åtgärder kan gå ut på att
undvika  att  uttala  sig  om vissa  saker  eller  söka  ut  information  om suspekta  ämnen.  En
teoretisk modell,  baserad till stor del på Theory of Reasoned Action, har utvecklats för att
undersöka om ett samband finns mellan övertygelser om datainsamling som integritetshot och
avsikten  att  skydda  sig  från  detta.  I  detta  syfte  har  en  enkätundersökning skickats  ut  till
studenter på universitetsprogram med stark IT-anknytning, då dessa antas ha en god förståelse
för undersökningens ämnesområde och bör vara väl rustade att svara på dess frågor.

Resultatet visar att nästan alla av respondenterna ser Big Data-relaterad datainsamling som ett
hot mot den personliga integriteten och de flesta kan se sig själva, till varierande grad, ta steg
för att skydda sig från detta hot. Man kan se en rimlig, om än svag, korrelation mellan denna
syn på datainsamling som integritetshot och avsikten gentemot integritetsskyddande beteende.
Vidare kan man se en klar preferens för aktiva åtgärder, vilket delvis kan ha att göra med
respondenternas  förmodade  höga  IT-kunnande.  Ett  område  för  framtida  forskning  är  hur
utbredd  synen  på  datainsamling  som  integritetshot  är  i  samhället  i  stort  och  i  vilken
omfattning den ger upphov till integritetsskyddande beteende såsom självcensur. Däröver bör
den teoretiska modell som utvecklats för denna studie ytterligare förbättras och testas, så att
den kan användas som ett verktyg i vidare forskning kring datainsamling och dess inverkan på
IT-användare.

Nyckelord: Informatik,  datainsamling,  personlig integritet,  Big Data,  Theory of Reasoned
Action, TRA, chilling effects.
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1. Introduktion

I fokus för denna studie ligger Big Data-relaterad datainsamling och människors beteende till
följd av vetskapen om denna, i synnerhet huruvida datainsamlingen upplevs som ett hot mot
den personliga integriteten och vilka åtgärder  detta leder människor  att  ta. Ämnesområdet
innefattar Big Data och informationsteknologi, men även till viss mån beteendevetenskap.

1.1. Bakgrund
Big Data är något som har fått mycket uppmärksamhet på senare år på grund av de stora
möjligheter det erbjuder som ett kraftfullt redskap för insamling, hantering och analys av data.
Något  som  till  stor  del  ligger  till  grund  för  denna  utveckling  är  de  massiva  mängder
information som genereras i och med människans användning av informationssystem, inte
minst genom Web 2.0 och sociala medier vilka gör oss till aktiva medskapare av innehållet på
Internet. Big Data utgörs dock av fler typer av information än vad människor lägger ut på
Facebook och andra sociala plattformar – en av de egenskaper som med rätta lyfts upp som
grundläggande för Big Data är dess stora mångfald av olika datatyper och källor (Rodríguez-
Mazahua et al., 2016). Det kan exempelvis handla om personuppgifter som lagras i samband
med e-handel, spårning av webbtrafik via reklamnätverk, signaler från våra mobiltelefoners
GPS-chip, med mycket mera (Alexandru, A., Alexandru, C., Coardos & Tudora, 2016).

Insamling och försäljning av information om privatpersoner har blivit en egen industri,  en
industri  som  enligt  amerikanska  Federal  Trade  Commission  (2014)  är  i  stort  behov  av
transparens. De menar även att en stor del av de data som s.k. data brokers, eller datamäklare
på svenska, handlar med inte är rådata såsom namn, adresser, ålder o.s.v., utan information
som man helt enkelt antar baserat på de data man har. Exempelvis kan man utläsa att någon är
intresserad av teknik på grund av att de har en viss tidningsprenumeration. Sådana analyser
kan  bland  annat  användas  för  s.k.  riktad  marknadsföring,  där  Internetanvändare  blir
presenterade reklam som valts ut baserat på sina tidigare aktiviteter och sökvanor på nätet. Att
med hjälp av Big Data profilera människor i marknadsföringssyfte är dock inte gränsen för
teknikens möjligheter; i Kina planerar man att sjösätta ett system för ”social kredit”, där varje
invånare får  ett  visst  kreditvärde baserat  på den information  som samlas  in  om dem i en
nationell  databas  (Hatton,  2015).  Dessa  är  data  rörande  deras  finanser,  eventuella  trafik-
överträdelser och akademiska prestationer, men även data som rör deras köpvanor och livsstil.
Man menar att den sociala krediten tjänar som ett mått på en människas trovärdighet och kan
göra det svårare för bedragare att begå brott och samtidigt belöna sådana medborgare som
sköter  sig,  såsom genom rabatter  och förmåner.  Hatton varnar  dock för att  dåliga sociala
kreditvärden kan göra livet svårare även för någon utan onda avsikter, exempelvis genom att
de får det svårare att ta lån. Ett flertal pilotprojekt har redan startats av privata aktörer på
uppdrag av den kinesiska regeringen, med målet att  de år 2020 ska ersättas av ett statligt
system med obligatoriskt deltagande för alla medborgare.

Eftersom mycket av den information som samlas in och hanteras med Big Data-ramverk rör
personuppgifter eller andra potentiellt  känsliga uppgifter, är det av stor vikt att  insamling,
lagring  och hantering  av data  sker  på ett  säkert  och  etiskt  riktigt  sätt.  Tyvärr  finns  stora
problem med hur sådana uppgifter hanteras, inte minst på grund av att Big Data till sin natur
gör det nästintill omöjligt att upptäcka, sålla bort, kryptera och anonymisera dem, dessutom
sprids de ofta snabbt vidare till samarbetspartners och lagringstjänster (Arora, Kumar, Johri &
Das, 2016; Ye et al., 2016). Ytterligare ett problem är att vissa filformat, såsom bild-, video-
och ljudfiler, kan vara speciellt svåra att kontrollera för potentiellt känslig information (Puri &
Haritha, 2016). Även möjligheten att korsreferera data från olika källor innebär att känsliga
uppgifter  kan  läsas  ut,  trots  att  dessa  data  i  sig  kanske  inte  vore  problematiska  ur
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integritetssynpunkt.  Ett  exempel  är  då  America  Online  offentliggjorde  data  relaterade  till
webbsökningar, som hade rensats på användarnas ID:n och IP-adresser; trots detta lyckades
man genom korsreferering med andra datakällor återidentifiera många av användarna inom
loppet av några dagar (Basso, Matsunaga, Moraes & Antunes, 2016).

I tillägg till problemen med att hålla Big Data rent från potentiellt känsliga uppgifter finns
säkerhetsrelaterade  problem  med  de  ramverk  som  används.  Terzi,  D.S.,  Terzi,  R.  och
Sagiroglu (2015) menar att traditionella säkerhetsåtgärder inte räcker till för Big Data och att
beprövade  metoder  som  kryptering,  åtkomsträttigheter  och  brandväggar  är  otillräckliga,
medan  nyutvecklade  tekniker  kan  ha  hittills  okända  svagheter  och  bakdörrar.  Än  mer
allvarligt är att utvecklingen av Big Data-systemen till stor del verkar ha präglats av bristande
säkerhetstänk.  Exempelvis  var  ett  av  huvudverktygen,  Hadoop,  menat  att  användas  i
”pålitliga” miljöer och designades därför inte med säkerhet i åtanke (Terzi et al., 2015). Även
MapReduce, ett annat grundläggande verktyg, saknar tillfredsställande säkerhetsmekanismer,
vilket  enligt  Al-Aqeeli  och  Alnifie  (2015)  är  speciellt  oroande  då  det  ofta  används  i
molnmiljö.  Enligt  Ye et  al.  (2016)  gör  det  stora  värdet  i  Big  Data  tillsammans  med  det
bristande säkerhetstänket dessa verktyg till mycket attraktiva mål för illvilliga hackare.

1.2. Problemformulering
De integritetsrelaterade problemen i Big Data är många och svåra att handskas med på ett
effektivt sätt. Det finns fog att ifrågasätta hur etiskt försvarbart det är att i så stor omfattning
samla in information som man inte kan rensa på potentiellt känsliga uppgifter för att sedan
sprida,  lagra  och  bearbeta  dessa  med  tekniska  ramverk  som  lider  av  allvarliga
säkerhetsbrister. I tillägg till  detta finns även risk för vårdslös hantering av data samt rena
övergrepp  och  datamissbruk;  exempelvis  är  GPS-signaler  från  mobiltelefoner  ett  mycket
användbart  verktyg  för  att,  tillsammans  med  andra  typer  av  data,  i  realtid  kartlägga
rörelsemönster hos utvalda segment av befolkningen (Taylor, 2015). Detta öppnar å ena sidan
för stora möjligheter i forskning kring bl.a. epidemier och krisberedskap, men kan även vara
ett  kraftfullt  verktyg  för  förtryck.  Det  står  dock  även klart  att  frågan  om den personliga
integritetens  och  privatlivets  plats  i  dagens  informationssamhälle  blir  alltmer  uppmärk-
sammad. I populärkulturen syns bland annat exempel som den nyligen filmatiserade romanen
The  Circle (Eggers,  2013),  som  vittnar  om  farorna  i  att  bygga  en  affärsmodell  kring
datainsamling på bekostnad av den privata sfären. Ytterligare ett exempel är den prisbelönade
(BBC,  2012)  TV-serien  Black  Mirror (Brooker,  2011),  som  uppmärksammats  för  sina
stundom profetiska avsnitt om riskerna med vår relation till IT och sociala medier (Kopito,
2017). De populärkulturella skildringarna av problematiken kring informationssäkerhet och
personlig integritet i en ständigt uppkopplad tillvaro speglar en utbredd oro över dessa frågor.
En färsk undersökning utförd av Mozilla (n.d.) visar exempelvis att ca en tredjedel av 30 000
tillfrågade  Internetanvändare  känner  att  de  inte  har  någon  kontroll  över  sin  personliga
information på nätet och att en stor majoritet anser sig sakna kunskaper om hur man skyddar
sig själv online.

