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FÖRORD 

Denna studie har varit en spännande, divergent och kreativ designprocess som vi har             
omfamnat till fullo. Vi vill tacka vår handledare Anton Poikolainen Rosén som inspirerat             
till utveckling, engagerat sig i ämnet samt haft överseende med vår emellanåt något stökiga              
tillvaro. Ett stort tack riktas till Salomonsson Agency för bistånd med kontorsmateriel och             
givetvis Södermalms caféliv, i synnerhet Sophies Café, för härbärgering av två arma            
stackare i vinterkylan. Slutligen vill vi tacka alla de respondenter som tagit sig tid att               
medverka i studien och bidragit med insyn och kunskap kring deras upplevelser av digitala              
artefakter och personaliserade designsammanhang.  
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“I searched it and now it is stalking me” 
A study on user behaviors and management regarding data mining 
and smartphones 

 

 

ABSTRACT  

What lies beneath the surface of modern day interfaces? And what are the consequences of               
sharing our digital self with companies in exchange for free services? We report on a study of                 
smartphone users in Sweden where behaviours and reactions are assessed from a critical             
viewpoint using the suggested method “Clear the palace”. Users express concerns regarding            
management of the digital self as well as showing awareness of the limitations within              
personalization as a result of data mining. Strategies to limit mobile overuse are discussed.              
The analysis is based on; Shklovski’s notions privacy paradox and creepiness and Pierce’s             
framework of undesigning technology. Clear the Palace as a methodology is assessed aswell             
as societal implications of data mining are problematized. 
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SAMMANFATTNING 

Vad pågår under ytan av moderna gränssnitt? Och vad är konsekvenserna av att vi delar våra                
digitala jag med företag i utbyte mot gratis tjänster? Vi redogör för en studie av               
mobilanvändare i Sverige där beteenden och reaktioner studeras ur ett kritiskt perspektiv med             
metoden “Röj palatset”. Användare uttrycker oro gällande hanteringen av det digitala jaget            
och uppvisar medvetenhet angående begränsningarna av personalisering som en följd av data            
mining. Strategier för att begränsa överanvändning av smartmobiler diskuteras. Analysen          
baseras på; Privacy Paradox, Leakiness/Creepiness enligt Shklovski och Pierce ramverk          
Undesigning Technology. Röj palatset som metod utvärderas och implikationer av data           
mining för samhället problematiseras.  

 

NYCKELORD 
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BEGREPPSLISTA 
 
Algoritm En systematisk uppsättning instruktioner som automatiserar problemlösning. 

Användare De personer som interagerar med digitala produkter och tjänster. 

Big data En av de globala megatrenderna inom digital teknologi, det innebär massiva           
datauppsättningar som kan analyseras genom algoritmer. 

Clicktracking En teknik för att spåra antal gånger någon klickat på en länk. 

Data Digitalt lagrad information. 

Data mining Informationsutvinning, processen att använda uppsättningar av data för att         
genom algoritmer skapa värdefull kunskap. 

Det digitala jaget Den totala mängden digitalt lagrad data kopplat till en individ. 

Data double Konfigurationen av samlad digitala data kopplad till en individ, med syfte att            
skapa en representation av personen.  

Digital demens Ett fenomen som uppkommit inom psykologi-fältet i samband med den          
digitala åldern. Syftar på kognitiva funktioner, främst minne, som har          
försämrats av att vi förlitar oss på teknik som ersätter dem. 

Human-Computer Interaction En forskningsgren inom medieteknik som främst genom ingenjörs- och         
kognitionsvetenskap fokuserar på att utforska interaktion mellan människa        
och digitala artefakter. 

Privacy paradox Syftar till användares motsägelsefulla beteenden och attityder i förhållande         
till dataintegritet.  

Self-tracking En aktivitet där användare, med hjälp av medietekniska artefakter, loggar          
och utvinner sin personliga data med målsättning att nå en högre           
självkännedom.  

Tekniskt ramverk De teknologiska komponenter, mjuk- och hårdvara, som tillsammans utgör         
en digital produkt/tjänst. 

Undesigning technology Ett teoretiskt ramverk som förklarar olika nivåer av medveten begränsning          
av teknologier. 

Wizard of Oz-prototyp Metod som innebär att ge användare illusionen av tillgång till en teknisk            
funktion som egentligen inte finns i prototypen, utan ersätts av människor.  
 
 

Många av de begrepp som behandlas i uppsatsen kommer i högsta rimliga mån skrivas på engelska för                 
att undvika förvirring och missvisande översättningar samt slå ett slag för språkmässig standardisering             
av vetenskaplig terminologi. 
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1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Vad pågår under ytan av moderna gränssnitt? Och vad är konsekvenserna av att vi delar våra                
digitala jag med företag i utbyte mot gratis tjänster? Den teknologiska utvecklingen            
accelererar i en takt som gör det svårt för organisationer som använder sig av traditionella               
metoder att hinna med (Denning 2018, s 28). För att bibehålla relevans på marknaden              
utvecklas och lanseras nya produkter och tjänster i hög takt. I och med ankomsten av “den                
smarta eran” spelar tillgången till användares data en allt större roll för utveckling och              
optimering av de produkter och tjänster som erbjuds (Liu & Gong 2018, s. 105). Denna               
användardata bearbetas sedan i en process kallad data mining. Aarpita Ghosh och Aaron Roth              
anser i artikeln Selling privacy at auction att den individuella datan är en råvara (2011, s. 3)                 
och föreslår att individen ska ersättas för sin förlust. Det kan därmed argumenteras för att               
användares funktion till viss del övergår till att agera som producent och testperson gentemot              
organisationer och att produkterna delvis kan ses som prototyper. David Howell beskriver            
individers data som; “dagens högsta valuta” (2018) och trots det ger privatpersoner i många              
fall bort den utan att veta hur den används eller vem som har tillgång till den. Med den                  
personliga datan som utgångsprodukt skapas affärsmodeller med fokus på att maximera vinst            
ur datan. Under sådana förhållanden blir nedanstående strategier konsekvensen:  

- Utvinna så mycket data som möjligt genom att maximera den tid som användaren             
spenderar vid interaktion med produkten/tjänsten, också känt som retention rates          
(Sigg et al 2019, s. 1). 

- Sälja vidare bearbetad data till andra- och tredjehandsköpare som exempelvis leder till            
riktad reklam (Cai et al 2019, s.1). 

Fortsättningsvis kan man argumentera för att dagens sociotekniska trender uppmuntrar          
användaren till att tänka mindre själv då organisationer försöker kontrollera aspekter som;            
mängden tid spenderad, förhållandet mellan design och användare samt distribuering av det            
förvärvade material. Irina Shklovski, Scott Mainwaring, Halla Skúladóttir och Höskuldur           
Borgthorsson beskriver problematiken i artikeln Leakiness and creepiness in app space:           
perceptions of privacy and mobile app use. De menar att värderingarna inom designen sällan              
är i linje med användarens och att det finns en obalans mellan; det synliga och det dolda. Det                  
vill säga mellan det kontrollerbara och det automatiserade, som är i behov av justering (2014,               
s. 2355). 

Mobila enheter och big data tillhör de globala tekniska megatrenderna (Kemp, 2019) och             
analyseras med hjälp av data mining. Eftersom smartmobilen spelar en alltmer avgörande och             
intim roll i våra liv (Shklovski et al 2014, s. 2347) så leder det till att data minings främsta                   
utvinningskälla är data från mobilanvändning. Vilket stöds av Simon Kemps rapportering av            
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den digitala tillväxten världen över, där siffrorna tyder på att framtiden ligger inom             
smartmobiler då användningen av dessa är stadigt ökande (2019).  
 

Simone Lanette, Phoebe Chua, Gillian Hayes och Melissa Mazmanian beskriver, i artikeln            
How Much is “Too much”?: The Role of a Smartphone Addiction Narrative in Individuals’              
Experience of Use, hur smartmobilen radikalt har ändrat sociala normer kring privatliv, jobb             
och upprätthållandet av relationer (2018, s. 2). Vi bör därmed utvärdera tekniska artefakters             
värderingar och tillämpning då en omfattande del av våra liv innefattar användning av dessa              
som automatiserar interaktioner i det vardagliga livet. Under sådana förhållanden innebär           
automatiseringen en avgränsning i möjlighet att påverka hanteringen av interaktionen och           
därtill datatransaktionen, mellan människa och organisation. Vera Khovanskaya, Eric         
Baumer, Dan Cosley, Stephen Voida och Geri Gay drar slutsatsen att ett kritiskt             
ifrågasättande perspektiv kring sociotekniska trender är nödvändigt för att tillsammans med           
en ökad medvetenhet främja en hållbar samhällsutveckling (2013, s. 3403). Studiens metod            
implementerar detta förhållningssätt med avsikten att motivera förändring inom den          
befintliga data-ekonomin. Fortsättningsvis ifrågasätts konsekvensen av data mining genom         
kritisk utvärdering.  

Studien utforskar fenomenen smartmobiler och data mining för att nyansera och belysa hur             
de hänger ihop. Vi argumenterar för att de bör ses som ömsesidigt beroende med stor               
påverkan på varandra. Studien syftar till att studera hur den yngre generationen vuxna             
uppfattar dessa kontexter samt hur de hanterar sin personliga data och användandet av             
smartmobiler. För att bryta ner och titta på det motsägelsefulla förhållningssätt som            
användare har till sin data används begreppet privacy paradox. För studien utformas en             
metod som innefattar prototyper och intervjuer med avsikt att mäta attityder och beteende             
gällande abstrakta koncept som algoritmer.  
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Intentionen med data mining är att förutse framtiden, främst inriktat på människors beteende             
baserat på deras tidigare val. Genom att titta på vad användaren gjorde igår och gör idag                
försöker data mining att gissa vad användaren vill göra och sedan erbjuda det (Hand 2009, s.                
442). När innehållet sedan når användaren uppmanas de indirekt till att fortsätta i sitt tidigare               
mönster, och varje gång det händer bekräftas och förstärks mönstret hos användaren och det              
tekniska ramverket. Detta innebär att vårt tidigare beteende formar algoritmerna som styr vad             
vi erbjuds och över tid förstärks normer. En vanlig ingång till denna loop är användandet av                
smartmobilen som vid själva användningen genererar data som används till data mining.            
Detta leder till riktat innehåll som främjar ökad mobilanvändning, vilket genererar ännu mer             
data. Dessa två fenomen är på så vis oskiljaktiga i sammanhanget. Studien avser att              
undersöka vilka konsekvenser som uppstår vid informationsdelning av personlig data, det vill            
säga det digitala jaget, inom smartmobiler och hur det påverkar unga vuxnas beteende och              
livskvalitet. Med det som bakgrund har följande frågeställningar formulerats: 
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Frågeställningar  

1. Hur relaterar människor till sina smartmobiler? 

2. Hur relaterar människor till sitt digitala jag?  
 

 

1.3 SYFTE 

Studiens syfte är att belysa och problematisera kring människors mobilanvändning och           
hantering av sin personliga data. Avgränsningen för studien är unga vuxna i Stockholm.  

 

1.4 DISPOSITION 

Inledningsvis presenteras tidigare forskning och teoretiskt ramverk för att vidare redogöra för            
studiens forskningsmetodik, avgränsning och urval. Därefter introduceras studiens metod         
samt framtaget material för att slutligen landa i analysmetod, kategorisering och resultatet av             
den insamlade empirin. Avslutningsvis inleds en diskussion och slutsatser av studien           
presenteras och förslag på vidare forskning.  
 
 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Kapitlet tar upp tidigare forskning och teorier som ligger till grund för studien och föranleder               
de fenomen som studien avser att fördjupa sig i. 
 

2.1 HUMAN-COMPUTER INTERACTION 

Human-Computer Interaction (HCI), är en forskningsgren som ursprungligen var ett          
specialiserat område inom datavetenskap som främst innefattar ingenjörsvetenskap och         
kognitionsvetenskap (Harrison et al 2007, s. 2). Under de senaste årtiondena har många             
koncept och perspektiv från andra discipliner flätats in och skapat en bredare förståelse för              
interaktionen mellan människa och dator (Carroll, u.å.). Den aspekt som dominerat och            
fortfarande genomsyrar HCI är konceptet användbarhet, som i ett tidigt skede artikuleras med             
den, något simplifierade, sloganen; “easy to learn, easy to use” (Carroll, u.å.). I artikeln              
“What is ‘Critical’ about Critical Design?”, beskriver Jeffrey och Shaowen Bardzell hur ett             
paradigmskifte inom fältet har bidragit till ett nytt huvudfokus där användarupplevelsen nu            
står i centrum (2013 s. 3297). För att förstå de fenomen som avhandlas inom studien är det av                  
vikt att förstå vart de från början utvecklats ur. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

Kapitlet introducerar teorier och fenomen som underbygger studiens teoretiska ramverk: 1)           
Data double, 2) data mining och 3) negation av teknologi. 
 

3.1  DATA DOUBLES 

Kevin D. Haggerty och Richard V. Ericson definierar begreppet data double som:            
“Konfigurationen av samlad digital data kopplad till en individ, med syfte att skapa en              
representation av personen” (2000, s. 613-614). Detta betyder att användarens interaktion           
skapar en data double. Data doubles kan säljas till andra- och tredjehandsparter som sin tur               
använder datan till att rikta rekommendationer och personaliserat innehåll. Detta styrks av            
Deborah Luptons identifikation av exploitation mode (där individers data återanvänds för           
andras vinst) som ett av fem användarlägen av self-tracking (2014, s. 78). Self-tracking är en               
resultatinriktad aktivitet där användaren loggar aktiviteten för att synliggöra den och på så vis              
skapa självförbättring och möjliggör för människor att känna en högre nivå av kontroll över              
sina liv (Lupton 2014, s. 80). En konsekvens av self-tracking är stora mängder genererad              
personlig data vilket är materialet som utvinns i  data mining processen.  

Begreppet data doubles hänvisar till en begränsad del av en individs data, exempelvis enbart              
geografiska datapunkter. För att bredda konceptet kommer vi inom studien att referera till det              
digitala jaget, vilket syftar till den totala mängden lagrad data kopplat till en individ. Det               
digitala jaget blir alltså först komplett när alla existerande data doubles är samlade och              
presenterade som en helhet. 

 
3.2  DATA MINING 

En av grundpelarna i studien är data mining, en medieteknisk process där man använder              
datorer för att tolka data med avsikt att upptäcka mönster. som presenteras i visualiseringar,              
förklaringsmodeller och sambandsdiagram. Fenomenet bryggar därmed flera tekniska fält         
såsom; HCI, databaskunskap, statistisk analys och machine learning-algoritmer (Mitchell,         
1999, s. 2). Tom Mitchell beskriver processen som; “användandet av historisk data för att              
upptäcka regelbundenhet och förbättra framtida beslut” (1999, s. 1). David Hand erbjuder            
istället en snävare och mer fokuserad begreppsdefinition när han i artikeln Mining the past to               
determine the future: Problems and possibilities beskriver det inom HCI som; “analysen av             
(ofta stora) uppsättningar av observationsdata för att upptäcka oväntade samband och           
summera datan på nya sätt som är både begripliga och användbara för den som äger datan”                
(2008, s. 443). När människor interagerar med digitala teknologier som implementerar data            
mining sker en simultan konsumtion av tjänster, produktion - och bearbetning av information             
vilket gör att fenomenet är relevant för studiens syfte.  
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3.2.1 PREDIKTIVA ANALYSER 

Ett process som drivs av data mining är prediktiva analyser, ett begrepp som innebär att man                
analyserar samlad data och letar efter mönster genom upprepningar och logiska följder (Hand             
2009, s. 442). Hand menar att metoden därmed är baserad på ett antagande om kontinuitet i                
relation till det förflutna (2009, s. 442). Detta grundar sig i matematisk logik där man               
utvinner ny data utifrån samband i den existerande datan. Ett exempel på logiken i praktiken               
är en aritmetisk talföljd; 1 - 3 - 5 - 7 - x, här kan en prediktiv analys påstå att x enligt                      
matematisk logik kommer vara 9. Premissen att försöka tillgodose användarens nästa val            
genom att lära sig av tidigare samlad data innebär alltså en förutseende inställning, och att               
man bygger in antagande algoritmer i digital design. Antaganden visar sig sedan i form av               
förslag, rekommendationer och profileringar. Studien ämnar framöver att använda denna typ           
av analys för att utforska användares förhållningssätt inför de dolda processer som har en              
direkt påverkan på digitala interaktioner. 
 

