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Sammanfattning 
 
Titel: Vad är min personliga integritet värd? 
 
Författare:  Victor Ivarsson & Eric Björn 
 
Handledare:  Patrik Persson  
 
Nivå:  Enterprising & Business Development, Examensarbete (kandidat) 15 hp 
 
Nyckelord:  Legitimitet, datapraxis, digitalisering, integritet, personuppgifter 
 
Bakgrund:  Den tekniska utvecklingen har förändrat den digitala marknaden och gjort 

att konsumenters personuppgifter idag används av olika organisationer 
verksamma på Internet. Många av dessa företag är till och med uppbyggda 
kring konsumenters personuppgifter. Konsumenters uppfattning av 
organisationers datapraxis (hur organisationer samlar in och hanterar data) 
påverkar deras syn på organisationer som legitima eller ej och således 
även deras förmåga att erfordra användare och överleva på lång sikt.  

 
Syfte:  Att skapa förståelse för konsumenters syn på organisationer som legitima 

eller ej utifrån organisationers datapraxis (hur organisationer samlar in och 
hanterar data).  

 
Metod: Studien är kvalitativ med ett konstruktionistiskt antagande samt ett 

deduktivt angreppssätt. Tre fokusgrupper genomfördes där olika teman 
och frågeställningar diskuterades för att samla in deltagarnas 
uppfattningar. Urvalet bestod av studenter från olika ämnesprogram vid 
Linnéuniversitetet i Växjö födda på 1990-talet.  

 
Empiri:  Empirikapitlet är en sammanställning av de tre fokusgrupper som 

genomfördes där olika teman kopplade till insamling och hantering av 
personuppgifter diskuterades. 

 
Slutsats:  Konsumenter delar med sig av väldigt mycket personuppgifter. De skiljer 

på vad som är illegitim och vad som är integritetskränkande datapraxis. 
Illegitim och integritetskränkande datapraxis innebär inte heller 
nödvändigtvis att konsumenterna vidtar åtgärder i sitt handlande gentemot 
organisationer. Detta är ett resultat av sociala normer hos konsumenterna. 
Öppenhet och ärlighet värderas högt av konsumenter vad gäller 
organisationers datapraxis och för att erfordra legitimitet bör 
organisationer således vara öppna och ärliga med sin datapraxis.  
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Abstract 
 
Title: What is my personal privacy worth? 
 
Authors:  Victor Ivarsson & Eric Björn 
 
Tutor:  Patrik Persson  
 
Level:  Enterprising & Business Development, Bachelor thesis 15 credits. 
 
Key words: Legitimacy, data practice, digitalization, privacy, personal data.   
 
Bakgrund:  Technical developments have changed the digital market and consumers 

personal data is used by various organizations operating on the Internet. 
Many of these companies are even built around the consumers’ personal 
data. Consumers' perception of organizations’ data management affect 
their views on organizations as legitimate or not and thus also their ability 
to acquire users and survive in the long run.  

 
Purpose:  To create understanding for the consumers’ view on organisations as 

legitimate or not depending on organisations’ data management.  
 
Method: The study is quantitative with a constructionist supposition and a 

deductive approach. Three focus groups where different themes and 
questions were discussed were conducted in order to catch the 
participants’ views. The sample was students in different programs at the 
Linnaeus University in Växjö born in the 1990’s. 

 
Empirical:  The empirical chapter is a summary from the three different focus groups 

that were conducted where different themes connected to data 
management were discussed. 

 
Conclusion: Consumers share a lot of personal data. They make a difference between 

what is illegitimate- and intrusive data practices. Illegitimate and intrusive 
data practices also do not necessarily mean that consumers take action in 
their behaviour towards organizations. This is a result of consumer social 
standards. Openness and honesty are highly valued by consumers in terms 
of organizations' data practices, and in order to acquire legitimacy, 
organizations should be open and honest about their data practices. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (General Data 
Protection Regulation) i Sverige och ersätter därmed personuppgiftslagen (PuL). Syftet 
med GDPR är framförallt att stärka människors rättigheter gällande personlig integritet 
och skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat förändringar gällande 
dataportabilitet, ansvarsskyldighet och sanktionsavgift (se bilaga 1) (Datainspektionen, 
2017). EU-kommissionen genomförde 2015 en omfattande undersökning av EU-
medborgares attityd till just personlig integritet och skydd av personuppgifter (se bilaga 
2) för att stödja slutförandet av dataskyddsreformen och införandet av GDPR. I 
undersökningen framgår det bland annat att 70 procent av svenskarna inte litar på att 
onlineföretag skyddar deras personliga information (Eurobarometer, 2015). Idag är 
denna typen av frågor extremt aktuella och diskuteras och uppmärksammas på flera 
nivåer i samhället. Kanske framförallt i samband med avslöjandet och uppdagandet av 
skandalen där det politiska konsultföretaget Cambridge Analytica via Facebook 
potentiellt uppges ha fått tag i personuppgifter från 87 miljoner användarkonton, varav 
55 337 var svenska konton (Svenska Dagbladet, 2018).  
 
Bakgrunden till EU-kommissionens undersökning är den tekniska och digitala 
utvecklingen som innebär att sättet som data är insamlat, behandlat och tillgängligt inte 
längre liknar metoderna som användes tidigare (Eurobarometer, 2015). Digitaliseringen 
påverkar alla organisationer, oavsett bransch och storlek då Internet gör att stora 
mängder data kopplade till användare kan samlas in. För att hänga med i utvecklingen 
väljer många att förse sig med uppkopplade enheter samt dela elektroniska fotspår till 
kommersiella, privata, offentliga och ideella organisationer (Cöster & Westelius, 2016). 
Förutom att människocentrerade data samlas in från befintliga tjänster kan den 
exempelvis även köpas in från utomstående aktörer och distribueras till organisationer 
som personen inte lämnat uppgifterna till. På detta sätt drivs alltså insamling av 
människocentrerade data av den digitala ekonomin, då den fungerar som en ryggrad för 
en utbredd mängd av produkter och tjänster. Kvantifieringen av vardagliga människoliv 
som producerar denna data är dock inte endast beroende av teknologiska förmågor, utan 
även av sociala normer och användarvärderingar. Tillit är en vital avgörande faktor som 
påverkar användarnas beslut att omfamna innovationer och nya tjänster, särskilt de 
tjänster som användarna vet kommer generera data för tjänsteleverantören (Larsson, 
2017b). 
 
Användarförtroendet är följaktligen till stor del baserat på konsumenters uppfattning av 
den teknologiska säkerheten hos en tjänst, men också fundamentalt beroende av sociala 
normer och värderingar som integritet, legitimitet och uppfattad ärlighet i insamling och 
hantering av individuell information (Larsson, 2017b). Integritet hänvisar till individens 
eller organisationens förmåga att undvika allmän granskning av sina personliga 
angelägenheter, och deras rätt att kontrollera flödet av personlig eller konfidentiell 
information om sig själva (Visser et al. 2010). I svallvågorna av Cambridge Analytica-
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skandalen förhördes Facebooks VD, Mark Zuckerberg, av den amerikanska kongressen. 
Zuckerberg fick då frågan om han skulle vara bekväm med att dela med sig av namnet 
på det hotell han bodde på natten innan förhöret, vilket syftar på en slags information 
som Facebook kan få fram om sina användare. Svaret blev “nej” (Veckans Affärer, 
2018).  

1.2  Problemdiskussion och problemformulering 
Även om regleringar i form av lagar som exempelvis GDPR spelar en viktig roll, 
kommer lagstiftare troligtvis alltid ligga ett steg bakom på grund av den teknologiska 
utvecklingstakten. Det är därför avgörande för den privata sektorn att anta en proaktiv 
ansats för att bemöta normativa och etiska frågor som en del av processen i utformning 
och utveckling av tjänster. Annars finns det en betydande risk att konsumenters 
förtroende för digitala tjänster kommer minska. Ett lågt förtroende för nya funktioner, 
tjänster och apparater kan avsevärt minska företagens potentiella skalbarhet och 
följaktligen ha en negativ påverkan på den digitala ekonomin som helhet (Larsson, 
2017b). 
   
Trots att det finns en oro att dela med sig av för mycket personliga data, används fortsatt 
många digitala tjänster som präglas av datainsamling (Larsson & Ledendal, 2017). 
Larsson (2017b) kallar detta för ”integritetsparadoxen”, där konsumenternas faktiska 
beteende och deras normativa preferenser går emot varandra. En stor del av den 
kommersiella insamlingen och hanteringen av data som pågår i dagsläget uppfattas helt 
enkelt inte som legitim. Att komma underfund med hur man ska hantera användarnas 
normativa och beteendemässiga preferenser och navigera i den icke-informerade 
samtyckeskulturen är således en stor utmaning i utformningen av tjänster i en 
datadriven digital ekonomi (Larsson, 2017b). 
 
Inom den nyinstutionella teorin ligger fokus på hur företag kan erfordra legitimitet 
genom att tillgodose den institutionella omgivningens intressen och krav. Genom att 
beakta fler aspekter än de ekonomiska i sina beslut och handlingar kan organisationer 
således överleva längre (Eriksson-Zetterquist, 2009). Grunden i nysinstitutionalismen är 
att individer gemensamt skapar sig en definition av den sociala verklighet de lever i. 
Dessa individer utgör organisationers omgivning och skapar vad som kallas för 
institutionella krav (Grape, Blom & Johansson 2006). När dessa institutionella krav står 
i konflikt med de tekniska effektivitetskraven uppstår problem (Grape et al. 2006; 
Eriksson-Zetterquist, 2009). En organisations legitimitet grundar sig i dess förmåga att 
reflektera samt tillgodose de externa krav som ställs på dem. Att tillgodose ett stort antal 
inkonsekventa krav gynnar alltså organisationer, vilket gör att denna typen av aktiva val 
blir centrala i organiseringen (Brunsson, 1989; Eriksson-Zetterquist, 2009). 
Legitimiteten påverkas dock inte endast utav organisationers anpassningsförmåga, utan 
även förmågan att påvisa att dessa krav faktiskt fungerar (Grape et al. 2006; Eriksson-
Zetterquist, 2009). 
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Den allmänna uppfattningen är enligt Hansson (2006) att människors integritet ska 
respekteras. Integritet handlar till en övervägande del om medvetenhet, kontroll och 
anpassningsbarhet över vilka personuppgifter som för tillfället och i sammanhanget är 
tillgängliga, vilket är en högst personlig avvägning (Hansson, 2006). Enligt Digital 
Utmaning (2016) skulle exempelvis många känna sig utsatta och uttittade ifall de blir 
placerade på ett torg iförda badkläder, men vara helt bekväma med att samma 
information om dem och deras kläder visades på en solig strand. På detta sätt kan 
exponeringen av samma information generera helt skilda känslor beroende på vilken 
kontext och situation individen befinner sig i. Detta fenomen blir viktigt för företag att 
ta i beaktning då deras förtroende påverkas av hanteringen av användarens 
personuppgifter (Digital Utmaning, 2016). Bristen på tillit och oron gentemot den 
kommersiella datainsamlingen kan ses som en god anledning för marknadsaktörer att 
visa på en lyhördhet för konsumenterna (Larsson, 2017b). Det går därför att 
argumentera för att integritetsfrågor är konsumentrelevanta och att hanteringen av 
personuppgifter är betydande för konsumenters ställningstaganden på marknaden, vilket 
gör det till en konsumenträttighetsfråga som kan bli avgörande ur ett 
konkurrensperspektiv. (Larsson & Ledendal, 2017).  
 