Det finns belägg för att människor som saknar tillit till datainsamling  aktivt tar steg för att
motverka denna, exempelvis genom att förfalska de data som samlas in (Wang & Yu, 2015).
Det finns även studier som pekar på att sådana steg, när datainsamling sätts i relation till
övervakning, kan ta sig uttryck i mer  passiva självreglerande beteenden såsom självcensur
(Thøis Madsen & Verhoeven, 2016) eller  att  man avstår från att  söka ut viss  information
(Penney, 2016). Man behöver inte känna till begrepp som ”Big Data” eller ”datamäklare” för
att ha ett hum om att mycket av det man gör med digital anknytning genererar information
som lagras och hanteras utom ens eget räckhåll  och frågan är om brist på tillit  till  denna
hantering i stor utsträckning leder människor till att ta steg – såväl aktiva som passiva – för att
skydda  sin  personliga  integritet.  Om  Big  Data-relaterad  informationsinsamling  gör  att
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människor  känner  sig  tvungna att  övervaka sig själva i  sin interaktion  med informations-
system är det av största vikt att identifiera och utforska dessa tendenser.

1.3. Syfte och forskningsfrågor
Studien  syftar  till  att  redogöra  för  om  Big  Data-relaterad  datainsamling  leder  till
integritetsskyddande  beteende.  Ett  delsyfte  är  att  bidra  med  en  teoretisk  modell  som kan
användas i framtida studier inom samma ämnesområde. Forskningsfrågorna lyder:

• Är studenter inom IT-inriktade områden som ser datainsamling som ett hot mot sin
personliga integritet även benägna att vidta åtgärder för att skydda sig från detta hot?

• Hur ser fördelningen ut mellan aktiva och passiva integritetsskyddande åtgärder?

1.4 Avgränsningar
Problematiken kring datainsamling och personlig integritet är något som rör samhället i stort
och det hade varit intressant att rikta studien mot folk i största allmänhet. Begränsningen till
studenter  inom  IT-inriktade  områden  är  delvis  en  konsekvens  av  studiens  omfång  och
tidsram, men även det relativt tekniskt invecklade problemområdet; detta val diskuteras mer
grundligt i 4.3.2. Population, urval och bortfall.

1.5. Disposition
Nedan följer en översikt över uppsatsens olika delar.

Kap. 1: Introduktion
En introduktion till  studiens ämnes- och problemområde. Här presenteras det syfte och de
problemställningar som kommer leda vägen till ett slutligt resultat.

Kap. 2: Relaterad forskning
Tidigare studier konsulteras här för att ge ytterligare kontext till  två centrala begrepp: Big
Data och integritetsskyddande beteende.

Kap. 3: Teori
Här görs en genomgång av studiens teoretiska grund, d.v.s. den teoretiska modell som tagits
fram samt det ramverk den är baserad på.

Kap. 4: Metod
Förutom  framtagandet  av  en  teoretisk  modell  har  arbetet  även  innefattat  en  enkät-
undersökning. I metodkapitlet redogörs för hur detta gått till, samt hur etiska överväganden
har spelat in på tillvägagångssättet.

Kap. 5: Resultat och analys
Enkätundersökningens resultat presenteras, tillsammans med analytiska observationer.

Kap. 6: Diskussion
I detta kapitel förs en diskussion om enkätundersökningens fynd och hur dessa relaterar till
den teoretiska grunden och tidigare forskning. Här förs även en diskussion om den metod som
använts.

Kap. 7: Slutsatser och framtida forskning
Studiens resultat sammanfattas kort och forskningsfrågorna besvaras, tillsammans med några
rekommendationer om framtida forskningsinriktningar.

Kap. 8: Referenser
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En förteckning över de texter som refererats till genom uppsatsens gång.

Bilaga 1: Enkät
I denna bilaga presenteras den enkät som användes för enkätundersökningen.
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2. Relaterad forskning

I studiet av datainsamling relaterad till Big Data är det viktigt att vara på det klara med vad
detta begrepp innebär; det rör sig trots allt om ett mycket stort och komplext område med
något  diffusa  gränser.  Nedan  ges  en  översiktlig  genomgång  baserad  på  tidigare  studier  i
ämnet,  därefter  ges  även  en  kortare  introduktion  till  vad  som  i  denna  studie  benämns
integritetsskyddande åtgärder.

2.1. Big Data
Big  Data  har  blivit  ett  alltmer  aktuellt  ämne  på  senare  år,  då  det  med  mycket  stora
datamängder  även  kommer  mycket  stora  möjligheter.  Begreppet  refererar  inte  bara  till
datamängderna i  sig,  utan även till  teknologin som utvecklats  för att  kunna hantera dem;
något som utmärker Big Data är just att det rör sig om sådana informationsflöden som inte går
att hantera med traditionella databassystem. Redan år 2001 myntades det som kom att kallas
de tre V:na, tre karakteristika som utmärker datamängder av denna sort: volume, variety och
velocity (Laney, 2001). Laney menade att dessa är datamängder av en enorm storlek, att det
rör sig om data från varierade källor och i olika format, samt att de genereras och hanteras i
mycket höga hastigheter. En av de främsta anledningarna till att traditionella databaslösningar
inte räcker till är att de förlitar sig på att data kan lagras i tydliga strukturer och i mer eller
mindre  homogena  format,  medan  den  genomsyrande  variationen  i  Big  Data  resulterar  i
ostrukturerade data och en stor mångfald av olika datatyper.

Förutom de tre ursprungliga V:na har man i forskning kring Big Data genom åren fyllt på med
ytterligare ett antal V:n för att beskriva dess essentiella egenskaper. Dessa innefattar:  value,
veracity, variability (ej att förväxlas med variety), viscosity, virality och visualization (Puri &
Haritha, 2016; Alexandru et al., 2016). Sammantaget syftar detta på att Big Data har stort
värde, att sanningsenlighet i insamlade data är av stor vikt, att data kan vara mycket tvetydiga,
att  det  kan  finnas  ett  visst  motstånd  i  informationsflödena  (t.ex.  i  form av regelverk  för
affärsverksamhet), att data sprids mycket snabbt mellan olika parter, samt att visualisering är
ett  av  de  främsta  medlen  för  att  förstå  och  analysera  dessa  datamängder.  Alla  dessa
egenskaper har frammanat utvecklingen av nya metoder, verktyg och ramverk för att hantera
data. Ett av dem är Hadoop, ett öppen källkod-projekt som körs på distribuerade datakluster
och fungerar som en plattform för att smidigt koppla samman olika verktyg i Big Data-kedjan
(Alexandru et al., 2016). Sådana verktyg innefattar olika typer av (oftast NoSQL-baserade)
databassystem  såsom  HBase;  bibliotek  som  Mahout,  vilket  innehåller  algoritmer  för
datautvinning  och  maskininlärning;  Hive,  vilket  låter  användaren  hantera  och  göra  SQL-
liknande  sökningar  i  stora  datamängder;  MapReduce,  ett  ramverk  för  distribuerad  data-
bearbetning; samt HDFS, det filsystem som ligger till grund för Hadoopplattformen. Andra
vanliga inslag är verktyg för analysering och visualisering av data.

Användningsområdena för Big Data är  lika mångfaldiga  som de olika typer  av data  som
samlas  in  och  tekniken  används  inom  allt  från  sjukvård,  utbildning  och  forskning  till
krisberedskap och kommersiell  verksamhet.  Genom att  exempelvis samla in och analysera
demografisk information och GPS-data från mobiltelefoner kan man kartlägga och prognos-
tisera  så  skilda  saker  som kommersiell  aktivitet,  spridning  av  virus  och  utbredningen  av
slumområden (Bajaj  & Johari,  2016; Menon & Hegde, 2015; Agryzkov et  al.,  2015).  Att
kunna  göra  träffsäkra  prognoser  är  just  en  av  de  stora  styrkorna  hos  Big  Data,  vilket  i
synnerhet har gjort det till ett mycket attraktivt verktyg för marknadsföring. Genom att samla
in data om människor, eller köpa redan insamlad data från datamäklare, kan man analysera
denna för att  hitta  potentiella  kunder.  Ett  exempel  på detta är  ett  uppmärksammat  fall  av
riktad marknadsföring då varuhuskedjan Target skickade kuponger för barnartiklar hem till en
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tonåring vars sökhistorik antydde att hon var gravid (Bajaj & Johari, 2016). Detta ledde till att
faktumet uppdagades för hennes familj, som ännu inte visste om det; Bajaj och Johari pekar
på att liknande situationer kan uppstå i andra fall där människor döljer känslig information om
sig själva, såsom sjukdomar eller sexuell läggning.

2.2. Integritetsskyddande åtgärder
När människor upplever datainsamling som något negativt, vare sig det gäller en brist på tillit
till de som samlar in och hanterar informationen eller på grund av att de inte vill förknippas
med vissa åsikter eller värderingar, kan de ta steg för att skydda sig från denna insamling.
Detta kan ta sig uttryck på olika sätt men man kan ofta dela in dem i två kategorier: aktiva och
passiva åtgärder. Människor kan ta aktiva steg för att förhindra (eller åtminstone begränsa) att
sanningsenlig information samlas in om dem genom att dölja eller förfalska informationen. I
Kina,  där förtroende för datainsamling är ”krisartat”  låg,  förekommer exempelvis  att  man
registrerar ett extra telefonnummer endast i syfte att kunna uppge detta istället för det man
faktiskt  använder  (Wang  &  Yu,  2015).  Andra  alternativ  är  att  använda  tjänster  såsom
Sockpuppet  och  MaskMe  för  att  förfalska  de  uppgifter  som  samlas  in  (Mehmood,
Natgunanathan,  Xiang,  Hua & Guo,  2016),  eller  att  kryptera  och dölja  sin  nätverkstrafik
genom att använda VPN-tjänster eller TOR. Detta är speciellt användbart om man oroar sig
för massövervakning och censur eller om man känner brist på tillit till sin Internetleverantör
eller de webbplatser man besöker (The Tor Project, n.d.). En ovilja att låta information samlas
in som i värsta  fall  kan leda till  negativa konsekvenser  kan dock även resultera  i  sådana
åtgärder som är av en mer  passiv natur. I dessa fall väljer man inte att dölja eller förfalska
information, utan låter helt enkelt inte informationen skapas till att börja med. Detta beteende
kan ta sig former som självcensur, eller att man undviker att förknippas med vissa ämnen eller
åsikter (Thøis Madsen & Verhoeven, 2016). Ett exempel som tyder på detta är att visningar
av  terrorismrelaterade  Wikipediaartiklar  minskade  märkbart  i  samband  med  Edward
Snowdens avslöjanden om den Amerikanska massövervakningsapparaten (Penney, 2016). 
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3. Teori

Den teoretiska grunden till denna studie bygger till stor del på Fishbeins och Ajzens Theory
of Reasoned action (TRA), vilken kommer att beskrivas i detta kapitel. Därefter beskrivs även
den teoretiska modell som utvecklats med TRA som grund, för att användas som ett verktyg i
studiet av kopplingen mellan datainsamling och integritetsskyddande beteende.