3.2.2 MÄNNISKANS ATTITYD TILL DATA MINING  

Shklovski et al beskriver, i artikeln “Leakiness and Creepiness in App Space: Perceptions of              
Privacy and Mobile App Use”, att trots data minings potentiella positiva resultat förblir             
allmänheten i många fall negativt inställd då det helt enkelt uppfattas som creepy. Begreppet              
creepy definieras utifrån Collins Engelska Ordbok som; “det obehag som upplevs när något             
kryper i skinnet”. Referensen till denna fysiologiska upplevelse indikerar den fundamentala           
reaktionen när något inkräktar på ens personliga utrymme. På samma sätt kan medvetenheten             
om att personlig information används och delas mellan företag, som man inte uppenbart             
bekräftat tillgång till, skapa upplevelsen av att det hela är ett intrång på privatlivet. Denna typ                
av överträdelse går förbi sociala normer och innefattar även den personliga integriteten och             
upplevelsen av kontroll över känsliga gränser (Shklovski et al 2014, s. 2348). Utöver             
creepiness förklaras data leakage som när en användares data delas till företag utanför den              
aktuella interaktionen. Likt det obehag som upplevs av att en hemlighet kan “läcka ut“ kan               
denna typ av potentiell digital “läcka” vara oroande för användare (2014, s. 2347-2356). 

Trots att användares attityder till hanteringen av data i många fall är negativa visar studier               
även att teknologier och applikationer som implementerar data mining fortsätter att användas.            
Detta motsägelsefulla fenomen har gett grund till uttrycket privacy paradox, där attityd och             
beteenden kring hantering av personlig information kan skilja sig radikalt (Shklovski et al             
2014, s. 2347). Vidare sammanfattar Shklovski et al (2014, s. 2350) i tidigare genomförda              
studier som visar på att användare till stor del ignorerar användarvillkoren de möts av. Det               
anses finnas ett flertal attityder som föranleder detta beteende. Några exempel på anledningar             
är; varningsutmattning, brist på motivation och/eller ett överväldigande begär att installera           
applikationen och att läsandet av villkor därmed ses som en ansträngning utan en tydlig              
förmån. I artikeln “Android Permissions: User Attention, Comprehension & Behaviour”          
beskrivs principen bakom varningsutmattning som grundad i en överexponering av varningar,           
där mottagaren till slut inte längre värderar budskapet som värt att reagera på till lika hög                
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grad (Felt et al 2012, s. 5). Dessa ovan nämnda begrepp förser studien med relevanta termer                
och ett ramverk för att förstå och tolka användares uppfattningar och attityder gällande             
fenomenet data mining och dess konsekvenser. 
 

3.2.3 ATT REFLEKTERA ÖVER DET ABSTRAKTA 

Att studera användares attityder gällande infrastrukturen kring tekniska fenomen, innebär          
diskussion om bakomliggande faktorerna som ofta förblir osynliga för användaren. För att            
lyckas med detta krävs en viss nivå av medvetenhet och reflektion från respondentens sida.              
Khovanskaya et al föreslår tre generella strategier (se fig 3.2) för att främja denna typ av                
reflektion genom kritisk design i artikeln Everybody Knows What You’re Doing: A Critical             
Design Approach to Personal Informatics (2013, s. 3403-3412). De tre ledorden som grundar             
strategierna är: creepy, malfunction och strange. Artikeln beskriver vidare strategierna som           
medel för att nå följande mål; 1) väcka medvetenhet kring omfånget av personlig data              
mining, 2) avslöja begränsningarna inom data mining samt 3) exponera de sociala            
värderingar som är inbäddade i designen av data mining system. 
 

 
Fig 3.2 Khovanskayas tre strategier för att designa provokation och skapa medvetenhet. 

 

Khovanskaya et al beskriver att man medvetet kan göra data mining-baserad design            
obehaglig (creepy) för användaren. Strategin innebär att man visar datas räckvidd och            
omfång, alltså hur mycket man vet om personen. Syftet är att provocera fram en respons               
kring dess konsekvenser. Vidare visas att man genom normbrott i design (strange) kan skapa              
reaktioner hos användare, där deras inneboende förväntningar blir synliga när dessa utmanas.            
I författarnas prototyp presenterades exempelvis tidsdata i “antal Apollo 11 resor till månen”,             
istället för “timmar”, vilket väckte många reflektioner i efterföljande intervjuer med           
testpersonerna. Dessa förväntningar är summan av tidigare erfarenheter i anknytning till           
aktuella socio-tekniska normer. Genom att skapa interaktioner som innehåller inbyggda          
felaktigheter eller brister (malfunction) kan man få testpersonen att reflektera över designens            
uppbyggnad och dolda processer, beskrivet som infrastruktur (2013, s. 3406). Ponera att en             
person har haft körkort länge men aldrig haft problem med bilen, personen kör dagligen och               
kan alla trafikregler, men har aldrig reflekterat över hur själva bilen fungerar. Detta scenario              
representerar när allt fungerar men så fort man får problem med motorn tvingas bilägaren              
reflektera kring vad som har hänt och kanske öppna huven för att se hur motorn fungerar. På                 
så vis har motorfelet skapat förutsättningen för att initiera reflektion kring bilens            
infrastruktur. Studiens metod och framtagna material baseras på dessa strategier för att förse             
respondenten med förutsättningarna att kunna reflektera kring data mining. 
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3.3 NEGATION AV TEKNOLOGI 

I artikeln “Undesigning technology: considering the negation of design by design” (2012, s.             
957-966) föreslår James Pierce sitt konceptuella ramverk, undesigning technology, som          
representerar olika nivåer av medveten negation av teknologier. För att förtydliga konceptets            
innebörd kommer smartmobilen att användas som exempel på en teknologi, vars integrering i             
vardagen kan undesignas för att undvika överanvändning, vilket även är föremål för studien.  

I ramverket föreslås tre nivåer nämnda som; 1) Self-Inhibition, 2) Replacement &            
Restoration samt 3) Removal & Exclusion (Pierce 2012, s. 965). På den sidan av spektrat som                
representerar en lägre nivå av negation beskriver författaren self-inhibition (självbegränsning)          
av teknologi, dessa kan exempelvis innefatta fasta tidsramar för användning eller att ställa om              
displayen från färg till svartvitt. Vidare i skalan beskrivs replacement och restoration            
(ersättning och återställande) som en något högre nivå av negation. Ersättning syftar till att              
beskriva hur man ersätter en teknologi med en annan, såsom att byta ringsignalen mot en               
vibration. Återställande innebär akten att återinföra en tidigare avlägsnad teknologi tillbaka           
till kontexten, exempelvis att man börjar använda sin gamla Nokia 3310 efter 20 år i en låda.                 
Det innebär att undesigna appar och mobilsurfande. Removal (avlägsna) innebär att ta bort en              
teknologi ur en kontext, men inte under permanenta förutsättningar. Ett exempel kan vara att              
avinstallera sina appar för sociala medier men behålla sina konton för eventuell framtida             
användning. Exclusion (exkludering) av teknologi handlar om att inom en begränsad kontext            
medvetet undvika en viss teknologi som finns tillgänglig. Exempel på exkludering kan vara             
att aktivera mobilens “flygplansläge” för att undvika all nätaktivitet under flygresan. 

Enligt författarens begreppsförklaring avses självbegränsning som en digital designs         
inneboende egenskaper att vara tekniskt reduktiva genom exempelvis begränsning av          
användarens affordans till interaktion (Pierce 2012, s. 961). I studien är begreppet applicerat             
inom kontexten; människans undesign av teknologi i sin tillvaro. Jurgenson (2012 s. 83) och              
Brey (2005, s. 383) beskriver en sammanflätning av det fysiska och digitala, där             
smartmobilen ses som en förlängning av kroppen. Ur detta perspektiv kan man se denna typ               
undesigning som riktad tillbaka mot användaren själv snarare än mot artefakten, vilket anses             
ge relevans till de begrepp som Pierce nämner i relation till studiens förutsättningar.             
Ersättning kan göras med olika intentioner. I många fall ersätts exempelvis gamla mobiler             
med nyare modeller, som erbjuder fler funktioner, men det kan även innebära att exempelvis              
en spel-app ersätts med av en meditations-app vilket kan påstås underlätta för användarens             
hantering av mängd skärmtid spenderad på spel. Pierce nämner att det mest naturliga sättet att               
tänka på ersättning är i termer av funktionell användning. Det kan däremot även innebära              
ersättningen av symboliska funktioner eller sociala roller och ger exemplet på hur ett alla              
hjärtans dag-kort kan ersättas med en varm kram och/eller vänliga ord (2012, s. 962).  

Att helt och hållet radera en teknologi såsom smartmobilen ur sitt liv är näst intill omöjligt                
om man har för avsikt att vara en del av det moderna digitala samhället. Därav kan det                 
argumenteras för att ett tillfälligt avlägsnande och exklusion av en teknologi är rimliga             
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negationer som under en viss tid uppfyller samma krav. Ett exempel på ett avlägsnande som               
är platsbaserat är implementeringen av wifi-fria zoner vilket exempelvis förekommer på vissa            
caféer. Dessa innebär en social kontext där det fysiska mötet är i fokus och kundernas               
internetbaserade interaktioner via design uppmanas utföras utanför zonen. Detta är inte helt            
olikt hur man förr byggde dass på gården i syfte att avlägsna den processen från resten av                 
huset. Innanför husets väggar uppmanades de boende, genom undesignad teknologi, till att            
mötas ansikte mot ansikte och främja den sociala atmosfären (Pierce 2012, s. 963).             
Ramverket som föreslås tillämpas i studiens analytiska ansats för att bryta ner, presentera och              
slutligen diskutera användares nivåer av begränsningar inom hantering av smartmobiler. 
 
 

4. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Kapitlet tar upp den forskningsmetodik som tillämpats samt hur urval och avgränsning            
fastställts. Vidare redogörs för vilket typ av material som skapats.  

Utöver en intervju har experimentella inslag implementerat i form av wizard of Oz-prototyper             
(WOz) med avsikt att skapa en gemensam referenspunkt att föra diskussion kring.            
Prototyp-tekniken innebär att man ger användaren illusionen av tillgång till en teknisk            
funktionalitet som egentligen inte finns. Användaren styrs därtill att tro att processen sker             
digitalt när den i själva verket hanteras av människor som kallas wizards.  

Inom studien har denna vidareutvecklas till en anpassad metod kallad Röj palatset. Metoden             
innebär att man i samband med en intervju stegvis, strategiskt avslöjar en uppbyggd illusion              
med avsikt att öppna upp för diskussion. Generellt kan man se metoden som kritisk design,               
baserat på fiktiva prototyper. Följande material skapades: två prototyper, instruktioner för de            
medverkande och en intervjuguide.  
 

4.1 URVAL OCH AVGRÄNSNING   

Studien har tillämpat ett tillgänglighets- och bekvämlighetsurval med följande         
inklusionskriterier: 1) 20-35 år, 2) ha tillgång till en smartmobil, 3) inneha ett Google konto,               
4) prata svenska eller engelska, 5) bo i Stockholmsområdet samt 6) ha möjlighet att medverka               
i studiens alla tre moment motsvarande á 3-4 dagars tidsspann. De medverkande har därtill              
varit vänner och bekanta. Urvalet ansågs mättat när sex respondenter accepterats enligt            
inklusionskriterierna då undersökning av fler respondenter bedömdes ligga utanför tidsramen          
om 10 veckor. Totalt tillfrågades tio personer om att medverka varav sex tackade ja till att                
delta. 
 

 14/56  



 

4.2 DESIGN AV STUDIENS MATERIAL  

Då studien avsåg att mäta attityder och beteende kring människors förhållande till sin             
smartmobil och den egna datan krävdes interaktion med fenomenen. Interaktionerna          
fungerade sedan som mätvärden inför analysen då utforskarna kunde avgöra om beteendet            
var falskt eller sant samt om det stred mot attityden. Studien tittade på hur insamlandet av                
data och personaliserat innehåll påverkade respondenterna genom att be respondenterna att           
utöva self-tracking av en vardaglig rutin inför intervjun. Detta gav studien tillgång till data              
som manuellt kunde sorteras likt en algoritm inom en data mining process. Fortsättningsvis             
tittade studien även på om villkor accepterats med avsikt att ställa det mot individens              
datahantering och uppfattning om sitt digitala jag.  
 
Att studera dessa komplexa fenomen är på grund av forskningsetiska skäl och brist på insyn i                
designens infrastruktur en utmaning. Det man däremot har tillgång till är slutresultatet som             
möter användaren, själva gränssnittet. Därav utvecklades WOz-prototyperna som presenterar         
ett gränssnitt och skapar antagandet om den bakomliggande processen. 
 

4.2.1 PROTOTYP 1: ALGORITMEN 

Prototypen som benämns som “algoritmen” representerar en data mining-process på så sätt            
att den simulerar en algoritm som påstås kunna förutse vilken mat respondenten vill äta.              
Användningen av prototypen ämnar att skapa uppfattningen hos respondenten att denne           
interagerat med en algoritm vilket möjliggör för att reaktioner och upplevelser kan studeras             
under intervjun. För att göra detta krävdes; datainsamling och en skapad uppfattning hos             
användaren om att en algoritm används följt av en presentation av resultatet. För att samla in                
data utformades matloggen (se fig 4.1) där respondenterna i ett antal dagar dokumenterade             
sitt matintag.  

 
 Fig 4.1 Screenshot  av matloggen.  
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Matloggens utformning baseras på den tänkta rekommendationen, en erbjuden maträtt.          
Respondenterna ombads därför att logga vad de äter och uppmanas att till sin bästa förmåga               
beskriva de ingredienser som maträtten innehöll för att på så vis göra algoritmen mer              
träffsäker. Då potentiella allergier var viktiga att undvika var det obligatoriskt att delge dessa              
inför testet. Ett exempel på föredömlig datainmatning lades in i början av loggen för att på så                 
vis ge respondenterna en referenspunkt gällande detaljnivå. Som komplement inför intervjun           
tilldelades loggen “Dagens fundering” med tanke om att respondenten i förväg skulle ges             
chansen att fundera. Då vissa frågor ansågs kräva reflektion där svar kan tänkas ta tid att                
formulera. 

Själva prototypen (algoritmen) manifesteras i respondentens idévärld, baserat på en förväntan           
av dess existens. Då det är en dold process är det inget som byggs eller de på något sätt                   
faktiskt interagerar med. Vid flera tillfällen nämns för respondenten hur matloggen kommer            
att fungera som underlag för “vår mat-algoritm” (se bilaga instruktioner+matloggen). Detta           
sker med avsikt att frambringa uppfattningen av algoritmens närvaro. Istället är det studiens             
utforskare som analyserar den insamlade datan enligt ett överenskommet antal regler, vilket            
motsvarar hur en algoritm skulle följa sina angivna instruktioner. Genom att manuellt            
sammanställa och sortera ingredienserna som registrerats kunde mönster och kategoriseringar          
utrönas och resultera i ett förslag på en maträtt. Den sista delen, kallat mattestet, innefattar att                
införskaffa en maträtt (som uppfyller kraven) i förväg och presentera den för respondenten             
under intervjun. Detta upprätthöll illusionen av algoritmens existens och funktion.  
 

4.2.1 PROTOTYP 2: DET TVEKSAMMA AVTALET 

För att studera fenomenet privacy paradox skapades ett        
fiktivt avtal med syfte att agera som underlag inför delen          
av intervjun som behandlar hantering av det digitala        
jaget. Avtalet är utformat enligt etablerad grafik för att         
simulera legitimitet. Villkoren innehåller två     
funktionsbrister som kombinerar strategierna creepy och      
malfunction. Dessa ämnar väcka misstänksamhet och      
reflektion hos mottagaren. Bristerna fyller två funktioner       
för det första kan man kontrollera om respondenten tagit         
del av och förstått innehållet i villkoren, det vill säga de           
kriterier som bör uppfyllas för att hävda ett informerat         
samtycke. Detta görs genom att lägga in ett villkor som          
uttryckligen ställer kravet att få fri tillgång till        
respondentens mobilkamera under hela studietiden  
(se fig 4.2). För det andra kan den forskningsetiska       Fig 4.2 Prototyp 1 [inom markering; inbyggd brist] 
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ställningen såväl som det juridiska ansvaret garderas genom att lägga in ett avsnitt som              
avsäger hela avtalets legitimitet och avskriver alla andra villkor. 

