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- En studie om attityder
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AbstractThe internet has fundamentally changed the way people communicate. With all the information that we are sharing over the internet, and the ways which companies want to use our information, the importance of keeping our private information secure has increased. This thesis aims to discover what attitudes internet users have against privacy on the internet, and what – if anything – they are doing to protect their personal privacy. We distributed an online survey to internet users in the Stockholm area, and conducted three interviews with persons in our target population. The results of these studies show that people in general are very aware of privacy concerns on the internet, but that their attitudes toward how important personal privacy on the internet is, differ somewhat. 
Keywords: personal integrity, privacy, internet, attitudes 
SammanfattningInternet har fundamentalt förändrat sättet som vi människor kommunicerar. Med all den information som vi delar med oss av över internet, och de olika sätten som företag vill använda vår information, så har vikten av att hålla viss information skyddad/privat/säker ökat. Denna uppsats ämnar att undersöka vilka attityder internetanvändare har till personlig integritet på internet, och vad – om något – de gör för att skydda sin personliga integritet.Vi delade ut en webbaserad enkät till internetanvändare i Stockholms län, och genomförde tre intervjuer med personer i vår målgrupp. Resultaten av dessa studier visar att människor generellt är väldigt medvetna om vikten att vara privat på internet, men att deras attityder mot hur viktigt personlig integritet på internet är, varierar.
Nyckelord: personlig integritet, internet, attityder
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1. Introduktion

De senaste två årtiondena har, i och med datorernas och framförallt internets intåg, det skett stora förändringar i hur vi allt från socialiserar till hanterar våra bankärenden. I allt större utsträckning lämnar vi ut och/eller delar med oss av information om oss själva via internet. Informationen kan vara personlig information som namn och personnummer på t ex bankers och myndigheters webbplatser, eller mer allmänt hållen information om våra intressen och/eller vanor på sociala nätverkswebbplatser och bloggar.Informationen är således varierad, och vart den i slutändan hamnar kan vara svårt att överblicka för den enskilde individen, till exempel kan webbplatser ha en eller flera av de servrar de lagrar informationen på i ett annat land. Ofta finns det en integritetspolicy på webbplatser där de ansvariga redogör för hur de ämnar använda den information de samlar in, men innehållet i dessa kan vara svårt att förstå (Pollach, 2007), och enligt vår undersökning vet många användare inte ens om de har läst någon. Dock är det vår övertygelse att internetanvändare har åsikter om personlig integritet på internet, och att internetanvändare kan ha olika attityder till att lämna ifrån sig personlig information på webbplatser. 
1.1 Begreppsdefinition

Attityd. Ordet attityd innebär ”inställning, hållning, ståndpunkt, synsätt” enligt synonymordboken (synonymer.se).
Webbplats. En ”informationsplats på internet” (synonymer.se), Svenska Akademins ordbok vidareutvecklar med en ”mängd information om ett visst ämne som presenteras via webben” (Svenska Akademins ordlista, 2007). 
Tag/taggar. I detta sammanhang: metod för att koppla samman person och bild.
Personlig information. I detta sammanhang: all information som berättar något om personen i fråga; från fullständigt namn och adress till vanor och intressen.
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1.2 DispositionDispositionen för uppsatsen är som följer: kapitel 1 är en introduktion till ämnet med tillhörande frågeställning, syfte samt problemformulering. Kapitel 2 innehåller bakgrund kring ämnet med lagar och regler som berör personlig integritet på internet. Kapitel 3 innehåller tidigare forskning inom området. Kapitel 4 är teorikapitlet där vi redogör för vilka teorier vi har lutat oss mot under denna studie. Kapitel 5 är metodkapitlet och där förklarar vi vilka metoder vi använt oss av i denna undersökning och varför vi valt dessa. Kapitel 6 beskriver de resultat studien givit. Kapitel 7 innehåller analys och tolkning av de resultat vi fått av undersökningen. Kapitel 8 innehåller slutsatser kring den data som framkommit i studien och kapitel 9 innehåller diskussion kring resultat och slutsatser. Sista kapitlet, 10, är förslag på fortsatt forskning och diskussion kring frågor som uppkommit under studiens gång. Denna uppsats skrivs på svenska.
1.3 ProblemformuleringIdag spenderar gemene man många timmar vid en dator eller annan digital artefakt för att nå information eller dela information med andra användare. Oavsett om det är genom arbetet eller på fritiden så delar människor med sig av personlig information till andra användare via internet. Professor James H. Moor vid Dartmouth College beskriver digitaliserad information som ”greased”, vilket kan översättas till svenskas ord ”oljig” (Moor, 1997). Moor menar på att informationen då blir lättillgänglig på ett flertal ställen och att när den väl är digitaliserad så finns den där, länge (ibid). Det vi tycker är intressant är huruvida människor är medvetna om detta och därför vidtar åtgärder för att skydda sig själva och den information de delar med sig av. Inom ramen för denna uppsats vill vi undersöka hur internetanvändare ser på personlig integritet på internet och om de vidtar några åtgärder för att skydda den. 
1.4 Syfte och frågeställningUppsatsens syfte är att ta reda på internetanvändares attityder kring personlig integritet på internet. Hur de förhåller sig till detta och vad de gör – om något – för att bibehålla sin personliga integritet på internet. Undersökningen tar också upp internetanvändares eventuella skillnader i synen på personlig integritet på internet och personlig integritet i den verkliga världen.
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011Frågeställning för denna studie är: Vilka attityder och förhållningssätt till den personliga  

integriteten på internet finns det bland internetanvändare?Underfrågor till huvudfrågan: Spelar situationen roll för vilken information människor delar  

med sig av? Hur ser användaren på detta och hur kan det påverka den personliga integriteten?
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2. Bakgrund

I detta avsnitt förklaras de lagar och regler om data- och informationshantering som vi anser vara relevanta för att kunna diskutera ämnet personlig integritet på internet. Anonymiteten som många upplever på internet är på sätt och vis en illusion, allt som internetanvändare gör på internet lämnar elektroniska spår. Vem har tillgång till dessa spår, och vad får dessa personer använda informationen till? Dessa lagar ger bakgrundsinformation till varför individer behöver personlig integritet.
2.1 Personlig integritetDet engelska ordet ”privacy” kan ha aningens skilda betydelser i det svenska språket, men den betydelse vi är ute efter att undersöka är ”personlig integritet” och vi har således (där det varit lämpligt) översatt ”privacy” med just personlig integritet. Det finns många definitioner av begreppet personlig integritet. Enligt Svenska Akademins ordlista (2007) innebär ordet ”integritet” något som är okränkbart. Den digitala synonymordboken, synonymer.se, utvecklar med att beskriva att ordet betyder okränkbar, oberoende samt ett orubbat tillstånd. Datainspektionens digitala ordlista tillägger att begreppet personlig integritet inte har något direkt vedertagen definition. Webbplatsen datainspektionen.se beskriver personlig integritet som en inre egenskap som är olika för olika individer samt att begreppet ofta översätts till ”rätten att få vara ifred”. På webbplatsen wikipedia.org står det att personlig integritet är ett begrepp som ofta förknippas med människovärde, stolthet och självkänsla. Begreppet är dels en rättighet men också en egenskap. Som rättighet innebär det att få respekt för sin person och sin personliga sfär, och som egenskap innebär begreppet hur väl något är integrerat. Enligt lagen.nu innebär personlig integritet ”den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information”. Ytterligare en definition av begreppet är den så kallade integritetsprincipen, som innebär att varje individ har rätt att få sina värderingar, önskningar och åsikter respekterade, oberoende av dess intellektuella och moraliska innehåll (Statens medicinsk-etiska råd, 2008).

8 (59)



Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011”An individual has privacy in a situation if in that particular situation the individual is  