3.1. Theory of Reasoned Action
Kopplingen mellan attityd och beteende har varit av intresse för forskare sedan 1800-talet,
men det  var  först  på 1960-talet  som man började man få  en konkret  bild  av relationerna
mellan attityder, sociala influenser och beteende (Al-Suqri & Al-Kharusi, 2015). Många av de
stora framsteg som gjordes vid denna tid kan attribueras till Martin Fishbein och Icek Ajzen
som utvecklade Theory of Reasoned Action. Detta är en teoretisk modell som varit mycket
inflytelserik  i  beteendevetenskaplig  forskning  och  även  utgjort  ett  mycket  användbart
teoretiskt  ramverk  i  andra  fält  (Al-Suqri  & Al-Kharusi,  2015);  exempelvis  ligger  den  till
grund för den inom informatiken välkända Technology Acceptance Model (Chuttur, 2009).

Enligt TRA beror mänskligt handlande på avsikter, vilka i sin tur beror på personliga attityder
och subjektiva normer.  En av styrkorna hos TRA var just att  den inkluderade den sociala
aspekten, ”subjektiva normer”, men även att man gjorde skillnad på attityder gentemot ett
objekt och attityder gentemot att utföra en handling relaterad till ett objekt (Al-Suqri & Al-
Kharusi, 2015). En svaghet är dock att modellen inte tar i åtanke sådana faktorer som kan
utgöra ett hinder i utförandet av en handling, oavsett personens attityd gentemot handlingen;
Al-Suqri  och  Al-Kharusi  nämner  exempelvis  avsaknad  av  möjligheter,  resurser  eller
färdigheter.  Denna  bristfällighet  ledde  till  att  Fishbein  och  Ajzen  utvecklade  sin  modell
genom att lägga till en variabel för upplevd kontroll, d.v.s. individens uppfattning om sin egen
förmåga att utföra handlingen. Denna utökade variant av TRA fick namnet Theory of Planned
Behaviour  och  har  liksom TRA  fått  mycket  stort  genomslag  i  forskning  kring  beteende
(Armitage & Conner, 2001).

Theory of Reasoned Action bygger på ett antal koncept som tillsammans bildar den modell
(Fig. 1) som förklarar mänskligt handlande: övertygelser, attityd, subjektiva normer, avsikter,
samt beteende. Dessa kommer att beskrivas härnedan.

3.1.1. Övertygelser

Med övertygelser syftar man på vad en person tror sig veta om någonting  – Fishbein och
Ajzen (1975) beskriver det som en koppling mellan ett objekt och ett attribut. Exempelvis
utgör  en  övertygelse  om  att  Ryssland  är  en  totalitär  stat  en  koppling  mellan  objektet
”Ryssland” och attributet ”totalitär stat”. För att mäta övertygelsens styrka kan man använda

Fig. 1: TRA, efter förlaga i Fishbein och Ajzen (1975).
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sig av en metod där man låter en respondent uppskatta sannolikheten hos ett samband mellan
objekt och attribut; till vilken grad (på t.ex. skalan 1–5) är Ryssland en totalitär stat?

3.1.2. Attityd

Attityd  var  enligt  Fishbein  och  Ajzen  (1975)  ett  populärt  forskningsområde  inom
socialpsykologin på 1960- och 70-talet, men det var även ett ganska problematiskt område att
forska i. Olika studier lade olika värden i begreppet och en mycket stor mängd metoder för att
mäta attityd var i användning. Olika metoder gav ofta vitt skilda resultat även om man utgick
från samma data. Av dessa anledningar är det viktigt att vara tydlig med hur man definierar
attityd och andra begrepp som är relevanta för studien; Fishbeins och Ajzens syn på attityd är
att det är något som kan mätas på en skala för hur man känslomässigt värderar någonting,
d.v.s. en koppling mellan ett objekt (ett beteende räknas som objekt) och en värdering såsom
”bra/dåligt”.  Attityden uppkommer som en konsekvens av personens övertygelser gällande
objektet.

3.1.3. Subjektiva normer

Ett  centralt  begrepp i  TRA är subjektiva normer,  som liksom attityd  är en produkt av en
persons övertygelser (Fishbein & Ajzen, 1975). I detta fall handlar det om övertygelser om
samhällets normativa hållningar gentemot ett visst beteende eller en viss handling – personens
subjektiva  uppfattning  om dessa normer  spelar  in  på dennes avsikt  att  utföra handlingen.
Samtidigt som subjektiva normer är en av TRAs grundpelare är det dock även en komplex
och svåranalyserad aspekt som av flera forskare ansetts vara modellens svagaste beståndsdel,
dock kan detta ha berott på att man använt undermåliga mätmetoder (Armitage & Conner,
2001).

3.1.4. Avsikter

Avsikt kan enligt Fishbein och Ajzen (1975) på sätt och vis ses som en typ av övertygelse, där
en viss handling är attributet och en person utgör objektet. De menar att man därför kan mäta
avsikters styrka på samma sätt som övertygelsers, genom att använda sig av sannolikhets-
uppskattningar. I det här fallet handlar det om att låta en respondent uppskatta sannolikheten
att  den skulle  utföra en handling – en hög sannolikhet  tyder  på en stark avsikt  att  utföra
handlingen. Viktigt att poängtera är att det rör sig om en subjektiv snarare än någon form av
objektiv bedömning, eftersom respondenten själv gör sannolikhetsuppskattningen.

Fig. 2: Övertygelse: en relation mellan ett objekt och ett 
attribut.

Fig. 3: Attityd: en persons känslomässiga värdering av ett 
objekt.
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3.1.5. Beteende

Fishbein  och Ajzen (1975) gör  i  sin  modell  skillnad  på  avsikt  (behavioral  intention)  och
faktiskt  beteende  (behavior).  De  menar  att  det  är  viktigt  att  vara  medveten  om  att  en
respondents svar på en enkät eller intervjufrågor inte ska ses som bevis på faktiskt beteende,
utan  som  indikationer  på  respondentens  attityder,  övertygelser  och  avsikter.  Kategorin
”beteende”  refererar  alltså  endast  till  observerbara  handlingar  och  inte  till  någon  typ  av
subjektiva bedömningar.

3.2. Framtagen modell
Enligt Al-Suqri och Al-Kharusi (2015) är en av TRAs stora fördelar att den bidrar med ett
ramverk som kan anpassas för en mängd olika forskningssyften. Det är i denna kapacitet TRA
bidrar till den här studien, då jag har byggt min egen teoretiska modell på byggstenar från
Theory  of  Reasoned  Action.  Fishbeins  och  Ajzens  modell  har  sedan 1970-talet  visat  sig
pålitlig när det kommer till att förklara och prognostisera beteende utifrån dessa byggstenar
och den ovan nämnda Technology Acceptance Model är bevis på att teorin framgångsrikt kan
anpassas  till  informatiksammanhang.  Av  dessa  anledningar  anser  jag  att  detta  teoretiska
ramverk utgör en bra grund att stå på i denna undersökning om integritetsskyddande beteende
i IT-användning.

Anledningen till att Theory of Reasoned Action använts som grund snarare än den utökade
varianten Theory of Planned Behaviour (TPB) är att den senare lämpar sig för situationer där
ett beteende rimligtvis kan påverkas av förhindrande omständigheter (Armitage & Connor,
2001), d.v.s. där individen i fråga känner sig begränsad i sin förmåga att utföra en handling
(man upplever en låg ”subjektiv kontroll”). Eftersom den här studien rör ett brett spektrum av
handlingar, från passiva till aktiva och av olika svårighetsgrad, anser jag att den subjektiva
kontrollen  är  en  relativt  obetydlig  faktor;  om  man  inte  känner  sig  redo  för  de  aktiva
åtgärderna finns de passiva att tillgå. Den subjektiva kontrollen kan möjligtvis ha en inverkan
på vilken typ av integritetsskyddande handling som en person kan vilja ta, främst i förhållande
till aktiva åtgärder (t.ex. kan det vara svårt att veta vilken VPN-tjänst man bör välja, eller så
står finansiella hinder i vägen) och skulle mycket väl kunna ha en plats i en utökad variant av
framtagen modell.

En aspekt av TRA som utelämnats i min egen modell är subjektiva normer. Även om denna
parameter har en bevisad betydelse i Fishbeins och Ajzens modell har den visat sig vara av en
mycket komplex art och det är svårt att veta exakt vilka processer som ligger till grund för de
subjektiva normernas inflytande (Guo & Feng, 2012). Enligt Armitage och Connor (2001) har
metaanalyser av TRA pekat ut denna parameter som modellens svagaste beståndsdel och har
därför helt lagts åt sidan i ett flertal  studier. I tillägg till  dess komplexa och svårförstådda
natur anser jag att denna parameter är av en underordnad betydelse i den här studien; det
beteende studien kretsar kring – integritetsskyddande åtgärder i IT-användning – är något som
oftast sker utan insyn från andra och eventuella normer kring beteendet bör därmed inte spela
någon betydande roll. Att ett flertal tidigare studier valt att lämna ute norm-aspekten tyder på
att den inte har en avgörande betydelse som indikator av attityd. Den normativa aspekten kan
dock ha en betydelse för vid vilka tillfällen man väljer att vidta integritetsskyddande åtgärder
och skulle liksom subjektiv kontroll kunna ha en plats i en utökad modell.