Förutom de nämnda bristerna implementeras även andra “tveksamma” designbeslut. Villkoret          
var exempelvis skrivet på engelska, trots att studien genomgående avhandlades med           
respondenterna på svenska. Även den bristfälliga formateringen av texten avses främja           
misstanke. Via en länkhanterings-plattform skapades en förkortad adress till prototypen, som           
också gav utforskarna feedback på hur många som har klickat på länken. Den digitala              
prototypen inkluderades sedan i studiens instruktioner och presenterades som nödvändig att           
acceptera för att kunna delta i studien. 
 

4.2.3 INTERVJUGUIDE 

Intervjuns frågor segmenteras enligt följande: mattest, mobilanvändning, annonsprofilering        
samt reflektionsfrågorna. Reflektionsfrågorna kopplades till tre utgångspunkter som        
fokuserade på olika aspekter inom mobilanvändning; integritet, rutin samt fysisk närhet. Vid            
framställning av frågorna i intervjuguiden tilldelades kategoriseringar (se fig 4.3) enligt en            
sekvens beståendes av följande tre klassifikationer:  

- Människa (den mänskliga aspekt som frågan kopplas till) 

- Dator (den digitala komponent som ingår i kontexten) 

- Interaktion (det fenomen som frågan gäller) 

 

 
Fig 4.3 Intervjufråga med tillhörande klassifikationer. 

 
 

5. GENOMFÖRANDE OCH INTERVJU 

Kapitel redogör för vilken primärdata som samlats in, använts och valts ut för vidare analys.               
Vidare presenteras vilka typer av analys- och tolkningsmodeller som tillämpats och slutligen            
redogörs för metodkritik.  
 

5.1 INSAMLING AV PRIMÄRDATA 

Här beskrivs vad som gjorts för att samla in datan, hur instruktionerna och de framtagna               
prototyperna har introducerats samt vad de medverkande ombetts att göra inom ramen för             
studien.  
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Totalt genomfördes sex semistrukturerade intervjuer som pågick i 20-25 minuter under           
hösten 2019. Fyra av respondenterna var kvinnor och två var män, alla i åldersspannet 20-35               
år. Vid samtliga intervjutillfällen deltog båda utforskarna, dels för att möjliggöra för delat             
fokus där en fokuserade på att intervjua medan den andra agerade observatör samt var              
ansvarig för ljudupptagning. Upplägget möjliggjorde för att båda vid behov kunde ställa            
nödvändiga följdfrågor. Intervjuerna spelades in med en smartmobil för att ge utforskarna            
möjlighet att gå tillbaka i materialet. Fortsättningsvis genomfördes en systematisk reduktion           
av innehållet inför vidare analys.  
 

5.1.1 INSTRUKTIONER OCH TILLÄMPNING AV PROTOTYPER 

Studien genomfördes bestående av tre moment:  

1)  Matlogg  

2)   Avtal (Prototyp 1: Det tveksamma avtalet) 

3)   Mattest (Prototyp 2: Algoritmen) + Intervju 

Respondenterna fick i uppgift 1) instruktioner om att i tre dagar föra loggbok över sitt intag                
av frukost, lunch och middag samt parallellt reflektera över sin dagliga mobilanvändning (se             
fig 5.1). Respondenterna tilldelades två dokument (se bilagor; Instruktioner och Matloggen).           
I instruktionerna länkades bland annat 2) avtalet med anvisning om att respondenten skulle             
godkänna avtalet inför sin medverkan i intervjun. Genom att återkoppla till villkorsavtalet i             
slutet av intervjun ämnades att undersöka huruvida respondenten faktiskt tagit del av            
villkoren baserat på hypotesen att man av hänsyn till studien kan påstå att detta gjorts, trots                
möjlig bristande insikt i vad som accepterats. 

Matloggen gav respondenten möjlighet att fylla i löpande samt utforskarna direkt tillgång till             
den utvunna datan, som då kunde uppskattas genom en tolkning av maträtternas karaktär och              
landa i en antagen typ av matpreferens i form av en maträtt. 
 

 
Fig 5.1 Instruktioner för studien. 
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5.1.2 HANDLINGSPLAN 

Då studien innehåller moment där respondenten eventuellt kan ifrågasätta det som           
presenteras bedöms metoden dra nytta av en strategisk handlingsplan, en så kallad exit             
strategy. Detta för att hantera potentiell misstänksamhet samt begränsa möjlig förlust av            
värdefull empiri. Trots att prototyperna saknar konsekvenser är respondentens upplevelse i           
interaktionen med dem verklig vilket innebär att åtgärder för hur respondentens tillit kan             
behållas bör diskuteras. Följande taktiker formulerades: 

- Gör avtalet fiktivt, på så sätt elimineras alla frågor om juridiskt ansvar. 

- Vid händelse av negativ respons på någon av prototyperna, avslöja interaktionens           
fiktiva natur i förtid det vill säga Röj palatset. Respondentens tillit är en högre              
prioritet än data. 

- Gör det möjligt att delta i studien även om respondenten nekar eller inte interagerar              
med det tveksamma avtalet. Om respondenten inte tagit del av villkoren går intervjun             
vidare till att fråga om allmän villkorshantering. 
 

5.1.3 INTERVJUTILLFÄLLE 

Intervjun bestod av följande segment; mattest, mobilanvändning, annonsprofilering och         
avslutning tillika röj palatset. Intervjuerna hölls på en restaurang i Stockholm då samtliga             
respondenter föredragit en lunch- eller middagsintervju samt att liknande typ av förutsättning            
och kringliggande miljö var tänkt att ges respektive respondent. Intervjun började med att             
respondenten anlände varpå en maträtt erbjöds och ett intervjuavtal signerades (se bilaga;            
intervjuavtal mall). Avtalet innefattar hur respondentens svar ska arkiveras och behandlas           
enligt forskningsetisk praxis. Detta avtal är separat från prototypen och är således en gällande              
överenskommelse. 

Mattestet ämnar att undersöka om respondenten anser att rätt typ av prioritering gjorts av              
algoritmen (utforskarna) och om det följaktligen är vad respondenten själv hade valt. Baserat             
på data hämtat ur matloggen prioriterades den mat som förekom ofta och antecknades som en               
antagen matpreferens. För att kontrollera om respondenten ansågs vara experimentell i sitt            
intag av mat och om antagna matpreferenser antogs stämma under en längre loggningsperiod             
ombads respondenten göra en uppskattning på hur ofta hen testar nya maträtter. Efter att              
mattestet genomförts diskuteras respondentens attityd kring sin mobilanvändning samt         
relation till sin smartmobil.  

I steg tre instruerades respondenten att logga in på sitt Google-konto och titta på sin               
annonsprofil för att få tillgång till ett konkret resultat av data mining. Avslutningsvis             
genomförs momentet (som namngett metoden) Röj palatset; där det fiktiva avslöjas som en             
bluff och därmed gör alla medvetna om de faktiska omständigheterna som tidigare varit dolda              
av en mental ridå. Röj palatset avser därmed genom avslöjandet av bristerna i villkoren att               
provocera fram legitima reaktioner och reflektion, för att sedan avslöja att bristerna är fiktiva. 
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5.2  DATABEARBETNING  

I förarbetet av databearbetningen genomfördes en genomgång av det inspelade materialet där            
initiala tankar kring varje enskild respondent noterades och därefter transkriberades          
ljudfilerna. För vidare analys användes en tematisk kvalitativ innehållsanalys av textdatan           
med följande steg: 1) lär känna materialet och transkribera, 2) markera och sammanställ             
intresseväckande citat för varje respondent, 3) separera citat efter attityd, beteende och            
uppfattning, 4) diskutera samband i datan, 5) bekräfta samband med citat och 6) fastställ              
övergripande tematik. 
 

5.3 METODKRITIK 

Följande avsnitt kommer att kritiskt utvärdera metoden Röj palatset för att sedan fördjupa sig              
något i dess essentiella beståndsdelar. 

En fundering man kan ställa sig är varför flera delar i denna studie är skenbara samt i vilken                  
mån det kan tänkas mäta verkligheten. Då teorier och modeller utvecklas genom insikt i ny               
data som anpassning till en samhällsförändring så samverkar teori och verklighet (Torstensen            
2018, s. 83). De WOz-prototyper som ingår i metoden kan därmed anses relevanta för att               
mäta verkligheten då de är designade för att spegla denna. Baksidan med detta är att många                
av studiens essentiella beståndsdelar innefattar att delvis få respondenten att tillfälligt tro på             
något som inte existerar. Detta kan leda till att respondenten känner sig lurad, och eventuellt               
uppfattar studien som oärlig. Det finns även en risk för att en observant respondent synar               
illusionerna vilket också kompromissar upplägget. 

Det finns en tillit mellan respondent och forskare att ta hänsyn till, vilket tillgodoses inom               
studien genom att de provokativa delarna förses med en handlingsplan där alla steg i              
illusionens avslöjande är etiskt garderade. Med dessa “säkringar” inbyggda i prototypen kan            
forskaren oproblematiskt skapa en uppföljande dialog som uppmanar till kritisk reflektion           
kring bakomliggande faktorer som exempelvis data mining. Det som gör metodiken speciell            
är att den bygger på flera lager av avslöjande, likt en rysk docka. Avsikten är att ge forskare                  
möjligheter att ta större risker för att kunna främja kritisk reaktion utan att kompromissa              
forskningsetisk praxis. Genom att först avslöja den inbyggda bristen (som innebär ett            
eventuellt personligt övertramp) och därefter avslöja att bristen och dess förutsättningar är            
fiktiva återställs situationen och uppfattningen till utgångsläget. När data hämtas från stadiet            
mellan det första och andra avslöjandet, det vill säga när respondenten upplever            
konfrontationen som äkta, kan värdefull information samlas vilket gör att metoden är relevant             
för studien. 
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Det är viktigt inom utförandet av experimentella metoder som innefattar människor att tänka             
på att även om studiens interaktioner är utan direkta konsekvens så är manipulation av andra               
människor alltid äkta och därmed känsligt (Bell 2011, 25). Shklovski et al utförde intervjuer i               
sin studie där de bad deltagarna att ladda ner en slumpmässig applikation på sin smartmobil               
för att genom observation kunna förstå hur deltagarna interagerar med villkoren (2014, s.             
2351). Deras metod tillåter att de i det tysta samlar data vilket å ena sidan, rent pragmatiskt,                 
kan anses vara effektivt. Å andra sidan kan det argumenteras kring lämpligheten i att be               
människor sluta juridiskt bindande avtal med företag i studiesyfte, oavsett hur tillfälliga de             
kan tänkas vara. Därför anses implementationen av en ersättande prototyp i denna studie som              
fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är svårt att mäta metodens påverkan då inga             
studier under liknande omständigheter har gjorts där frågorna istället bygger på hypotetiska            
scenarion.  
 

5.3.1  ALGORITMEN 

En av de stora svårigheterna gällande att testa en WOz-prototyp med framgång ligger i att               
övertyga användaren om prototypens autenticitet för att försäkra sig om att reaktionen som             
observeras är relevant för ändamålet. Implementationen av studiens prototyp (algoritmen)          
gav studiens deltagare möjlighet att hänvisa sin reflektion till en gemensam erfarenhet utan             
att kräva att studiens material innefattade en faktisk algoritm. Denna typ av            
WOz-prototypning kan ses i vår studie som en manifestation av en idé gällande att se hur                
långt man kan ta illusioner och skenbara artefakter för att utforska användares attityder.  

Genom att låta testet ske över en period där inmatning och bearbetning av data sker på distans                 
och enbart resultatet presenteras i testfasen undviks dessa hinder. Principen är densamma som             
när en trollkarl lurar sin publik genom att stänga in ett objekt i ett skåp för att senare öppna                   
skåpet och presentera innehållet som “borttrollat”. Genom att vid två separata tillfällen förse             
användaren med tillgång till data input (matloggen) och output (erbjuden mat), förblir själva             
omvandlingen däremellan (algoritmen) dold och kan ersättas av en wizard. Mattestet ämnar            
sedan att studera vad användarens uppfattning är gällande det som skett i den dolda              
processen.  

Att skapa en fungerande algoritm från grunden skulle inte vara möjligt inom studiens tidsram.              
Att använda sig utav WOz prototyper gav skaparna möjlighet att studera dolda funktioner             
utan att behöva spendera tid och pengar på att faktiskt bygga hela systemet (d.school 2018, s.                
26). Algoritmer är i grunden en uppsättning komplexa matematiska regler som skapar ett             
systematiskt och automatiserat handlingsmönster. Dessa är svåra att demontera då man enbart            
ser resultatet, likt att försöka lista ut hur en växellåda fungerar genom att endast titta på                
växelspaken. Rekonstruering av en befintlig algoritm (utan ritningar) kan därmed i studiens            
kontext räknas som ogenomförbar vilket stödjer valet av prototyp. 
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5.3.2  DET TVEKSAMMA AVTALET 

Avskrivningen kring giltighet i avtalet uppfyller funktionen som garderande anordning för att            
säkerställa forskningsetik och undvikande av juridiska implikationer i samband med studiens           
utförande.  

Länken som implementerades ger författarna data på hur många respondenter som faktiskt            
interagerat med prototypen och när. Den förkortade adressen är både pragmatiskt och            
estetiskt fördelaktig, dessutom doldes avslöjande ord som den tidigare länken innehöll           
(“proto” och “figma”) vilket stärkte syftet att få prototypen att framstå som genuin. Med              
tillgång till data om hur många som använt prototypen skapas förutsättningar för att bättre              
kunna avgöra om respondenternas egna uppfattningar kring sitt beteende stämmer överens           
med vad som faktiskt sker.  

Studiens direkt provokativa elementet är avslöjandet av bristen inom avtalet, mer specifikt            
klausulen som konstaterar att utforskarna får fri tillgång till respondentens mobilkamera: 

“Det känns väldigt obehagligt… jag hoppas inte det stämmer” 

Denna respons förekom under första avslöjandet i en av intervjuerna och neutraliserades via             
handlingsplanen så att det potentiella skiftet i dynamik mellan respondent och utforskare            
återställdes. Genom att systematisera hur mycket och när avslöjanden sker kan studien            
reglera insamlingen av data samt öka den vilket anses gynna studiens utfall (se fig 5.2). 
 

 
 

Fig 5.2 Utdrag ur transkription; Röj palatset i praktiken [inom markering: Konfrontation möts av tveksamhet och 
neutraliseras efter att responsen är formulerad]. 
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5.3.3  INTERVJU 

Intervjun innehåller flera lager av socialt samspel som kan påverka resultatet. Exempelvis kan             
interaktionen mellan intervjuaren och respondenten skilja sig åt i olika sammanhang och            
påverka benägenheten av att dela med sig. Även den kunskap och erfarenhet som de              
inblandade besitter har en inverkan på de frågor och svar som ges. Under denna process sker                
dessutom en löpande tolkning av informationen som delas, vilket möjliggör misstolkningar.           
Subjektivitet och variation i datan är därmed oundviklig men intervjuformen anses ändå vara             
den mest lämpliga metoden för att utforska människans idévärldar vilket är studiens syfte. Då              
respondenterna tillföll ett bekvämlighetsurval kan det möjligtvis ha påverkat resultatet genom           
att den tidigare relationen innebar en etablerad tillit. Sålunda kan resultatet av studiens             
provokativa element innehålla skevhet som gör att efterföljande utvärdering innehåller en           
oavsiktlig förutsättning att intervjuare och respondent har en befintlig relation.  
 

5.3.4  VALIDITET OCH RELIABILITET 

Angående studiens validitet mäter metoden mänskliga relationer med tekniska system genom           
att utgå ifrån en egen framställd metod anpassad för det specifika syftet. Då Röj palatset               
tidigare aldrig praktiserats vilar metodens validitet tills vidare enbart på denna studies            
resultat. Det kan dock argumenteras för att den data som hämtas från respondenter baserat på               
interaktion med en WOz-prototyp är av högre kvalitet än att diskutera hypotetiska            
interaktioner. Detta då det senare innebär att man inte kan relatera sitt förhållningssätt till              
direkta upplevelser. Resonemanget bygger på antagandet att respondenten är i en bättre            
position att ge värdefulla svara på frågor som är direkt relevanta till dennes faktiska situation,               
vilket isåfall stödjer implementering av prototyper. Då studien nyttjar en icke etablerad metod             
är det svårt att avgöra huruvida resultatet är upprepningsbart. Det som kan replikeras är              
studiens generella metodik där WOz-prototyper underbygger utforskande av dolda processer.          
Att översätta digitala fenomen till fysiska motsvarigheter kan också lyfta fram nya perspektiv             
gällande beteendemönster och normer. 
 