Detta leder till problemformuleringen:  
•   Vad är det i organisationers datapraxis (hur organisationer samlar in och hanterar 

data) som styr över hur konsumenterna uppfattar legitimiteten hos organisationen? 

1.3  Syfte 
Att skapa förståelse för konsumenters syn på organisationer som legitima eller ej utifrån 
organisationers datapraxis (hur organisationer samlar in och hanterar data).  

1.4  Avgränsningar 
Studien avgränsas till internetbaserade tjänsteföretag som organisationer och studenter 
på Linnéuniversitetet i Växjö ur den första digitala generationen som konsumenter. 
 
Denna studie är präglad av digitaliseringen som fenomen, och diskussionen om 
internetbaserade tjänsteföretags (t ex Facebooks) datainsamling har på senare tid fått 
stort utrymme i den allmänna debatten. Detta gör det till en aktuell och intressant 
bransch att studera. Med internetbaserade tjänsteföretag menas i denna studie företag 
som levererar internetbaserade tjänster baserade på information om användarna. Cöster 
och Westelius (2016) kallar 90-talisterna för ”den första digitala generationen” och 
menar att de är vad som kallas för “digital natives”. Enligt Akçayır, Dündar och 
Akçayır (2016) har ”digital natives” vuxit upp omgivna av teknologi och besitter helt 
andra tekniska färdigheter än tidigare generationer samt är mer sofistikerade i sitt 
användande av Internet. Det är således intressant att se hur studiens frågeställningar 
besvaras av konsumenter med goda digitala förmågor och som frekvent använt 
teknologi under hela sin uppväxt. Urvalet är även avgränsat till studenter på 
Linnéuniversitetet i Växjö där forskarna har en god tillgång till respondenter inom den 
första digitala generationen.  
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2  Teori 
För att kunna uppfylla studiens syfte om att skapa förståelse för konsumenters syn på 
organisationer som legitima eller ej utifrån organisationers datapraxis används de två 
begreppen integritet och legitimitet. Dessa blir studiens nyckelbegrepp och används 
som verktyg för att fånga konsumenternas uppfattningar om sin integritet och 
organisationers legitimitet kopplat till organisationers datapraxis. Inledningsvis görs en 
redogörelse för integritetsbegreppet följt av angränsande begrepp och teorier. 
Forskarna ser bland annat en koppling mellan integritetsbegreppet och fenomenet 
digitalisering samt den digitala ekonomin. På detta sätt knyts integritetsbegreppet 
samman med den marknad som är av intresse för studien. Detta följs av en redogörelse 
för legitimitetsbegreppet som förklaras och kopplas samman med institutionalismen och 
nyinstitutionell teori som behandlar organisationers legitimitet.  

2.1  Integritet 
Inom det svenska språket kan integritet syfta till olika saker. Kopplat till juridik, politik 
samt psykologi är integritet dock en översättning av det engelska ordet privacy vilket 
syftar till rätten till ett skyddat privatliv. Begreppet har en positiv värdeladdning och det 
finns en allmängiltig uppfattning om att människors integritet ska respekteras (Hansson, 
2006). Genom integritet önskar individer att få en avskild zon som en del i ett mycket 
större socialt rum där de tar del av en mängd typer av olika sociala relationer med andra. 
Tanken är att individer både vill vara delaktiga i ett socialt sammanhang och njuta av en 
fredad zon fri från insyn (Hansson, 2006; Wacks, 2010). Ur ett psykologiskt perspektiv 
ses integritet som ett emotionellt revir vilket personen ifråga själv kontrollerar och 
försvarar. Ett exempel på när en persons integritet kränks kan vara ifall någon som inte 
har behörighet kollar på dennes sjukhusjournal. Integriteten kan alltså kränkas utan att 
det sker någon fysisk eller psykisk skada (Hansson, 2006). 
  
Integritet är dock ett högst personligt fenomen då vissa människor gladeligen blottar 
sina djupaste psykiska och fysiska böjelser medan andra ogärna släpper ifrån sig den 
mest vardagliga informationen. Av denna anledning undviker gärna lagstiftare att 
definiera begreppet (Hansson, 2006). Wacks (2010) menar att integritet är ett svårfångat 
begrepp som influerats av idén som integritet som ett krav eller anspråk. 
  

“the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, 
how, and to what extent information about them is communicated to others”. 

(Wacks, 2010. S. 40) 
  
Denna förklaring av integritet lyckas dock inte fånga vad begreppet innehåller, men 
visar att kontroll över information står i centrum (Wacks, 2010). Inom 
rättsvetenskapliga och moralfilosofiska studier pratats det dock ofta om integritet i 
termer av avskildhet. Det är tänkt som ett skydd för det som är eller borde vara privat 
och således individens egen angelägenhet. Inom dessa områden, som dominerar 
teoribildningen vad gäller integritet och rätten till ett skyddat privatliv, uppfattas 
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individen ha ett intresse av att kunna lämnas ifred och slippa insyn samt inblandning i 
personliga angelägenheter (Hansson, 2006). Visser et al. (2010) menar att integritet 
även handlar om individens rätt att kontrollera vilken personlig eller konfidentiell 
information om dem själva som sprids samt hur den sprids. Att visa respekt för någons 
integritet innebär att ta avstånd från den sfär som är privat och personlig. Vidare medför 
det en politisk och moralisk myndighetsförklaring samt socialt erkännande av 
medborgaren (Hansson, 2006).  

2.1.1  Personuppgifter 
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) definieras personuppgifter som; 
  
“Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en 

identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt 
med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en 

lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är 
specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.” 
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning). s. L 119/33) 
  
Larsson och Ledendal (2017) menar att personuppgifter ibland benämns som 
”persondata” eller ”personliga data”. Dessa begrepp syftar dock till personuppgifter som 
upprättas och skapas digitalt (Larsson & Ledendal, 2017; Digital Utmaning, 2016). 
Vidare menar Datainspektionen (2018) att personuppgifter även inkluderar ljud- och 
bilduppgifter om en fysisk person, oavsett ifall ett namn nämns eller inte. Även om 
uppgifterna är kodade eller krypterade så räknas de som personuppgifter så länge som 
någon har en nyckel som kan koppla uppgifterna till en person (Datainspektionen, 2018; 
Wacks, 2010). Digital Utmaning (2016) anser att i princip allt kan vara personuppgifter 
så länge det på något sätt kan kopplas till en person och tar skostorlek, konsertbesök, 
hårfärg och en tidsbokning hos frisören som exempel. Till och med frånvaron av 
information anses i vissa fall vara en personuppgift om det på något sätt går att 
identifiera en person genom datamängden (Digital utmaning, 2016). Wacks (2010) 
menar att även den data som genereras av cookies (se bilaga 3) räknas som 
personuppgifter. Detta eftersom den, oavsett om den inte hänvisar en specifik person, 
behandlar beslut av en person. 
  
Datainspektionen (2018) samt Wacks (2010) skiljer på personuppgifter och vad de 
kallar för känsliga personuppgifter och menar att distinktionen har att göra med vilken 
typ av information som uppgifterna avslöjar. De förklarar att personuppgifter blir 
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känsliga ifall de avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter som rör 
hälsa eller sexualliv. 

2.2  Digitaliseringen och den digitala ekonomin 
Digitaliseringen är fortsatt ett relativt ungt fenomen och sträcker sig inom vissa 
områden endast ett par årtionden bakåt i tiden. Ändå har det fått väldigt mycket 
utrymme i vår vardag och påverkar organisationer, oavsett bransch och storlek. De 
synligaste inslagen i digitaliseringen är Internets kraftfulla infrastruktur, som ryms 
under begreppet informationsteknik (IT). IT syftar till teknik, så som datorer, mjukvaror 
och nätverk, som gör det enklare att hantera information (Cöster & Westelius, 2016). 
Internet har för alltid förändrat sättet som information samlas in, lagras, utbyts och 
används (Wacks, 2010). I takt med att vårt samhälle blir allt mer uppkopplat väljer 
många att frivilligt förse sig med uppkopplade enheter samt dela elektroniska fotspår till 
kommersiella, privata, offentliga och ideella organisationer. Det är dock väldigt få som 
faktiskt förstår utsträckningen och har en överblick av den data som de delar. Mycket av 
digitaliseringen ser vi inte eftersom den ibland är inbäddad i saker som inte uppfattas 
som datorer, t ex klockor och bilar. Detta gör att stora mängder data kopplade till 
användare samlas in (Cöster & Westelius, 2016). En följd av denna förändringen är att 
den personliga integriteten blir mer sårbar. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är 
teknologin som är boven i dramat, utan snarare sättet som denna teknologi används på 
(Wacks, 2010). Så samtidigt som den digitala utvecklingen har skapat nya unika 
möjligheter så har den även bidragit till oro, och utvecklingen fortsätter (Cöster & 
Westelius, 2016). 
  