Fig. 4: Avsikt: sannolikheten att en person utför en handling.
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Min egen modell (Fig. 2) bygger på TRAs antagande att ett beteende kommer som en följd av
en avsikt, vilket är en konsekvens av en attityd vilken i sin tur bygger på vissa övertygelser
(Fishbein & Ajzen, 1975). Hur de olika koncepten passas in i  framtagen modell  förklaras
nedan.

3.2.1. Övertygelser

I TRA figurerar två huvudsakliga typer av övertygelser: sådana som ger upphov till en attityd
gentemot en handling (främst konsekvenser av handlingen) samt övertygelser om eventuella
normer kring beteendet (Fishbein & Ajzen, 1975). Jag har redan behandlat varför jag valt att
utelämna normer i min modell och vad gäller konsekvenser anser jag att man kan anta att
integritetsskyddande åtgärder utförs med en specifik konsekvens i åtanke: att ens personliga
integritet  inte  kränks.  Två andra övertygelser  som är mer intressanta att  ta i  beaktande är
uppskattning av datainsamling som integritetshot och upplevd grad av påverkan.

Uppskattning av datainsamling som integritetshot
Denna  parameter  avser  en  individs  uppskattning  av  datainsamling  som  ett  hot  mot  den
personliga  integriteten  –  upplevs  den  som ett  sådant  hot,  eller  är  det  en  harmlös  del  av
vardagen? Logiskt sett bör en vilja att skydda sig från datainsamlingsrelaterade integritets-
kränkningar föranledas av att man ser denna insamling som ett integritetshot.

Upplevd grad av påverkan
Oavsett  ovanstående  parameter  är  det  relevant  att  veta  om  personen  i  fråga  känner  sig
påverkad  av  datainsamlingen.  Även  om  man  är  mycket  negativt  inställd  till  massiv
datainsamling kanske man själv inte  anser sig vara speciellt  utsatt  av den och därmed är
mindre benägen att ta åtgärder för att skydda sig från integritetskränkningar, till skillnad från
någon som upplever att det mesta man gör online loggas och lagras.

3.2.2. Attityd

I enlighet med TRA gäller detta en attityd gentemot ett beteende, snarare än mot en företeelse
eller  ett  objekt.  Attityden  antas  i  detta  fall  vara  en  produkt  av  en  uppskattning  av  data-
insamling som potentiellt integritetshot och den upplevda graden av påverkan.

3.2.3. Avsikter och beteende

Eftersom subjektiva normer har tagits bort ur ekvationen blir avsikter i den här modellen en
direkt konsekvens av attityden. Det är dock värt att även i fortsättningen behandla dem som
skilda parametrar, eftersom det finns avgörande skillnader mellan dem som gör att de måste
mätas på olika sätt; attityden behandlar en persons känslomässiga inställning till någonting,
medan avsikten avser sannolikheten att personen skulle utföra ett visst beteende i ett visst
sammanhang. I denna studie är det även relevant att skilja på två olika typer av beteende (och
därmed avsikter), d.v.s. aktiva och passiva integritetsskyddande åtgärder.

Fig. 5: Anpassad modell baserad på TRA.
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Aktiva åtgärder
Dessa är sådana åtgärder som en person aktivt vidtar, ofta i förebyggande syfte, för att dölja
eller förfalska information som kan komma att samlas in.

Passiva åtgärder
Till skillnad från att avsiktligt dölja eller förfalska information syftar passiva åtgärder till att
inte skapa den potentiellt känsliga informationen till att börja med.
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4. Metod 

Studiens genomförande har två huvudsakliga steg: framtagandet av en teoretisk modell samt
insamling och analys av empiriskt material, i form av en enkätundersökning och en intervju.
Hur detta gått till beskrivs i detta kapitel.

4.1. Vetenskaplig utgångspunkt
Denna studie är av positivistisk art, eller det som Wallén kallar ”dagens mer metodinriktade
vardagspositivism” (1996, s.27), då mitt intresse ligger i att undersöka om medvetenheten om
massiv  datainsamling  leder  till  att  IT-användare  blir  benägna  att  ta  integritetsskyddande
åtgärder.  Det  handlar  alltså  om  att  beskriva  ett  orsak-verkan-samband,  något  som  både
Denscombe  (2009)  och  Wallén  beskriver  som  ett  av  de  grundläggande  dragen  hos
positivismen.  Ett  annat  grundläggande  drag  är  enligt  Wallén  vikten  av  tillförlitlig  och
empirisk prövbar kunskap, varför valet  gjorts att  till  stor del basera studiens metod på en
välbeprövad (Al-Suqri & Al-Kharusi, 2015) teoretisk modell som används för att beskriva
orsak-verkan-samband  i  förhållande  till  vad  som  ger  upphov  till  beteenden:  Theory  of
Reasoned Action. Denna modell är djupt rotad i den positivistiska traditionen, vilket gör att
den passar bra som en grund för min egen modell och metod.

TRA och följaktligen min egen teoretiska modell har ett visst reduktionistiskt drag  – även
detta  ett  vanligt  inslag  i  positivismen  (Wallén,  1996)  –  i  och med  att  de  beskriver  vissa
koncept,  såsom attityd,  utifrån  de  underliggande  processer  som ligger  till  grund för  dess
uppkomst, t.ex. övertygelser av olika slag. Viktigt att poängtera är dock att denna studie inte
kommer att gå djupare in på varför vissa övertygelser ger upphov till  en viss attityd,  eller
varför attityden i sin tur ger upphov till ett visst beteende. Ett sådant ändamål skulle möjligen
bättre  tjänas  genom att  använda  en  hermeneutisk  eller  fenomenologisk  inriktning  och  en
kvalitativ ansats. Mitt eget intresse ligger snarare i att visa på själva förekomsten och (till viss
mån)  utbredningen  av  integritetsskyddande  beteenden  till  följd  av  övertygelser  om  och
attityder gentemot massiv datainsamling.

4.2. Teoretisk modell
För  att  undersöka  relationen  mellan  attityder  till  Big  Data-relaterad  datainsamling  och
integritetsskyddande beteende har en modell  tagits  fram som ämnar illustrera och förklara
denna relation. Modellen har till stor del baserats på Theory of Reasoned Action och förklaras
mer  ingående i  teorikapitlet.  För att  kunna använda modellen i  en empirisk undersökning
måste  vanligt  förekommande  övertygelser  angående  Big  Data-relaterad  datainsamling
fastställas och möjliga integritetsskyddande åtgärder identifieras och i detta syfte har tidigare
forskning som behandlar  liknande ämnen sökts  ut  och granskats.  Sökningar  har  gjorts  på
databasen  SCOPUS,  med  termer  som  ”Big  Data”,  ”chilling  effect”,  ”privacy”,  ”self-
censorship”, ”self-regulation” och ”surveillance”. Till största delen har artiklar valts ut som
relevant underlag om de bidragit med kunskap om vilka risker människor ser i datainsamling,
om vilka uttryck självreglerande beteende kan ta sig i användning av IT, eller på vilka sätt IT-
användare tar aktiva steg för att begränsa insamlingen av data om dem själva. Även studier
som behandlar integritetsrelaterade risker i Big Data har bedömts intressanta. För att studera
TRA och de koncept som ingår i detta ramverk (och som anpassats för min egen modell) har
Fishbeins och Ajzens Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and
Research (1975) använts.
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4.3. Empirisk undersökning
I  syfte  att  samla  in  empiri  om människors  övertygelser,  attityder  och  avsikter  angående
datainsamling  och  integritetsskyddande  åtgärder  har  en  webbaserad  enkätundersökning
utförts. Eftersom min egen modell lånar dessa koncept från TRA har jag utgått från Fishbeins
och Ajzens (1975) rekommendationer för hur man bäst samlar in empiri om dem (se  4.3.1.
Enkätens utformning), d.v.s. genom att låta respondenter svara på ett antal frågor där svaren
anges på graderade skalor. Detta är ett tillvägagångssätt som lika gärna skulle kunna användas
i intervjuformat, dock användes enkätformatet för möjligheten att kunna samla in en större
mängd  svar.  Målgruppen  för  enkätundersökningen  har  varit  sådana  människor  med  stor
teknikvana som sannolikt har en uppfattning om datainsamling relaterad till Big Data (även
om de kanske inte nödvändigtvis är bekanta med själva begreppet Big Data), eftersom dessa
troligtvis  även  har  någon  form  av  inställning  gentemot  datainsamlingen  och  kan  ha  en
uppskattning om den grad till vilken de själva är påverkade. Respondenter har således hittats
på tre universitetsprogram med en stark koppling till IT. En mer heterogen målgrupp som inte
valts ut med hänsyn till medvetenhet om datainsamling skulle troligen ge en tydligare bild av
läget i samhället i stort, men andelen respondenter skulle troligtvis behöva vara mycket högre
för  att  en  meningsfull  mängd  data  skulle  erhållas  om de  som faktiskt  har  en  integritets-
relaterad inställning till datainsamling och en uppskattning av påverkansgraden. Den något
snävare målgruppen är helt enkelt en konsekvens av studiens omfattning och tidsram.

4.3.1. Enkätens utformning

För att samla in empiriskt material som kan undersökas enligt framtagen teoretisk modell har
enkäten  (se  Bilaga  1)  utformats  kring  två  av  de  huvudkoncept  som ligger  till  grund  för
modellen: övertygelser och avsikter. Enkäten har delats in i fyra delar, där de tre första rör
övertygelser och den sista avsikter. Enligt Fishbein och Ajzen (1975) bör man, när  man mäter
dessa koncept, inte ge en fråga per övertygelse eller avsikt, utan ett antal frågor som man
sedan sammanställer  till  ett  gemensamt resultat.  De menar  även att  både övertygelser  och
avsikter kan mätas med sannolikhetsuppskattningar på en sjugradig skala. Själv har jag valt
att  använda  en  femgradig  skala  för  att  göra  enkäten  lite  smidigare  att  fylla  i;  enligt
Denscombe  (2009) är  det  av stor  vikt  att  göra  enkäten  enkel  och snabb att  utföra  så  att
respondenten inte tappar tålamodet och ger upp. Även valet att mäta övertygelser och avsikter
men inte attityd har delvis att göra med en potentiell orsak till försämrad svarsfrekvens: att
enkäten blir alltför omfattande. Enligt framtagen modell bör attityden ändå ses (och räknas ut)
som en konsekvens av övertygelserna; om modellen håller och den bakomliggande teorin är
sund bör man kunna se ett samband mellan den framräknade attityden och avsikterna.