6. ANALYS OCH RESULTAT 

Kapitlet presenterar studiens resultat med tillhörande teman utifrån kvalitativ data från           
studiens intervjutillfällen, där antal respondenter (N) = 6. Datan delades in i tre övergripande              
teman som representerar användarens olika interaktionslägen; accepterad-, ofrivillig- och         
avböjd interaktion (se tabell 6.1). Lägena baseras på att korsreferera viljan att interagera med              
om en interaktion faktiskt sker. Viljan att interagera motsvarar sålunda användarens attityd            
och interaktionens skeende motsvarar användarens beteende. Tematiseringen är applicerbar         
på studiens empiri gällande studiens fenomenen och utgör rubriker för vidare analys. 
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  Beteende – Sker interaktion? 

JA  NEJ 

Attityd – Vilja att  
interagera? 

 

JA  Accepterad interaktion  Avböjd interaktion 

NEJ  Ofrivillig interaktion  Avböjd interaktion 

Tabell 6.1: Tematisering av analysdata. 

Under accepterat interaktionsläge samlades den data som visade att respondentens attityd till            
interaktionen och dess konsekvenser upplevts ha skett under acceptabla omständigheter. Här           
kan man finna fynd kring lärdomar om kontexter där användaren upplever interaktionen i             
fråga som genomgående gynnsam. Den ofrivilliga interaktionen indikerar förekomsten av          
interaktioner som motstrider användarens vilja, vilket man uttrycker misstycke inför. Läget           
kan i rådande form förklaras som inbördes oförenligt och argumenteras för att vara ett              
designutrymme där de som söker att främja hållbarhet kan identifiera möjligheter och justera             
en designs värderingar för att bättre matcha användarens. Inom ofrivillig data mining finner             
studien det motsägelsefulla mönster som kan förklaras med begreppet privacy paradox (se            
rubrik 6.3.2). All den interaktion som inte sker tolkas i analysen som avböjd, men det som är                 
av intresse för studien är de tillfällen då användaren beskriver ett inre behov av att begränsa                
sin interaktion och följaktligen hur och varför. 
 

6.1  MOBILANVÄNDNING 

I åtagandet att utforska unga vuxnas relation till sin smartmobil ledde analysen till             
identifikation av två återkommande attityder inom varje tema där respondenterna beskrivit           
utmärkande tendenser inom sin mobilanvändning (se fig 6.2). Fynden visar på en särskiljning             
mellan kontexter, problematik inom distansering samt påverkan av unga vuxnas          
handlingsmönster i det vardagliga livet. En respondent sammanfattar flertalet generella          
attityder och beteenden som delas mellan deltagare inom studien: 

“I jobbet använder jag mobilen alldeles för mycket och då skulle jag egentligen vilja lägga               
ifrån mig den mer när jag är ledig… men man har ju allting i samma apparat på något sätt” 

Överlag stärker intervjuerna resultat från tidigare forskning kring den negativa inställning           
som människor har till mängden tid de spenderar på sin smartmobil. Enligt Lanette et al kan                
en del av ansvaret för detta tillskrivas medias negativa budskap om mobilanvändning (2018,             
s. 15). Respondenterna beskriver att de anser sig använda sin mobil alldeles för mycket vilket               
leder till att konsekvensen av beteendet är att på olika sätt försöker begränsa den.  

“Det är svårt för mig att säga vad som är privat och vad som inte är det” 

Uttrycket fångar hur majoriteten av respondenterna ser på sin mobilanvändning i termer av             
jobb och privat användning. Skillnader i attityd gentemot dessa är tydligt, men när det              
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kommer till beteendemönster tycks de samtidigt vara svåra att särskilja. En annan distinktion             
som respondenterna ger uttryck för är när de befinner sig i ett fysiskt sociala sammanhang.               
Generellt innebär den sociala situationen som kräver direkt interaktion med andra människor            
att respondenterna är mer benägna och även kapabla till att begränsa eller helt utesluta sin               
smartmobil. 

“Ibland ställer jag ifrån mig den och bara ‘nu är det mobilfritt’ liksom, när jag umgås med                 
folk” 

Många respondenter refererar till sin mobilanvändning som ett “beroende”, vilket på svenska            
kan uppfattas som tvetydigt. Å ena sidan kan ordet beroende syfta till att vara inom rimligt                
behov av något (dependency) men å andra sidan kan beroende också syfta till att man lider av                 
en sjukdom som gör att man är oförmögen att sluta (addiction). Forskningsvärlden yrkar på              
försiktighet när det kommer till att rubricera hög mobilanvändning som ett sjukligt beroende             
(Lanette et al 2018, s. 2) och därmed avstår studien från att insinuera det senare. 
 

TEMA  KODNING  N 

Accepterad 
användning 

Jobbsammanhang är OK  5 

Tillfredsställa basala behov  4 

Ofrivillig  
användning 

Mobilen är för tillgänglig  4 

Gränsen mellan jobb/privat suddas ut  3 

Avböjd  
användning 

Social och fysisk närvaro krävs  4 

Jag tar kontroll  3 

Jag använder min mobil alldeles för mycket  5 

Jag sover med mobilen i sängen när jag är själv  4 

Tabell 6.2: Tematisk kodning utifrån kvalitativ data gällande mobilanvändning. 
 

6.1.1 ACCEPTERAD MOBILANVÄNDNING 

Följande två accepterade tendenser inom mobilanvändning kan urskiljas; Jobbsammanhang         
är OK och Tillfredsställa basala behov. En genomgående trend som upptäcktes är            
ställningstagandet att; premisserna för mobilanvändning på jobbet är helt accepterat utifrån           
arbetsbeskrivningen. Då hälften av respondenterna uttrycker att gränsen mellan jobb och           
privat är otydlig och genererar en ofrivillig mobilanvändning skapas en motstridighet där            
jobb är OK-attityden bekräftar en accepterad mobilanvändning. Fortsättningsvis tenderar         
flera respondenter att resonera kring tillgänglighet som en orsak till sin mobilanvändning            
samt att alla utom en anser sig använda mobilen i en för hög utsträckning vilket stärks av att                  
de flesta respondenterna använder mobilen för att tillfredsställa basala behov.  
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Jobbsammanhang är OK  

Alla utom en respondent använder mobilen i sitt yrke och beskriver användandet i den              
kontexten som nödvändig och därmed accepterad. Den respondent som inte använder           
mobilen på jobbet undviker användning för att det krävs av arbetsbeskrivningen, vilket i             
slutändan innebär samma inställning men att kontexten är omvänd. 

“Mycket är jobbrelaterat. Men det är jag okej med” 

Attityden tyder på att acceptansen för nyttjandet av mobilen är åtskild inom jobb- och privata               
kontexter som till synes löper parallellt med varandra samt har förmågan att inkräkta på              
varandras yta genom att överlappa. Det vill säga att i ett jobbrelaterat mobilärende som              
inkräktar på det privata (fritiden) så anser respondenten att det är okej. Inom studien är               
mobilanvändning inom jobb premierat och privat användning underordnad baserat på att alla            
respondenter med tillåtande arbetsbeskrivning uttrycker Jobb är OK-attityden samt att          
respondenterna beskriver att de tillämpar strategier på sin fritid för att kontrollera sin             
mobilanvändning vilket indikerar problematiken kring parallella tvärkontexter då        
handlingarna strider mot varandra. 
 

Tillfredsställa basala behov 

Basala behov-attityden pekar mot att smartmobiler idag används med avsikten att uppfylla            
basala mänskliga behov och lyckas med detta på ett sätt som användaren finner acceptabelt.              
En avvikelse från övriga attityder gällande mobilanvändningen var en respondent som           
uttryckte att inga problem sågs gällande mängden skärmtid. 

“Min relation är väl att jag behöver den eller jag vet inte riktigt vad du menar. Jag känner                  
inte att jag använder den för mycket” 

Mobilen påpekades av många respondenter som praktisk i vardagen och att det sålunda fanns              
ett behov av att använda vilket föranledde en accepterande  Basala behov-attityd.  

“Jag brukar alltid lyssna på liksom musik eller ha en video igång på YouTube när jag sover                 
för att jag brukar ha väldigt svårt att somna utan ljud” 

Uttrycket stödjer argumentation för att det finns tillfällen då mobilens funktionalitet kan            
uppfylla behov som upplevs vara av ren nödvändighet för användarens välmående. Dessa            
tillfällen innefattar de situationer då människans interaktion med mobilen syftar till att            
tillfredsställa basala behov. Analysen skiljer dessa basbehov från indirekta ytliga behov som            
exempelvis underhållning och social status. 

“Asså jag kan ju inte vara beroende av telefon för att sova, så ibland så har jag så här                   
perioder när jag gör en grej av att inte ha telefonen bara för att inte vara beroende av den”  
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Ett flertal respondenter beskrev hur de spelade upp podcasts och andra ljudkällor från sina              
smartmobiler för att underlätta sömnsvårigheter. Även då denna användning i många fall            
beskrivs som accepterad så innebär den också en bristande självständighet som i sig inte är               
önskvärt.  

“Ibland så är det som att toaletten är enda stället som man får va ifred. Så då är det ofta att                     
man ja men kollar Instagram eller spelar Candy Crush, och så är man borta lite längre än                 
vanligt så att folk undrar va fan jag gjorde där inne egentligen” 

Vid första anblick kan de behov som respondenten ger uttryck för tolkas som ytliga och               
därmed inte faller inom ramen för analysen, men vid djupare analys visade datan att det fanns                
underliggande behov som kan ha förorsakat beteendet:  

“På jobbet kan jag [ta med mobilen in på toaletten], för att det kan vara skönt. Jag har så                   
många kollegor som pratar med mig hela tiden” 

Meningen pekar på det basala behov som undvikandet av stress då det ligger i människans               
natur att undvika situationer som förorsakar stress, både i form av fysisk- eller social              
konfrontation men även under kognitiv överbelastning (Morajevi & Soesanto 2012, s. 1644).            
Genom att tillsammans med mobilen låsa in sig på toaletten, på sin arbetsplats, skapar              
respondenten en tillfällig fristad där verklighetsflykt används med smartmobilen som verktyg           
för att hantera jobbrelaterad stress. 
 

6.1.2 OFRIVILLIG MOBILANVÄNDNING 

Den ofrivilliga mobilanvändning är användning som accepteras men som man inte vill ha och              
visar sig i tendenserna; Mobilen är för tillgänglig och Gränsen mellan jobb och privat              
suddas ut. Många av respondenterna anser tillgänglighet vara problematiskt för sin hantering            
av smartmobilen samt uttrycker svårigheter kring integrering av en så pass koncentrerad och             
kompakt produkt som smartmobilen.  
 
Mobilen är för tillgänglig 

I intervjuerna beskriver respondenterna hur ofrivillig användning av smartmobiler till stor del            
förekommer på grund av mobilens tillgänglighet. Denna tillgänglighet tolkas, utifrån          
intervjudata, på dessa två sätt; dels är det i vissa sammanhang en nödvändighet att ha mobilen                
nära och dels innebär smartmobilen åtkomst till många funktioner som används i det             
vardagliga livet. Därmed ses nödvändighet och tillgång till funktion som en bidragande faktor             
till att smartmobilen är ständigt närvarande.  

“Den är lite för lättillgänglig, man lägger ju aldrig ifrån sig den” 

 27/56  



 

Man upplever det som svårt att distansera sig fysiskt från sin smartmobil. En respondent              
förklarar en av orsakerna till detta: 

“För att jag använder den som väckarklocka också, så att även där [i sovrummet] så kan                
man inte lägga ifrån sig den för långt bort för då vaknar man inte dagen efter” 

De basala behov som mobilen uppfyller, inom ramen för accepterad användning, kan            
rättfärdiga att ha smartmobilen i närheten i de kontexter där dessa är aktuella. Möjlighet att               
uppfatta vad klockan är kan således argumenteras för att vara nog för att känna sig tvungen                
att ha mobilen inom räckhåll. Den inbyggda väckarklockan beskrivs vidare som en anledning             
till att inte kunna distansera sig helt ens på natten. Flertalet respondenter beskriver att de               
sover med smartmobilen i sängen, och vid en intervju beskriver en av respondenterna hur det               
ibland händer att man somnar med mobilen i handen. Allt detta pekar på att distansen till                
smartmobilen, även i de intervjuades mest inaktiva läge (sömn), aldrig är särskilt stor. 

“Idag så har man ju allt allt allt på mobilen” 

Det är talande att intervjun, som till stor del behandlat mobilanvändning, inte nämner samtal.              
Smartmobilens uppkomst och utveckling har det senaste decenniet inneburit centralisering av           
en uppsjö av digitala funktioner som tidigare varit utspridda över en mängd olika artefakter,              
både analoga och digitala. Det kan påstås att detta innebär en smidigare (och därmed bättre)               
tillvaro för användaren, men det perspektivet skulle släta över en viktig nyansering där denna              
ofrivilliga användning befinner sig.  
 

Gränsen mellan jobb och privat suddas ut 

Utifrån mobilens tillgänglighet kan man, genom att ställa det mot uppdelningen av jobb- och              
privatliv, bryta ut denna underkategori av ofrivillig mobilanvändning. Idag har många med            
sig jobbet överallt, i fickan: 

“Man är ju ändå inne på mobilen, vilket gör att man jättesnabbt kan skifta om till arbete,                 
sociala medier, jag får ett sms och svarar med en gång” 

Till skillnad från förr, då man stämplade in på arbetsplatsen när man anlände och lämnade               
jobbet bakom sig när man stämplat ut, indikeras en svårighet att idag skilja på sitt jobb- och                 
privatliv, både fysiskt och mentalt. I intervjuerna berättar flera respondenter att           
mobilanvändning i jobbsyfte snabbt kan glida över till privat bruk i form av bland annat               
sociala medier. På samma sätt beskrivs en svårighet i att avgränsa när jobbet tar slut: 

“Jag använder mobilen typ jämt. Datorn har jag på jobbet och sen så mobilen resten av tiden                 
och då jobbar jag oftast” 
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Anledningen tycks vara att mobilen är i konstant användning, och att tröskeln mellan             
aktiviteter är så låg att man kan hamna i ett läge av växling mellan dessa interaktioner på så                  
lite som sekunder: 

“Gud det låter som att jag är helt hattig i huvudet men jag gör det på typ två sekunder och                    
sen så gör jag något annat, och sen så, ja du vet fram och tillbaka liksom” 
 

6.1.3 AVBÖJD MOBILANVÄNDNING 

Respondenterna avvisar mobilanvändning genom tendenserna; Social och fysisk närvaro         
krävs och Jag tar kontroll. Det har visat sig att det finns tillfällen där respondenterna               
uppfattar det som lättare att undvika mobilanvändning, där sociala situationer (i det fysiska             
rummet) är den främst förekommande av dessa. Vidare kommer den fysiska aspekten att vara              
införstådd vid nämnandet av sociala sammanhang. Parallellt med Närvaro krävs-attityden          
tar flera av respondenterna aktiv kontroll över sin mobilanvändning då de tycks ha nått en               
avgörande gräns för vad som är accepterat vilket stödjer argumentet för att den avböjda              
mobilanvändningen tycks behövas på flertal områden. 
 

Social och fysisk närvaro krävs 

I en social interaktion mellan flera människor tycks individuella beteendemönster kunna           
kompromissas för att följaktligen forma ett gemensamt beteendemönster delat mellan de           
inblandade: 

“Jag är ganska dålig på att prioritera mig själv när jag käkar lunch. Så att om jag skulle gå                   
ut själv så skulle jag inte [äta sallad], men om jag går med en kollega då absolut” 

Flera respondenter uppger även hur en sovpartner kan påverka beteendet med smartmobilen: 

“Om jag sover med någon annan så sover jag ju inte med telefonen.” 