protected from intrusion, interference, and information access by others.” (Moor, 1997, s.121 i  Tavani, 2004)Det engelska begreppet ”privacy”s betydelse har förändrats genom åren (Tavani, 2004). Från början betydde det individens frihet från att bli störd av staten, dvs att man bokstavligen blev lämnad i fred och inte behövde acceptera fysiska intrång i sin personliga sfär. Denna typ av ”privacy” benämns som ”accessibility privacy”. Senare kom begreppet ”privacy” att innefatta även frihet att fatta sina egna beslut utan inblandning från andra, och som exempel tar Tavani (2004) upp friheten att göra abort eller bestämma över sitt eget liv när det kommer till frågan om livsuppehållande åtgärder ska fortsätta eller avslutas. Denna typ av ”privacy” kallas ”decisional privacy” (ibid.Den typ av ”privacy” som är mest intressant i denna uppsats är dock den typ som benämns ”informational privacy” som Tavani (ibid) beskriver som rättigheten att ha kontroll över sin privata information, hur den används och hur den sprids.
2.2 Internettjänster och deras funktionerInternet som fenomen är fortfarande relativt nytt, men har på några få decennier förändrat vårt samhälle. Mycket av människors kommunicerande sker över internet. Detta gäller både företag och privatpersoner. Information har blivit mer lättillgänglig än den tidigare var; få saker är längre bort än en Google-sökning och vi delar med oss av våra liv via bloggar, Twitter, Facebook och andra webbapplikationer som kommit att bli välkända namn även för många som inte använder dem. Tjänsterna fungerar i grunden nästintill likadant, med endast smärre skillnader. Till en början så måste du som användare skapa ett konto och på facebook.com bör användaren använda sitt riktiga namn medan de på bloggar och twitter.com kan ha ett användarnamn. Om de väljer att inte använda sitt riktiga namn på facebook.com blir det svårare att dra nytta av forumets huvudsyfte, nämligen att koppla samman människor som känner varandra. Om vänner, arbetskollegor, studievänner och så vidare inte kan hitta varandra förlorar facebook.com den funktion det är tänkt att fylla (även om det för vissa användare kan fylla andra funktioner än den tänkta). Det kan även uppstå problem om användaren väljer att använda sig av ett användarnamn eller någon annans namn på 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011facebook.com eftersom den då kan bli anklagad för att ha uppgett påhittade personuppgifter. Användare kan sedan dela information till vänner och bekanta, ofta med filtreringsmöjligheter så att han eller hon själv kan välja vem som ska få läsa vad. Information kan i detta sammanhang vara ett blogginlägg i användarens personliga blogg eller en statusuppdatering om vad du gör nu i detta ögonblick, antingen på twitter.com (då 140 tecken) eller på facebook.com (max 419 tecken). Du kan även dela bilder i form av hela fotoalbum på facebook.com eller en enstaka bild i blogginlägget på din privata blogg eller liknande. Både sociala forum och bloggar har växt något enormt de senaste åren. Fördelarna med dessa typer av tjänster är att människor kan finna gamla och nya vänner, dela information med bekanta som bor långt borta, ta del av andras information, finna likasinnade och så vidare.
2.3 DatalagenI och med datalagen, som instiftades 1973, förbjöds elektronisk lagring av personuppgifter och en myndighet, Datainspektionen, inrättades för att se till att förbudet efterlevdes och för att ge dispens när det ansågs befogat. Lagen kom som en reaktion på den då nya datortekniken (Olsson, 2009). Man var rädd för ett storebrorssamhälle där staten samlade på sig mer och mer information om sina medborgare, och lagen var menad som ett sätt att förhindra myndigheter att registrera och lagra otillbörlig information om sina medborgare. I och med persondatorernas inträde i hemmen blev hela idén med datalagen föråldrad då den nu förhindrade medborgare att till exempel upprätta ett register över makthavare eller liknande. Den vände sig helt enkelt mot de individer som den var tänkt att skydda. 1995 antogs ett EU-direktiv om personuppgiftsbehandling och detta direktiv lade grunden till den lag som kom att efterträda datalagen, nämligen personuppgiftslagen, PUL (ibid). 
2.4 PULPUL är en förkortning av ”personuppgiftslagen” och den stora skillnaden mellan PUL och den gamla datalagen är att datalagen endast innefattade personuppgifter i elektronisk form, medan PUL innefattar all behandling av personuppgifter. Liksom datalagen är PUL menad att skydda människor från att deras personliga integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Insamling, registrering, lagring och bearbetning tas upp som exempel på Datainspektionens webbplats (datainspektionen.se). Meningen med PUL är att människor ska 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011skyddas från att deras personuppgifter behandlas utan deras samtycke, men de kan själva tillåta behandling av sina personuppgifter. Det finns dock undantag då behandling får utföras utan samtycke: 
• kunna fullgöra ett avtal med den registrerade personen,
• den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet,
• en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras,
• en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras, eller
• efter en intresseavvägning om den personuppgiftsansvarige har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna och detta intresse väger tyngre än den registrerade personens intresse av skydd för sin personliga integritet. 

(lista från datainspektionen.se)Lagen gäller både för företag och myndigheter. 
2.5 Yttrandefrihet, tryckfrihet och PULI Sverige finns fyra grundlagar varav två av dessa är yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Grundlagar står över andra lagar och förordningar. PUL är Sveriges implementering av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG (EUR-Lex). Vad hände med yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen när personuppgiftslagen tillkom 1998? Hur kan personlig information skyddas när lagen om tryckfrihetsförordning kan åberopas? Krocken mellan yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och PUL är något som har behandlats flera gånger, bland annat i häftet Yttrandefrihet på nätet av stiftelsen .se samt Anders R. Olsson (2009). Rättsläget är i skrivande stund oklart, vilket betyder att det inte finns några prejudicerande fall om vad som går först i dessa typer av fall – svensk grundlag (yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen) eller Europakonventionen (PUL) (ibid). Hitintills är det innehållet i texten eller uttalandet som har fått avgöra vilken lag som träder in. Om uppgifterna handlar om privata men kanske inte känsliga uppgifter, och är uppgifter utan relevans för samhällsfrågor, så väger PUL och individens rätt till personlig integritet tyngre. Är det uppgifter som inte handlar om privatlivet men som har något slags samhällsintresse, då är det istället yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen som väger tyngre 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011(Olsson, 2009). Var gränsen mellan privatlivet och vad som är samhällsnyttigt går är upp till domstolar att avgöra. Ett tredje scenario är uppgifter som rör privatlivet men som också kan sägas ha samhällsnytta – där blir det upp till domstolen att avgöra om nyttan av informationen väger tyngre än skadan för den enskilda personen. Grövre kränkningar resulterar oftare i åtal för förtal snarare än brott mot PUL (ibid). 
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3. Teori

Alan F. Westin, amerikansk professor vid Columbia University, genomförde mellan 1978 och 2001 över 30 studier om integritet och privatliv för att kunna mäta hur attityder om integritet förändras över tid. Då mycket av det material som Westin sammanställt inte längre är tillgängligt varken digital form eller har vi använt oss av information om studierna samt sammanfattningar av dem gjorda av andra författare inom ämnet. Dokumentation i form av listor över Westins studier går att finna på Internet (privacyexchange.org), dock endast i listformat med titel och datum för undersökningen, ingen av de angivna länkarna fungerar. Kumaraguru och Cranor (2005) beskriver utförligt de kategoriseringar Westin tog fram för att mäta förändringar i attityder över tid. Enligt dem kategoriserade han människor i tre grupper efter deras inställning till integritet, fritt översatt kallade han dem:
• Integritetsfundamentalister – personer som är mycket oroade och medvetna om integritetsfrågor och ofta vill lagstifta för att skydda människors integritet.
•  Integritetspragmatiker – personer som väger för- och nackdelar mot varandra och därefter bestämmer hur mycket och vilken information de vill dela med sig av.
•  Integritetsointresserade - personer som kan tänka sig att dela med sig av i princip vilken information som helst om de ser att de vinner något på det. (Kumaraguru & Cranor, 2005) De senare av Westins studier handlade en del om attityder kring integritet på internet. 1998 genomförde han studien E-commerce and Privacy: What Net Users Want, där han ställde frågan hur oroad är du över hot mot din personliga integritet i Amerika idag – väldigt oroad, något oroad, inte så oroad, eller inte oroad alls. 87% av respondenterna svarade att de var mer eller mindre oroade (56% väldigt oroade, 31% något oroade) (ibid). 2001 genomförde Westin ytterligare en studie, Privacy On and Off the Internet: What Consumers Want, där han undersökte hur konsumenters åsikter om hur företag behandlar deras privata uppgifter. Uppdelningen bland grupperna där blev fundamentalister 25%, ointresserade 20%, pragmatiker 55%. Enligt Kumaraguru och Cranor visar Westins studier mellan 1995 och 1999 på att ungefär 25% av amerikanska allmänheten är integritetsfundamentalister, ungefär 20% 13 (59)



Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011är ointresserade, och ungefär 55% är integritetspragmatiker. År 2000 fick han följande värden på en liknande studie: Fundamentalister 25%, ointresserade 12%, pragmatiker 63%. Kumaraguru och Cranor skriver att Westins undersökningar visar att fler och fler människor blir medvetna om integritetsfrågor, men andelen fundamentalister är ganska stabil. De flesta är eller blir pragmatiker (Kumaraguru & Cranor, 2005).Dr Siani Pearson, Senior Researcher hos HP Labs, har skrivit en artikel om svårigheterna för webbutvecklare och designers vid framställningen av webbaserade tjänster. Pearson menar på att utvecklare av webbaserade tjänster måste integrera skydd för den personliga integriteten i varje steg av processen, det är inte något som kan tillämpas på slutet (Pearson, 2009). Allt fler tjänster flyttar ut i molnet vilket innebär, då molnet är dynamiskt, att data lagras på servrar utanför användarens hem och dennes personliga dator. Lagringen av data i molnet innebär inte bara att användaren inte vet vart eller vem som har tillgång till denna det innebär även att utvecklaren måste se till att lagringen av data är säker och därmed få användarens tillit (ibid). Pearson menar att utvecklare och designers måste bygga tjänsterna så att användaren känner sig lugn och trygg och därmed förstår syftet med att lämna ut personlig information .
3.1 The Control TheoryFör att förstå begreppet integritet och personlig sfär redogör vi nedan för tre framstående teorier inom området. Teorierna har fungerat som utgångspunkt för denna uppsats. Det är dels två skilda teorier, en om tillgång och en om kontroll och sedan en sammanslagning av dessa två som innehåller båda attributen tillgång och kontroll. Samuel Warren och Louis Brandeis skrev den till synes banbrytande artikeln The Right to Privacy (1890) som lade grunden till uppfattningen att personlig integritet hänger samman med att ha kontroll över informationen om sig själv. Författarna utgår ifrån de allmänna lagar som finns i samhället om människors rätt att själva bestämma om dennes känslor, tankar och idéer ska förmedlas ut till allmänheten. Med teknikens utveckling och nya arenor kan det ibland ske övertramp på människors personliga sfär och integritet. I artikeln förklarar Warren och Brandeis vikten av att försöka bibehålla en okränkbar personlig integritet. Genom att människor själva kontrollerar vilken typ av information som delges om dem samt hur och när den eventuellt publiceras. Artikeln The Right to Privacy (1980) ligger som grund till en av de främsta teorierna kring personlig integritet, the Control Theory. The Control Theory innebär att 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011personlig integritet handlar om att ha kontroll över den information som andra har om en själv (Kainelainen & Lindblad, 2005). Teorin innebär inte att andra inte ska ha kunskap om dig, utan att du ska ha kontroll över den kunskap som är tillgänglig för andra (ibid).
3.2 The Restricted Access TheoryEn annan teori, The Restricted Access Theory, handlar om andra individers tillgång till din personliga information och andra individers tillgång till din privata sfär, både fysiskt och kunskapsmässigt. Professor Ruth Gavison är en av förespråkarna för denna teori och hon menar att integritet är beroende av vad andra vet om oss, i vilken utsträckning de har fysisk tillgång till oss samt till vilken grad vi är föremål för andras uppmärksamhet (Gavison, 1984). Personlig integritet kan, enligt Gavison, uppnås på tre oberoende men ändå sammanlänkade sätt, dels genom sekretess, när ingen har information om dig, genom anonymitet, när ingen uppmärksammar dig och genom ensamhet, när ingen annan har fysisk tillgång till dig (ibid). Denna teori har ordet tillgång som utgångspunkt för att som individ kunna uppnå och bibehålla en personlig integritet och sedan, utifrån detta, kunna dela information eller tillåta andra individer olika tillgång till en själv. Skillnaderna mellan de två teorier hittills nämnda är främst att the Control Theory handlar om att kontrollera informationen som andra individer har om dig. The Restricted Access Theory handlar om tillgänglighet till information om dig samt tillgången till din privata sfär. 
3.3 The Control/Restricted Access TheoryKombinationen av de två ovanstående teorierna blir den tredje teorin inom området för personlig integritet, The Control/Restricted Access Theory. Den här teorin innebär både att du som individ har kontroll över informationen om dig själv som andra känner till, och vem som använder den samt när den används. En av förespråkarna till teorin, Moor, menar på att i dagens informationssamhälle är det svårt eller helt omöjligt att kontrollera all information som andra människor känner till om oss (Moor, 1997). Med digitaliserad information kommer både för- och nackdelar, Moor beskriver det med orden: ”Computers have elephant memories; big, accurate, and long term.” (ibid, s. 27)Information som en gång blivit digitaliserad finns där, länge. Hur kan vi kontrollera, eller 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011bibehålla en intakt personlighet? Moor föreslår en sammanslagning av teorierna nämnda ovan. Han menar på att för att kunna skydda vår personliga integritet måste vi medvetet skapa zoner, nivåer och strukturer för att enklare kunna planera våra liv utan någon rädsla för intrång utifrån (Moor, 1997). Med hjälp av privata zoner så kan människan bestämma hur mycket och vilken information som ska hållas privat samt vad och när det eventuellt ska delges information till allmänheten. Zonerna är i sin tur tillgängliga på olika nivåer för olika individer. Eftersom möjligheten finns att individen kan kontrollera samt begränsa tillgängligheten till den privata sfären kan man utveckla strukturer för att skydda sin personliga integritet (Moor, 1997). Vidare förklarar Moor att teorin the Control/Restricted Access Theory ska skydda individens personliga integritet genom att rätt individer, och endast dessa individer, har tillgång till aktuell information om dig och vid rätt tillfälle (ibid). Informationen hos dessa personer ska i sin tur, så långt det är möjligt, vara kontrollerbar (ibid).”Privacy, then, is a concern that arises from social interactions. When we seek a right to  

privacy we seek protection from the intrusion of others.” (Moor, 2006, s. 114)Moor skriver i boken Ethics, computing, and genomics (2006) om hur rätten till privatliv, privat sfär, uppstår ur samhället och sammanhanget som vi befinner oss i. Inom en liten skara människor, som delar intressen, och har respekt för varandra samt inga hemligheter så är behovet av ett privatliv inte så stort (ibid). I ett större sammanhang, med flera individer som känner varandra lika väl, eller vill känna varandra väl är däremot behovet av ett privatliv betydligt större (ibid).
3.4 SammanfattningAtt kunna kontrollera den personliga information som andra har om dig och när de har tillgång till denna information är högst betydelsefull för individer för att upprätthålla en privat sfär. Detta gäller både i det fysiska livet och i den digitala världen. Möjligheten att kunna delge ett fåtal individer personlig information om sig själv, vid de tillfällen och till de individer man själv väljer, men förbli privat vid andra tillfällen gör att individen kan bibehålla en personlig integritet.
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4. Metod

I detta stycke förklaras valen av metod inför denna undersökning. Grundläggande för att kunna välja en passande metod för sin undersökning är att återgå till frågeställningen (Bell, 2006). Då syftet med denna undersökning var att förstå individers attityder och förhållningssätt gentemot personlig integritet på internet har vi valt en induktiv forskningsansats. Då vi dels vill ha bakgrundsinformation om individers attityder till personlig integritet men även få en djupare förståelse för dessa attityder har vi valt att kombinera en kvalitativ och en kvantitativ studie. För de kvantitativa har vi genomför en (webb)enkät som sedan följdes av en intervjustudie med tre respondenter.För enkätfrågor, se bilaga 1. För enkätsvar, se bilaga 2. För intervjuguide, se bilaga 3.
4.1 MetodvalEn kvantitativ undersökning är fördelaktig när du är intresserad av att se resultatet i siffror och bakgrundsinformation kring ett fenomen (Thurén, 2009). Intervjuer är en form av datainsamlingsmetod som ger kvalitativa data. I den kvalitativa metoden kan du som intervjuare ta del av respondentens åsikter och attityder gentemot fenomenet som undersöks (Lantz, 2007). Vi ville med intervjustudien gå djupare ned i de åsikter och attityder som framkommit under den kvantitativa studien. Analys av den insamlade datan skedde delvis med datorhjälp. Webbapplikationen Fluidsurveys användes för att genomföra enkäten och den innehöll inbyggda funktioner för att sammanställa och analysera rådata, vilka vi använde oss av. Rådata från intervjustudien analyserades utan datorhjälp, genom en tematisk analys där vi genomsökte materialet efter samband och mönster med de kategorier vi haft som grund för intervjuguiden/studien.

4.1.1 EnkätDå vi riktade oss mot internetanvändare föll det sig naturligt att använda ett online-baserat verktyg. Vi valde att skapa enkäten i det internetbaserade programmet FluidSurveys (fluidsurveys.se) som hade de funktioner vi behövde, och fanns tillgängligt i en gratisversion. Vi följde de fyra steg som föreslås i boken ”Att få svar – intervju, enkät, observation” (Kylén, 17 (59)



Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 20112004) för att formulera och färdigställa en enkät, från första utkast via första försöksversionen till slutversion, samt för skicka ut, samla in och göra en påminnelse.Vid utformning av enkätfrågor är det viktigt med formuleringen av frågorna och val av ord då olika ord kan ha olika betydelse för respondenterna (Bell, 2006). Med detta som utgångspunkt skickades enkäten med tillhörande följebrev till sex personer i vår omgivning för en testomgång. När vi författade följebrevet, också kallat missivbrev, till enkätundersökningen utgick vi från de två exempel samt den tillhörande text som finns i boken ”Att få svar – enkät,  

intervju, observation” (Kylén, 2004). Missivbrevet innehåller information till respondenten om undersökningen, varför den utförs och hur resultaten kommer att användas. Enkäten publicerades den 25 november 2010 och var öppen till den 3:e december 2010. När enkäten varit öppen för respondenter i 3 dagar valde vi att skicka ut en påminnelse till de respondenter vi bjudit in via det sociala forumet Facebook och till de som vi kontaktat via e-post. Detta för att uppmuntra dem och påminna dem att deras svar är viktiga för oss och vår undersökning.Enkäten innehöll olika typer av frågor, så som skalfrågor, kunskapsfrågor och rangordningsfrågor. Detta gör det både enklare för oss att bearbeta svaren och det underlättar även för respondenten att slutföra enkäten då det innebär en svarslista som respondenten väljer det svar som passar denne bäst utan att behöva formulera sitt egna svar. Nackdelarna med bundna svar är, enligt Kylén (2004), att de styr tankarna hos informanterna. Vi har valt att lösa detta genom att i de flesta frågorna lagt till ett sista svarsalternativ som innebär att de respondenter som inte finner ett passande svar i de alternativ vi listat, kan fylla i ett eget svar. Inför analys av enkätresultaten skapade vi ett antal filter, och använde oss av redan existerande filter (kön och åldersgrupper), baserat på några av svaren i enkätundersökningen. Som exempel kan vi nämna de filter som endast visar svaren från de respondenter som angivit 
mycket viktigt som svar på fråga 11 ”Hur viktigt är det med personlig integritet för dig?”. På så vis kan vi se hur de förhåller sig till de övriga frågorna. Vi har gjort liknande filter för att se andra respondenters svar i övriga frågor.