Begreppet “digital ekonomi” myntades för drygt 20 år sedan och det har hänt mycket 
sedan dess. Mycket av det tidiga tänkandet i den digitala ekonomin handlade om 
demokratisering av kunskap, distributionen av Internet och betydelsen av övergången 
från analogt till digitalt. Idag har den digitala ekonomin utvecklats till ett högst 
datadrivet ekosystem som är djupt involverat i de flesta aspekterna i människors vardag 
(Larsson, 2017a). Skalan av insamling och delning av data har ökat dramatiskt. Att 
bygga tillit i den uppkopplade miljön är nyckeln till ekonomisk utveckling. En brist på 
tillit gör att konsumenter blir tveksamma till att köpa produkter och anta nya tjänster på 
nätet, vilket riskerar att sakta ned utvecklingen av innovativa användningssätt av nya 
teknologier. Slagord som “Big Data” (se bilaga 4) och “Internet of Things” (se bilaga 5) 
förespråkar en ny ekonomisk marknad som till stor del bygger på handel med 
personuppgifter (Crabtree et al. 2016). Big data har blivit alltmer modernt under senare 
år. Nyckeltrender som har lett till big data-eran är bland annat billigare teknologi, ökad 
användning av smartphones och sociala medier, Internet of Things etc. Dessa globala 
trender genererar mer volym, variation och hastighet av data än någonsin tidigare, vilket 
gör big data svårare att hantera och analysera (Tan et al. 2017). Crabtree et al. (2016) 
menar att personuppgifter håller på att utvecklas till den “nya valutan” i den digitala 
ekonomin. Vidare att detta har skapat en samhällsoro kring fenomenet då missbruk av 
personuppgifter samt stora läckor ständigt uppmärksammas i media.  
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Crabtree et al. (2016) ger ett sociologiskt perspektiv på den kommande 
dataskyddsförordningen GDPR. Det sociologiska perspektivet på lagstiftning gör det 
tydligt att den huvudsakliga funktionen i den föreslagna förordningen är att framkalla 
tillit hos konsumenterna för den digitala ekonomin. Behovet av att möjliggöra 
individuell kontroll över flödet av personuppgifter i den digitala ekonomin blir tydligt 
och med nya rättsliga ramverk skiftar den uppfattade kontrollen över medverkan 
gällande databehandlingen över till den enskilda konsumenten. Ur detta perspektivet 
syftar förordningen till att skapa en ny ekonomisk aktör som beskrivs som ”the 
consumer as personal data trader” (Crabtree et al. 2016, s, 947). Konsumenten blir 
därmed en aktör som är en aktiv spelare, snarare än ett passivt offer, i den digitala 
ekonomin i allmänhet och i den framväxande ”data-ekonomin” i synnerhet (Crabtree et 
al. 2016). Den långsiktiga framgången för den digitala ekonomin är således beroende av 
konsistenta och höga nivåer av både teknologiskt och sociologiskt förtroende bland 
användarna. Med detta i åtanke är det av största vikt för tjänsteleverantörer att överväga 
konsekvenserna av sociala normer och användarvärderingar i 
tjänsteutvecklingsprocessen (Larsson, 2017b). 

2.2.1  Integritetsparadoxen, The Trade-off Fallacy & Acceptance Creep 
Trots att det finns en oro hos många att dela med sig av för mycket personliga data, 
fortsätter samma personer att använda nätbaserade produkter och tjänster som präglas 
av datainsamling. Detta kan kallas för en ”integritetsparadox” där konsumenternas 
faktiska beteende och deras normativa preferenser går emot varandra (Larsson & 
Ledendal, 2017). Flera forskare kopplar denna ”integritetsparadox” till Turrow, 
Hennessy och Drapers (2015) teori om ”The Trade-off Fallacy” som bygger på en 
studie av människors syn på att byta personuppgifter mot tjänster. För att få ta del av 
vissa tjänster kräver många företag att man anger särskilda personuppgifter i utbyte mot 
tjänsten. Undersökningen visar att majoriteten av personerna anser att det oftast inte är 
ett rättvist eller hederligt byte. Istället uppfattar personerna att ”det är så det fungerar” 
och att man inte har något val om man nu vill ta del av tjänsten. Så även om 
konsumenterna inte nödvändigtvis känner sig tillfreds med utbytet så känner de en 
större uppgivenhet kring situationen än ett driv för att ta itu med obalansen. Det råder 
således en slags uppgivenhet kring insamlingen av personuppgifter snarare än en 
acceptans (Turow, Hennessy & Draper, 2015). Detta styrks också av EU-
kommissionens undersökning ”Special Eurobarometer 431” där 66 procent motsätter 
sig att dela med sig av personliga data i utbyte mot gratis tjänster online, samtidigt som 
81 procent medger att tillhandahållandet av personliga data blir ett allt större inslag i det 
moderna livet (Eurobarometer, 2015). The Trade-off Fallacy är ett tecken som tyder på 
att vi även upplever ett fenomen som kallas för ”acceptance creep”, där massiva 
datainsamlingsrutiner blir normaliserade bland användarna. Det nuvarande gapet mellan 
uttalade normer hos användarna och datapraxis hos tjänsteleverantörer är dock väldigt 
tydligt, men uppfattningar av personlig integritet och sociala normer relaterade till 
kommersiellt användande av individuella data ändras dynamiskt över tid på grund av 
socio-teknologiska skiften i allmänhet, och förbättrade tjänster i synnerhet. Det är dock 
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osäkert om fenomenet endast innebär en känsla av uppgivenhet, eller om det är början 
på ett fundamentalt skifte i sociala normer angående data och integritet (Larsson, 
2017b). 

2.3  Datainsamling 
Framkomsten av big data har bidragit till den asymmetriska informationen mellan 
konsumenter och företag på flera traditionella marknader. Detta väcker flera frågor 
kring utveckling och utformning av tjänster i termer av hur de mer kvalitativa 
aspekterna av mänskligheten kan integreras i hela denna kvantifiering. Det handlar 
bland annat om att balansera makten på marknaderna, vilket i de flesta fall innebär att 
stärka konsumenterna som ofta är omedvetna om hur deras data samlas in, analyseras 
och används. Ett sätt att göra detta är genom ökad öppenhet om företagens datapraxis, 
ett annat alternativ är att omforma de rättsliga och strukturella skyddsåtgärderna för att 
bättre skydda svagare parter som har ingått i ett icke-informerat samtycke från att 
utnyttjas av tjänsteleverantörer. En något mer komplex fråga som måste bemötas är i 
vilken utsträckning man ska ta hänsyn till användarvärderingar och kulturer vid 
utformningen av automatiserade system och algoritmer i stor skala. Detta är relaterat till 
de etiska och moraliska frågorna som kan uppstå som ett resultat av kvantifiering och 
automatisering av särskilda slag (Larsson, 2017b). Konsekvenserna av denna 
datainsamling som systematiskt görs på Internet är ur konsumenternas synvinkel dels att 
de i många fall får bättre service eftersom data används för att skräddarsy och 
effektivisera konsumenters onlineupplevelse, men även att konsumenters integritet är i 
fara. Onlineföretag rättfärdigar datainsamling genom att påstå att den förbättrar 
besökares upplevelse, då den gör det möjligt för företagen att analysera konsumenters 
beteende och anpassa innehållet utefter det (Wacks, 2010). 

2.3.1  Öppen och dold datainsamling 
När företag tillämpar en öppen datainsamlingsstrategi så vet konsumenterna om att 
deras personuppgifter samlas in eftersom att företagen har gjort en medveten 
ansträngning att meddela dem. Det underliggande antagandet är då att konsumenter som 
fortsätter att använda tjänsten efter att de blivit informerade om insamlingen skapar ett 
ad hoc samtycke för datainsamlingen. Öppen datainsamling sker exempelvis genom att 
ett företag på sin hemsida tydligt informerar om att de använder cookies då en 
informationsruta visas på startsidan. Förespråkare inom integritetsområdet pekar på 
vikten av transparens av information och samtycke, men utövare tenderar att 
argumentera att överdriven förfrågan om samtycke kan dra ner konsumenternas 
upplevelse på webben (Aguirre et al. 2015). 
  
En dold datainsamlingsstrategi går ut på att företag samlar in personuppgifter utan 
konsumentens vetskap, ofta genom att diskret samla information under tiden som 
konsumenten surfar runt. Denna form av diskret dold datainsamling ger företag opartisk 
data som hjälper dem att förstå konsumenten och bättre anpassa deras tjänster. Eftersom 
konsumenten inte informeras om att data samlas in så kan dock inte ett ad hoc samtycke 
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tillämpas (Aguirre et al. 2015). Företag som tillämpar en dold insamlingsstrategi menar 
att konsumenter drar fördel av strategin då dold datainsamling inte stör konsumenternas 
upplevelse på hemsidan (Milne, Bahl & Rohm, 2008). De som tillämpar en dold 
datainsamlingsstrategi står dock inför utmaningar då konsumenternas krav på öppenhet 
ökar (Aguirre et al. 2015). 
  
När konsumenter upptäcker att företag använt sig av dold datainsamling upplever de 
flesta att de inte har full kontroll och en känsla av sårbarhet infinner sig. Sårbarhet är 
mycket oönskat, vilket gör att konsumenter undviker saker som förknippas med 
sårbarhet. När konsumenter å andra sidan erhåller information om hur deras 
personuppgifter samlas in innan de exponeras för personifierad reklam så är det mycket 
mindre sannolikt att de känner sig sårbara. Detta eftersom de givit samtycke genom 
vetskapen om att sidan samlar information om dem. Alltså, konsumenter som utsätts för 
öppen datainsamling inte känner sig lika sårbara som konsumenter som utsätts för dold 
datainsamling. På grund av de enorma informationsasymmetrier och konsumenters 
osäkerhet är förtroende väldigt viktigt att ha på Internet (Aguirre et al. 2015). 

2.3.2  Personifiering 
Personifiering är en konsumentorienterad marknadsföringsstrategi som avser att 
leverera rätt (relevant) innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt för att maximera direkta 
och framtida affärsmöjligheter. Styrkan I denna strategi ligger i att det endast krävs en 
minimal ansträngning från konsumentens sida, som huvudsakligen litar på att 
marknadsföraren identifierar och tillfredsställer dennes behov och önskemål. 
Datainsamling av konsumenters tidigare beteende gör att företag kan personifiera 
tjänster med mer precision, vilket genererar fördelar både för konsument och företag. I 
korthet går personifiering att beskriva som att konsumenter åtnjuter bättre produkter och 
tjänster, en bättre matchning mot deras preferenser, minskad kognitiv överbelastning 
samt mer bekvämlighet. Företagen kan samtidigt bistå sina konsumenter med bättre 
tjänster, öka kundnöjdhet och lojalitet samt få det enklare att hantera konsumentens 
uppfattning av deras mottaglighet. Personifierad reklam på webben verkar till exempel 
vara dubbelt så effektiv jämfört med icke-personifierade marknadsföringsstrategier 
(Aguirre et al. 2015). 
  