Detta mönster indikerar hur introduktionen av ett viktigt socialt sammanhang kan påverka            
respondenten till att ändra både attityd och beteende gentemot smartmobilen. Den uppfattas i             
kontexten som ett hinder för respondentens förmåga att vara kognitivt responsiv och därmed             
blir attityden till mobilanvändning negativ. Baserat på detta kan man fråga sig om dagens              
höga mobilanvändning beror på att man helt enkelt inte har något bättre för sig eller               
tillräckligt många sociala interaktioner i sin vardag? Studiens analys pekar snarare mot att             
den avböjda användningen i samband med sociala situationer beror på en förutsedd risk som              
respondenterna vill undvika. Förlorad vänskap/intimitet med partner eller dåligt rykte på           
jobbet är alla sociala risker som kan leda till sänkt livskvalitet. Det kan även utifrån datan                
argumenteras för att pliktkänsla, ett socialt ansvar, är en motivation som i situationer med              
lägre riskfaktor också kan resultera i avböjd mobilanvändning. 
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“Under såhär arbetsdagar så kan jag iallafall låta telefonen vara under tiden som jag              
jobbar, men som sagt jag hade ju ett genomsnitt på fem och en halv timme ungefär, per dag.                  
Det tror jag mycket av den tiden kommer från mina lediga dagar, då brukar jag liksom typ                 
ligga i sängen och titta på Youtube bara”  

Respondenten jobbar inom serviceyrket vilket innebär att arbetsuppgiften förutsätter en          
odelad social närvaro gentemot sina kunder. I denna kontext uppfattas det som olämpligt att              
använda smartmobilen vilket är ett tillräckligt starkt incitament för att respondenten ska            
kunna undvika användning, under arbetstid. Detta indikerar helt enkelt att respondentens vilja            
att behålla jobbet är större än viljan att använda smartmobilen. Denna typ av avvägning              
mellan för- och nackdelar i och med mobilanvändning tycks vara något som studiens             
deltagare är mer benägna att genomgå i sociala situationer. 
 

Jag tar kontroll 

Respondenterna i studien visar tendenser på en tolerant attityd inför ofrivillig interaktion,            
under förutsättningen att fördelarna uppfattas som värdefulla nog för att ignorera medföljande            
nackdelar. Vidare beskrivs att dessa negativa upplevelser som uthärdas över tid kan leda till              
att respondenten får nog och aktivt tar kontroll över sin användning.  

“Asså jag kan ju inte vara beroende av telefonen för att sova, så ibland så har jag såhär                  
perioder när jag gör en grej av att inte ha telefonen bara för att inte vara beroende av den” 

Att uppleva ett beroende av sin smartmobil, även för basala behov som att till exempel kunna                
sova, uttrycks som oroande och respondenterna uppfattar därför detta som icke önskvärt,            
vilket är i linje med tidigare forskning (Ding et al 2016, s. 2822).  

“Ja men då lägger jag bort telefonen och sen så lyssnar jag inte, då är det såhär ‘nu ska ja                    
inte lyssna’, för jag måste kunna sova utan att ha podd på” 

Avböjd användning av smartmobilen, för att tillfälligt motarbeta ett beroende, kan därmed            
tillfälligt påverka välmående negativt men i det långa loppet förändra respondentens egna            
förutsättningar och främja självständighet. 

“Jag bara fick nog av allting och började gå såhär sjukt långa skogspromenader” 

Datan indikerar aktiva motreaktioner när gränsen för tolerans nås, exempelvis genom att söka             
sig till naturen och ta långa promenader i ren självbevarelsedrift.  

“Däremot så kan jag bli stressad sen när jag inser att ‘oj jag har fyra meddelanden’ och då                  
blir det liksom den istället att ‘f*n nu tror hon att jag är sur för jag inte har svarat’ liksom” 

Trots att respondenterna utvecklat strategier för att motverka sin smartmobil användning så            
uttrycker de även oro för möjliga konsekvenser av att inte vara tillgänglig. Det tyder på att                
den påtvingade tillgängligheten skapar negativa känslor och trots att respondenterna avböjer           
interaktion enligt Närvaro krävs-attityden så genereras samtidigt underliggande stress. 
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6.2  HANTERING AV DATA  

Hantering av data innefattar användarens förhållningssätt till data mining, och även           
datainsamlingen som möjliggör den. I enlighet med föregående analysmodell utmärktes två           
attityder inom dessa teman där de medverkande uttryckt starka känslor kring sin            
datahantering och hur den påverkar deras beteende i det vardagliga livet (se fig 6.3). Fynden               
tyder på en bristande förståelse av den personliga informationsintegriteten, tvetydiga gränser           
inom dataflöden och en snedvriden omfattande datadriven digital ekonomi.  

TEMA  KODNING  N 

Accepterad 
data mining 

Jag är inte viktig, varför skulle de utnyttja mig?  2 

Funktionell data mining är OK  5 

Ofrivillig  
data mining 

Det är värt uppoffringen  4 

Jag har inte tid/orkar inte kämpa emot  6 

Avböjd 
data mining 

Det är en dealbreaker  5 

Letar efter ett bättre alternativ  6 

Data mining är obehagligt/läskigt  6  

Jag läser inte igenom villkor  6 

Tabell 6.3: Tematisk kodning utifrån kvalitativ data gällande data mining. 

 
För att tydliggöra data mining kan fenomenet beskrivas genom metaforen gruvarbete;  

- Big data-uppsättning Berget; det insamlade materialet, ur vilket värde 
kan utvinnas.  

- Datarengöring Tvätt; behandling av data, genom att ta bort 
felformaterad data eller annat som kontaminerar 
värdeskapandet, för att få fram “ren” information. 

- Machine learning algoritmer Gruvarbetar-robotar; den automatiserade och 
systematiska bearbetningen av materialet för att 
identifiera värdefull kunskap. 

- Samband/Korrelationer Guld-ådran; de delar av materialet som utvinns 
för att skapa värde.  

 

I slutändan har processen lett till rent guld (relevant data), ett värdefullt material redo att               
användas på marknaden. 
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6.2.1 ACCEPTERAD DATA MINING 

I empirin framgår det två accepterade data mining tendenser; Jag är inte viktig, varför              
skulle de utnyttja mig? och Funktionell data mining är OK. Några av de medverkande ser               
på sin digitala aktivitet och därtill sitt digitala jag som ointressant aktivitet. Med få undantag               
anser respondenterna att den funktion som resultatet erbjuder är avgörande för acceptansen av             
fenomenet. Alla medverkande tenderar att resonera kring data mining ur ett begränsat            
integritetsperspektiv vilket pekar mot att de inte uppfattar sin personliga information som            
ekonomiskt värdefull i kontrast till Shklovski et al (2014, s. 2352) som menar att all data som                 
användarna producerat är en handelsvara. Trots detta påstår samtliga respondenter att           
konsekvenser såsom riktat content påverkar dem i deras vardag.  
 

“Då kommer det upp för att hela tiden påminna mig om att jag fortfarande inte har köpt den                  
där j***a byrån” 
 

Meningen antyder frustration kring en produkt som respondenten har tittat på via internet             
men inte köpt. Respondenten använder svordomar i koppling till produkten vilket förstärker            
känslan av frustration inför att ha utsatts för provocerande innehåll. I koppling till metaforen              
gruvarbete kan sambandet tolkas som att respondenterna inte kan se det samlade värdet av              
big data-uppsättningar tillika sitt eget värde det vill säga sin del i hela bergets omfattning och                
att den identifierade guld-ådran i detta fall är falsk då gruvarbetar-robotarna har dragit             
felaktiga slutsatser om användarna och presenterat guld (produkten) som inte anses värdefull            
för användaren. Reaktionen på det blir sålunda att användarna tolkar innehållet som felaktigt             
och omvandlar det till kunskap om att produkten stör dennes tillvaro. Samtidigt uppstår             
tvetydighet kring den individuella representationen i sammanhanget, när respondenterna inte          
kan se hela berget, för att mynna ut i ifrågasättande av jagets vikt inom systemet. 
 

Jag är inte viktig, varför skulle de utnyttja mig? 

Några av respondenterna undrar varför någon ens skulle vara intresserad av deras aktiviteter             
då de menar att de inte är någon speciell eller viktig person vilket tyder på en attityd där de                   
anser sig vara obetydlig i ett data mining sammanhang.  

“Samtidigt som man tänker att ‘nej men vänta, vem är jag? Varför skulle någon vilja utnyttja                
det liksom? Jag är ingen viktig person så’ Och alla gör vi väl det.” 

Uttrycket stödjer att respondenterna upplever sitt personliga informationsvärde som lågt och           
därmed accepterar att deras närvaro inom digitala artefakter lagras då datan ses som             
innehållslös. Trots detta jobbar dessa respondenter med riktat innehåll och uttrycker en hög             
medvetenhet kring att det pågår samt att de tenderar att särskilja det riktade innehållet som de                
utsätts för (privat) och när de själva riktar innehåll (jobb) gentemot konsument. Respondenten             
försvarar sin användning genom att beskriva uppfattningen av att den kollektiva           
användningen av smartmobiler och internet innebär att det är okej. Argumentet är baserat på              
normalisering, vilket kan ses som delad attityd hos andra respondenter. 
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“Det som jag gör på internet är ju inga hemligheter direkt” 
 
Meningen antyder att aktivitet som sker på internet ses som allmän information, då den              
oundvikligt lämnar spår efter sig, vilket genererar en form av acceptans hos de medverkande              
då det är ofrånkomligt inom kontexten av nyttjandet. Resultat kan relateras till liknande             
fenomen såsom varningsutmattning.  
 

Funktionell data mining är OK!  

När data mining används i direkt relation till funktionalitet som av användaren anses relevant              
accepteras den enligt Funktionell DM är OK-attityden. Exempelvis använder några av           
respondenterna self-tracking funktionen på sin smartmobil för att registrera skärmtid i syfte            
att skapa överblick, av mängden tid spenderad samt vilka applikationer som används, och             
därtill även medvetenhet kring sin användning vilket anses som värdefull information vilket            
står i kontrast till Jag är inte viktig-attityden och den personliga informationsintegriteten            
värdeskrivning. 
 
“Jag använder Screentime-funktionen för att kolla hur mycket tid jag använder appar och             
vilka appar jag använder” 
 
Beteendet indikerar även att det finns en mängd skärmtid som uppfattas som “för mycket”              
och att en gräns har nåtts eller vid behov kan sättas för att reglera användandet. Self-tracking                
funktionen används i kontexten som ett verktyg för att hantera skärmtid och är sålunda en               
självbegränsning av teknologi (self-inhibition) vilket enligt Pierce ramverk innebär en form           
av undesign av teknologi (2012, s. 965). Dock tillsätter respondenterna en teknologi för att              
utöva självbegränsningen för att på så vis uppnå undvikandet av en teknologi (exklusion)             
enligt högt medveten negation. Attityderna pekar på att det inte bara strävas efter undvikandet              
av en teknologi utan att undvikandet i sig egentligen är en reglering av teknologins              
inflytande. Då self-tracking i sig genererar data mining så nyttjar respondenterna därtill            
mining för att reglera sin mobilanvändning. Dock får användarna enbart tillgång till big data              
(berget) och presenterad data (guldet) medans företaget som tillhandahåller self-tracking          
funktionen ges tillgång till ytterligare tre mellansteg vilket motsäger intentionen om           
skapandet av kontroll och det tillskrivna värdet av den.  
 
“Jag vill ju hellre ha reklam som är riktad till mig om jag nu måste ha reklam” 
 
Respondenterna beskriver hur data mining med syfte att skapa riktad marknadsföring ses som             
ett mindre illvilligt alternativ under förutsättning att reklam är något som man utsätts för och               
inte kan undkomma och därtill accepterad enligt funktionell DM är OK-attityden.  
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“Jag har sökt på det och nu så förföljer det mig” 
 
Attityden tyder på att respondentens riktade uppmärksamhet har lagrats i form av data och              
genom data mining lett till att innehållet nu hänger efter respondenten som en typ av digital                
skugga. Detta pekar på att en tidigare accepterad kontext kan ändras över tid. Sökningens              
lagring erbjuder en konkret funktion, vilket accepteras enligt funktionell DM är           
OK-attityden, men det riktade innehållet som fortsätter att dyka upp tvingar användaren att             
hela tiden omvärdera huruvida det var värt konsekvensen. Skuggan representerar en kopia av             
respondenternas tidigare genererade data double som sedan fästs på individen för att utvinna             
värde gentemot organisation. Uppfattningen tyder på en begränsad förståelse för att den            
datadrivna ekonomins grund utgörs av användarna samt går emot Jag är inte            
viktig-attityden.  
 

6.2.2 OFRIVILLIG DATA MINING 

De två mest utpekande tendenserna inom data mining är; Det är värt uppoffringen och Jag               
har inte tid/ork att kämpa emot. Nästan alla respondenter anser att de vid tillfällen “offrar”               
sig för att använda en teknisk artefakt som de känner att de måste ha eller måste ha direkt                  
tillgång till. Samtliga respondenter förklarar att det bristande engagemang som finns kring            
avtalshantering till stor del baseras på tidsbrist och otillräcklig ork.  
 

Det är värt uppoffringen 

Respondenterna menar att tillfredsställelsen av att ha produkten värderas som högre än            
konsekvensen av innehavet vilket stödjer privacy paradox enligt Shklovski et al (2014, s.             
2350) om inkonsekvent beteende gentemot den egna attityden.  

“Det var en sjukt bra app liksom så jag kunde inte låta bli”  

Flera av respondenterna uttrycker att produkten ansågs vara så pass bra, att den skapar ett               
begär, så att respondenten inte kan hålla sig borta ifrån att använda den. Många av               
respondenterna anser att om begäret för produkten är högt så är det värt en så kallad                
“uppoffring” och möjliga konsekvenser av nyttjandet ignoreras. Sålunda styr begäret          
människors agerande, enligt uppoffrings-attityden, trots att medvetenhet kring oro för det           
egna beteendet uttrycks.  

“Jag tror inte att det är särskilt bra mentalt. Att man egentligen kan må ganska dåligt av det.                  
Jag mådde skitbra i augusti-september för att jag valde att inte vara så jäkla uppkopplad, sen                
blev det successivt i september... oktober va man där igen och nu börjar man, asså nu är man                  
ju där i samma härva” 

Meningen indikerar svårigheten i att undesigna sin användning av mobiltelefonen under en            
längre period. Samtidigt pekar uttrycket på att en högt medveten negation och undvikandet av              
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teknologin (exklusion) inte räcker för att användarna ska vara tillfredsställda samt att            
användningen påverkar denne negativt trots försök till reglering. Fortsättningsvis antyds att           
respondenten fastnat i ett mönster av ofrivillig skärmtid och att det finns en vilja att ta sig ut                  
men respondenten tycks dras tillbaka in i beteendemönstret. Följande respondenter uttrycker           
samtidigt att de behöver sin smartmobil. 
 
Jag har inte tid/ork att kämpa emot  

Studien visar att barriären ofta är alltför stor för att respondenterna ens ska försöka sätta sig in                 
i villkor, eller finna ork att kämpa emot konstruktionen, vilket skapar en ofrivillig data              
mining.  

“jag orkade inte, det är för långt” 
 

Samtliga respondenter uttrycker som tidigare nämnt oro och obehagskänslor kring data           
mining, likt Shklovski et al (2014) creepy definition av hur användarna förblir negativt             
inställda trots de positiva sidorna som data mining också kan generera, kontra att de varken               
har tid eller ork att investera i ämnet. Samtidigt urskiljs respondenternas tidsdisponering som             
ett hinder för kontroll då de prioriterade handlingarna premieras framför kontrollen vilket            
förstärker  kan inte kämpa emot-attityden. 

“(skrattar) för att jag orkade inte, jag hade väl typ 1000 andra saker att göra” 

Trots att respondenten uttrycker tidsbrist som ursäkt och en problematiskt aspekt gällande            
villkorshantering påvisar intervjudata att mobilanvändningen i sig tar upp stor del av            
användarnas vardag samt att de ser negativt på detta. Detta kan tänkas bero på smartmobilens               
funktionalitet i vardagen samt komprimeringen av dessa inom en och samma artefakt vilket             
stödjer Basala behov-attityden. 
 

“jag använder den ungefär två timmar om dagen och med tanke på vad jag gör, vad annat                 
jag gör på två timmar om dagen, det finns få saker som jag gör så ofta” 
 

Respondenten uttrycker medvetenhet kring sin konsumtion samt ett reflekterande         
förhållningssätt gentemot användandet av smartmobilen. Medvetenheten indikerar att detta är          
något som upptar respondentens tankar och att det därmed är av vikt. 
 

“för att jag tror att det är tid som jag skulle kunna spendera på att göra något vettigare till 
exempel om det är stökigt i min lägenhet så blire att jag bara skjuter upp det och ligger och 
kollar telefon istället för att ta tag i att städa” 
 

Respondenten beskriver att konsumtionen av smartmobilen bidrar till prokrastinering kring          
vardagliga sysslor som inte prioriteras trots att de anses som meningsfulla. Detta indikerar att              
respondenten anser sig fatta fel beslut vilket följaktligen kan antas påverka hens livskvalitet             
då attityd och beteende skapar kognitiv dissonans. 
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“Nej. Jo, jag läste. Jag kommer ihåg någonting. Men det var en bra fråga. Hade ganska                
mycket att göra så jag bara: ‘aja’” 
 
Inför användning av tekniska artefakter läser ingen av respondenterna igenom fullständiga           
villkor och på frågan om huruvida de accepterat det länkade avtalet inför intervjutillfället             
reagerade samtliga med förvirring trots att hälften interagerat med avtalet men bara en trodde              
sig komma ihåg momentet. Detta kan med tidigare forskning förklaras som           
varningsutmattning enligt Felt et al (2012, s. 5) där principen pekar på att överexponering av               
villkor gör att mottagaren inte längre värderar dem. 
 