4.1.2 IntervjustudieVi genomförde även tre intervjuer under en veckas tid som var för sig tog cirka 25-40 minuter. Intervjuerna utfördes på individens valda plats, en i individens hem, en på individens 18 (59)



Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011arbetsplats och slutligen på ett café. Vi fick kontakt med dessa tre individer genom gemensamma kontakter och genom tips från andra personer som vi kontaktat för eventuell intervjustudie. Intervjuerna bestod av både öppna frågor och mer fasta frågor. En av oss förde anteckningar och skötte ljudinspelningen medan den andre ledde intervjun. För att skydda individerna har vi valt att ge dessa kodnamn vid tolkning och analys av datan, kodnamnen ser ut som I1, I2, I3, där tex I1 är förkortning av informant nr 1. Den rådata som kom ur intervjuerna bearbetade vi sedan genom att lyssna igenom ljudinspelningarna ett flertal gånger och kompletterande de redan existerande anteckningarna med ytterligare och mer utförliga anteckningar från intervjuinspelningen. Vi valde att dela upp datan efter de kategoriseringar som vi haft till hjälp under intervjun och som grundläggande upplägg för intervjuguiden. Vi har valt att genomföra en intervjustudie där vi hade enkätundersökningen som grund och förstudie. Som intervjuform valde vi den semi-strukturerade intervjuformen vilket, enligt Lantz (2007), innebär att olika frågeområden sammanställs i en bestämd form med tillhörande följdfrågor. Fördelen med denna typ av intervjuform är att intervjuaren får en uppfattning om frågornas meningsfullhet för respondenten till skillnad från en öppen intervju som ger intervjuaren svar på det som respondenten finner meningsfullt med fenomenet (Lantz, 2007). Lantz ger förslag på hur innehållet i en semi-strukturerad intervju kan läggas upp: faktafrågor, bedömningsfrågor, åsiktsfrågor, attitydfrågor samt känslolägesfrågor. Vi har valt att följa detta upplägg. Lantz tillägger att det är viktigt att förklara etiken kring intervjun, innebär den anonymitet, i så fall till vilken grad, hur lång tid kommer intervjun att ta för informantens del, hur sker databehandlingen och vad är syftet med intervjun (Lantz, 2007). Genom att klargöra detta för informanterna så vet det vad de ger sig in på samt deras skyldighet och rättigheter. För intervjuplanen har vi 4 teman som vi skapat frågor kring: bakgrund, personlig integritet, information och yttre påverkan.
4.2 UrvalI denna undersökning har vi avgränsat oss till myndiga personer i Stockholms län. Vi har valt att begränsa oss till myndiga personer då omyndiga kan ha restriktioner från föräldrar eller liknande om vad och hur de får dela med sig av för typ av information sig på internet. För enkätundersökningen skickade vi ut meddelanden med e-post till individer samt skapade ett 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011slutet evenemang på ett socialt forum. Med enkätundersökningen ville vi få många svar för att få en god uppfattning om hur urvalsgruppen ser på fenomenet.För intervjustudien ville vi nå en bred och representativ grupp individer för att kunna dra logiska slutsatser kring attityder till personlig integritet i en storstad. Med bred urvalsgrupp menar vi individer från olika samhällsklasser och geografiskt olikt belägna inom länet. Vi valde att söka informanter på flera olika sätt; inom yttre vänskapskretsar, kontakter inom sociala forum samt via personliga kontakter. Vi ville, så långt det var möjligt, hålla oss objektiva och har därmed uteslutit närmsta vänner, familj och arbetskollegor från intervjustudien.
4.4 MetodkritikDå vi valde att publicera en inbjudan till webbenkäten på det sociala forumet facebook.com är vi medvetna om att detta kan bidra till viss skevhet i studien. Endast medlemmar på detta sociala forum tog del av inbjudningen till evenemanget där. Vi valde därför att kontakta respondenter som inte är medlemmar i det sociala forumet via e-post för att ändå få även deras svar till webbenkäten. Tyvärr vet vi inte om respondenterna som har svarat på enkäten bor i Stockholms län då ingen fråga i enkäten berör detta. Vi valde dock att enbart skicka inbjudningar till boende i Stockholms län. Vi kunde heller inte kontrollera om en respondent valt att svara på enkäten flera gånger. I en enkät är det viktigt att få med alla frågor som man vill få svar på från början, då man inte kan ställa följdfrågor i efterhand. Eftersom vi valde att genomföra intervjuer också kunde vi ställa de frågor som dykte upp under analys av enkätresultatet till respondenterna i intervjustudien.I enkäten missade vi att göra svarsalternativen på fråga 4, ”Sysselsättning”, till en flervalsfråga. Respondenten skulle ha givits möjligheten att kryssa i både studera och arbeta och liknande som aktuell sysselsättning. Ytterligare ett misstag var att vi var otydliga med hur respondenterna skulle svara på fråga 9 när vi bad dem att själva utveckla sitt svar vid eventuellt positivt svar på frågan. Vi var här ute efter kategorier så som vårdhistoria, politisk ställning och så vidare. Trots testomgång av enkäten så misstolkades denna fråga av några av respondenterna.
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5. Resultat

Nedan redovisar vi resultaten från enkät- och intervjustudier. Enkäten var öppen i sju dagar och gav totalt 58 giltiga svar. Enkäten bestod av 19 frågor, varav de två sista ej redovisas i resultat-delen nedan då de ej rör undersökningen i sig. Samtliga svar anges i antal, fullständiga svar och procentsatser går att finns i bilaga nr. 2. Intervjustudien genomfördes med tre informanter, två kvinnor och en man. Vi hade förberett en intervjuguide som bestod av fyra områden med cirka sju frågor tillhörande varje område. Då intervjustudien var semi-strukturerad hade vi inte några fasta frågor utan områden och punkter som vi utgick ifrån. Avsnitt 5.1 – 5.4 avser enbart svar från enkätundersökningen. Avsnitt 5.5 – 5.7 redovisar svar från intervjuerna.
5.1 Respondenter i enkätundersökningenStörsta andelen respondenter i enkätundersökningen var mellan 18 och 30 år. 24 stycken av respondenterna har påbörjat en utbildning på högskolenivå, 13 stycken innehar en examen från en högskola eller ett universitet och 18 stycken har en gymnasial examen. Hälften av respondenterna svarar att deras aktuella sysselsättning består av arbete och en att de har en anställning, 25 stycken av respondenterna svarar att deras aktuella sysselsättning består av studier och resterande av de svarande är egna företagare, arbetslösa eller är pensionär. 21 stycken angav att de hade läst en webbplats egna integritetspolicy förut medan 12 av de svarande visste inte om de tidigare hade läst en webbplats integritetspolicy. Då integritetspolicy oftast innehåller viktig information om hur personlig information behandlas av webbplatsen och till vilken nytta den bör uppges kan detta vara av vikt vid frekvent kontakt med webbplatsen. 
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5.2 Publicering av personlig informationDet som de flesta respondenterna anger att de har delat med sig av är: namn, födelsedatum (sex siffror), e-postadress och bilder, vilket också är de första svarsalternativen på frågan. Resterande svarsalternativ får betydligt lägre svarsfrekvens. Ett fåtal respondenter, 22 stycken, anger att de delar med sig av ljud över internet medan 30 stycken respondenter svarar att de delar med sig av video över internet. Merparten av respondenterna, 51 stycken, 

Figur 1.1
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011svarar att det främst är på sociala forum som de delar med sig av den här typen av personlig information, 38 stycken svarar att de även uppgivit sådan information inom e-handel och webbshoppar och 31 stycken svarar att de lämnat ifrån sig personlig information på myndigheters webbsidor (se Figur 1.1). Det framkommer i resultatet att respondenterna känner störst tillit till webbsidor som tillhör banker, myndigheter eller är arbetsrelaterade. När det rör sig om mer nöjesrelaterade webbsidor, så som sociala forum, bloggar och webbshoppar tycks respondenterna vara lite mer oeniga om det känns tryggt att uppge personlig information där eller ej.
5.3 Sammanhang och innehållResultatet visar att hela 57 respondenter, av totalt 58 svarande, anser att sammanhanget och typ av webbsida spelar stor roll för vilken personlig information de väljer att publicera om sig själva. Fortsättningsvis är det 40 stycken som svarar att det finns information som de inte gärna delar med sig av på internet. Som vidareutveckling på detta svar har många skrivit till vårdhistoria, politisk åsikt, sexualitet/sexliv och kontonummer som något de inte vill uppge på internet. Merparten av respondenterna som har utvecklat sitt svar har även angett att de inte vill uppge sitt fullständiga namn på internet.
5.4 Personlig integritetEnkätsvaren visar att merparten av respondenterna vill kunna kontrollera och påverka den information som publiceras om dem (se Figur 1.3). Det är här tydligt att merparten har en åsikt angående personlig integritet och vad de gör för ställningstaganden på internet för att 