Eftersom personifiering går ut på att anpassa sig utefter konsumenters behov är det av 
stor vikt för företag att lära sig om sina konsumenter. De strategier som företag 
använder för att samla in denna data skiljer framförallt i vilken grad som konsumenter 
är medvetna om hur och när deras personuppgifter samlas in (Murthi & Sakar, 2003). 
Personifiering kräver insamling av konsumenters personuppgifter. Trots att 
internetanvändare vanligtvis inser att företag, såsom sociala medier, samlar in deras 
information så blir de ofta medvetna om detta först när och om företaget öppet berättar 
om det. När företag inte informerar sina kunder att de samlar in deras personuppgifter så 
kan en personifierad reklam göra konsumenten varse om att deras personuppgifter har 
samlats in utan deras tillåtelse. När detta sker reagerar konsumenter på ett negativt sätt 
gentemot företaget som kan skada företagets rykte och framtida affärer. Konsumenterna 
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kan nämligen uppfatta det som intimt och kränkande istället för att se det som att de får 
en utökad service (Aguirre et al. 2015). 

2.3.3  Skvallerteorin 
Konsumenters psykologiska och beteendemässiga respons till känslor av sårbarhet kan 
förklaras genom det som Martin, Borah och Robert (2017) beskriver som skvallerteorin. 
Skvaller är utvärderande kommunikation om en frånvarande tredje part (Feinberg et al. 
2012), vilket inkluderar icke-godkända överföringar av personuppgifter om en sårbar 
tredje part. De flesta människor är aktsamma mot att bli ett offer för skvaller och 
försöker således minimera sin sårbarhet mot fenomenet. När människor märker att de är 
utsatta för skvaller reagerar de flesta och beskriver ofta känslor av förräderi och 
kränkning. Vidare sjunker även förtroendet till den part som ”skvallrat”. När 
skvallerteorin tillämpas i affärssammanhang antyder Martin, Borah och Robert (2017) 
att konsumenters datakänslighet kan leda till de känner sig sårbara och får ett minskat 
förtroende till företag. 
  
Skvallerteorin identifierar också två faktorer som minskar negativa effekter av icke-
godkända överföringar av information, nämligen transparens och kontroll. Transparens 
innebär att målet, som i detta fall är konsumenten, är medveten om vilken information 
som de har delat. Konsumenten vet således vilken potentiell skada som informationen 
kan tillbringa och kan utveckla strategier för att motverka negativa effekter. Kontroll 
handlar om till vilken utsträckning som konsumenten anser att de kan hantera flödet av 
information (Emler, 1994). En upplevd brist på kontroll över sina personuppgifter, då 
konsumenten får förståelse för överföringarna av dessa uppgifter, förvärrar den negativa 
påverkan kring skvallret även om den information som spridits inte är negativ (Feinberg 
et al. 2012). 

2.4  Legitimitet 
Nationalencyklopedin (2018) menar att legitimitet i allmänt språkbruk hänvisar till 
moraliskt berättigande. En organisations legitimitet grundar sig i dess förmåga att 
reflektera samt tillgodose de externa krav som ställs på dem. Att tillgodose ett stort antal 
inkonsekventa krav och på olika sätt anpassa sig till omvärldens myter gynnar 
organisationen, vilket gör att denna typen av aktiva val blir centrala (Brunsson, 1989; 
Eriksson-Zetterquist, 2009).  
  
Öppenhet beskrivs av Brunsson (1989) som en viktig del av legitimitet för 
organisationer, men kan också utgöra ett hot. En organisation kan inte ställa sig bakom 
eller agera i linje med allt för många inkonsekventa krav. Även om organisationer inte 
har så mycket kontroll över vilka krav som ska reflekteras måste de i viss utsträckning 
åtminstone kunna välja hur de återspeglar dem. De måste ibland kunna välja beslut i 
form av uttalanden som instrument istället för handlingar. Vissa beslut, handlingar eller 
lagstiftningar kan legitimera ett problem utan att nödvändigtvis bidra till att förbättra 
situationen (Brunsson, 1989). Eriksson-Zetterquist (2009) menar exempelvis att 
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tekniska lösningar för produktion, rekrytering, informationssystem eller redovisning 
som organisationer använder kan användas enbart i syfte att få dem att framstå som 
moderna, lämpliga och rationella, de vill säga att dessa lösningar inte tvunget är de bästa 
eller mest effektiva. 

2.4.1  Institutionell teori 
Institutionell teori behandlar hur organisationers handlingar och tillvägagångssätt följer 
det som är förgivettaget och ger organisationer legitimitet. Organisationer har 
traditionellt beskrivits som ekonomiskt rationella verktyg i jakten på uppsatta mål. 
Förutom de ekonomiska aspekterna behöver dock även politiska, strategiska, kognitiva 
och känslomässiga aspekter tas i åtanke vid organisatoriskt beslutfattande. Detta gör det 
omöjligt att med säkerhet kunna ta fram de ultimata besluten. Organisationer bör istället 
försöka ta fram lösningar och beslut som tillfredsställer så många olika intressen som 
möjligt (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
  

”Den centrala tanken inom institutionell teori är att institutioner växer fram när 
människor konstruerar deras sociala verklighet”.  

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 7) 
  
Institutionell teori berörs inom flera olika discipliner och begreppet institution har fått 
flera olika betydelser men saknar därmed en enhetlig definition (Eriksson-Zetterquist, 
2009). Eriksson-Zetterquist (2009) hänvisar till ett tidigt sociologiskt perspektiv där 
institutioner anses växa fram ur upprepad interaktion och samverkan mellan människor 
som tillsammans försöker tillfredsställa sina behov. Ur detta samspel skapas olika 
handlings- och tillvägagångssätt där goda mönster belönas och således 
institutionaliseras. Jepperson (1991) beskriver en institution som representant för en 
social ordning eller ett mönster som uppnår en särskild status eller egenskap. Ordning 
och mönster syftar i detta fallet till standardiserade interaktionssekvenser. Greenwood et 
al. (2008) definierar institution som mer eller mindre förgivettaget repetitivt socialt 
beteende som stöttas av normativa system och kognitiva förståelser som ger mening till 
socialt utbyte och därmed möjliggör självreproducerande social ordning. Begreppet 
institution nämns ibland som synonymt med konvention. Enligt Douglas (2011) uppstår 
en konvention när alla inblandade aktörer har ett gemensamt intresse för att det finns en 
regel som kan garantera koordinering. Med risk för att koordinationen ska gå förlorad 
och att aktörerna skall avvika från det gemensamma intresset så får det inte finnas några 
motstridiga intressen mellan aktörerna. Konventionen i sig är självövervakande och om 
en aktör avviker från det gemensamma intresset kan konventionen fallera (Douglas, 
2011). 
  
Inom institutionell teori diskuteras även människors möjlighet att vara med och påverka 
och utveckla institutioner. Människors fria vilja till påverkan och utveckling i 
förhållande till institutioner kan kopplas till den institutionella omgivningen. Om ett 
företag skulle ses som en institution så ses företaget som något pågående, som utifrån 
ett långsiktigt perspektiv behöver tillgodose sina intressenters intressen. Detta 
institutionella perspektiv ifrågasätter företagens mål om vinstmaximering och fokuserar 
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mer på ansvarstagande hos företagen. Företaget kan istället ses som en del av den 
institutionella omgivningen där målet är långsiktig överlevnad (Eriksson-Zetterquist, 
2009). 

2.4.2  Nyinstitutionalismen 
Nyinstitutionalismen går ut på att individer skapar sig en gemensam definition av den 
sociala verklighet de lever i. Resultatet av denna delade uppfattning av verkligheten är 
att uppförandekoder, dvs både formella och informella regler angående olika sociala 
sammanhang, skapas och delas. Dessa institutionella regler påverkar sedan 
organisationers struktur eftersom organisationer, i linje med att ta hänsyn till 
omgivningen, försöker reflektera och anpassa sig till de institutionella krav som ställs 
på dem för att överleva på marknaden. Institutionella krav skapas alltså i 
organisationens omgivning, även kallat institutionell omgivning. Dessa institutionella 
krav bildar på detta sätt ett “passande” handlingssätt inom den organisatoriska 
strukturen, oavsett hur ”effektivt” eller ”passande” det faktiskt är i praktiken. Genom att 
följa dessa institutionella krav skapar sig organisationer inom den organisatoriska 
strukturen legitimitet, vilket ses som en värdefull resurs (Grape et al., 2006).  
 
Eriksson-Zetterquist (2009) förklarar nyinstitutionalismen genom att bland annat lyfta 
fram begreppen; isomorfism och löskoppling. Isomorfism är organisationers 
ansträngning för strukturell överensstämmelse med omgivningens institutionella krav 
och beskrivs enligt Meyer och Rowan (1977) som fördelaktig, eftersom företag genom 
följsamhet belönas med resurser och en ökad överlevnadsförmåga. Det leder till att 
olika organisationsfälts strukturer och processer ofta liknar varandra. DiMaggio och 
Powell (1983) förklarar organisationsfält som organisationer som tillsammans utgör ett 
erkänt område av institutionellt liv. Eriksson-Zetterquist (2009) tydliggör begreppet 
“fält” då hon menar att organisationer, oavsett ifall de har direkt kontakt med varandra 
eller inte, påverkar varandra till följd av normativa och kulturella processer (Eriksson-
Zetterquist, 2009; Grape et al. 2006). 
 