“om du hade sagt att jag behövde läsa instruktionerna så hade jag gjort det” 
 
Vidare pekar materialet på att trots att respondenterna meddelats att instruktioner gällande            
studien skickats ut via mail så är det möjligt att de inte lästs av alla medverkande och att                  
avtalet därtill missats. Följande pekar även resultatet på att det finns tendenser kring att              
frånvaro av uppmaning kring huruvida avtal ofrånkomligt bör läsas möjligt spelar en            
avgörande roll i agerandet samt att det finns en avsaknad kring vilka konsekvenser det kan               
tänkas få.  
 

6.2.3 AVBÖJD DATA MINING 

Den avböjd data mining:en är sådan som respondenterna avvisar genom tendenserna; Det är             
en dealbreaker och Letar efter ett bättre alternativ. De flesta av respondenterna uttrycker             
att det finns en gräns för hur mycket de står ut med kring design och utformning av avtal och                   
att en dealbreaker-attityd existerade. Samtidigt ansåg alla medverkande att det prediktiva           
erbjudandet (maträtten) var rätt typ av prediktion men fel typ av erbjudande på den givna               
dagen vilket motiverar att den är avböjd.  
 
Det är en dealbreaker 

Respondenterna uppvisar starka känslor och direkta handlingar som konsekvens av          
utformningen av en produkts design de inte kan tolerera, inom förhållandet mellan produkt             
och användare, vilket ger upphov till avböjda data mining inom dealbreaker-attityden. 

“Jag är väldigt obekväm när en app dyker upp och första grejen den gör är att fråga mig                  
efter ‘vi ska använda det här, vi ska använda det här, vi ska spåra dig, vi ska gå igenom dina                    
kontakter, vi ska använda din fotoalbum’. Allt det där tycker jag inte om och jag skulle kunna                 
delete:a appen direkt om den ber efter det” 

De medverkande beskriver obekvämhet samt en överhängande irritation kring att produkten           
vill veta för mycket om dem vilket i sig gör att de väljer att lämna produkten på grund av det                    
den frågar efter enligt dealbreaker-attityden. Detta indikerar att produkten anses ha inkräktat            
på det personliga utrymmet och strider därmed mot jag är inte viktig-attityden. 
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“Ibland när det blir liksom villkor över en hel hemsida då blir jag förbannad och går                
därifrån” 

Respondenten uppvisar ett beteende där hen väljer att avböja produkten på grund av dess              
utformning vilket tyder på att användarvänligheten är låg samt inte gynnsam för varken             
användaren eller produkten. 
 

Letar efter ett bättre alternativ 

Samtliga respondenter accepterade det personaliserade erbjudandet (maträtten) parallellt med         
att de uttrycker att personaliseringen och rekommendationen inte är det dom vill ha mest just               
då trots att den stämmer överens med deras tidigare preferenser vilket skapar en avböjd data               
mining där respondenterna tycks leta efter ett bättre alternativ.  

“Kanske inte det jag hade valt men nu när jag äter det tycker jag det är svingott” 

Då alla medverkande reagerade positivt gentemot algoritmen och tackade ja till maträtten            
trots att de själva hade valt någonting annat just den dagen visar det på att det finns etisk                  
problematik innom den typen av kunskap, som mönsterigenkänning och prediktiv analys, kan            
ge om individer. Den prediktiva analysen ger organisationer möjligheten att manipulera           
mottagaren av det riktade innehållet vilket kan ses som ett intrång i användarens fria vilja.  

“Kan varken svara ja eller nej på den frågan, men om det här skulle va det enda alternativet                  
så skulle ja inte säga nej”  
 
 

6.3 MOTSÄGELSER I HANTERING AV DET DIGITALA JAGET  

Nedan ställs motsägelsefulla citat mot varandra, gällande hantering kring det digitala jaget            
och respondenternas informationsintegriteten, för att belysa förekomsten av fenomenet         
privacy paradox (se tabell 6.2). Då det är relevant för analysen att kunna nämna flera citat                
utan att blanda ihop avsändare har de delgivits en siffra. Flera typer av motsägelser upptäcks               
vilket pekar på fenomenets komplexitet, gemensamt för dessa är att de indikerar en             
övergripande tveksamhet och en osäkerhet gällande konsekvenser. Privacy paradox beskrivs          
enligt Shklovski et al som att användaren har en inneboende oro kring data mining men att                
användaren ändå väljer att dela personliga datan för att applikationen har en större lockelse              
som överskuggar obehaget (2014, s. 2350). I studien framgår denna motsägelse som den mest              
förekommande bland intervjudeltagarna. 

Som tidigare nämnt visar studien att hälften av deltagarna tagit del av avtals prototypen trots               
att ingen med säkerhet kan bekräfta att de gjort det. Beteendet pekar på en grundläggande del                
av den mänskliga kognitionsprocessen; selektion som ett resultat av varningsutmattningen.          
Den genomgående generella attityden kring att respondenterna inte kan göra något åt saken             
strider emot de strategier som samtidigt utövas för att reducera mobilanvändningen (se:            
rubrik 6.4). Datan pekar på att data mining-fenomenet upplevs som; läskigt och obehagligt,             
motsvarande creepiness (Shklovski et al 2014, s. 2349). Respondenterna använder ord som            
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förföljelse och iakttagelse för att reflektera över processen, hur interaktioner på en webbplats             
kan leda till riktat innehåll på en annan. Denna medvetenhet tycks inte påverka             
respondenterna som, med undantag från en deltagare, inte gör mycket åt saken. Vissa             
aspekter av data mining uttrycktes som extra känsliga. Exempelvis ansågs geografisk data            
(platsinformation) var den som utlöste den starkaste reaktion, vilket kan bero på en rädsla              
gällande risken där  missbruk av funktionen kan resultera i ett potentiellt oönskat möte.  
 

Respondent Attityd Beteende 

R1 “Har ju någon typ av underliggande oro och det 
känns ju lite läskigt när man tänker på det, 
samtidigt som man tänker att ‘nej men vänta, 
vem är jag?’ Jag är ingen viktig person så.” 

“Tror [acceptans av cookies] beror ganska 
mycket på hur bekant typ varumärket är sedan 
innan” 

“Åh jag vet inte om jag läste villkoren, ADHD 
hjärna pallar inte läsa sånt så” 

“Kommer inte ihåg om jag accepterat villkoren” 

 

R2 “Jag tycket det är väldigt läskigt hur mycket 
information man kan faktiskt få ifrån 
mobiltelefonbruk som kanske inte är någonting 
som många är medvetna om eller tänker så 
mycket på, och jag gillar inte det.” 

“Man har inte tid, om det är något man vill 
använda direkt så vill man inte läsa massa 
villkor” 

“Försöker kolla hur mycket data folk kan få 
ifrån mig genom sociala medier och sånt” 

“Om det finns någonting som jag kollar upp är 
det notiser om vilken funktionalitet på mobilen 
dom använder” 

R3 “Platsinformation är lite läskigt…  Jag tycker 
inte om att någon vet var jag är.” 

“Jag vill ju inte dela med mig av någonting som 
jag inte har delat frivilligt eller liksom att det 
känns som att om det skulle hamna i fel händer 
eller att det skulle användas på fel sätt, då blir 
det ju fel.” 

“Orkar inte [läsa villkor], det är för långt.” 

“Hade ganska mycket att göra så jag bara ‘aja’ 
[struntade i det]”  

R4 “Tycker inte om att dela min information på det 
sättet för att den kan användas i fel syfte” 

“Appen vill få tillgång till alla mina bilder om 
jag ska spela ett breaking out room-spel, vafan 
ska dom med det till?” 

"Hinner inte alltid reflektera"  

"Läser inte villkor"  

R5 “Nej men vafan, jag vet inte om jag har så jävla 
mycket information som är intressant asså.” 

“Jag bryr mig inte jättemycket men jag borde 
kanske göra det.” 

“Jag ger ju inte mitt medgivande till vad som 
helst.” 

"Orkade inte, jag hade väl typ tusen andra saker 
att göra." 

R6 “Har lite svårt att somna på nätterna för att jag 
ligger och använder telefonen.” 

“Vill bara komma åt det man är ute efter så att 
man bara trycker ‘ja’ och sen bara fortsätter.” 

Tabell 6.4: Motsägelser mellan attityder och beteende 
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6.4 MEDVETNA STRATEGIER FÖR KONTROLL 

“Jag stänger av den ibland, för att eftersom jag är uppkopplad jämt så måste jag ha                
tidpunkter som är liksom så här ‘okej men nu har jag stängt av telefonen’, då är jag inte                  
tillgänglig” 

Till följd av en negativ inställning, främst gällande sin skärmtid, beskriver studiens deltagare             
strategier för att på olika sätt kontrollera dessa. Studiens kvalitativa dataanalys finner endast             
referenser till olika nivåer av begränsningar som metod för att utöva kontroll, vilket stämmer              
överens med tidigare fynd gällande användares beteenden (Baumer et al 2013, s. 3262). Inom              
mobilanvändning pekas mängden tid spenderad ut av samtliga medverkande som den stora            
utmaningen att minska vilket leder till att begränsning blir den naturliga lösningen.  

“Jag försöker alltid få ned min mobilanvändning på något sätt” 

Begränsning av smartmobilens fysiska tillgänglighet är det angreppssätt som utmärker sig           
tydligast i studiens samlade data, men även andra taktiker används. Med hjälp av Pierce              
ramverk gällande negation av teknologi diskutera dessa systematiskt.  
 

Självbegränsning (Self-inhibition)  

Som tidigare nämnt beskriver några av respondenterna hur de använder data mining, i form              
av self-tracking, för att begränsa sin mobilanvändning i syfte att få en översikt på mängden               
tid spenderad och på så vis söka självförbättring.  

“Jag har börjat använda screentime, så jag vet att jag snittar ungefär fem och en halv timma                 
om dagen”  

Funktionen som används av respondenterna är avsedd att hämma den interna interaktionen            
inom artefakten genom en faktiskt inneboende design vilket skapar undesign av artefakten            
själv (Pierce 2012, s. 961).  

Self-inhibition, initierar en högre grad av medveten undesigning hos en respondent och            
mynnar ut i exkludering av teknologi där respondenten aktivt undviker sin smartmobil.  

Då exemplet ovan visar att self-tracking kan nyttja flera steg inom Pierce ramverk för              
undesigning technology och inte nödvändigtvis är en inbyggd funktion så föreslås ett tillägg             
av Pierce ramverk där det andra steget utökas till (replacement, restoration and +addition) där              
tillägg står för addering av en teknologi mot en extern teknologi för att motverka              
överanvändning av smartmobilen och därmed även data mining. Då resultatet av studien            
pekar på att exkludering av teknik är en konsekvens av respondenternas försök till att reglera               
sin mobilanvändning föreslås även att det tredje steget utökas till (removal, exclusion and             
+adjust-inhibition) vilket skapar tillägget adjust-inhibition som beskriver den justerade         
användningen som en reglering av tekniken.  
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Förvirrande nog pekar studien på att self-tracking även tillhör nivå två av Pierce ramverk då               
användningen av smartmobilen (data mining) byts ut mot self-tracking som i sin tur genererar              
data mining gentemot användaren och organisationen som tillhandahåller funktionen. Sett ur           
detta perspektiv nyttjas alla steg i Pierce undesigning technology ramverk vilket indikerar en             
komplex samverkan mellan de olika nivåerna (se diagram 6.5). 
 

NIVÅ  GRAD  FUNKTION  SAMMANHANG 

1. self-inhibition   Låg negation/ 
medvetenhet 

Intern teknisk design  Tidsbegränsning av 
smartmobil användning 
genom inneboende 
design (self-tracking) 

2. replacement, 
restoration and +addition  

Medel negaton/ 
medvetenhet 

Externt teknologiskt 
utbyte 

Byter data mining mot 
self-tracking som 
genererar data mining 

3. removal, exclusion and 
+adjust-inhibition 

Hög negaton/ 
medvetenhet 

Extraherad 
teknologi/funktion 

Ta bort, undvika eller 
reglera smartmobilens 
användning 

Tabell 6.5: Samverkansdiagram av Pierce undesigning technology-ramverk   
 

Ersättning och återställande (Replacement and restoration)  

“Jag beställer hem typ tidskrifter för att läsa nyheter istället för att läsa dem i mobilen“ 

Respondenten ersätter digitala informationskällor med fysiska motsvarigheter, genom att         
välja tidningar och böcker för läsning och på så sätt undvika skärmtid utan att kompromissa               
behovet av information.  

“Jag försöker inte använda den alls [innan sömn], jag försöker bara sätta den på laddning               
och sen lägga mig och läsa en bok eller något istället” 

Ett exempel på återställande är följande: 

“Det fanns en stund när jag inte hade telefonen bredvid sängen för jag brukade vakna och                
kolla på den direkt i tjugo minuter eller något innan jag gick upp. Så jag köpte en                 
larmklocka, sådan här gammaldags [analog] larmklocka och använde det istället... tills att            
larmklockan slutade funka. Då gick jag tillbaka till telefonen och nu gillar jag ‘sleep’              
funktionen som de har infört nyligen” 

Intressant är hur återställandet av den äldre teknologin (larmklockan) tillslut återställdes           
tillbaka till smartmobilen. Flera andra respondenter beskriver liknande situationer där de på            
olika sätt distanserar sig från det digitala i sin omgivning. Dessa motreaktioner ses som              
tillfälliga då den digitala tekniken visas ha en tendens att krypa tillbaka in i sammanhanget. 
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Avlägsnande och exkludering (Removal and exclusion)  

Den kvalitativa datan visar att tillfälligt avlägsnande och exkludering av teknologi ur            
kontexten är de strategier som intervjudeltagarna använder i högst grad. 

“Köpte en väckarklocka och hade telefonen på laddning i köket för det var långt ifrån               
sovrummet så jag behövde verkligen gå upp och till ett annat rum tills att jag kunde få den”  

Att placera artefakten på en avlägsen plats i hemmet höjer insatsen för den ansträngning som               
krävs för att initiera mobilanvändning. Den mobila artefakten tas sålunda medvetet ut ur sin              
ursprungliga fysiska kontext i syfte att minska interaktionen med den i hemmet.  

“Jag bara fick nog av allting och började gå såhär sjukt långa skogspromenader. Då hade vi                
inte mobilerna på liksom, den var med visserligen för om vi skulle gått tokvilse så sätter man                 
väl på den” 

Strategin som beskrivs innebär att smartmobilen medvetet stängs av i samverkan med långa             
promenader i skogen. Den gemensamma nämnaren mellan handlingarna; att motionera, att           
befinna sig i naturen samt att stänga av sin mobiltelefon, är att alla dessa är tekniker för                 
stressreduktion vilket indikerar att målet med hela upplevelsen är att finna någon typ av lugn               
och ro. Respondenten uttrycker vidare värdet i att kunna återställa kontexten genom att ha              
nära tillgång till och möjlighet att aktivera mobiltelefonen igen för att således undvika den              
stress som uppstår om man potentiellt går vilse eller dylikt. Denna passiva möjlighet till              
återställning fyller en proaktiv funktion, för att undvika den eventuella stress som anses vara              
kontraproduktivt för ändamålet.  
 

Utöver begränsning som strategi 

I åtagandet att undesigna data mining-konsekvenser, såsom personalisering, visar studien          
möjligheter för kreativa lösningar. Trots att respondenterna även i denna kontext enbart            
nämner begränsningar som de typer av strategier som används belyser intervjudata           
möjligheter till alternativa strategier. En strategi innefattar exempelvis medveten plantering          
av missvisande information, en typ av data-anonymisering, nämnt i tidigare forskning som            
pollution (Beigi et al 2019, s. 214).  