Figur 1.2påverka och/eller hålla den intakt (se även Figur 1.4). Resultaten visar även att 52 stycken tycker det är viktigt, sammanslaget de som tycker är är mycket viktigt och ganska viktigt, med en personlig integritet på internet (se Figur 1.2). Flertalet, 42 stycken, svarar sedan att de försöker kontrollera den information som de själva publicerar om sig själva på internet (se 23 (59)
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011Figur 1.3). Antalet som väljer att inte göra något för att påverka vad andra publicerar för information om dem är få, fyra respektive nio respondenter. Lika så de som tycker att personlig integritet på internet inte är viktigt att bibehålla, eller av vikt, två respektive tre respondenter (se Figur 1.2). 

Figur 1.3Det finns även fyra textsvar till vad respondenterna väljer att göra för att bibehålla en personlig integritet på internet och de lyder bland annat som följer; ”jag gör ingenting, men jag tycker den är viktig”. Det framgår i enkätsvaren att merparten av respondenterna lägger stor vikt vid att själva välja till vilken utsträckning de är privata på internet. Textsvaren från den frågan, fråga 16, ser bland annat ut så här; ”För att det finns möjlighet att jag exponeras för människor som jag inte alltid vet vilka de är.  

I det "fysiska" livet kan jag i större utsträckning välja vilka jag vill exponera mig för (min  

umgängeskrets, skola, arbete etc), men på internet har jag inte samma kontroll över detta.  

Och därför vill jag så långt det är möjligt försöka kontrollera det som publiceras om mig. Även  

om detta är näst intill omöjligt.””Av precis samma anledning som det är viktigt att vara privat i det verkliga livet också. Jag vill  

kunna ha saker för mig själv som jag inte vet att alla andra ska ha tillgång till. ””För att få vara ifred.”Några av respondenterna som svarade på frågan var även måna om sin personliga integritet för att skydda andra i sin omkrets, familj, vänner och/eller barn. Några svar innehöll även 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011funderingar kring hur informationen kunde användas emot dig om fel person fick tag på den, hur den skulle kunna skada dig eller andra. Det fanns också svar som var skeptiska till möjligheten, eller tron, om att kunna vara privat på internet:”Det är otroligt viktigt men jag accepterar att så inte är fallet. Det finns inget som är privat  

på internet, inte idag i alla fall.”

Figur 1.4

44 stycken av respondenterna anser att andra människor kan påverka deras personliga integritet genom att publicera information, bilder, video eller ljud om dem. Nio respondenter har svarat att de inte vet om andra kan påverka den egna personliga integriteten.
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Figur 1.5Det framgår av resultaten att om personlig information, som publiceras av andra människor, upplevs positiv av respondenterna så väljer hälften av de svarande att inte göra något alls. Flera känner sig smickrade av det faktum att andra publicerat information om dem och några väljer även att utöka länkningen till informationen så att flera människor kan ta del av informationen. Om informationen är upplevs negativ av respondenterna så är det betydligt färre som väljer att inget göra och fler som skrider till handling.
5.5 Intervjustudie – I1 I1 är en kvinna, 38 år, gift och med två barn. Hon är anställd, arbetar på två olika arbetsplatser och använder datorer både i sitt yrke och på fritiden. I1 finner det svårt att definiera vad begreppet personlig integritet betyder för henne, hon förklarar att hon inte har tänkt så mycket på det. I1 tillägger att personlig integritet på internet nog finns men att hon inte lägger speciellt stor vikt vid det. Dock förtydligar hon att hon väljer vilken bild som hon förmedlar av sig själv på internet, samtidigt som hon är införstådd med att det inte bara finns en bild av 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011henne som är sann utan att det kan finnas flera. I1 berättar sedan att hon tycker det är olika i olika typer av situationer. Så här säger hon om det hela:”På internet kan man välja att visa bara en sida av sig själv, fast det kan nog vara ganska  

svårt..”I1 förklarar vidare att hon vill inte visa upp sina dåliga sidor, inte på en gång alla fall. Så därför väljer hon att inte skriva om de sidor hon finner dåliga hos sig själv i sin blogg. I1 säger att hon inte gärna lämnar ut personlig information på bloggar, så som gatuadress, eller i en chatt-konversation. Hon förklarar att hela den här frågan beror på vilken typ av forum det rör sig om. I1 berättar även att hon har förklarar för sina barn att de inte får/bör ge ut sina fullständiga namn på internet.Vi frågar om vad en trygg webbsida är för I1 vilket hon finner svårt att definiera. Hon pratar om design och funktioner men kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som gör att en viss webbsida känns trygg. Hon förklarar att hon har en blogg och där filtrerar hon den information hon publicerar. I1 försöker att bara uppge den första bokstaven i personers förnamn för att skydda den personen. I1 tillägger att:”I sådana fall tycker jag det känns lite som att man ska fråga den personen om det är okej att  

man skriver ut den personens namn.”I1 säger att hon inte tycker det spelar så stor roll om andra skriver ut hennes namn på deras webbsidor eller bloggar. Hon tillägger att hon inte har reflekterat över det. Om det rör sig om en bild på henne, som den andre personen har tagit, så är okej. Men om det rör sig om bilder som I1 har tagit och personen i fråga har tagit bilderna från I1s blogg/hemsida så tycker hon att det känns dåligt och inte alls okej. Tilläggas bör att I1 också arbetar som fotograf och är mån om sin upphovsrätt till de fotografier hon tagit, hon bestämmer själv över sina egna bilder. Vi frågar hur hon väljer att gå till väga om någon annan publicerar information som rör I1, utan att ha kontaktat I1 först. I1 svarar att i vissa fall kanske hon kontaktar personen och ber dem ta bort informationen, då om det rör sig om gatuadress. I1 förklarar sin syn på möjligheten att vara privat på internet med genom användning av din dator på internet så lämnar du spår i din dator och på så sätt så är man inte privat. I1 menar 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011på att genom att vara aktiv med tjänster som Twitter, Facebook och bloggar så har man valt bort att vara privat. I1 menar även att det är två skilda saker, att vara privat i det verkliga livet och att vara privat på internet. Vidare säger hon att man kan vara olika privat på olika ställen. Om du till exempel har ett användarnamn, på en webbsida, som inte kan härledas till dig så är det en viss grad av anonymitet. I1 driver en egen blogg som nästan enbart handlar om hennes fritidsintresse, ridsport. I1 tar stor hänsyn till vad familjen har för åsikter kring de bilder hon väljer att publicera på bloggen, även om det endast rör sig om ren och skär fåfänga som hon själv uttrycker det. Vidare tycker I1 att det är en sak att publicera bilder och en annan sak att koppla samman bild med namn. Med barn är detta extra känsligt och I1 tycker att man ska undvika att göra den sammankopplingen. Trots att I1 själv sa i början av intervjun att hon inte hade reflekterat så mycket kring personlig integritet och möjligheterna att vara privat på internet så märkte hon i slutet av intervjun att hon hade ganska klara åsikter.I1 tycker absolut att sammanhanget och typ av webbsida spelar roll för vilken typ av personlig information hon väljer att dela med sig av. I en webbshop så känns det okej att uppge den information som krävs för att kunna slutföra köpet medan på en blogg så ger jag inte gärna ut min gatuadress eller liknande. Med e-postadressen har jag varit väldigt restriktiv, för att undvika skräppost, men jag har börjat släppa lite på det nu. På vissa webbsidor finns det filter som man kan använda sig av för att exkludera eller dölja information från användare, I1 säger att hon använder sig av sådant.
5.6 Intervjustudie – I2I2 är en kvinna, 29 år gammal, är särbo, arbetar heltid och studerar på distans inom området ekonomi. Använder datorer dagligen i sitt yrke och anser sig ha god datorvana, och har även datorer hemma, en bärbar och en stationär.I2 tycker att personlig integritet är ett svårt område, alla visar väldigt mycket och det har hon själv svårt för. Hon säger sig vara mycket mån om sin integritet. För att bibehålla sin personliga integritet är hon noggrann med vilken information hon delar med sig av. Hon berättar inte ingående om vad hon gör utan hon rör lite allmänt vid vad som händer, vilka hon umgås med och vart hon är. Lämnar inte ut påtaglig information.
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011Hon säger att integritet på internet definitivt finns, men att det tar sig en annan form än i verkliga livet. Många som inte har någon uppfattning om vad man borde tänka på på internet, tycker hon. Hur man lämnar ut information som man i efterhand kanske ångrar. Datorer har längre minne än människan. Detaljerad information delar hon med sig av när hon träffar människor men inte på internet. Hon är även försiktig med bilder på internet, till exempel har hon bara bilder på ansiktet på Facebook. I2 tycker inte att det känns bra att dela med sig av personlig information på sociala medier. Hon säger att hon länge stod emot Facebook men har släppt efter nu, dels för att:”...man missar så mycket.”I2 säger att hon inte ville vara delaktig och avstod därför och tyckte även att hon kunde upprätthålla kontakt med vänner och bekanta ändå. Hon säger också att hon delar med sig av olika typer av information i olika sammanhang. På sociala webbplatser som Facebook är hon mer noggrann, men det känns otryggt på alla ställen. Hon menar att information kan sprida sig och att den finns kvar länge. Som exempel tar hon upp en annons efter brevkompisar som hon skrev när hon var i 14-årsåldern. Den finns fortfarande kvar och för henne räcker detta som bevis på att information sparas. Även om man tror att man inte har lämnat ut information så säger hon att webbplatser så som ratsit finns där information om individer ändå finns tillgänglig. I2 väljer bort att visa viss information, de som vet, de vet, och resten behöver inte veta. På till exempel Facebook har hon filtrerat så att endast vänner kan se hennes profil och statusuppdateringar, för hon menar att okända personer ändå inte är intresserade av att veta vad hon skriver. Hon säger att det handlar mycket om hur hon är som person, att hon är en väldigt privat person.I2 driver ingen egen blogg. Om andra publicerar personlig information om henne på deras bloggar blir hon väldigt arg. I2 vill att de ska fråga innan de publicerar den typen av information om henne. Vidare säger I2 att webbsidor som kräver inloggning för att komma åt och redigera de personliga uppgifter känns säkra, så som myndigheter eller liknande. På andra webbsidor, så som utbildningsrelaterade webbsidor som kurswebbar, erkänner I2 att det inte känns 100% bra att lämna ifrån sig personuppgifter och så vidare men hon har accepterat att det fungerar så.
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011I2 tycker absolut att typ av webbsida samt sammanhanget spelar in för typen av information hon lämnar ifrån sig. På frågan om det finns någon information som I2 inte vill dela med sig av på internet svarar hon att det skulle då vara något som är ytterst privat. Så som vårdhistoria och sådant som hon tycker andra inte har att göra med. Om man inte själv väljer att berätta för just den personen. ”Man berättar mer eller mindre för olika personer, inte skapa möjligheten för alla att se. Man  