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv fokuserar nyinstitutionalismen mycket på 
relationen mellan beslut och handling där begreppen löskoppling och legitimitet hamnar 
i centrum (Brunsson, 1989). Detta eftersom det inte räcker för organisationer att anpassa 
sig och vara följsamma gentemot de institutionella krav som ställs på dem. För att vinna 
legitimitet måste de även vidmakthålla att dessa institutionella krav fungerar i praktiken. 
Problem uppstår när de tekniska effektivitetskraven står i konflikt, eller till och med går 
emot de institutionella kraven. Organisationer löskopplar därför det praktiska 
handlandet från den formella strukturen för att upprätthålla bilden av sig själva som 
legitima. Löskopplingar betyder i princip att organisationers handlingar inte följer de 
beslut som tas och gör det alltså möjligt för företag att bibehålla en struktur som ger 
dem legitimitet samtidigt som det faktiska agerandet utförs på ett mer praktiskt sätt. 
Beslut används på detta sättet för att visa upp en förtroendeingivande fasad, som inte 
nödvändigtvis följs upp i faktiska handlingar (Eriksson-Zetterquist, 2009; Grape et al. 
2006).   
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3  Metod 
För att uppfylla studiens syfte om att skapa förståelse för konsumenters syn på 
organisationer som legitima eller ej utifrån organisationers datapraxis antar forskarna 
ett konstruktionistiskt synsätt och applicerar ett tolkningsperspektiv. En kvalitativ 
forskningsmetod med ett deduktivt angreppssätt mynnar ut i tre fokusgrupper med totalt 
15 respondenter. De frågeställningar som diskuterades i fokusgrupperna utgår från en 
operationalisering av den teoretiska referensramen. Urvalet är ett tvärsnitt av studenter 
från olika program vid Linnéuniversitetet i Växjö som ingår i den första digitala 
generationen. 

3.1  Vetenskapsfilosofiska val 

3.1.1  Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 
Inom den sociala ontologin diskuteras frågan om sociala entiteter ska betraktas som 
objektiva enheter eller mänskliga konstruktioner. Konstruktionismen är ett ontologiskt 
synsätt där sociala entiteter och dess mening betraktas som just sociala konstruktioner. 
Skapandet av denna sociala verklighet är kontinuerligt och är därför öppen för ständig 
förändring. Epistemologi beskrivs ibland som kunskapsteori och innefattar olika synsätt 
på vad som kan tolkas som giltig kunskap inom ett särskilt ämnesområde. Inom 
interpretativismen, även kallat tolkningsperspektivet, kritiseras den naturvetenskapliga 
studiemodellen av social verklighet och det görs en tydlig skillnad mellan 
naturvetenskapliga studieobjekt och människor och institutioner, som är 
samhällsvetenskapens studieobjekt. Detta kräver att forskaren av människor och 
institutioner kan fånga de sociala handlingarnas subjektiva innebörd. 
Tolkningsperspektivet bygger bland annat på hermeneutisk fenomenologi som är en 
filosofisk inriktning som berör frågan hur enskilda människor skapar mening. 
Antagandet är att människors handlingar är meningsfulla i den sociala verkligheten. För 
att förstå människors handlingar och innebörden av deras beteende försöker den 
fenomenologiska forskaren se den sociala världen utifrån dessa människors perspektiv 
(Bryman & Bell, 2017).  
 
Denna studien bygger på konstruktionismens antagande om att sociala entiteter och 
företeelser är konstruktioner av människors handlingar och uppfattningar som är 
föremål för ständig förändring. Ett konstruktionistiskt antagande kan då vara att 
konsumenters syn på organisationers datapraxis är föränderliga, vilket gör studien 
intressant. I studien appliceras även tolkningsperspektivet med den hermeneutiska 
fenomenologin som filosofisk bakgrund för att skapa förståelse kring frågeställningarna 
utifrån konsumentens perspektiv. Studien bygger också på just konsumenternas syn på 
organisationers datapraxis där konsumenternas beteende spelar en viktig roll.  

3.1.2  Forskningsmetod 
Till att börja med så menar Bryman och Bell (2017) att särskilda epistemologiska 
principer inte behöver gå hand i hand med specifika forskningspraxis på något entydigt 
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och prydligt sätt. Snarare att varje specifik studie behöver ses över för att använda den 
mest lämpade metoden för ändamålet och resurserna. Vad gäller forskningsmetod så 
kan forskare antingen anta ett kvantitativ eller kvalitativ tillvägagångssätt. Inom 
kvantitativ forskning ligger fokus på siffror snarare än ord och stora mängder 
kvantifierbar data samlas in på ett strukturerat sätt. Kvalitativ forskning fokuserar 
istället på ord och vad som sägs, vilket gör att respondenter kan uttrycka sina känslor 
samt åsikter. Den sociala aspekten är av stor vikt och hur deltagarna i en viss miljö 
samspelas samt tolkar situationer är en stor del av resultatet (Bryman och Bell, 2017). 
Tillvägagångssättet strävar efter att förstå människors uppfattning av den värld de lever 
i och syftet är att generera djup data för att skapa förståelse som gör att forskaren kan 
urskilja delarna från helheten (Merriam, 1998). Det präglas dock inte av några strikta 
regler och är mer tolkningsinriktad än kvantitativ forskning (Eksel & Theander, 2014). 
Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att kvalitativ forskning gör att möjligheten 
att nå ett generaliserbart resultat är begränsad och att det istället syftar till att på ett djupt 
plan analysera enstaka sociala fenomen där målet är att utifrån det empiriska materialet 
generera teorier.  
  
Denna studie syftar till att skapa en förståelse för konsumenters syn på organisationer 
som legitima utifrån deras datapraxis. I denna studie tillämpas en kvalitativ 
forskningsmetod där det ligger mycket fokus på vad som sägs och hur det sägs. För att 
verkligen fånga konsumenternas syn behöver respondenterna i studien öppet få uttrycka 
sina känslor och åsikter kring fenomenet som diskuteras. Det gör det också lättare för 
forskaren att förstå människors uppfattning och skapa förståelse kring fenomenet. I detta 
fallet är fenomenet organisationerns datapraxis och med en kvalitativ 
forskningsmetoden får respondenterna möjligheten att ge sin syn på fenomenet 
samtidigt som det skapar stor förståelse för forskarna. Enligt Merriam (1998) menar 
kritiker till det kvalitativa tillvägagångssättet att det är för subjektivt. För att minska 
denna risken förespråkar Yin (2014) att det teoretiska ramverket ska operationaliseras, 
vilket också görs i denna studie. 

3.1.3  Angreppssätt 
Bryman och Bell (2017) menar att det finns två huvudsakliga angreppssätt att ta i 
beaktning när det kommer till att koppla ihop teoretisk och empirisk data; deduktion och 
induktion. De två angreppssätten skiljer sig åt genom sina respektive filosofiska 
perspektiv och sätt att ta till sig teori. Induktion tar avstamp i empirin där ett fenomen 
observeras. Därefter samlas teori in för att förklara det observerade fenomenet. 
Deduktion följer däremot en strukturerad forskningsprocess. Det är det vanligaste 
tillvägagångssättet och kan beskrivas som ett teoribaserat angreppssätt där fokus ligger 
på de olika variabler som inhämtas från redan befintlig teori. Saunders, Lewis och 
Thornhill (2009) menar att ett deduktivt angreppssätt är ett vanligt sätt för forskare att 
förklara relationer och korrelationer mellan olika variabler och Bryman och Bell (2017) 
anser att det av denna anledningen är användbart i kvantitativa studier, medan induktion 
är mer fördelaktigt inom kvalitativa studier då forskaren erhåller djupare kunskap. Även 
om de två angreppssätten skiljer sig åt så menar Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 
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att både induktiva- och deduktiva angreppssätt kan appliceras på kvalitativ såväl 
kvantitativ forskning och sedermera inte är skrivna i sten. För att besvara studiens syfte, 
som handlar om att skapa förståelse kring relationen mellan konsumenters syn på 
internetbaserade tjänsteföretag som legitima eller ej och organisationernas datapraxis 
användes ett deduktivt angreppssätt med en strukturerad forskningsprocess som 
inleddes med en insamling och genomgång av befintlig teori inom ämnet. Denna teori 
låg sedan till grund för frågeställningarna inför den empiriska datainsamlingen. På så 
sätt kunde frågeställningarna behandla de områden av ämnet som upplevdes vara 
intressanta och relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det gav även 
forskarna en grundläggande kunskap av ämnesområdet som kom till nytta i den 
empiriska datainsamlingen. 

3.2  Litteraturanskaffning och litteraturkritik 
Ett av de viktigaste stegen i en studie med ett deduktivt angreppssätt är att granska den 
befintliga litteraturen i det område som forskningen behandlar. Detta eftersom det sedan 
är denna litteratur som rättfärdigar problemformuleringen och forskningsdesignen. 
Bryman och Bell (2017) rekommenderar en process som börjar med att allmän litteratur 
om ämnet tas in för att sedan följa referenser till andra intressanta källor där nyckelord 
identifieras samt används för vidare sökning. Denna process följdes under 
litteraturinsamlingens gång och resulterade i att nyckelord som data privacy, data 
collection, institutionalism, legitimacy och digital economy samt deras svenska 
motsvarigheter användes i databaserna Onesearch och Business Source Premier. 
 
För att kunna bedöma sanningshalten i information måste forskare tillämpa källkritik. 
Det är en samling metodregler som hjälper forskare att ta reda på vad som är sant eller 
sannolikt. De fyra principerna som bildar grunden till källkritik är: 

•   Äkthet; syftar till att källan ska vara det som den utger sig för 
•   Tidssamband; behandlar tidsspannet mellan en händelse och återgivelse av 

denna händelse. Tvivlet på källan växer parallellt med tidsspannet. 
•   Oberoende; behandlar huruvida källan kan stå för sig själv. Avskrifter och 

referering till andra bör exempelvis inte förekomma. Tradering, dvs att en 
berättelse sprids i en kedja mellan olika personer, är ytterligare en form av 
beroende. 

•   Tendensfrihet; handlar om att källan inte ska kunna misstänkas ge en falsk bild 
av verkligheten. Grund för misstanke kan exempelvis vara politiska, ekonomiska 
eller andra personliga intressen som skulle kunna motivera en förvrängning av 
verklighetsbilden (Thurén, 2013). 