Övertygelser
Enkätens första del handlar om huruvida man upplever ett antal olika datainsamlingsmetoder
som ett potentiellt  integritetshot.  Sex olika exempel ges och respondenten ombeds placera
dem på en femgradig skala från ”inte ett hot” till ”mycket stort hot”. De olika exemplen går
att se i Bilaga 1 och har valts ut med tanke på den mångfald av olika datakällor och datatyper
som bidrar till Big Data. Den andra delen går i samma spår, men handlar om olika risker som
finns i Big Data och som kan ha konsekvenser för människors personliga integritet.  Även
dessa ges ett värde från ”inte ett hot” till ”mycket stort hot”. Dessa två inledande delar syftar
till att bedöma respondentens  uppskattning av datainsamling som integritetshot, medan den
tredje delen handlar om den upplevda graden av påverkan, d.v.s. till vilken grad respondenten
själv  upplever  sig  vara  påverkad  av  datainsamlingen.  Här  återkommer  de  sex  olika
insamlingsmetoderna från den första delen, men värderas nu enligt en grov uppskattning av
hur mycket data respondenten tror sig generera via respektive kanal – från ”inga data” till
”mycket stora mängder data”.
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Avsikter
I  den  fjärde  delen  ombeds  respondenten  uppskatta  sannolikheten  att  hen  skulle  ta  vissa
åtgärder,  hypotetiskt  om  inte  rent  faktiskt,  för  att  gardera  sig  mot  potentiella  framtida
integritetskränkningar.  Tolv exempel  ges,  hälften aktiva och hälften passiva;  respondenten
ombeds värdera dessa exempel på en skala från ”mycket osannolikt” till ”mycket sannolikt”.
Exemplen grundar sig på tidigare forskning som rör integritetsskyddande och självreglerande
beteende i IT-användning.

4.3.2. Population, urval och bortfall

Frågan om hur Big Data och datainsamling påverkar människors interaktion med IT är något
som rör samhället i stort, därför hade det kanske varit idealt att i undersökningen använda en
population som representerar folk i största allmänhet, dock har ett par avgränsningar gjorts i
detta avseende. Först och främst har jag valt att begränsa populationen till sådana personer
som rimligtvis är medvetna om den typ av datainsamling studien handlar om (vare sig de
kopplar den till  begreppet ”Big Data” eller  inte), detta för att  få så relevanta resultat  som
möjligt. Studien handlar om huruvida en sådan medvetenhet resulterar i vissa beteenden – hur
utbredd en sådan medvetenhet är vore ett lämpligt område för framtida studier, men är inte
inom ramarna för denna. Den andra avgränsningen har att göra med människors förståelse av
de begrepp och koncept som lyfts i själva enkäten. Även om man på ett visst plan är medveten
om datainsamlingen kan det vara svårt för gemene man att, exempelvis, uppskatta den grad
till vilken de själva är påverkade av den. Dessutom förekommer i enkäten en hel del tekniska
begrepp, såsom VPN, Data Mining och olika datainsamlingsmetoder. För att få ett tillförlitligt
resultat av enkätstudien är det av stor vikt att respondenterna har en god förståelse av dess
innehåll. På dessa grunder har populationen avgränsats till sådana personer som troligtvis är
medvetna  om  Big  Data-relaterad  datainsamling  och  som  dessutom  har  ett  visst  tekniskt
intresse som gett dem kunskaper om teknologier relaterade till denna datainsamling och hur
man kan kring- eller undgå den. Urvalet av möjliga respondenter i denna population har till
viss del varit vad Denscombe (2009) kallar ett bekvämlighetsurval, då jag skickat ut enkäten
med verktyg som legat  nära till  hands, men har också varit  en konsekvens av begränsade
resurser och tid. Enkäten har skickats ut till studenter på tre program på Mittuniversitetet med
stark IT-anknytning.

De ovan nämnda avgränsningarna av populationen syftar till  att producera resultat  av hög
kvalitet, genom att rikta enkäten till sådana respondenter som rimligtvis har en god förståelse
av dess ämnesområde och innebörd. Faktumet att de allra flesta respondenter svarade på alla
frågor (bortsett från den sista frågan, som gav dem möjlighet att ge en kommentar) bör tyda
på att de kände sig säkra på vad enkäten och dess frågor handlade om. Svarsfrekvensen har
dock varit något låg: ~13%. Bortfall och försämrad svarsfrekvens kan dock ske av ett flertal
orsaker, exempelvis på att enkäten kan uppfattas som omfattande med sina 31 frågor; enligt
Dencombe  finns  antagligen  inte  något  mer  effektivt  sätt  att  avskräcka  respondenter  än
formulärets omfång. En annan faktor kan vara att vissa frågor upplevs som för svåra eller för
känsliga att svara på, enkäten gäller trots allt ett ämne som har både mycket tekniska och
personliga aspekter – det är till och med möjligt att vissa undvikit att svara på enkäten för att
värja sig från datainsamling via  Google Forms.  Denscombe menar  att  en snedvridning av
resultatet kan förekomma om vissa av de tänkta respondenterna vägrar att delta, dock tvivlar
jag på att det i detta fall skulle leda till  en stark snedvridning då resultatet  redan visar att
denna misstro mot datainsamling är norm även bland de som faktiskt svarat; mer om det i
nästa kapitel.

Trots  de faktorer  som kan ha haft  en negativ inverkan på svarsfrekvensen uppfyller  ändå
antalet  inkomna  svar,  53  stycken,  Denscombes  rekommendation  för  hur  många  fall  man
åtminstone  bör  använda  i  en  småskalig  undersökning,  d.v.s.  30.  Det  finns  dock  en  viss
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oklarhet  i  hur många som sett  enkätutskicket  till  att  börja  med.  En del  av studenterna är
alumner  från  tidigare  kullar  och  kanske  inte  längre  tar  emot  meddelanden  från  sin
studentmail,  medan  vissa  studenter  från  nuvarande  kullar  kan  ha  hoppat  av  och  slutat
kontrollera  sin  studentmail  av  den  anledningen.  För  att  förbättra  svarsfrekvensen  har  två
påminnelser skickats ut.

4.3.3. Bearbetning av data

Grundtanken med att dela upp enkäten (se Bilaga 1) i ett flertal delar med ett antal frågor i
varje är att  på så vis få ett  mer tillförlitligt  resultat  för varje del,  till  skillnad från om de
enskilda delarna representeras av endast en fråga vardera. Fishbein och Ajzen (1975) menar
att man genom att använda ett flertal mätpunkter som man sedan summerar eller räknar om
till ett medelvärde ger en mer sanningsenlig bild av det man mäter, då det multipla antalet
mätpunkter minskar effekten av eventuella mätfel. Samma metodik syns bland annat i TRA-
baserade  Technology  Acceptance  Model,  där  man  använder  ett  flertal  mätpunkter  för  att
värdera  uppfattning  om användbarhet och  uppfattning  om lättanvändhet (Chuttur,  2009).
Istället  för att t.ex. ställa frågan ”anser du att  datainsamling utgör ett  hot mot människors
personliga integritet?” och låta respondenten svara på en skala från ”inte ett hot–mycket stort
hot”,  kan  man  alltså  få  bättre  resultat  genom  att  istället  presentera  olika  typer  av
datainsamlingsmetoder och låta respondenten utvärdera dessa. Genom att dela upp frågan i
mer konkreta delfrågor blir dessutom sannolikheten högre att olika respondenter uppfattar den
på  samma  sätt,  vilket  leder  till  ett  mer  objektivt  resultat.  I  enlighet  med  detta  har  varje
respondent  fått  ett  värde  för  följande  variabler,  som motsvarar  olika  komponenter  i  den
framtagna teoretiska modellen:

Uppskattning av datainsamling som integritetshot
Medelvärdet av respondentens svar i del 1 och 2. Dessa två delar reflekterar olika aspekter av
det potentiella integritetshotet (olika insamlingsmetoder respektive risker med Big Data), men
syftar  båda  till  att  uppskatta  respondentens  syn  på  datainsamling  som ett  sådant  hot  och
räknas därför ihop till en och samma variabel.

Upplevd grad av påverkan
Medelvärdet av respondentens svar i del 3. Denna del syftar till att låta respondenten göra en
uppskattning av hur mycket data de genererar som kan vara aktuella för insamling; någon som
inte upplever sig generera mycket data alls bör inte känna sig lika påverkad av datainsamling
och vice versa.

Attityd gentemot integritetsskyddande beteende
Denna variabel räknas ut som ett medelvärde av de två föregående variablerna, eftersom den
teoretiska modellen beskriver attityden som en produkt av dessa två variabler. Detta tjänar två
syften: för det första gör attitydens utelämnande ur enkäten den lättare att fylla i, vilket bäddar
för  en  bättre  svarsfrekvens  (Denscombe,  2009).  För  det  andra  skulle  respondentens  egen
uppskattning  av  sin  attityd  gentemot  integritetsskyddande  beteende färgas  av  dennes
subjektiva uppfattning av begreppet ”attityd”, vilket skulle kunna leda till ett mindre pålitligt
resultat. Eftersom modellen ändå ser attitydvariabeln som en produkt av de två föregående
variablerna finns ingen anledning att riskera att denna subjektivitet blandas in.

Integritetsskyddande avsikt
Del  4  består  av  12  frågor  (bortsett  från  den  sista,  som  låter  respondenten  lägga  till  en
kommentar),  de  första  6  behandlar  aktiva  åtgärder  och  efterföljande  6  behandlar  passiva.
Denna  variabel  avser  medelvärdet  av  respondentens  svar  på  alla  12,  för  att  ge  en  mer
övergripande bild av dennes tendens gentemot integritetsskyddande beteende.
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Integritetsskyddande avsikt (aktiv)
Medelvärdet av respondentens svar på de första 6 frågorna i del 4.