vill ju ha kontroll över det man delar med sig av.”I2 kan inte definiera vad en trygg webbplats är för henne, för alla webbplatser känns mer eller mindre otrygga. Det känns inte 100% bra, men I2 har ändå gjort det. I2 menar att man lämnar ifrån sig personlig information är en magkänsla. Om det hamnar i fel händer så kan det gå fel. Trots detta har hon inte några problem med att handla via internet, utan det ”känns okej” att lämna ifrån sig personlig information på dessa webbplatser. Däremot att lämna kortnummer tycker hon inte känns bra, för som hon säger; ”man hör ju att det läcker.”Att betala på internet via banken, direktbetalning via internet (beställer via webbshop, vidarebefordras till bankens webbplats för betalning), känns dock okej att utföra på internet. Bankärenden i allmänhet känns också okej. Hon säger att det var en enkel övergång till internetbank eftersom hon redan var kund hos banken och de redan hade alla hennes uppgifter, hon behövde inte lämna ifrån sig några nya personliga uppgifter. På frågan om andra kan påverka hennes personliga integritet på internet, så svarar hon ja. I2 berättar om en bekant som publicerar och taggar bilder på (bland andra) henne utan att fråga. I2 har bett sin bekanta att sluta. I2 vill bli tillfrågad innan bilder på henne publiceras. Hon säger att det är möjligt att hon själv påverkar andras personliga integritet på internet, men det är inte en medveten handling utan hon försöker vara ospecifik. Sista frågan, är det viktigt att vara privat, svarar I2 absolut, för mig är det det. Absolut. Det är väldigt olika det där. Jag är så i verkliga livet också. 
5.7 Intervjustudie – I3I3 är en man, 33 år gammal, är sambo. I3 arbetar på lager och säger att han inte använder sig av datorer inom sitt yrke. Hemma har de två gemensamma datorer och I3 tillägger att han ofta 30 (59)



Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011använder sig av datorer. I3 berättar om sin syn på personlig integritet, och säger att:”För egen del så spelar det ingen roll vad andra vet om mig”. ”Så länge det inte kan skada mig, eller andra”.Han tillägger att han är väldigt öppen och har inget behov av att vara speciellt privat, i verkliga livet eller på internet. I3 tycker att andra människor inte behöver veta allt, så som bankkorts-nummer, fullständigt personnummer och så vidare. Vi frågar hur han gör för att skydda den typen av information från allmänheten och I3 svarar att han helt enkelt försöker låta bli att lämna ut den, eller tänka efter innan han uppger den.I3 menar på att personlig integritet på internet nog finns, men inte för honom. I3 tar återigen upp det faktum att han är väldigt öppen och bryr sig därmed inte så mycket om sin personliga integritet på internet. I3 säger att, vilken information han delar med sig av, beror på vilket i forum det rör sig om. Allmänna forum är han restriktiv med, medan i andra sammanhang kanske han uppger mer information. I3 tycker det känns tryggt att lämna ifrån sig personlig information till banken, han gör det utan att reflektera kring det, säger han. I3 tillägger att idag finns det ingen information som han inte skulle vilja lämna ifrån sig, men han kan förstå om han ändrar uppfattning om han skulle bli allvarligt sjuk eller liknande.Vi frågar hur han skulle definiera en otrygg webbsida och I3 svarar först att han inte riktigt vet vad en otrygg webbsida är. Han funderar och utvecklar sedan med:”...om det rör sig om ett allmänt forum, där vem som helst kan komma in och titta, så sitter det  

någonstans i ryggmärgen att här behöver man inte lämna telefonnummer. Det finns ingen  

anledning till det.”På frågan om han tycker att andra kan påverka hans integritet så svarar I3 att de inte kan påverka hans integritet då han inte bryr sig speciellt mycket om den. Han kan dock tänka sig att andra kan uppfatta det som att de får sin integritet påverkad eller kränkt av en utomstående. I3 försöker vara selektiv i de bilder han publicerar på andra, utom sig själv. I3 säger att han försöker publicera bilder på andra personer som kan falla under samma kategori som de själva redan publicerat. Han säger även att han kan ha påverkat någon annans integritet av misstag. I3 säger även att han tycker det är stor skillnad mellan att publicera en bild och sedan koppla samman bild och person/namn. I3 säger att det är upp till personen på 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011bilden om den vill vara taggad eller inte. ”..det är inte upp till mig att bestämma kring de bilderna.”Han tillägger att han försöker vara lyhörd, och om personen har tagit illa upp så får man försöka respektera det. I3 tycker det är bra att man kan ha en personlig integritet på internet och en annan i det verkliga livet. Han ser det som en fördel att man kan välja i olika grad, hur väl man vill skydda sig på internet, hur hemlig man ska få vara är en annan sak.I3 tycker att sammanhang och typ av webbsida har stor betydelse för den typ av personlig information han ger ifrån sig.”Med tanke på att jag själv är väldigt öppen, så vet jag att det finns folk som är raka  

motsatsen. Försöker tänka sig in hur de kan tolka informationen jag publicerar.” Vi avslutar intervjun med att fråga om I3 tycker att det är viktigt att vara privat på internet. I3 svarar då nej. Som tidigare nämnt så ser I3 sig själv som väldigt öppen. Han säger dock att han vill ha möjligheten att kunna vara anonym eller privat. ”Så länge jag har kontroll över den information som finns om mig så känns det bra. Ha  

kontroll över vad andra vet.”
5.8 Sammanfattning av resultatResultaten visar att den information som de flesta internetanvändare lämnar ifrån sig på internet är fullständigt namn, födelsedatum (sex siffror), e-post adress och slutligen bilder. Det framgår även att de flesta väljer att dela denna information på sociala forum, inom e-handel eller på myndigheters webbplaster. Resultatet visar även att de flesta har information som de väljer att inte lämna ifrån sig på internet, oftast då högst personlig information som sjukdomshistoria eller information som berör flera individer. Majoriteten av internetanvändarna tycker att sammanhanget spelar stor roll för vilken typ av personlig information de väljer att lämna ut. Möjligheten att kunna kontrollera den personliga information som finns om användaren på internet är en stor, och viktig, del för användarna för att bibehålla en personlig integritet på internet.
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6. Tolkning och analys