  
Merparten av de källor som används i uppsatsen är peer reviewed, vilket betyder att 
källan har genomgått en sakkunnig kollegial granskning. Tre av källorna har dock inte 
genomgått denna granskning. Till att börja med är tankesmedjan Digital Utmaning 
(2016), som publicerat Företagens lilla katekes om integritet i en uppkopplad värld en 
del av IT & Telekomföretagen, en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och 
telekomsektorn. Denna källan används enbart i syfte att måla upp ett exempel och skapa 
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förståelse för det komplicerade begreppet integritet. Eftersom Digital Utmaning (2016) 
är verksamma inom en bransch som är intressant för studien kan den bidra med 
relevanta och tidstypiska kopplingar, men källan har inte använts som teoretisk grund 
eftersom den inte kan betraktas som tendensfri. Två e-tidningar återfinns i 
referenslistan; Veckans Affärer och Svenska Dagbladet. Dessa källor används endast i 
uppsatsens bakgrund för att med empiriska exempel visa att ämnet är aktuellt och väcka 
läsarens intresse. Även här handlar det om att skapa en djupare förståelse för olika 
begrepp och vilka faktiska konsekvenser som de får kopplade Internet. Tidningarna 
samt Digital Utmaning (2016) används alltså för att spegla en mer nutida bild av 
problem som är svåra att fånga i mer teoretiska skrifter. Vidare är dessa tidningar 
välkända och respekterade inom sina respektive områden. En kritisk granskning har 
också gjorts på de andra källor som används i uppsatsen. För att stärka äktheten samt 
oberoendet har alltid originalkällan letats upp samt granskats. Detta har dock gjort att 
vissa äldre källor, som Brunssons The organization of hypocrisy: talk, decisions, and 
actions in organizations från 1989 samt Meyer och Rowans Institutionalized 
Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony från 1977 har använts vilket i 
sig är negativt i avseende av tidssambandet. Dessa källor har dock endast används för 
att beskriva grundläggande filosofiska teorier och för att stärka upp detta kriterium 
kompletteras dessa äldre källor med andra, mer samtida källor.  

3.3  Tillvägagångssätt för insamling av empiriskt material  
Studiens empiriska data grundar sig i studenter från den första digitala generationens 
erfarenheter, åsikter och uppfattningar angående internetbaserade tjänsteföretags 
datapraxis. När forskare vill ha utförliga och djupgående svar menar Bryman och Bell 
(2017) att kvalitativa intervjuer bör användas. Vidare menar de att kvalitativa intervjuer 
har en betydligt mer generell karaktär och inte är lika styrande som vid kvantitativ 
forskning. Fokusgrupper beskrivs även som en passande metod när forskare vill ha 
djupgående svar från en grupp människor som har en gemensam erfarenhet av ett ämne 
eller tema. Av denna anledning används fokusgrupper som insamlingsmetod av 
empiriska data i denna studie.  

3.3.1  Fokusgrupper 
Inom kvalitativ forskning är fokusgrupper en vanlig intervjumetod som går ut på att en 
grupp på minst två, men oftast mellan fyra till tolv respondenter med hjälp av en 
moderator för en diskussion kring ett tema eller ämne (Bryman & Bell, 2017; Trost, 
2010). Respondenterna ska i diskussionen ge uttryck åt sina respektive åsikter i ämnet 
(Bryman och Bell, 2017). Fokusgrupper skiljer sig från gruppintervjuer på så sätt att 
gruppintervjuer vanligtvis behandlar flera olika ämnen där svaren är direkt riktade till 
forskaren samt att de respondenter som deltar är där samtidigt enbart för att spara tid 
och resurser. I fokusgrupper används gruppen istället som ett verktyg i syfte att 
stimulera en diskussion och skapa dynamik mellan deltagarna. Deltagarnas samspel är 
således av stort intresse (Bryman & Bell, 2017; Eksell & Thelander, 2014). 
Intervjumetoden är särskilt användbar ifall respondenterna har viss erfarenhet av ämnet 
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som diskuteras. Det underlättar för dem att föra diskussionen på ett mer öppet sätt och 
skapar en gruppdynamik där nya tankesätt kan uppstå, vilket inte är möjligt i 
individuella intervjuer. Gruppdynamiken gör även att respondenterna kan ifrågasätta, 
motivera och argumentera för sina åsikter, vilket ofta leder till mer utvecklade svar. Då 
fokusgrupper gör att respondenterna själv får ta mycket ansvar för diskussionen så kan 
nya frågeställningar som inte hade behandlats i en individuell intervju uppenbara sig 
(Bryman & Bell, 2017). Tre fokusgrupper med fem respondenter i vardera grupp 
genomfördes i Linnéuniversitetets universitetsbibliotek för att samla in data kring 
respondenternas uppfattning av internetbaserade tjänsteföretags datapraxis. Detta för att 
skapa en gruppdynamik där respondenterna har öppna, stimulerande och dynamiska 
samtal med utvecklade svar som kan skapa förståelse för studiens frågeställningar. 
 
3.3.1.1  Moderatorns roll 
Den gruppdynamik som skapas i en fokusgrupp kan dock ses som både positiv och 
negativ. Är gruppdynamiken positiv har respondenterna möjlighet att hjälpa varandra att 
fördjupa och sätta ord på sina tankar samt åsikter. Samtidigt kan en negativ 
gruppdynamik påverka respondenterna på så sätt att de inte känner sig bekväma och 
därför begränsar sitt bidragande till diskussionen (Eksell & Thelander, 2014). Bryman 
och Bell (2017) menar att även psykologiska faktorer så som grupptryck kan påverka 
respondenterna i en fokusgrupp. Det kan resultera i att respondenterna inte är 
sanningsenliga i sina svar, utan istället svarar på det sätt som gruppen förväntar sig. 
Gruppen uppfattas på detta sätt som mer enig än vad den faktiskt är och leder till brist 
på kritiskt tänkande (Bryman & Bell, 2017). 
  
Moderatorn har med anledning av detta en väldigt viktig roll i fokusgruppen. Denne 
behöver se till så att respondenterna kan föra en öppen diskussion utan att någon varken 
tar över för mycket eller blir för tystlåten och reserverad. Det handlar om att skapa en 
inbjudande och trygg miljö där respondenterna känner sig avslappnade och fria att ge 
uttryck för sina åsikter. Moderatorn har även i uppgift att se till så att diskussionen 
håller sig inom det specifika ämnet (Eksell & Thelander, 2014). Samtidigt ska 
moderatorn i största möjliga mån undvika att styra diskussionen och strukturera 
intervjun eftersom forskarna vill få reda på hur gruppen själva uppfattar ämnet och 
besvarar frågeställningarna. Sidospår som till en början verkar ointressanta och 
improduktiva kan genom en avvikelse leda till en intressant diskussion. Under en 
fokusgrupp ställs således moderatorn inför valet att ingripa eller ej. Generellt sätt så är 
färre ingripanden bättre än flera, samtidigt som det ibland är nödvändigt (Bryman & 
Bell, 2017). För att skapa en positiv gruppdynamik där respondenterna känner sig 
bekväma och fria att ge uttryck till sina åsikter utan att påverkas av grupptryck kommer 
moderatorn varsamt fördela ordet bland respondenterna. Detta utan att ingripa för 
mycket för att undvika att störa diskussionen. Forskarna för denna studie har erfarenhet 
kring att genomföra fokusgrupper och använde denna erfarenhet för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt enligt Eksell och Thelanders (2014) samt Bryman och Bells 
(2017) anvisningar.  
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3.3.1.2  Konstruera frågor 
Eksell och Thelander (2014) menar att det för att inleda en diskussion mellan 
fokusgruppens deltagare krävs att moderatorn presenterar olika frågeställningar. Dessa 
frågeställningar ska vara konstruerade på ett sätt som stimulerar en diskussion där 
gruppen är självgående och kräver så lite inblandning som möjligt av moderatorn. För 
att göra detta på ett bra sätt bör frågorna vara enkla att förstå, tydliga samt viktigast av 
allt, anpassade utefter gruppens deltagare. Vidare bör de hållas korta och kärnfulla för 
att undvika förvirring, inte vara för detaljerade eftersom det tenderar att leda till korta 
och direkta svar istället för en diskussion, vara öppna samt använda enkelt språkbruk 
utan akademiska termer och fackuttryck. Detta för att undvika att deltagarna inte förstår 
eller missuppfattar frågorna. Det är dock en balansgång då allt för öppna frågor kan 
göra att deltagarna inte vet vad de ska svara, vilket gör det viktigt att viktigt att hålla 
diskussionen inom det valda ämnet (Eksell & Thelander, 2014). Dessa 
rekommendationer följdes i utformningen av frågorna och under fokusgrupperna 
användes intervjuguiden (se bilaga 6) som ett verktyg för att inte missa viktiga aspekter 
samt för att stimulera en diskussion och generera rik empirisk data. Vid de tillfällen som 
fokusgruppen fastnade vid en specifik fråga använde moderatorn de frågor som 
återfinns i intervjuguiden för att ta gruppen vidare i diskussionen eller föra den i en 
annan riktning. Syftet med intervjuguiden var således inte att få direkta svar på samtliga 
frågeställningar, utan snarare att säkerställa att de områden och ämnen som studien 
behandlar även behandlades i fokusgrupperna. 
 
3.3.1.3  Inledning och avslutning 
Bryman och Bell (2017) menar att inledning och avslutning är två moment som är av 
stor vikt för moderatorn av en fokusgrupp. Inledningen sätter nämligen agendan och 
stämningen som därefter råder under resten av intervjun. Bryman och Bell (2017) har 
därför tagit fram en checklista över vad moderator bör behandla i en fokusgrupps 
 inledning; 

•   Tack deltagarna för deras medverkan. 
•   Arrangera så att samtliga deltagare presenterar sig och skriver sitt namn på en 

lapp som sedan placeras på bordet. 
•   Kortfattat berätta om studiens syfte och mål. 
•   Upplysa respondenterna att samtalet spelas in och försäkra sig om att det är OK 

för alla, samt redogöra för varför det spelas in. 
•   Be respondenterna fylla i en blankett där de noterar ålder, kön samt yrke. 
•   På ett tydligt sätt förklara vilka regler som gäller. De viktigaste är; 

o  Prata inte i mun på varandra. 
o  En öppen diskussion ska förekomma där alla synpunkter är viktiga. 

Fokusgruppen bör sedan avslutas genom att återigen tacka respondenterna för deras 
medverkan samt redogöra för vad som kommer att hända med det material som samlats 
in (Bryman & Bell, 2017). Dessa anvisningar applicerades och efterföljdes i studiens 
samtliga fokusgrupper för att sätta agendan, skapa en bra stämning och se till att all 
information som behövde spridas spreds det på ett strukturerat sätt. För att underlätta för 
moderatorn och säkerställa att ingen informations glömdes bort användes en 
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intervjuguide (Se bilaga 6) där samtliga punkter gällande inledning och avslutning 
behandlas.  
 