Integritetsskyddande avsikt (passiv)
Medelvärdet av respondentens svar på frågorna 7–12 i del 4.

Eftersom femgradiga skalor har använts för alla frågor sträcker sig alla variabler från värdena
1 (lägst)  till  5 (högst).  Följande är ett  exempel  som visar de framräknade värdena för en
respondent:

Variabel Värde

Uppskattning av datainsamling som integritetshot 3

Upplevd grad av påverkan 4

Attityd gentemot integritetsskyddande beteende 3,5

Integritetsskyddande avsikt (aktiv) 3,67

Integritetsskyddande avsikt (passiv) 2,17

Integritetsskyddande avsikt (total) 2,92

Tabell 1: Variabler med framräknade värden för en respondent.

Det finns olika vägar att gå när man vill räkna ut det enhetliga värde som representerar en
uppsättning  delfrågor,  Fishbein  och  Ajzen  (1975)  nämner  som  sagt  summering  eller
medelvärde. Det finns även olika sätt att kombinera dessa framräknade värden för att räkna ut
andra variabler, exempelvis kan man räkna fram ett attitydvärde genom att räkna ut produkter
av övertygelser och en känslomässig värdering av dessa övertygelser och sedan räkna ihop
summan av dessa produkter. Eftersom detta är en ganska småskalig studie har valet gjorts att
hålla den på en mindre invecklad nivå och därför används istället sådana medelvärden som
beskrivits ovan. Dessa värden kan presenteras på ett tydligt och konsekvent sätt (de sträcker
sig alla från 1 till 5) och bör vara tillräckliga för att göra de jämförelser som behövs för att
besvara  frågeställningarna,  d.v.s.  om  en  respondent  som  visar  en  stark  attityd  gentemot
integritetsskyddande beteende också har starka  avsikter gentemot sådant beteende, samt hur
styrkan  av  dessa  avsikter  skiljer  sig  mellan  aktiva och  passiva sådana.  Respondenten  i
tabellen ovan visar exempelvis  en tendens gentemot aktiva åtgärder,  men ser som ganska
osannolikt  att  hen  skulle  ta  passiva  sådana.  Sammantaget  ligger  avsikten  på  2,92  – nära
mittpunkten mellan mycket osannolikt (1) och mycket sannolikt (5).

4.3.4. Presentation

I  analyskapitlet  kommer  data  visas  i  två  former:  histogram,  som  översiktligt  visar
respondenternas värden för de olika parametrarna, samt spridningsdiagram som bidrar med
jämförelser mellan dem. För djupare jämförelser anges ibland även korrelationskoefficienter,
vilka  räknats  ut  med  bivariat  analys.  För  dessa  uträkningar  har  PSPP använts,  ett  GPL-
licensierat  program  för  dataanalys.  Diagrammen  har  skapats  med  Google  Charts,  ett
JavaScript-API som erbjuder en stor mängd diagramtyper.

4.3.5. Etiska överväganden

I forskning där underlag inhämtas från försökspersoner eller uppgiftslämnare är det av största
vikt  att  dessa  personers  rättigheter  och  integritet  inte  kränks,  därav  har  Vetenskapsrådet
upprättat  en  samling  etiska  riktlinjer  för  forskare  att  förhålla  sig  till.  För  humanistisk-
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samhällsvetenskaplig  forskning  finns  fyra  allmänna  huvudkrav:  informationskravet,
samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet,  2002).
Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen ska informeras om forskningens
syfte och  samtyckeskravet går ut på att de som deltar i en undersökning själva ska kunna
bestämma över sin medverkan.  Konfidentialitetskravet kräver att uppgifter gällande de som
ingår i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet  och att obehöriga inte ska
kunna få tillgång till dem. Det sista kravet, nyttjandekravet, säger att uppgifter som samlas in
om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål.

De respondenter som deltagit i enkätundersökningen har blivit informerade om dess syfte: att
samla  in  information  om  människors  uppfattning  om  datainsamling  som  potentiellt
integritetshot och hur de skyddar sin personliga integritet. De har även blivit informerade om
att  deltagande  har  varit  helt  anonymt  och  att  de  inte  behövt  lämna  ut  några  personliga
uppgifter. Eftersom enkäten har varit webbaserad har respondenter enkelt kunnat avbryta sitt
deltagande när de så önskat – svaren har inte registrerats förrän de valt att skicka in dem. De
har även uppmanats att hoppa över frågor som de inte kan eller vill svara på. De data som
samlats in kommer endast att användas för denna studie.
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5. Resultat och analys

Detta kapitel ger en genomgång av enkätundersökningens resultat och utvärderar detta enligt
den teoretiska modellen.

5.1. Övertygelser
Enkätens  två  första  delar  ligger  tillsammans  till  grund  för  parametern  uppskattning  av
datainsamling som integritetshot (Fig. 6). Nästintill alla av de 53 respondenterna befinner sig
i spannet 3 till 5, d.v.s. medelhög till mycket hög uppskattning.  Upplevd grad av påverkan
(Fig. 6), del 3 av enkäten, visar en mer jämn fördelning med en huvudpart som sträcker sig
från 2 till  4,5. Anledningen till  denna symmetriska fördelning kring mittregionen är oklar,
möjligen gör frågans svårighetsgrad att det tycks säkrare att gissa på något nära mitten.

Ett  av de grundläggande antagandena i  den teoretiska modellen  är att  viljan (och därmed
avsikten)  att  skydda  sig  från  potentiella  integritetskränkningar  till  följd  av  datainsamling
föranleds  av en syn på sådan datainsamling som integritetshotande.  Detta  kan man se en
antydan  till  i  en  jämförelse  mellan  parametrarna  uppskattning  av  datainsamling  som
integritetshot och avsikt (Fig. 7), med en korrelationskoefficient på 0,41. Denscombe (2009)
menar att ett värde mellan 0,3 (relativt svagt) och 0,7 (relativt starkt) kan ses som ett rimligt
tecken  på  korrelation.  Ett  annat  grundläggande  antagande  är  att  viljan  att  ta
integritetsskyddande  avsikter  även  grundar  sig  i  att  man  själv  känner  sig  påverkad  av
datainsamlingen, dock visar en jämförelse (Fig. 7) mellan den parametern och avsikten inte en
antydan till samband, med en korrelationskoefficient på 0,00.

Fig. 6: Uppskattning av datainsamling som integritetshot (vänster) och upplevd grad av påverkan (höger).

Fig. 7: Jämförelse mellan avsikt och uppskattning av datainsamling som integritetshot (vänster), respektive 
upplevd grad av påverkan (höger).
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5.2. Attityd
De två  föregående parametrarna  räknas  ihop till  en  attityd  gentemot  integritetsskyddande
beteende. Ett histogram av denna parameter (Fig. 8) visar att de allra flesta respondenter har
en framräknad attityd  mellan 3 och 4: de har överlag en positiv attityd  till  att  skydda sin
personliga integritet enligt den teoretiska modellen.

Det huvudsakliga antagandet i modellen är att en stark attityd gentemot integritetsskyddande
beteende också leder till en stark avsikt gentemot sådant beteende. Ett spridningsdiagram (Fig.
9) visar att de allra flesta respondenter har medelhöga till höga värden för båda parametrarna,
dock ligger korrelationen mellan dem något under Denscombes (2009) rimlighetsgräns: 0,25.
Ett  starkare  samband  hade  möjligen  kunnat  framträda  med  en  större  mängd  data  från  en
bredare urvalsgrupp, där fler respondenter visat på svaga attityder och avsikter.

Värt  att  ha  i  åtanke  är  att  attityden består  av  medelvärdet  mellan  uppskattning  av
datainsamling som integritetshot och upplevd grad av påverkan, varav den senare ju har visat
sig  ge  mycket  spridda  resultat.  Ett  något  starkare  samband  syns,  som  vi  sett,  mellan
uppskattning av datainsamling som integritetshot och  avsikt (Fig. 7), varför slutsatsen kan
dras att  den upplevda påverkan inte bidrar till  att skapa en bra indikator för  attityd och, i
förlängningen, avsikt.

5.3. Avsikt
Respondenternas  avsikt  att  vidta  integritetsskyddande  åtgärder,  enligt  svaren  på  del  4  i
enkäten, visar på en ganska jämn spridning mellan 2,5 och 5, dock med en hög topp mellan

Fig. 8: Attityd (vänster) och avsikt (höger).

Fig. 9: Jämförelse mellan avsikt och attityd (vänster), samt passiv och aktiv avsikt (höger).
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3,5 och 4 (Fig. 8). Eftersom 1 står för en stark osannolikhet att man vidtar en åtgärd och 5 står
för en stark sannolikhet, står det klart att den stora majoriteten – 41 av 53 respondenter –
finner det sannolikt att de skulle kunna ta sådana åtgärder (de befinner sig över 3), om än till
varierande grad.

En  tydligare  bild  av  respondenternas  avsikter  gentemot  integritetsskyddande  beteende  fås
genom att titta på resultaten för aktiva respektive passiva åtgärder (Fig. 10). Det framgår att
respondenterna ställer sig mer positiva till de aktiva åtgärderna, medan många av dem är mer
svala inför de passiva: 20 av dem finner det överlag osannolikt att de tar passiva åtgärder (de
har ett värde under 3), medan detta endast gäller  4 respondenter för de aktiva.  En möjlig
förklaring till denna uppdelning är att respondenternas höga  uppskattning av datainsamling
som integritetshot tillsammans med deras tekniska kunskaper gör att de har bättre kännedom
än gemene man om vilka (pro)aktiva åtgärder som finns att ta. En konsekvens av detta skulle
kunna  vara  att  de  med  starka  aktiva  avsikter  känner  sig  mindre  nödgade  att  ta  passiva
åtgärder, dock visar ett spridningsdiagram att en stark aktiv avsikt inte nödvändigtvis leder till
en  svag  passiv  sådan  (Fig.  9).  Korrelationskoefficienten  ligger  här  på  0,34,  knappt  över
gränsen för vad Denscombe (2009) anser vara en rimlig antydan till samband.