“Den här profilen blir jättemissvisande, det är ju jättekul, för att jag söker ju på sånt som är                  
jobbrelaterat” 

Respondenten antyder två skilda uppfattningar kring hur väl en och samma data double             
speglar den egna självbilden. Genom interaktioner i jobbsammanhang har data som           
representerar någon annan introducerats och blandats in med respondentens privata          
preferenser vilket lett till att profileringen blivit skev. För respondenten är det tydligt i              
efterhand att se vilka interaktioner som lett till dessa feltolkningar, och beskriver sålunda             
träffsäkerheten generellt som mycket hög men nämner också att det inte stämmer in alls lika               
bra på ett personligt plan: 
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“Jag skulle ju säga att dom absolut prickar in mig 95% i det jag gör dagligen men det                  
stämmer ju inte in på mig personligt alltihop. Så om det skulle va personligt då skulle jag                 
säga kanske 60%” 

Detta indikerar att dagens data mining är effektiv som metod men att den holistiska              
approachen, där all lagrad interaktion utan urskillning underbygger en data double, är            
begränsad. Respondenternas interaktioner i sociala- eller jobb-kontexter, utanför det         
individuella, kan sålunda leda till antaganden om användaren som inte är relevanta. 
 

7. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

I kapitlet genomförs en diskussion där vi redogör och argumenterar kring studiens resultat,             
gällande det som initialt avsågs att undersökas inom problemformuleringen. Vidare          
diskuteras det vi fann men inte nödvändigtvis letade efter, det vill säga de fynd som gav                
upphov till nya perspektiv och idéer. Fortsättningsvis presenteras slutsatser för att slutligen            
diskutera eventuella begränsningar samt vidare forskningsmöjligheter. Studiens       
problemformulering lyder i kort; vilka konsekvenser uppstår vid delning av personlig data            
(det digitala jaget) inom smartmobiler, samt hur påverkar det unga vuxnas beteende och             
livskvalitet. 
 

Frågeställningar  

1. Hur relaterar människor till sin smartmobil? 

2. Hur relaterar människor till sitt digitala jag?  
 

Syftet med studien är att skildra och problematisera kring informationstekniska ramverks           
färdigpacketerade resultat och automatisering av tankeprocesser genom att studera hur          
rekommenderat innehåll påverkar unga vuxnas intentioner. Dessutom avsåg studien att          
identifiera de metodologiska problem som kan uppstå vid undersökning av denna process            
vilket föranledde att förespråka kritisk utvärdering och den egna metoden Röj palatset som             
verktyg med avsikt att förebygga dessa svårigheter. 
 

7.1 DET SOM ÄMNADES ATT UNDERSÖKAS 

Med avsikt att skapa en nyanserad bild av hur unga vuxna relaterar till sin mobilanvändning               
och det digitala jaget ansåg vi att attityder såväl som beteendemönster och uppfattningar var              
relevanta och likvärdiga. Ur en förhållandevis liten studie har en mängd fynd gjorts, till stor               
del genom att kombinera teorier såväl som data. 
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En förväntning som fanns inför den experimentella delen av studien var att intimiteten i att               
föreslå vad en annan person skulle äta skulle provocera fram intressanta reaktioner, men i              
utförandet av intervjuerna var detta till synes inte något märkvärdigt. Det i sig är ett resultat                
som kan indikera att data mining redan är en så intim process inom den digitala sfären att                 
den erbjudna maten inte sågs som något utanför normen. Givet är också att respondenterna              
möjligtvis bara valde att inte påpeka på det. 

Respondenterna i studien beskriver få (om några) försök till att förändra sin situation gällande              
data mining, och därmed förblir relationen till det digitala jaget i många fall distanserat och               
abstrakt. En allmän uppfattning av hjälplöshet inför sin förmåga att påverka tycks bidra till att               
man slutat försöka. Studiens resultat indikerar uppdelning i uppfattningar av jaget,           
exempelvis görs skillnad mellan “jobb-jaget”, “jag med kollegor” och “personligt”. Detta           
indikerar att även om data mining resulterade i en perfekt spegling av användaren vid den               
givna tidpunkten, så är den förmodligen inte lika relevant i en annan kontext. I samband med                
ständig uppkoppling och tillgång till smartmobiler har många gränser suddats ut. Studiens            
resultat pekar mot att respondenterna upplever förvirring men också att förhållningssätt och            
principer för hantering av denna nya kontext har börjat ta form. Det finns ett behov av att                 
hjälpa människor att skilja på sitt privatliv och arbetsliv i mobilen och på nätet. Någon typ av                 
kontextbaserat gränssnitt som innebär olika nivåer av tillgång vid olika tillfällen, exempelvis            
något liknande flygplansläge anpassat för jobbet, kan vara ett intressant område att utforska.             
Respondenternas missvisande data doubles, baserat på jobbrelaterad “kontamination” kan         
också förvaltas i en kontextbaserad designlösning och förse användaren med relevanta           
interaktioner och underlätta för de olika förutsättningarna. Förutom gränsen mellan jobb- och            
privatliv gör smartmobilen det dessutom svårare att skilja på offline/online och           
människa/dator idag.  

Intervjudeltagares beskrivna “arbetsjag” kan likställas med en fysisk motsvarighet till en data            
double i det avseende att de uppfattas som fragment av en mer komplex helhet. Detta kan                
förklara den uttryckta uppfattningen “det där är inte jag” som respondenter beskrivit när             
exempelvis det privata jaget möts av material riktat mot arbetsjaget. Data mining-profiler            
tycks i dagsläget inte ha någon möjlighet att undvika blandning av dessa olika versioner av               
självuppfattningar och för användaren verkar det slutligen bidra till förvirring. 

Många av de fenomen som följt mobilens raketartade framfart har inte hunnits regleras av              
myndigheter och användare står i många fall ensamma i försvarandet av sina digitala jag mot               
potentiella hot. Bland studiens deltagare prioriteras ofta tillgång till teknologi och funktion            
före den egna data-integriteten. Denna kombination lämnar många användare i en utsatt            
position som alla inblandade aktörer delar ansvar i att ha skapat och bör motverka. 

Utöver varningsutmattning visar studiens resultat även att tidsbrist är en viktig faktor inom             
kontexten för agerande i samband med villkor. Argumentation förs i intervjusvaren kring            
villkorens bristfälliga användbarhet i designen. Vi vill belysa hur bristen på uppmärksamhet            
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lett till att respondenter inte kommer ihåg om de ens interagerat med villkoren             
överhuvudtaget, det finns alltså en viktig aspekt av undermedvetenhet som resultatet ramar            
in. Det finns ett behov av att justera interaktionen med villkor för att göra innehållet               
tillgängligt för användare, vilket är en viktig komponent inom data mining, där användare             
och organisation ingår i samarbete. Informerat samtycke kan tyckas vara givet, men studien             
och även annan forskning visar på att användarna generellt inte vet vad de accepterar. Oavsett               
om datan missbrukas eller inte så finner vi att användarnas oro ofta ligger i att inte veta. För                  
att snabbare göra användare medvetna om villkors innehåll kan exempelvis symbolik eller            
andra typer av visuella signaler att underlätta. Tillgång till en sammanställning av de digitala              
villkor som hör till digitala tjänster, en typ av överblick, kan vidare ge användare en chans att                 
skapa medvetenhet och göra en rättvis bedömning i jämförelser mellan villkor.  

Ett intressant fynd var att trots riktat innehåll (maten) som bekräftar respondentens tidigare             
matpreferenser, så var det inte den maten de själva hade valt på den givna dagen. Detta kan                 
tänkas bero på att respondenterna kan föreställa sig vilket innehåll de möjligtvis missar             
(andra maträtter) vilket kan peka på att medvetenheten om vad de möjligtvis kan välja              
påverkar valet av vad dom vill ha vilket gör att de inte hade valt den maträtten som vi inom                   
studien erbjöd. Andra argument för det är att personalisering därtill förlorar nyansering och             
kontextlager då den enbart bekräftar respondentens tidigare idévärld, i form av att innehållet i              
maten är sådant som respondenten kan tänka sig att äta baserat på tidigare handling, vilket               
betyder att utrymme för handlingsfrihet är begränsat och att handlingen enbart bekräftar det             
som varit och inte det som är.  

Data mining med avsikt att analysera potentiella följder (prediktion) kan å ena sidan ge              
insikter och kunskap om tendenser men å andra sidan kommer den aldrig som beskrivet ovan               
att berätta hela sanningen. Prediktiva analyser är i huvudsak automatisering av kvalificerade            
gissningar och om än kvalificerade så är dom just det, gissningar. Detta kan visa sig vara                
negativt för användarens upplevelse, exempelvis om en sökmotor försöker avsluta din           
mening men inte ger relevanta förslag. Vi ser följaktligen skillnad på att använda prediktiva              
analyser för att tolka data och influera beslut på organisationsnivå och att implementera dessa              
tekniker för att generera riktat innehåll direkt mot användare. Det sistnämnda innebär bland             
annat att styra användaren mot en avskärmad och bekräftande kultur. Bara användaren själv             
kan egentligen veta med säkerhet vad de vill ha i den givna stunden, vi kan rikta fokus mot                  
alternativa koncept till data mining som ämnar att förse användaren med verktygen de             
behöver för att tillfredsställa sina egna behov. För att ta resonemanget till en fysisk metafor;               
istället för att erbjuda en uppsättning restauranger kan man erbjuda ett kök. Detta innebär              
dock en betydligt högre involvering av användaren i processen, vilket motsätter sig den             
bekvämlighet och effektivitet som visats vara en hög prioritet hos studiens deltagare.            
Studiens respondenter berättar om hur de sällan har tid, eller ork för den delen. Detta ger kall                 
för att titta tillbaka på och inspireras av den gamla skolan inom användbarhet, det vill säga A                 
till B på det mest effektiva sättet.  
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7.2 DET SOM OCKSÅ UPPTÄCKTES  

Då samhällets grundpelare alltmer tycks vila på funktionella teknolognologiska artefakter så           
som smartmobiler och algoritmer i ett övergött informationsflöde finns det ett behov av att              
kunna sortera och navigera inom denna sfär. Med det sagt är data mining-processen ett              
absolut krav för att människan ska kunna erbjudas innehåll med någon typ av relevans för att                
på så vis inte drunkna i information. Paradoxen i data mining-processen, att blicka bakåt med               
avsikt att se framåt, medför utrymme för tolkning av data som inte längre är av relevans när                 
den väl når slutanvändaren vilket formar falska världar av inaktuell information. Vidare kan             
detta jämföras med att en gammal vän har en förlegad referensram kring dig vilken är               
utgångspunkten för interaktionen som följer; “Det där är inte mitt digitala jag, det är mitt               
förhistoriska jag”. Detta kan anses hämma personlig utveckling då det presenterade innehållet            
bekräftar en icke längre aktuell representation av individen vilket indikerar att organisationer            
har så pass mycket makt att de har möjlighet att skapa personaliserade möjligheter inför              
framtiden som påverkar individens valmöjligheter, beteende och aktuella världsbild. Vi ser           
således tendenser inom konsekvenserna av data mining där tillgänglighet av teknik ökar på             
bekostnad av valfrihet. Detta kan tänkas leda till påverkan på användare som vänjer sig vid               
att vara begränsade och är mer benägna att vara accepterande i sin attityd. 

Ett problem som uppstår när förändring sker i hög hastighet är att hänga med i tempot vilket                 
motstrider idén om att förändring tar tid på grund av etablering av nya vanor och rutiner. I                 
inledningen av denna studie argumenterar vi för att användarna tycks agera testpersoner på en              
prototyp-marknad. Detta bör ses som problematiskt då prototyper byggs för att påvisa brister             
inom systemet eller produkten för att sedan korrigeras till hållbara sådana. Ur denna aspekt              
vill vi påpeka vikten av löpande utvärdering kring de tekniska artefakterna samt att det är en                
nödvändig förutsättning för en hållbar utveckling. Vidare kan designprinciper såsom user           
retention argumenteras för att spegla ett konsumtionssamhälle där mänsklig hållbarhet          
hamnar i skuggan av välfärdens jakt på ekonomisk tillväxt. När man tillämpar data mining              
för att skapa personalisering med avsikt att övertala användare till ökad digital konsumtion             
kan man inte längre påstå att valet fortfarande är helt deras eget. Att använda människors               
psyke mot dem bör anses lika påträngande som att ha robotar på gatorna som lyfte upp och                 
flyttade på människor. Det handlar om manipulation och därmed är hela processen ett mycket              
känsligt område av design som kräver största möjliga ansvar och omtanke för användaren.             
Detta belyser återigen vikten av informerat samtycke.  

Då det moderna samhällets konstruktion nästintill innefattar att vi alla har tillgång till en              
smartmobil för att kunna interagera med olika teknologier på vardaglig basis skapas ett behov              
av att förhållandet mellan mobiltelefonen och människan är hanterbart för att en gynnsam             
relation ska uppstå. Dock pekar flera resultat inom studien på att så inte är fallet och att                 
människor tenderar att kämpa emot sin egen användning då den tycks ske ofrivilligt vilket              
skapar en kognitiv dissonans hos individen. Då det inte är rimligt att radera smartmobilen ur               
människors liv på grund av artefaktens kompakthet och praktiska integrering inom samhälls-            
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konstruktionen så är det möjligt att människor upplever att de känner sig fångade inom              
sammanhanget. Mobilanvändningen är uppmanad enligt; samhällets tekniska krav, den egna          
viljan och erbjuden funktionalitet. Om samhället därtill förutsätter att vi alla besitter en             
smartmobil för att kunna utföra vardagliga handlingar såsom; signera med bankid för att             
betala en räkning så ökar pressen på att inte exkludera artefakten då den krävs för ett                
funktionellt liv inom samhällets ramar. Och i kravet för att få leva accepterar vi              
mobilanvändning då det blir allt svårare att utföra ärendet på ett annat sätt än det tekniska                
vilket begränsar handlingen. Resultatet av kravet är att behovet för smartmobilen ökar vilket             
leder till att även skärmtiden gör det. Detta styrker en beroendekultur kring de tekniska              
artefakterna där avböjd och exkluderad interaktionen under en längre period är näst intill             
omöjlig. Strukturen pekar på att samtidigt som vi är kollektivt beroende av teknologin i det               
vardagliga livet så uppmuntrar samhället till en individualistisk livsstil vilket skapar           
motstridiga riktlinjer att förhålla sig till. 

När personlig data ses som en handelsvara så kan det bidra till en korruption i behandlingen                
av den där man både som konsument och företag kan vara beredd att kompromissa etisk               
standard och integritet för att uppnå optimal monetär vinst. Ett alternativ för att motverka              
detta koncept, som kan leda till överanvändning av digitala tjänster, kan vara möjligheten att              
betala för tjänsten och då slippa få sin data såld. Ett problem gällande förslaget är               
användarnas bristande förmåga att se sin egen data som värdefull vilket föranleder fördel             
gentemot organisationerna inom den datadrivna digitala ekonomin och förlust för användaren           
inom exempelvis områden som; uppmärksamhets förlus och tidsbrist på grund av           
användning.  

Den personliga datan som en värdefull handelsvara tycks inom studien vara en relativt dold              
affärsmodell och därtill ligga i någon form av gråzon vilket tycks göra att användarna              
tillskriver sin data som lågt värderad vilket även reglerar hur de ser på sin              
informationsintegritet samt gör att de har låg förståelse och svårt att se varför och hur någon                
skulle vilja utnyttjar den. En av anledningarna till detta kan tänkas vara att stommen av               
affärsmodellen (data mining) praktiskt taget är osynlig samt att själva råvaran           
(uppmärksamhet) också är det vilket gör det hela mer svårgreppbart då modellen tenderar att              
vila på ett luftslott. Som tidigare nämnt beskriver Shklovski et al (2014) att vi är i behov av                  
en justering mellan det osynliga (automatiserade) och det synliga (kontrollerbara). Om vi då             
går tillbaka till metaforen gruvarbete så kan vi tydligt se att användarna oftast endast kan se                
guldet (det presenterade innehållet) och att organisationer kontrollerar alla automatiserade          
processer vilket leder tillbaka mot antagandet att vi bör synliggöra alla samverkande delar för              
att förstå komplexiteten.  

Eftersom personlig data inte är en fysisk vara så kan man både ha kvar den och samtidigt                 
sälja den vidare enligt ha kakan och äta den principen. Detta innebär i regel att en                
organisation kan samla data om en individ (data double) för att sedan kopiera den och sälja                
den vidare i flerdelade led. Det här leder oundvikligt till att en individs aktivitet kan kopieras                
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i flera exemplar och riktas tillbaka mot individen som från början utgjorde data alstringen. Ett               
frågetecken kring denna typ av hantering av människors uppmärksamhet är hur många kopior             
av data double som florera i informationsflödet inom data växlingen samt om de kan gå ur                
tiden på ett sådant sätt som gör att de försvinner ur datakretsloppet. Om inte kan det                
argumenteras för att kopiorna i sig bör förlora i värde och slutligen stagnera. Massa kopior av                
data doubles skapar ett digitalt jag som är förvrängt ovanpå möjligheten att den ursprungliga              
data double:n möjligtvis redan var skev på grund av uppdelningen av jagen. En fråga man               
kan ställa sig är huruvida det är av vikt att det digitala jaget representerar individen i den                 
fysiska världen samt om det ens är möjligt då det trots allt gäller helt olika kontexter med vitt                  
skilda förutsättningar. Ett argument för att det kan vara av vikt är att det digitala jaget ses som                  
en råvara och att dess osynliga form representerar och speglar dig som en måltavla vilket               
oundvikligt påverkar dig i allra högsta grad.  