3.3.1.4  Inspelning och transkribering 
Eftersom det kan vara svårt att hinna anteckna allt som sägs i diskussionen bör 
datainsamlingen från fokusgrupper ske med hjälp av inspelningsutrustning. För 
forskarna är det även av stort intresse att ha möjligheten att kunna gå tillbaka 
inspelningen för att lyssna på vad som sades, vem som sa det och hur det uttrycktes, 
vilket anteckningar brukar ha svårt att redogöra för. Inspelningen gör det också möjligt 
för forskarna att analysera gruppdynamiken för att se huruvida de är eniga eller oeniga 
om svaret samt vilken roll de olika deltagarna har. För att på ett fullständigt sätt kunna 
redogöra för vad som sägs i en intervju bör den även transkriberas. En transkribering 
underlättar analysering samt möjliggör för andra forskare att granska materialet i en 
sekundäranalys. Det sistnämnda gör att olika anklagelser, exempelvis som att forskarens 
fördomar har påverkat analyser, kan bemötas (Bryman & Bell, 2017). Med 
respondenternas samtycke spelas samtliga fokusgrupper in med hjälp av en 
mobiltelefon och transkriberades.  

3.3.2  Urval 
Vilka som bör delta i en fokusgrupp beror på vilka som finner ämnet relevant och som 
kan representera en specifik grupp som har ett intresse i ämnet. I ett icke-
sannolikhetsurval sker inte urvalet helt slumpmässigt och vissa enheter i populationen 
har således en större chans att hamna i urvalet än andra. Under begreppet icke-
sannolikhetsurval finns ett antal urvalsstrategier som följer dess grundprinciper. Ett 
bekvämlighetsurval går ut på att forskaren gör sitt urval utifrån de personer i 
populationen som är tillgängliga vid tillfället för studien. I ett snöbollsurval använder 
forskaren personer i det befintliga urvalet för att komma i kontakt med ytterligare 
personer i populationen som kan tänkas vara aktuella för deltagande i studien (Bryman 
& Bell, 2017).  
 
Denna studie är avgränsad till den första digitala generationen, dvs personer födda 
under 1990-talet, samt studenter på Linnéuniversietet i Växjö (se kapitel 1.4). 
Populationen består alltså av studenter på Linnéuniversitetet i Växjö födda under 1990-
talet. Eftersom forskarna har god tillgång till studenter på Linnéuniversitetet i Växjö 
tillämpades ett bekvämlighetsurval. Det kompletterades med ett snöbollsurval där 
studenter ur det befintliga urvalet förmedlade kontakt till ytterligare personer inom 
populationen. För att kunna skapa en övergripande och generaliserbar bild av 
studenterna på Linnéuniversitetet i Växjö så valdes både män och kvinnor från flera 
olika akademiska inriktningar. Studiens urval är tänkt att representera en enhetlig bild 
av studenterna på Linnéuniversitetet i Växjö. Studien kommer således inte behandla 
skillnader och likheter mellan enskilda akademiska inriktningar eller respondenter. 
Urvalet anses inte heller vara tillräckligt stort för att göra sådana jämförelser. 
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Fokusgrupp 1: 
Respondent 1: Kvinna, 22, Enterprising & Business Development programmet 
Respondent 2: Kvinna, 24, Personal- och arbetslivsprogrammet 
Respondent 3: Man, 25, Enterprising & Business Development programmet 
Respondent 4: Man, 23, Civilekonomprogrammet 
Respondent 5: Man, 22, Sociologiprogrammet 
  
Fokusgrupp 2: 
Respondent 6: Kvinna, 25, Marknadsföringsprogrammet 
Respondent 7: Man, 23, Sjuksköterskeprogrammet 
Respondent 8: Man, 24, Socionomprogrammet 
Respondent 9: Man, 26, Systemvetarprogrammet 
Respondent 10: Man, 23, Ämneslärarprogrammet 
  
Fokusgrupp 3: 
Respondent 11: Kvinna, 24, Polisutbildningen 
Respondent 12: Kvinna, 24, Polisutbildningen 
Respondent 13: Man, 24, Nationalekonomiprogrammet 
Respondent 14: Man, 21, Nationalekonomiprogrammet 
Respondent 15: Man, 23, Marknadsföringsprogrammet 

3.3.3  Operationalisering 
En operationalisering är en förteckning över hur empirisk data ska samlas in och syftar 
till hur olika koncept görs mätbara. Ur den insamlade teorin ska de begrepp som studien 
vill behandla framträda, vilket görs genom att bryta ner begreppen i frågeställningar. På 
detta sätt är det möjligt att genomföra en empirisk studie som grundar sig i den 
insamlade teorin. En operationalisering bidrar vidare med att göra studien mer trovärdig 
(Bryman & Bell, 2017). Det teoretiska ramverket för denna studie har delats in i olika 
kategorier som sedermera avspeglas i operationaliseringen. Utifrån operationaliseringen 
skapades en intervjuguide (se bilaga 6) som användes vid fokusgrupperna.  
 
Ämnesområde Teori Frågor 

 
 
 
 
 

Integritet 
 
 
 
 
 
 

 
Integritet 

-‐   Upplever ni att ni har kontroll över era 
personuppgifter? 

-‐   Kan ni ge exempel på integritetskränkande 
datapraxis? 

 
 

Personuppgifter 

-‐   Vilka personuppgifter vill ni helst inte dela  
    med er av till internetbaserade  
    tjänsteföretag? 
-‐   Hur skiljer sig eran hantering av känsliga  
    och okänsliga personuppgifter? 

 
 
 

-‐   Anser ni att ni är medvetna om  
    internetbaserade tjänsteföretags  
    datapraxis? 
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Integritet 

 
Digitaliseringen och 

den digitala 
ekonomin 

-‐   Oroar ni er för internetbaserade  
           tjänsteföretags datapraxis och resultatet av  
           den? 

-‐   Är tillit till företaget viktigt för att ni ska  
    köpa/använda deras tjänst? 
-‐   Vilka fördelar ser ni med att dela med sig  
    av personuppgifter?  
-‐   Känner ni er maktlösa inför  
   internetbaserade tjänsteföretags datapraxis? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datainsamling 

-‐   Hur uppfattar ni internetbaserade  
   tjänsteföretag som bedriver öppen  
   respektive dold datainsamling? 
-‐   Är personifiering en bra anledning att som  
   konsument dela med sig av data?  
-‐   Använder ni tjänster på nätet som ni inte  
   anser vara legitima? 
-‐   Hur skulle ni reagera om ni fick reda på att  
   era personuppgifter spridits vidare utan er  
   vetskap eller godkännande? 
-‐   Är det legitimt att använda personuppgifter  
   som handelsvara/valuta? 
-‐   Skulle ni säga att massiva  
   datainsamlingsrutiner är acceptabelt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legitimitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Legitimitet 

-‐   Vad uppfattar ni som öppenhet vid  
   datainsamling 
-‐   Tycker ni att internetbaserade  
   tjänsteföretag är öppna med hur de samlar  
   in data från er? 
-‐   Vad kan internetbaserade tjänsteföretag  
   göra med sin datapraxis för att skaffa sig  
   mer legitimitet? 

 
 
 
 

Institutionell teori 
och 

nyinstitutionalismen 

-‐   Utöver de ekonomiska, vilka målsättningar  
   tycker ni som konsumenter att  
   internetbaserade tjänsteföretag bör ha? 
-‐   Har ni som konsumenter några   
   gemensamma intressen eller motstridiga  
   intressen med internetbaserade  
   tjänsteföretag? 
-‐   Hur kan internetbaserade tjänsteföretag ta  
   mer ansvar? 
-‐   Vad finns det för formella och informella 
   regler för internetbaserade tjänsteföretags  
   datapraxis idag? 
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Legitimitet 

 
 
 
 

Isomorfism och 
organisationsfält 

-‐   Finns det något som utmärker  
   internetbaserade tjänsteföretags datapraxis i  
   allmänhet? 
-‐   Anser ni att internetbaserade tjänsteföretag  
   liknar varandra till sättet och strukturen av  
   sin datapraxis? 
-‐   Vad finns det för normer gällande  
   internetbaserade tjänsteföretags datapraxis? 
-‐   Hur skulle ni reagera om internetbaserat  
   tjänsteföretag bryter mot någon av dessa  
   normer? 

 
 
 

Löskopplingar 

-‐   Kan offentliga uttalanden om beslut stärka  
   eran uppfattning av internetbaserade 
   tjänsteföretags legitimitet? 
-‐   Vad ställer ni för krav på internetbaserade  
   tjänsteföretags datapraxis? 
-‐   Vad gör internetbaserade tjänsteföretag  
   som får er att känna tillit för dem? 

 

3.4  Den kvalitativa analysprocessen 
Den kvalitativa analysen bygger i huvudsak på att identifiera och lyfta fram mönster ur 
det insamlade datamaterialet. Mönster, i form av innehåll och variation, i datamaterialet 
kan förklaras med hjälp av begrepp eller nyckelord som uppfattas som centrala i 
studiens teoretiska referensram eller i det insamlade datamaterialet. Dessa begrepp och 
nyckelord lägger därefter grunden till konceptuella kategorier som gör det lättare att 
förklara, beskriva och sammanfatta insamlade data. För att kunna identifiera mönster 
och ta fram konceptuella kategorier används den kvalitativa analysprocessen. Den 
kvalitativa analysprocessen består av tre processer som till stor del överlappar varandra; 
reduktions-, strukturerings-, och visualiseringsprocessen (Christensen et al. 2016). 
  
Reduktionsprocessen 
För att datamaterialet skall kunna bli överskådligt och hanterbart behöver mängden data 
till att börja med reduceras. Reduktionen av datamängden pågår fortlöpande genom 
både insamlingen och analysen av data. All data som samlas in behöver därför 
struktureras, organiseras samt kodas. Koderna består av nyckelord eller begrepp som 
gör datamaterialet och dess innehåll mer tillgängligt. Dessa koder, i form av just 
nyckelord och viktiga begrepp, lägger sedan grunden för den struktur och det mönster 
hos fenomenet som studeras (Ibid). 
  
Struktureringsprocessen 
Om reduktionsprocessen gör datamaterialet mer tillgängligt så gör 
struktureringsprocessen datamaterialet mer begripligt. De identifierade nyckelorden 
sätts in i ett sammanhang och kopplas därefter till varandra för att försöka bilda 
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mönster. Här spelar den teoretiska referensramen en viss roll eftersom den påverkar 
vilka data som är intressanta för studien. Det är viktigt att försöka undvika att placera 
data under förbestämda kategorier. Kategorierna skall istället växa fram ur samspelet 
mellan studiens frågeställning, teoretiska referensram och datamaterial. Likt resterande 
delar av den kvalitativa analysprocessen pågår struktureringen fortlöpande genom hela 
datainsamlingen och analysen, vilket innebär att strukturen och sammankopplingen 
mellan nyckelord förändras och utvecklas allteftersom (Ibid). 
 