Fig. 10: Aktiv avsikt (vänster) och passiv avsikt (höger).
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6. Diskussion

Den undersökning som har gjorts i den här studien stödjer den bild som målas upp av Mozilla
(n.d.) och Penney (2016); den stora majoriteten av respondenterna visar oro över hur deras
personliga integritet kan kränkas till följd av användning av IT och Internet och detta kan i
många  fall  leda  till  avkylande  effekter  i  form  av  passiva  integritetsskyddande  åtgärder.
Penney talar  visserligen  om en avhållsamhet  från att  söka ut  viss  information  (terrorism-
relaterade  Wikipediaartiklar)  som  en  följd  av  statlig  massövervakning  medan  min  egen
undersökning  grundar  sig  i  Big  Data,  dock  menar  jag  att  problematiken  i  grunden  är
densamma.  Oron  för  framtida  integritetskränkningar  på  grund  av  datainsamling,  vare  sig
denna utförs av statliga eller privata intressen, gör att IT-användare känner sig nödgade att
skydda sig själva. Med det sagt är det inte självklart att den här studiens resultat visar på att
det är just datainsamling som orsakar respondenternas tendenser till integritetsåtgärder. Även
om de generellt visar både en  hög uppskattning av datainsamling som integritetshot och en
hög benägenhet att ta (främst aktiva) integritetsskyddande åtgärder, är korrelationen mellan
dessa båda parametrar relativt svag (om än inom intervallet för ett rimligt samband). Det kan
mycket väl vara så att man ser datainsamlingen som negativt ur integritetssynpunkt, men att
medvetenheten  om  massövervakning  generellt  är  en  mer  bidragande  orsak  till  att  man
exempelvis vill använda en VPN eller undviker vissa webbplatser; massövervakning nämndes
av fler än en av de respondenter som lämnade en kommentar i slutet av enkäten. Det är dock
långt ifrån osannolikt att även massiv datainsamling utförd av privata intressen kommer att bli
en lika stor bidragande orsak när väl medvetenheten om denna är lika utbredd.

Undersökningen som utförts i denna studie bekräftar även att integritetskyddande beteende
kan te sig på olika sätt: aktiva former av den typ som beskrivits bland annat av Wang och Yu
(2015),  såväl  som  passiva  former,  som  lyfts  fram  av  bland  andra  Thøis  Madsen  och
Verhoeven (2016) och Penney (2016).  Vidare  kan man  se att  de  allra  flesta  ser  det  som
sannolikt att de tar (eller skulle kunna ta) aktiva åtgärder, medan detsamma kan sägas för
ungefär  hälften  av  respondenterna  när  det  kommer  till  passiva  sådana.  De ovan  nämnda
källorna går inte in på vad som skulle vara vanligare – aktiva eller passiva åtgärder – därför
går det heller inte att bedöma om mitt eget resultat ligger i linje med tidigare fynd på den
punkten, åtminstone inte baserat på den forskning jag har tagit del av. En möjlig orsak till
denna preferens för aktiva åtgärder är att man helt enkelt är väl införstådd med dessa metoder
och tekniker, respondenterna valdes trots allt ut för att de har ett visst teknikintresse. Det är
dock även möjligt att man till viss mån inte är lika medveten om att man tar passiva åtgärder,
då de till sin natur är mer impulsiva än de aktiva – de senare handlar ju om saker man gör i
förebyggande  syfte,  d.v.s.  åtgärder  man  först  övervägt  och  sedan  beslutat  sig  för  att
genomföra. Sådana handlingar bör vara lättare att erinra sig om än att man exempelvis valt
bort  vissa  problematiska  termer  i  en  sökning  på  Wikipedia.  Även  självbilden  kan  ha  en
inverkan – man kanske rent av hellre ser sig själv ta aktiva åtgärder än att exempelvis undvika
att  söka  upp  information  man  är  intresserad  av.  Dessa  är  frågor  som bör  utforskas  mer
grundligt. Klart står dock att respondenterna i stort ser sig själva ta båda typer av åtgärder,
såväl aktiva som passiva, även om många tvekar på de av den senare typen. Som Fishbein och
Ajzen (1975) menar bör man dock komma ihåg att en självrapporterad uppskattning av avsikt
inte kan ses som ett bevis på faktiskt beteende, utan endast som en indikation på detta, varför
faktiska observationer vore att föredra. Dock vore det troligen problematiskt att göra sådana
observationer och samtidigt vara säker på att man inte på något sätt påverkar den observerade
(genom den s.k. observatörseffekten); det handlar trots allt om handlingar som syftar till att
förhindra insyn.
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Ett  sekundärt  syfte  med  denna  studie  har  varit  att  ta  fram en  teoretisk  modell  som kan
användas  som  underlag  i  studiet  kring  kopplingen  mellan  massiv  datainsamling  och
integritetsskyddande  beteende.  Det  är  min  förhoppning  att  modellen,  som  baserats  på
Fishbeins och Ajzens Theory of Reasoned Action, ska kunna användas i framtida forskning,
om än med vissa modifikationer. Exempelvis bör parametern  upplevd grad av påverkan ses
över  eller  tas  bort,  då  den  visat  sig  ha  en  negativ  inverkan  på  attityd-parameterns
överensstämmelse med  avsikt.  Ett  alternativ vore att  göra  attityd mer  lik den ursprungliga
varianten  i  TRA,  genom  att  istället  för  upplevd  grad  av  påverkan mäta  respondentens
övertygelse att ett visst beteende kommer ha önskvärda konsekvenser. Även TRAs subjektiva
normer kan ha en plats i en modifierad modell, då normativa hållningar i många fall kan ha en
inverkan på när en person känner sig nödgad att vidta integritetsskyddande åtgärder. Subjektiv
kontroll från  Theory  of  Planned Behaviour  är  ytterligare  en  parameter  som skulle  kunna
tillföra en ny dimension till modellen, exempelvis eftersom en persons tekniska beskaffenhet
skulle  kunna utgöra  en barriär  som avgör  om man  tar  aktiva  eller  passiva  åtgärder.  Den
modell  som  använts  i  den  här  studien  har  alltså  fokuserat  på  om en  negativ  syn  på
datainsamling ger upphov till integritetsskyddande beteende, medan en utökad variant skulle
kunna användas för att undersöka  när och/eller  hur detta sker. Som Armitage och Connor
(2001) menar är dock subjektiva normer i synnerhet en mycket komplex variabel och det är
viktigt att ha en god förståelse för dessa parametrar om de ska användas, inte minst gällande
hur  de  på  bästa  sätt  ska  mätas.  Det  är  möjligt  att  detsamma  gäller  för  upplevd  grad av
påverkan, att den skulle gett ett resultat som bättre överensstämt med den teoretiska modellen
om den mätts på ett annorlunda sätt.

Även om förbättringar kan göras har den teoretiska modellen fungerat bra som ett verktyg för
att  utforma  enkätundersökningen  och  åskådliggöra  relationen  mellan  medvetenheten  om
datainsamling och integritetsskyddande beteende.  Eftersom modellen har konstruerats  med
byggstenar från Theory of Reasoned Action bygger den på välbeprövade teorier, såsom att
beteende följer en kedja av övertygelser, attityder och avsikter, hur dessa hänger ihop, samt
hur  man  kan  mäta  dem.  Trots  att  modellen  befinner  sig  i  sin  initiala  form och  inte  har
genomgått  tidigare  testning  har  den  ändå  lyckats  visa  på  ett  rimligt  samband  mellan  en
uppskattning av datainsamling som integritetshot och en avsikt att skydda sig från detta hot.
Med  ytterligare  kalibrering  av  modellen  (och  ett  större  urval)  är  det  troligt  att  starkare
samband kommer framträda.

6.1. Metodik
Kvantitativa studier  fungerar bäst  med stora mängder  data  att  analysera,  dock är  detta  en
mindre  studie  som  utförts  under  en  ganska  begränsad  tidsperiod,  vilket  satt  vissa
begränsningar ur denna synpunkt. Exempelvis hade jag gärna använt en större urvalsgrupp
vilket skulle gett bättre jämförelser, främst eftersom det i enkätresultatet lider brist på data om
folk med svaga attityder och svaga avsikter. Även en mer heterogen urvalsgrupp hade varit att
föredra, då det är rimligt att anta att respondenternas tekniska kunnande kan leda till att de i
högre grad än gemene man söker  sig till  aktiva (snarare än passiva) integritetsskyddande
åtgärder. Dock blir människor alltmer teknikvana och datainsamling och personlig integritet
på  Internet  blir  allt  viktigare  frågor,  så  vad  som stämmer  för  denna  studies  urvalsgrupp
kommer  säkerligen  i  allt  högre  grad  även  stämma  för  samhället  i  stort.  Respondenternas
tekniska  kunnande  och  kännedom om datainsamlingsmetoder  gjorde  det  möjligt  använda
enkätfrågor som på ett mycket konkret sätt relaterar till (det ofta mycket tekniskt invecklade)
ämnesområdet. 

Theory of Reasoned Action och Fishbeins och Ajzens (1975) beskrivning av sin modell har
fungerat mycket bra som ett teoretiskt ramverk att basera stora delar av min egen studie på,
inte bara genom att  bidra med byggstenar  för den framtagna modellen,  utan även som en
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vägvisare för enkätundersökningens utformning. Det var i mitt tycke nämligen en stor fördel
att  dela  upp enkäten  i  delområden  med en  mängd underfrågor  som räknades  ihop till  ett
medelvärde för varje del, eftersom man på så vis täcker in ett flertal aspekter och synvinklar,
medan en enskild fråga kan uppfattas på olika sätt av olika individer. Det minskar dessutom
negativa effekter till följd av överhoppade eller missade svar, då man helt enkelt kan räkna ut
medelvärdet av fem givna svar lika väl som sex stycken (det kan dock tilläggas att missade
svar var mycket ovanliga i denna undersökning). Givetvis finns det andra sätt att behandla
svaren på än att räkna ihop dem till  medelvärden, exempelvis genom att multiplicera dem
eller använda dem i någon mer invecklad algoritm; medelvärden har dock i mitt tycke varit
tillräckliga  för  denna studie.  De tjänar  trots  allt  sitt  syfte  att  indikera möjliga  samband –
sammanfaller ett högt värde Y med ett högt värde X – och behöver inte vara produkten av
komplicerade uträkningar.