Kumaraguru och Cranor (2005) beskriver Westins tre kategorier av attityder hos internetanvändare: integritetsfundamentalister, integritetsointresserade och integritetspragmatiker (se avsnitt 3. Teori). Dessa kategoriseringar har vi använt i vår analys av resultaten från vår studie. Westins studier utfördes i USA och gäller endast amerikanska medborgare, medan vår studie har utförts på personer i Stockholms län. Vi finner ändå att kategoriseringen av attityder går att applicera, trots skillnaderna mellan studierna. Vi knyter även an till de teorier som tagits upp tidigare i uppsatsen.
6.1 Personlig integritetDet vi fann mycket intressant med vår studie var att användare kan ha till synes mycket stora åsikts- och attitydskillnader om och till personlig integritet på internet. Både personer kategoriserade som integritetsfundamentalister och personer kategoriserade som integritetsointresserade kan i grunden resonera mycket lika kring vad personlig integritet är för dem och hur de avgör vilken information de vill lämna ifrån sig på internet. Skillnaderna verkar främst handla om var personer uppger sin privata information och delvis vilken typ av information det handlar om, inte så mycket om att de överhuvudtaget gör det. Alla grupper uppger personlig information på webbplatser som de upplever vara pålitliga, men där integritetsfundamentalister har högt ställda krav på pålitlighet är de integritetsointresserade mer benägna att tycka att det inte spelar någon större roll om webbplatsen känns pålitlig eller inte. I alla tre grupper går resonemanget som så att de inte sprider information som de inte vill att andra människor ska få veta, men var denna gräns går är väldigt individuellt. De internetanvändare som lägger störst vikt vid begreppet personlig integritet, integritetsfundamentalisterna, är även de som har haft en liknande inställning till andra frågor inom studien. Exempelvis är dessa individer måna om att kontrollera den personliga information som de själva publicerar och att de själva kan välja vilken personlig information som finns om dem på internet. 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011De som säger sig vara integritetsointresserade vacklar i sin ståndpunkt i andra frågor. Det känns som att dessa användare inte fullt har tänkt igenom vad begreppet personlig integritet betyder och hur det kan påverka dem, personligen. Vår studie tyder på att när en integritetsointresserad användare konfronteras med faktiska eller hypotetiska situationer så är de integritetspragmatiker. Vi menar att det eventuellt går att tolka dessa integritetsointresserade användares svar som att de är ovana eller okunniga på området. De svarande tycker då möjligtvis att personlig integritet på internet inte är så viktigt endast för att de inte har någon erfarenhet av de olika situationer vi frågade om. Det vore intressant att se hur integritetsointresserade skulle resonera efter att ha upplevt en eller flera riktiga eller uppfattade kränkningar av den personliga integriteten – skulle de då hamna i någon av de andra grupperna? Eller är deras personliga integritet verkligen så okränkbar som de kan ge sken av?
6.2 Kontroll i sammanhangetHur människor definierar begreppet personlig integritet i verkliga livet verkar således spela stor roll även på internet. Det är främst olikheter i definitionen av begreppet som skiljer attityderna åt. Intressant är att två av informanterna nämner begreppet kontroll under intervjun. Båda menar på att så länge de har kontroll över informationen, det man delar med sig av, så känns det bra. Att ha kontroll över vad andra känner till, vilken information de har tillgång till är något som är återkommande i denna studies resultat. Detta påvisar att Moors sammanslagna teori, The Control/Restricted Access Theory (Moor, 1997), stämmer väl överens med denna studies resultat. Teorin baseras på att individen strävar efter att ha kontroll över informationen om sig själv som andra känner till, och vem som använder den samt när den används.Vi tror att även de som påstår sig vara integritetsointresserade vill ha ett viss mått av kontroll. Att göra ett val, medvetet eller omedvetet, att inte aktivt skydda sin personliga information på internet är också ett sätt att ha kontroll. Enligt The Control/Restricted Access Theory är kontroll över informationen huvudfrågan, att personen själv ska få välja vem, var och när andra ska få ta del av informationen. Gör man då valet alla, alltid och när som helst så är det också ett val. Skulle människor inte få göra detta valet frivilligt är det möjligt och enligt oss även troligt att 
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Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 2011människor som nu är integritetsointresserade skulle vända och närma sig integritetsfundamentalisterna. Vi tror att möjligheten att göra ett val är av central betydelse, även om vi också tror att många människor inte gör ett aktivt val.
6.3 UppfattningarEn överväldigande majoritet menar att sammanhanget spelar stor roll för vilken typ av personlig information de delar med sig av på internet, och detta är oberoende av vilken kategori de tillhör. Pålitlighet kom upp som ett begrepp under intervjuerna, och vi tror att användare avgör vilken personlig information de väljer att lämna ifrån sig efter hur pålitlig de uppfattar webbplatsen.  Begreppet pålitlighet tycks vara svårdefinierbart, men återkommande, hos internetanvändarna och det kan vara så att människor med stor internet- och teknikvana kanske har en annorlunda syn på vilka webbplatser som är säkra och vilka som inte är det, än människor med mindre internet- och teknikvana. Vår hypotes är att en person som har åtminstone grundläggande kunskap om hur en webbplats är uppbyggd snabbare blir skeptisk gentemot en dåligt designad webbplats. Det första intrycket ger en ”magkänsla” för om webbplatsen är säker eller inte. Att försöka bibehålla en personlig integritet på internet, oavsett om webbplatsen känns trygg eller otrygg, är något som resultatet visar är viktigt för respondenterna.En annan hypotes vi har är att internet- och teknikvana i viss mån spelar in för i vilken av Westins tre kategori av attityder som användare hamnar i. Det vill säga om du inte är tekniskt intresserad eller kunnig på området internet, datorer och datalagring kanske du känner dig rädd och osäker på hur den personliga information du uppger hanteras och lagras av webbplatser. Då kanske du väljer att avstå från att uppge information, för att skydda dig mot de eventuella risker att personlig information läcker ut, hamnar i fel händer eller används felaktigt. Å andra sidan kanske en person med stora kunskaper avstår från att lämna ifrån sig personlig information i vissa sammanhang då de uppfattar tecken på opålitlighet som en mindre kunnig användare missar.
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7. Slutsatser

Frågeställning för denna studie var: Vilka attityder till skydd av den personliga integriteten på  

internet finns det bland internetanvändare? Det enkla svaret på denna fråga blir att det finns i huvudsak tre grovattityder hos myndiga individer boende i Stockholms län. Ett mer djupgående svar blir att det finns många skiftningar i dessa attityder, de överlappar varandra i viss mån och det finns definitivt fler än tre attityder bland alla stockholmare.Begreppet kontroll är något som alla internetanvändare värdesätter på olika sätt. Att ha kontroll över den personliga informationen som finns om en själv på internet kan leda till en bekväm attityd gentemot personlig integritet på internet. Att inte ha kontroll över vilken information som finns om dig, var den finns eller vem som har tillgång till den kan leda till rädsla och därmed ett icke-deltagande från individen. De attityder som vi har påträffat i denna undersökning är: naiv, ointresserad, oengagerad, obekymrad, bekväm, engagerad, medveten, rädd och skeptisk. Flera av dessa attityder kan kombineras på olika sätt och finnas hos en och samma person. Vi tycker att Westins kategoriseringar är bra grovindelning av individers attityder mot personlig integritet på internet. Dock behandlar dessa kategoriseringar mer en positiv eller en negativ inställning till personlig integritet på internet men det vi uppfattar att det finns fler nyanseringar inom Westins kategorier.Precis som webbplatsen datainspektionen.se säger i sin definition av integritet har vi också kommit fram till att vad integritet är skiljer sig från person till person, eller snarare att vad människor uppfattar som integritetskränkande kan skilja sig väldigt. Moors sammanslagna teori The Control/Restricted Access Theory stämmer överens med våra resultat. Människor vill ha kontroll över vilka som har tillgång till deras personliga information och när de har denna tillgång. Känner de att de har kontroll och att de litar på mottagaren kan alla respondenter lämna ifrån sig mer eller mindre vilken personlig information som helst – det vill säga kontexten bestämmer handlandet. 
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8. Diskussion

Personer i åldersspannet 18-29 år uppger att de lämnar ifrån sig betydligt mer personlig information och på betydligt fler ställen än personer i åldersspannet 51 år eller äldre. Vår hypotes är att detta kan ha att göra med teknikvana. Yngre personer har växt upp med datorer och internet som en naturlig del av vardagen medan möjligheterna till informationsspridning kan te sig skrämmande för ovana personer. Ovana personer kan heller inte förväntas veta hur de kan skydda sig mot intrång i den personliga integriteten på internet. En slags bi-slutsats av intervjuerna är att begreppet personlig integritet är svårdefinierat för många, speciellt då ordboksdefinitionen ”rätten att få vara ifred” inte nödvändigtvis är vad våra informanter associerar med begreppet. Alla informanterna gav oss uppfattningen att även om de inte kunde ge en tydlig definition av exakt vad begreppet betyder för dem, kunde de direkt avgöra om de tyckte att deras personliga integritet hade kränkts. Personlig integritet tycks vara något som är lättare att definiera genom att formulera vad det inte är – vad som går över personens gräns – än att definiera exakt var denna gräns går, eftersom den i många fall tycks vara beroende av kontexten i vilket det möjliga övertrampet sker. 
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9. Vidare forskning

Under denna studie så har ett flertal frågor dykt upp som vi inte hunnit med att undersöka men som skulle kunna studeras närmre i eventuella framtida forskning. - Skillnaden mellan män och kvinnors attityder, beror det på teknikvana snarare än genusskillnader? Personlig integritet, hur påverkas denna av utvecklingen mot fler och fler molntjänster. Är synen på personlig integritet åldersrelaterad? Är de yngre mer öppna? - Teknikvana och intresse. Kan ett intresse för IT och utvecklingen på internet avgöra om du känner dig mer eller mindre bekväm med att lämna ifrån dig personlig information eller inte?
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Bilagor

Bilaga 1 – enkätfrågor
Personlig integritet på internet

Denna enkät handlar om personlig integritet på internet. Den ämnar undersöka hur användare  

ser på sin personliga integritet och om de gör något för att bibehålla den, eller om de inte gör  

något alls. Enkäten är anonym och svaren kommer att hanteras anonymt.