Värdet av personlig data gör att alla plötsligt vill veta vad vi är intresserade av och gör vilket                  
mäts i tekniska artefakter genom teknologi som data mining. Trots detta interagerar vi med              
den digitala världen på ett manuellt sätt vilket lämnar digitala fotspår som tycks ha tagit en                
omväg. Exempelvis så vill man köpa ett par skor och lägger då ned många timmar på att leta                  
efter ett par på olika hemsidor samt jämför priser vilket resulterar i att flera av dessa skor                 
speglas tillbaka mot personen trots att hen inte är intresserad av just de skorna. För att                
omvända det till den fysiska världen; intentionen var att handla ett par skor så personen i                
fråga gick ut på stan för att gå i butiker och titta på skor. För varje par skor hen tittat på                     
(riktade sin uppmärksamhet emot) följde sedan någon efter hen med skorna i handen för att               
påminna om att skorna inte var köpta. Personen i fråga blir då förbannad och går därifrån                
utan att ha uppfyllt intentionen om att införskaffa ett par skor. Scenariot pekar på att               
prediktioner påverkar användaren så att intentionen blockeras och därmed ofrivilligt avböjs           
vilket skapar frustration hos användaren. Det kan därmed argumenteras för att data mining             
processen i det avseendet undesignar våra intentioner och därmed funktionen av sig själv.             
Följande ser vi hur den befintliga persondata-ekonomin är konstruerad och att den kan vara              
skadlig för organisationens etiska värden men även för individens vardagliga liv och            
beteende. Ett förslag för att undvika detta är att ge användare förutsättningar för att              
kontrollera sin data och samtidigt reglera försäljningen av den baserat på egna preferenser             
och villkor vilket stärker individens position istället för att reducera och manipulera den. Ett              
förslag skulle vara att samla det digitala jaget på en plats och låta organisationerna komma               
till platsen samt eliminera kopiering av befintlig data. Förslaget kan möjligtvis leda till             
förändring i vårt vardagliga sätt att leva och rätta till den snedvridna kommunikationen             
mellan den digitala och fysiska världen. 

Genom att tillåta handel av den personliga datan och acceptera att den i dagsläget utifrån               
individperspektiv ges bort mot tillgång till en applikation parallellt med att bolag tjänar             
enorma summor på transaktionen av data så bidrar alla som inte motarbetar den till en etiskt                
problematisk situation. I tysthet samtycker vi till ett övervakningssamhälle där vår integritet            
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står på spel. Det underliga med teknologiska artefakter och internet är att det finns massvis               
med gränser men samtidigt vet ingen riktigt vilka gränser som tillhör vad eller vart. Det är                
inte direkt som markerade landsgränser utan gränserna dras av produkternas möjliga           
egenskaper och räckvidd samt samverkar med andra produkter. Detta komplicerar bilden av            
den digitala ekonomin samt bidrar till att påstå att det inte gäller en övervakningsstat utan               
flertalet sådana.  

Ett annat etiskt dilemma är följande; att kommunicera med människor som inte bett om det               
samt hålla dem kvar i artefakten vilket även kan ses som att tävla om människors               
uppmärksamhet och därtill även som ett form av intrång och i andra sammanhang även              
kidnappning. Ett annat etisk övervägande är att som följd av tillgängligheten och att man              
antas vara uppkopplad inom både jobb- och privatliv så krävs det att man är med sin                
smartmobil trots att man vill lägga bort den vilket påverkar våra intentioner, vilket i sin tur                
betyder att handlingen förändras och en beteendeförändring sker som bekräftas av hjärnans            
kognition. Detta pekar på att användarna vid exkludering av smartmobilen möjligtvis far illa             
av att inte leva upp till den etablerade samhällsnormen av att var ständigt uppkopplad och               
tillgänglig. 

När man reducerar syftet med människa-dator interaktion till koncept som ska vara “lätt att              
använda” stryker man över många viktiga aspekter inom interaktion såsom bland annat            
möjlighet till kreativa lösningar och stimulans av kognitiv utveckling. Vi vill argumentera för             
att valfrihet och kognitiv friktion är viktigt för främjandet av mental hälsa genom             
praktiserande av resistens, likt hur kroppen mår bra av träning. Ponera att människor i              
framtiden slutar att gå för att gångvägar byts ut mot rullband, hur påverkar det vår kapacitet                
och benägenhet att utföra uppgiften utan hjälpverktyg? Uttrycket “use it or lose it” fångar väl               
upp den konsekvens som vi kan tänkas stå inför i takt med att komplexa kognitiva processer                
ersätts av automatiserade digitala motsvarigheter. 

När insamlingen av personlig data är en nyckelkomponent för teknisk utveckling kan man             
fråga sig, vad det innebär för användaren? Studien indikerar olika dimensioner av stress i              
samband med hög mobilanvändning, men den är ironiskt nog även ett etablerat redskap för              
stressreduktion. Överanvändning av smartmobiler kan härledas till, i de mest extrema fall,            
digital demens och andra kognitiva funktionshinder. Detta anser vi sätter fingret på hur             
viktigt det är att inte ta risker inom digital design då det kan ha stor inverkan på kognitionen.                  
och vidare att inte låta ofrivilliga användare agera testpersoner i innovationens namn. Den             
makt som dagens teknologi har bör därmed hanteras med samma respekt och känsla för              
ansvar som andra fält, man skulle exempelvis aldrig utföra medicinska studier på människor             
utan noggranna förundersökningar som utesluter alla onödiga risker. Det finns potential för            
både fantastiska och katastrofala följder av data mining, och med den exponentiella kurvan             
som utvecklingen tycks befinna sig i bör designerns och innehavarens fokus läggas på att se               
till att användarens framtid ser ljusare ut.  
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Studien visar på en stor obalans mellan organisation och användare, där förutsättningarna            
dikteras nästan oavkortat av företagen. Ett ökat ingripande med regleringar från statlig nivå             
kan visas vara det enda sättet att skapa incitament för förändring. GDPR och andra              
regleringar är ett steg i rätt riktning men är än så länge inte nog för att ge privatpersoner en                   
ärlig chans att ha kontroll över sitt digitala jag och den tänkta intentionen, vilket vi förutser                
kommer vara en allt viktigare samhällsfråga inom den snara framtiden.  
 

7.3 SLUTSATS 

Studien är en djupdykning i samspelet mellan människor och den digitala världen. Vi har              
utfört experimentella intervjuer med unga vuxna i Stockholm för att undersöka lämpligheten i             
en kritisk metodik baserad på WOz-prototyper. Vårt bidrag är sålunda ett förslag på den              
metod som vi kallar; Röj palatset. Resultatet av studien indikerar komplexa relationer mellan             
människor, smartmobiler och det digitala jaget där attityder och beteenden är väldigt            
beroende av kontext och inte nödvändigtvis i harmoni med varandra. Att utföra en analys              
som studerar användares upplevelser och moraliska reaktioner kan ses som en kritisk            
fördjupning i designs inneboende värderingar.  

Utifrån studien ser vi att det finns en skev maktbalans som hindrar användare från att ta                
kontroll över sitt fysiska och digitala jag och som konsekvens är relationen dem emellan              
distanserad. Vi ser detta som en möjlig grund till många blandade attityder, från obehag och               
förvirring till bortstötande. Värderingen i design som baseras på data mining kan ha stora              
konsekvenser på samhället och innebär samtidigt ett stort ansvar hos de som skapar och              
tillämpar den. Balansgången mellan automatisering och valfrihet är en diskussion kring           
vilken typ av samhälle vi befinner oss i, och vi ser ett behov av att ge en del av kontrollen                    
tillbaka till användaren. 

Inom mobilanvändning diskuteras strategier för att begränsa och undvika överanvändning.          
Implementationen av mobiler i vardagen är idag i stort sett oundviklig, vi får en generellt               
negativ bild från respondenter som är i stort sett chanslösa i dragkampen om deras              
uppmärksamhet vilket skapar en utsatthet. I samhällets fortsatta utveckling ser vi denna            
kultur kring informationsdelning som något att lämna bakom oss. Genom ett kritiskt            
förhållningssätt till design kan vi främja medvetenhet och uppmana till utvecklandet av            
alternativa designlösningar där medmänskliga värderingar kan ta mer plats. 
 

 

 

 49/56  



 

7.4 VIDARE FORSKNING 

Utifrån studiens resultat kan flera möjligheter för fortsatt forskning utrönas, bland annat ser vi              
att en typ av visuell kartläggning kan komplettera befintliga teorier som innefattar den             
personliga datans kretslopp. På så vis synliggörs den komplexa korrelationen mellan de olika             
fenomenen. Vidare tycks resultatet peka på en mindre gynnsam datadriven kultur som            
behöver korrigeras. Det öppnar upp för utrymme inom tvärdisciplinära praktiker att           
konstruera nya strukturer. 

Metodiken bakom Röj palatset ses kunna implementeras i större studier där abstrakta,            
kostsamma och/eller känsliga fenomen kan utforskas med små medel. För att vetenskapligt            
kunna fastställa huruvida provokativa element likt de som använts inom studien gynnar denna             
typ av frågor skulle man i framtiden förslagsvis utföra A/B-testning med användare.  

Ett intressant område för vidare forskning inom designprinciper är hur vi kan facilitera för              
uppdelningen av jobb och privatliv i digitala sammanhang. Detta kan ske på flera nivåer, från               
konceptuella artefakter till applikationsnivå. Med ett kritiskt förhållningssätt kan vi fortsätta           
lyfta förbättringsområden och öka etisk hållbarhet inom design. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Instruktioner, 

 
Välkommen till Lee Luck-Gyllenklevs studie;  

Människa, Data och Digitala handlingar! 
 
Vad kul att just du vill vara med i vår undersökning. 
 
Studien ingår i en C-uppsats på Södertörns högskola under hösten 2019 och pågår i totalt 
3-4 dagar. Studiens syfte är att undersöka människors attityder och beteende gällande 
personlig information på nätet och innefattar bland annat att du som medverkar för loggbok 
över dina matvanor (dvs. vad du äter till frukost, lunch och middag) via ett digitalt dokument. 
Loggboken kommer sedan att fungera som underlag för intervjutillfället, där vi även bjuder 
på en måltid och diskuterar mobilanvändning och vår mat-algoritm.  
 
Parallellt med loggboken önskar vi att du dagligen reflekterar över din mobilanvändning. Du 
behöver inte dokumentera detta. Syftet med dessa funderingar är att förbereda dig på och 
väcka tankar kring aspekter som intervjun senare kommer att ta upp. 
 
OBS! All information som ges behandlas konfidentiellt. 
 
Studien kommer gå till enligt följande punkter: 

STEG 1: Du får information om undersökningen och tillhörande loggboks-underlag 
via en Google Drive-mapp. I mappen finns två dokument; det första är den här 
instruktions-PDF:en. Den andra filen är själva Loggboken där du kan skriva in vad du 
äter samt eventuella allergier. 

STEG 2: Vi bokar tillsammans in en tid för intervju (ca 30-45 minuter). 

STEG 3 För loggbok över matvanor i 3 dagar och reflektera över “dagens fundering”. 

STEG 4: Godkänn avtalet för att medverka i intervjun: http://bit.ly/2rn0QOI 

STEG 5: Genomföra intervju och få en måltid! 

STEG 6: FÄRDIG!!! 

: )  
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Bilaga 2: Matloggen, 

MATLOGGEN 
Matloggen är tänkt att representera dina matvanor vilket betyder att du gärna får delge så 
detaljerat som möjligt vad du åt vid den givna måltiden. Denna information kommer vi att 
mata in i vår algoritm för att förutse vad du vill äta. 
 
[Exempel :] Frukost: Banan, naturell yoghurt och bryggkaffe med mjölk 

Lunch: Ärtsoppa, smörgås med hushållsost på grovt bröd, grönt te  
Middag: Falafel i tunnbröd med rödkålssallad och hummus  

 
OBS! Eventuella matallergier skrivs nedan:  

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
_DAG 1____________________________________________________________________________________ 
 
Frukost:  

Lunch:  

Middag:  

 
Dagens fundering: Vilka appar i din mobil kan läsa av vart du befinner dig just nu? 
 
 
_DAG 2____________________________________________________________________________________ 
 
Frukost:  

Lunch:  

Middag:  

 
Dagens fundering: Hur länge från att du vaknar och innan du somnar  tittar du på mobilen? 
 
 
_DAG 3____________________________________________________________________________________ 
 
Frukost:  

Lunch:  

Middag:  

 
Dagens fundering: Tar du med mobilen in till toaletten? Vart är mobilen när du sover? 
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Bilaga 3: Intervjuavtal mall, 
 

Intervjuavtal 
   

Uppgifter om informanten  

Namn: __________________________________________________ 

Ålder: __________________________________________________ 

Yrke:    __________________________________________________ 

 
Vana av digitala medier (skala 1-5*): 

1   ––   ––   ––   5 
* 1 = Använder någon gång i veckan.  5  = Använder många gånger om dagen. 
 

Hur mycket tid spenderar du i genomsnitt online per dag (skala 1-5*): 

1   ––   ––   ––   5 
* 1 = Använder någon timme om dagen.  5  = Minst 12 timmar. 
 

Generell inställning till ett digitaliserat samhälle (skala 1-5*): 

1   ––   ––   ––   5 
* 1 = Mycket negativ.  5  = Mycket positiv. 
 

 
Överenskommelse om intervjuns användning /arkivering  

- Intervjun arkiveras i det medietekniska arkivet vid Södertörns Högskola och den får  

enbart användas i forskningssyfte enligt allmänna forskningsetiska principer och praxis. 

- Eventuella begränsningar eller villkor för användningen av intervjun: 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

[  ] Jag intygar mitt medgivande till att delta utifrån att ovanstående villkor följs.  

[  ] Jag accepterar att ljud från intervjun spelas in. 
 

 

Ort & Datum: ………………………………………… 
 
 
 

……………………………………………………………....             …………………………………………………………….  
Informantens Signatur              Intervjuarens Signatur 
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Bilaga 4: Intervjuguide, 

 

➔ Mattest (WoO) 

1.1 Hur bra fungerar vår algoritm? [Uppfattning + Data Mining + Rekommendation] 

1.2 Är det här något du skulle valt själv? [Attityd + Data Mining + Rekommendation] 

2.1 Hur ofta testar du nya maträtter (/mån)? [Beteende + Data Mining + Predictive User]  

 

➔ Mobilanvändning 

3.1 Hur ställer du dig till mängden tid du spenderar med mobilen?  

Om positiv/likgiltig: Varför? Varför? Varför? [Attityd + Mobil + Skärmtid] 

Om negativ: Vad håller dig kvar trots detta?  

4.1 Vad är din inställning till lagring av personlig information via ex. appar? 
[Attityd + Mobil + Data Mining] 

5.1-3 Tre snabba frågor: [Beteende + Mobil + Skärmtid] 

Hur länge innan du lägger dig använder du dator/smartphone? 

Vart lägger du den när du sover? 

Tar du med dig din smartmobil till toaletten? Varför?  
 

➔ Annonsprofilering på Google-konto 

6.1 Hur väl känner Google dig? [Uppfattning + Data Mining + Personalisering] 

6.2 Hur tror du att Google har kommit fram till den här profilen? 
[Uppfattning + Data Mining + Personalisering] 

7.1 Uppfattar du att du påverkas av personalisering och anpassade flöden?  
Kan du ge ett exempel? [Uppfattning + Data Mining + Personalisering] 

 

➔ Röj palatset /avslutningsfrågor 

8.1 Accepterade du villkoren? Varför? [Beteende + Mobil + Villkor] 

8.2 Har du läst villkoren som vi länkade till studien? [Beteende + Mobil + Villkor] 

8.3 För att dubbelkolla om man faktiskt läst eller inte, har vi lagt in ett villkor där vi 
får fri tillgång till din mobilkamera hur känns det? [Beteende + Mobil + Villkor] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Transkriptioner erbjuds vid förfrågan. 
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