För  att  söka  ut  tidigare  forskning  om  Big  Data  och  integritetsskyddande  beteende  har
SCOPUS  varit  ett  utmärkt  verktyg.  Även  Google  har  använts,  dock  inte  i  egenskap  av
sökmotor, utan dess verktyg för enkäter (Google Forms) och diagram (Google Charts). Att
använda ett enkätverktyg av just Google kan med rätta ses (som en respondent uttryckte det)
ironiskt med tanke på att insamling av användardata är ett av deras verksamheter, dock var det
ett val som grundade sig på att det inte fanns tid till att hitta och testa något lämpligare (mer
uttalat integritetsorienterat) verktyg. Många plattformar sätter begränsningar på antalet svar
man kan få in och det är inte alltid uppenbart om och hur man kan exportera svaren. Forms
tjänade  sitt  syfte  väl,  likaså  Charts.  Även  det  verktyg  som  använts  för  att  räkna  ut
korrelationskoefficienter, PSPP, har fungerat bra för sitt ändamål.

7. Slutsatser

Den här studien har visat att studenter inom IT-inriktade områden, som rimligtvis har en viss
medvetenhet om Big Data-relaterad datainsamling, ser sådan datainsamling som ett hot mot
den personliga integriteten och dessutom ser sig själva aktivt ta steg för att skydda sig mot
den. För att vidare sammanfatta resultatet i förhållande till de båda frågeställningarna:

• Är studenter inom IT-inriktade områden som ser datainsamling som ett hot mot sin
personliga integritet även benägna att vidta åtgärder för att skydda sig från detta hot?

Undersökningen visar att respondenter som ser datainsamling som ett integritetshot mycket
riktigt även är benägna att ta steg för att skydda sin personliga integritet. Med det sagt kan
man inte med säkerhet säga att det är den den negativa synen på datainsamling i sig som leder
till benägenheten att ta sådana åtgärder, det saknas helt enkelt data som representerar de som
inte ser datainsamling som ett integritetshot och inte känner sig benägna att skydda sig från
den. Även om man inte med statistisk säkerhet kan hävda att alla som ser datainsamling som
ett  integritetshot  även tenderar att  ta steg för att  skydda sig från den, kan man ändå med
säkerhet säga att den stora majoriteten av respondenterna, vilka valdes ut bland annat för att
de rimligtvis är medvetna om massiv datainsamling, ser denna som ett integritetshot och är
benägna att vidta integritetsskyddande åtgärder.

• Hur ser fördelningen ut mellan aktiva och passiva integritetsskyddande åtgärder?

De allra flesta av respondenterna visar en måttlig till  stark benägenhet för aktiva åtgärder,
såsom att dölja och kryptera de data de genererar och som kan komma att samlas in. Drygt
hälften  ser  sig  även ta  passiva steg såsom självcensur  eller  att  undvika att  söka upp viss
information eller använda vissa tjänster och verktyg. Det bör påpekas att en möjlig orsak till
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preferensen för aktiva åtgärder är urvalsgruppens beskaffenhet inom IT och att fördelningen
möjligtvis skulle se annorlunda ut med ett mer heterogent urval.

7.1 Framtida forskning
Ett delsyfte med studien var att ta fram en teoretisk modell som kan användas för att studera
relationen mellan datainsamling och integritetsskyddande åtgärder.  Ett förslag för framtida
forskning är ytterligare utveckling och testning av denna modell, enligt de förbättringsförslag
som tagits upp i kapitel 6. Sådan forskning kan ligga till grund för en djupare förståelse för
processen  från  medvetenhet  om datainsamling  till  benägenheten  att  skydda  sig  från  den.
Speciellt intressant är frågan om hur den integritetsskyddande avsikten påverkas av huruvida
individen  själv känner  sig  påverkad  av  datainsamlingen;  intuitivt  bör  en  högre  grad  av
upplevd påverkan leda till en starkare avsikt, men som resultatet av denna studie visat verkar
sanningen inte vara fullt så enkel.

Ytterligare  ett  mål  för  framtida  forskning  bör  vara  att  reda  ut  hur  utbredd  synen  på
datainsamling som ett hot mot den personliga integriteten faktiskt är och om denna studies
resultat även kan appliceras på samhället i stort. I takt med att datainsamling och Big Data blir
alltmer uppmärksammade ämnen blir detta en allt viktigare fråga som måste redas ut och tas
itu med. Man bör även se över hur integritetsrelaterade problem till följd av datainsamling
kan avvärjas, så IT-användare i fortsättningen inte behöver känna sig nödgade att avstå från
att uttala sig eller undvika att söka upp information om kontroversiella ämnen.
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Bilaga 1: Enkät

Följande är den enkät som skickades ut till studenter vid Mittuniversitetet.

Datainsamling och den personliga integriteten: uppfattningar och 
integritetsskyddande åtgärder

Denna undersökning är ett led i en studie om massiv datainsamling (relaterad till Big Data) 
och hur människors uppfattning om denna som ett potentiellt hot mot sin personliga integritet 
kan resultera i att de tar steg för att skydda sig från den. Frågorna är ganska generella, så ge de
svar som bäst stämmer överens med din faktiska åsikt/uppskattning.

Deltagande i undersökningen är självklart anonymt och du kommer inte att behöva lämna ut 
några personliga uppgifter. Om det är så att du inte vill eller kan svara på någon fråga är det 
helt okej att lämna den obesvarad.

1. Anser du att följande datainsamlingsmetoder utgör ett hot mot 
människors personliga integritet?

I allmänhet, inte nödvändigtvis din egen personliga integritet.

"Data mining" i sociala medier
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Registrering av personuppgifter i samband med e-handel och andra tjänster som kräver
sådana uppgifter (t.ex. för fakturering)
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Inhämtning av användningsdata/telemetri från mjukvaruapplikationer (på datorer, 
smartphones, surfplattor, "smarta" prylar, etc.)
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Inhämtning av ljud- bild- eller platsdata (på datorer, smartphones, surfplattor, 
"smarta" prylar, etc.)
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Loggning och lagring av nätverkstrafik (hos bredbandsleverantörer)
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Loggning av människors Internetaktiviteter (med hjälp av s.k. tracking cookies/pixels, 
browser fingerprinting, loggning av sökhistorik, etc.)
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

2. Anser du att följande risker utgör ett hot mot människors personliga 
integritet?

I allmänhet, det vill säga.

Otillräcklig filtrering, kryptering och/eller anonymisering av insamlade personligt 
identifierbara data
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Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Bristande säkerhet i de ramverk som används för att transportera och lagra insamlade 
data
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Utvinning av personligt identifierbar information genom korsreferering av data från 
olika källor
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Stöld av data innehållande personligt identifierbara uppgifter
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Vårdslös hantering eller missbruk av insamlade data
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

Insamlade data säljs till tredje parter och/eller används i andra syften än vad de 
ursprungligen samlades in för
Inte ett hot (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stort hot

3. Gör en grov uppskattning av hur påverkad du själv är av följande 
datainsamlingsmetoder:

Denna fråga handlar, till skillnad från de tidigare frågorna, om insamling av data som samlas 
in från dig själv - genererar du mycket data via de respektive kanalerna, eller ingen alls? Det 
rör sig självklart om mycket grova uppskattningar.

"Data mining" i sociala medier
Inga data (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stora mängder data

Registrering av personuppgifter i samband med e-handel och andra tjänster som kräver
sådana uppgifter (t.ex. för fakturering)
Inga data (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stora mängder data

Inhämtning av användningsdata/telemetri från mjukvaruapplikationer (på datorer, 
smartphones, surfplattor, "smarta" prylar, etc.)
Inga data (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stora mängder data

Inhämtning av ljud- bild- eller platsdata (på datorer, smartphones, surfplattor, 
"smarta" prylar, etc.)
Inga data (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stora mängder data

Loggning och lagring av nätverkstrafik (hos din bredbandsleverantör)
Inga data (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stora mängder data

Loggning av dina Internetaktiviteter (med hjälp av s.k. tracking cookies/pixels, browser 
fingerprinting, loggning av sökhistorik, etc.)
Inga data (1) (2) (3) (4) (5) Mycket stora mängder data
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4. Kan du (hypotetiskt eller rent faktiskt) se dig själv ta följande steg av 
integritetsrelaterade orsaker?

Denna fråga handlar om åtgärder som människor kan tänkas ta för att skydda sig från framtida
integritetskränkningar. Det kan röra sig om att dölja eller förfalska den information som 
samlas in om dem, eller att helt enkelt undvika att generera informationen.

Använda krypterade meddelandetjänster om möjligt
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Använda VPN/proxy/TOR eller liknande tjänster för att dölja eller kryptera din 
nätverkstrafik
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Använda webbläsartillägg för att begränsa webbaserad spårning (d.v.s. tracking 
cookies/pixels, etc.)
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Ange falska uppgifter när personuppgifter begärs, när så är möjligt
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Se till att använda mycket restriktiva sekretessinställningar, när så är möjligt
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Fysiskt begränsa uppkopplade enheters förmåga att spela in ljud och/eller bild (t.ex. 
sätta tejp över webbkameran)
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Avstå från att yttra en kontroversiell åsikt online, trots att du är anonym
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Avstå från att bedöma ett inlägg online (t.ex. uppåt/nedåtröster, ge en tumme upp/ned, 
etc.) trots att du är anonym
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Avstå från att besöka vissa webbsidor på grund av deras innehåll, trots att du är 
uppkopplad via ditt hemnätverk
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Avstå från att använda viss mjukvara på grund av att de samlar in data om användaren
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Avstå från att använda vissa enheter på grund av de kan samla in data om användaren
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Undvika att säga vissa saker kring enheter och utrustning som kan samla in ljuddata
Mycket osannolikt (1) (2) (3) (4) (5) Mycket sannolikt

Är det något du vill lägga till?
[Textfält]
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