Vi som utför enkäten heter Sara Lindholm och Moa Nandorf.

Enkätsvaren kommer att ligga som grund för vår C-uppsats inom ämnet Medieteknik. 

Om ni vill komma i kontakt med oss görs detta enklast via e-post: hej@moanandorf.se

Tack för din medverkan, det betyder mycket för oss.

/Moa & Sara

1. Ålder?
•  17 år eller yngre 
•  18 - 23 
•  24 - 30 
•  31 - 40 
•  41 - 50 
•  51 - 64 
•  65 år eller äldre 2. Kön?
•  Kvinna 
•  Man 

43 (59)

mailto:hej@moanandorf.se


Personlig integritet på internet Moa Nandorf & Sara Lindholm, 20113. UtbildningsnivåHögsta utbildningsnivå.
•  Grundskola/motsvarande 
•  Gymnasium/motsvarande 
•  Påbörjad utbildning på högskolenivå 
•  Examen från högskola eller universitet 
•  Annat:  4. Sysselsättning
•  Anställd 
•  Egen företagare 
•  Arbetslös/Arbetssökande 
•  Sjukersättning/Sjukpenning 
•  Pensionär 
•  Student 
•  Annat:  5. Har du någon gång delat med dig av följande information på en webbsida?Välj ett eller flera alternativ. Om "Nej", hoppa till fråga 9.
•  Ditt fullständiga namn (förnamn, efternamn) 
•  Ditt födelsedatum (utan fyra sista siffror) 
•  Ditt personnummer (10 siffror) 
•  Din e-postadress 
•  Din gatuadress 
•  Dina utbildningar 
•  Dina arbetslivserfarenheter 
•  Bilder 
•  Video 
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•  Ljud 
•  Annan personlig data:  6. Var har du publicerat sådan information?Personlig information, bilder, ljudupptagningar, video och så vidare.
•  Sociala forum 
•  Mikrobloggar 
•  Debbatsidor/nyhetssidor 
•  Debattforum 
•  Bloggar 
•  Har inte publicerat sådan information på internet 
•  Webbshop 
•  Myndigheteters webbsida 
•  Annat:  7. Hur känns det att publicera sådan information om dig själv?

Känns inte bra/inte 
tillförlitligt

Känns 
okej

Känns 
bra/tillförlitlig

t

Vet 
inte

Inom sociala medier 
Bankers webbsidor (SEB, Nordea, 

Swedbank...) 
Egen blogg 

Andras bloggar 
Publika debattforum 

Stängda debattforum (ej öppna för 
allmänheten) 
Webbshopar 

Myndigheters webbsidor 
Arbetsrelaterade webbsidor 

(intranät osv.) 
Utbildningsrelaterade webbsidor 

(kurswebbar osv.) 8. Spelar sammanhanget/typ av webbsida in för vilken sorts information du väljer att publicera om dig själv? 45 (59)
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•  Ja 
•  Nej 
•  Bryr mig inte 
•  Vet inte 9. Finns det information som du inte vill dela med dig av på internet?
•  Ja, ge exempel:  
•  Nej 10. Vad betyder personlig integritet på internet för dig?

Stämmer 
helt

Stämmer 
delvis

Stämmer 
inte alls

Vet 
inte

Möjlighet att i vissa sammanhang/på 
vissa webbplatser vara anonym 
Möjlighet att bestämma vilken 

inforamtion om dig som finns online. 
Möjlighet att bygga ett alter ego 

Möjlighet att visa en rättvis bild av mitt 
fysiska jag 

Möjlighet att påverka andras publikation 
av information om mig 

Möjlighet att skydda mig själv från 
intrång utifrån 

Möjlighet att filtrera information om mig 
själv 

Personlig integritet på internet betyder 
ingenting för mig 

Personlig integritet går inte att uppnå på 
internet 

Bryr mig inte om att bibehålla en 
personlig integritet på internet 11. Hur viktigt är det med personlig integritet på internet?

 Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Inte så 
viktigt

Inte viktigt 
alls

Vet 
inte12. Vad gör du för att bibehålla en personlig integritet på internet?

•  Kontrollerar all information som publiceras om mig (tex. googlar mig själv, påverkar 
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•  Redigerar information som publiceras om mig (tar bort länkningar, justerar) 
•  Kontrollerar den information som jag själv publicerar om mig (inte vad andra publicerar om mig) 
•  Det är inte viktigt med personlig integritet på internet/Jag gör ingenting 
•  Jag har inte tänkt på att bibehålla en personlig integritet på internet förut 
•  Annat:  13. Tycker du att andra kan påverka din personliga integritet genom att publicera information/bilder/video/ljud om dig på internet?
•  Ja 
•  Nej 
•  Vet inte 14. Om du uppfattar att informationen påverkar dig positivt, vad gör du?
•  Tackar personen för informationen 
•  Länkar vidare så fler individer kan se informationen 
•  Känner obehag 
•  Känner mig smickrad 
•  Gör ingenting 
•  Annat:  15. Om du uppfattar att informationen påverkar dig negativt, vad gör du?
•  Kontaktar personen och ber dem ta bort informationen 
•  Tar bort länkningen till mig (taggar) 
•  Om det visar en rättvis bild av mig så låter jag det vara 
•  Känner obehag 
•  Gör ingenting 
•  Annat:  16. Varför är det viktigt att vara privat på internet?
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17. Har du någon gång läst en webbplats integritetspolicy?
•  Ja 
•  Nej 
•  Vet inte 18. Kan du tänka dig att delta i en intervju om ämnet personlig integritet på internet?Ange din e-post adress här. 

Notera att det är endast Sara och Moa som ser e-postadressen.

 
19. Tack för din medverkan. Vi uppskattar det. Om du vill tillägga något får du mer än gärna skriva det här.
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Bilaga 2 – enkätsvar
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Bilaga 3 – intervjuguide
Hej, vi genomför en intervjustudie som en del av vårt C-uppsatsarbete. Intervjuerna handlar om  

integritet på internet. Vi vill höra vad du tycker om personlig integritet. Du kommer att vara  

anonym i intervjun (vi lämnar inte ut namn). 
InledningBerätta lite om dig själv, vad arbetar du med/studerar du?Trivs du med din sysselsättning?Innebär ditt arbete/studier daglig användning av en dator?Hur ser din familjesituation ut?Har ni en dator hemma?Använder du dig av datorer ofta?Hur stor datorvana skulle du säga att du har?Är du tekniskt intresserad?Läser du integritetspolicys? Vet du vad det innebär/innehåller?Varför/varför inte?Personlig integritet 
◦Hur ser du på integritet rent allmänt? 
◦Vad betyder det för dig? 
◦Är det viktigt? 
◦Vad gör du för att bibehålla en personlig integritet? 
◦Integritet på internet, hur ser den ut? 
▪Finns den? 
◦Vad gör du för att påverka den? 57 (59)
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Information

◦Vilken typ av information delar du med dig av på internet? 
◦Är det olika information i olika situationer? 
▪Varför? 
◦Var känns det tryggt att dela information? 
▪Ge exempel på olika forum/platser osv.
◦Otryggt? 
▪Påverkar du detta? 
◦Filtrerar du information? 
▪Fabulerar, ärlig, ljuga, vita lögner
◦Olika för olika personer? 
▪Hur gör du detta? (Zoner)
▪Var?
▪Varför då? 
◦Ge exempel på trygga webbplaster?
▪Vad gör dessa webbplatser trygga?
▪Vilken typ av information delar du här?
▪Vad är obligatorisk information och vad ger du dem frivilligt?
◦Otrygga? 
▪Vad definierar den trygga?
▪Vilken typ av information som du delger här?
▪Varför? 58 (59)
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▪Hur skiljer sig den otrygga från den trygga?
▪Vem kontrollerar den otrygga informationen?
Yttre påverkan 

◦Kan andra påverka din personliga integritet?
▪ Hur? 
◦Vad gör du? 
◦Påverkar du andras? 
▪Omedvetet? 
◦Olika integritet på internet än i verkliga livet? 
◦Varför är det en sådan skillnad tror du?/Varför är det ingen skillnad?
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