Visualiseringsprocessen 
Reduktion och struktur gör datamaterialet mer tillgängligt och begripligt, men för att 
datamaterialet ska bli användbart behöver det även visualiseras. Visualisering sker 
genom att det reducerade och strukturerade datamaterialet och dess framväxande 
mönster sammanställs och omvandlas till strukturerade och kärnfulla sammanfattningar. 
När det inte längre går att samla in data som kan förändra eller utveckla datamaterialet 
och dess mönster så avslutas den kvalitativa analysen. Sammanfattningarna av 
datamaterialet (visualiseringarna) utgör därmed resultatet från undersökningen (Ibid). 
 
Samtliga fokusgrupper transkriberades vilket gav en överblick av materialet och 
förenklade reduktionsprocessen. Datamaterialet reducerades därefter genom att ta bort 
den data som behandlade frågor som inte var applicerbara eller relevanta inom studiens 
ramar. Samtidigt identifierades ett antal nyckelord som dök upp under studien och som 
framstod som intressanta och relevanta. Nyckelorden och begreppen identifierades och 
hämtades ur både studiens teoretiska referensram och fokusgrupperna. I 
struktureringsprocessen strukturerades datamaterialet upp utifrån de identifierade 
nyckelorden för att bilda särskilda kategorier. Utformningen av kategorierna utgick 
framförallt ifrån hur mycket relaterat datamaterial som kommit fram under 
fokusgrupperna och hur mycket kategorierna hade behandlats i den teoretiska 
referensramen. Dessa framtagna kategorier utgör även rubrikerna i studiens 
empirikapitel. Datamaterialet under varje kategori komprimerades sedan till en flytande 
text som kombinerades med citat från fokusgrupperna för att göra materialet tillgängligt 
och begripligt. Det visualiserade materialet begränsades också till sådan data som 
ansågs intressanta för studien. 

3.5  Kvalitetsmått 
Vilka kvalitetsmått som ska gälla för kvalitativa studier inom företagsekonomisk 
forskning är en omdiskuterad fråga. Bryman och Bell (2017) menar att ämnesområdet 
traditionellt sätt bedömts enligt kriterierna reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Dock 
ses dess som huvudsakligen kvantitativa kvalitetsmått, vilket gör att de mer kvalitativa 
kvalitetsmåtten äkthet och trovärdighet rekommenderas (Ibid). 
  
Äkthet är ett mått där forskningspolitiska konsekvenser i samhället behandlas. Vidare 
behandlas huruvida studiens resultat ger en rättvis bild av de de människor som studeras 
och om hur studien hjälper till att skapa en ökad förståelse för den sociala situation och 
miljö som studiens deltagare befinner sig i (Ibid). Denna studies äkthet stärks genom att 
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de människor som medverkar har fått möjlighet att ge en djup redogörelse för sina 
åsikter och tankar. Vidare bidrar studien med att skapa ökad förståelse för konsumenters 
uppfattning av internetbaserade tjänsteföretags legitimitet kopplat till deras datapraxis.   
  
Det andra kvalitetsmåttet är trovärdighet. Det kan delas upp i de fyra delkriterierna: 
pålitlighet, tillförlitlighet, konfirmering och överförbarhet. Pålitlighet syftar till att 
forskare ska redogöra för forskningsprocessens olika faser så att andra forskare kan 
granska och bedöma den. Tillförlitlighet uppnås genom att försäkra sig om om att de 
personer som varit en del av undersökningen får ta del av resultatet, så kallad 
respondentvalidering. Vidare handlar tillförlitlighet om att säkerställa att forskningen 
utförs enligt de regler som finns. Konfirmering handlar om att forskaren inte ska låta 
personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverkar någon aspekt av studien. 
Det handlar i princip om att agera i god tro och granskarna har här en viktig uppgift att 
slå fast i vilket utsträckning som studiens resultat kan styrkas. Slutligen handlar 
överförbarhet om hur pass ”överförbara” en studies resultat är till en annan miljö. (Ibid). 
För att stärka trovärdigheten har stor hänsyn tagits till de fyra delkriterierna. 
Fokusgrupper är dock kopplade till en del kontrovers, huvudsakligen eftersom kritiker 
menar att de uppfattas vara svårt att generalisera resultaten från dem. Detta eftersom 
respondenterna i en fokusgrupp inte ses som tillförlitliga för en hel population samt att 
moderatorn kan spela en stor roll och styra diskussionen. Tillförlitligheten kan dock 
höjas ifall olika moderatorer med olika bakgrund används. Dessa rekommendationer 
följdes då ett urval på 15 respondenter används i tre olika fokusgrupper. Vidare leddes 
fokusgrupperna av olika moderatorer med olika bakgrund. I syfte att stärka pålitligheten 
redogjorde forskarna systematiskt för hela forskningsprocessen. Pålitligheten stärks 
ytterligare då respondentvalidering utförts och att de regler som finns följts. Detta 
stärker även konfirmeringskriteriet. 

3.6  Etiska överväganden 
Frågor som behandlar etik är aktuella under flera olika skeden av företagsekonomiska 
forskningsprocesser. Huvudsakligen behandlar dessa frågor hur individer som 
medverkar i studien ska behandlas samt huruvida det finns aktiviteter som forskare inte 
bör, eller faktiskt bör göra med de personer som är av intresse för studien. Det finns 
flera olika etiska förhållningssätt och överväganden för vetenskapliga studier (Bryman 
& Bell, 2017; Trost, 2010). De fem etiska regler som brukar gälla inom svensk 
forskning är; 

•   Informationskravet; går ut på att de personer som är aktuella för 
undersökningens ska informeras om studiens syfte samt dess olika moment.   

•   Samtyckeskravet; syftar till att aktuella personer ska veta att undersökningen är 
frivillig och att de kan avbryta när de vill. 

•   Konfidentialitets- och anonymiseringskravet; innebär att deltagarnas 
personuppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

•   Nyttjandekravet; handlar om att de uppgifter som behandlar enskilda personer 
endast får användas i samband med forskningens ändamål. 
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•   Falska förespeglingar; avser att forskare inte ska lämna ut vilseledande eller 
falsk information angående undersökningen (Bryman & Bell, 2017). 
 

Dessa regler följs under hela studiens gång för att erhålla ett etiskt förhållningssätt. 
Samtliga respondenter informerades om studiens syfte samt att de när de vill kan 
avbryta intervjun. Insamlad data förvaras på lösenordskyddade enheter och används 
enbart i forskningssyfte. I anonymiseringssyfte numreras även respondenterna mellan 1 
till 15. 
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4  Empiri 
Som tidigare nämndes i metodkapitlet (se rubrik. 3.4) så utgörs empirikapitlet av ett 
antal kategorier som tagits fram ur det insamlade datamaterialet och den teoretiska 
referensramen. Kategorierna utgör således även rubrikerna för detta kapitel och de 
lyder likt följande; att dela personuppgifter, en digital generation, internetbaserade 
tjänsteföretags datapraxis, legitimitet, en datadriven marknad och framtidsutsikter. 

4.1  Att dela personuppgifter 
Samtliga respondenter anser att de delar med sig av väldigt mycket personuppgifter till 
internetbaserade tjänsteföretag och flera uttrycker att de någon gång delat med sig av 
”allt”. 

  
“Man delar ju med sig av allt […] När man pratar om det så känns det ju lite skumt att 
det har så mycket information om en men samtidigt så ger man ju det till dem. Gratis 

liksom.” 
-‐   Respondent 4 

  
Överlag menar respondenterna att saker som personnummer, adress och mailadress 
finns lättillgängligt att få tag på oavsett ifall de väljer att dela med sig av informationen 
till företagen eller inte och ser därför inga problem med att göra det frivilligt. I övrigt 
uttrycker flera respondenter att de inte kan se att företagen kan skada dem med denna 
typen av information. Personuppgifter som exempelvis musiksmak och skostorlek 
upplevs också okej att dela med sig av då respondenterna inte upplever det som speciellt 
utelämnade. 

  
När respondenterna diskuterar ifall de är medvetna om vilken data som samlas in om 
dem så anser merparten att de inte har någon koll på vad det är som företagen faktiskt 
samlar in om dem eller i vilken utsträckning. Vidare uttrycker många att det är ett ämne 
som de sällan tänker på eller reflekterar över, men att de inte blir överraskade när de hör 
hur företagen faktiskt använder konsumenternas data. 
  
“Det känns ju inte så chockerande heller, det är mest det som jag känner i alla fall [...] 

när man hör allting liksom och lampan tänds på nåt sätt så känns det som ‘ja, det är 
klart att det är så’”. 

-‐   Respondent 10 
  
Enstaka respondenter anser dock att de är medvetna om vissa aspekter av företagens 
datapraxis. Det kan då exempelvis handla om när de ger applikationer tillåtelse att 
komma åt vissa funktioner på telefonen. Samtidigt vet respondenterna att företagen 
samlar in data om dem eftersom de frekvent blir förfrågade om godkännanden eller att 
det kommer upp olika förklaringar om företagens datapraxis. Flera av respondenterna 
anser också att det faktum att så många delar med sig av så mycket personuppgifter 
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lugnar dem samt får dem att känna sig som att de bara är en i mängden. De upplever 
således att risken att bli utsatt är väldigt liten. 
  

”Man är en så liten individ på den här jorden så varför skulle någon bry sig om mig 
[…] Varför skulle någon vilja utsätta mig för någonting?” 

-‐   Respondent 2 
  
Något som flera av respondenterna dock menar att de är mer restriktiva med att dela 
med sig av är bilder. De menar att det blir personligt på ett annat sätt när ett ansikte kan 
knytas till uppgifterna. Bankuppgifter är också något som respondenterna är extra 
försiktiga med och ofta värderar högre än sina personuppgifter. 
  
”Ta mitt personnummer och allt och gör vad du vill, men ge fan i mina pengar bara.” 

-‐   Respondent 8 
  
Ett återkommande påstående i samtliga fokusgrupper är att respondenterna uppger att de 
är betydligt mer försiktiga att dela med sig av sina personuppgifter till andra 
konsumenter än till företag. Exempelvis när det kommer till platstjänster så upplever 
merparten av respondenterna att de är mer oroliga och obekväma med att konsumenter 
ska se var de befinner sig än att företagen gör det. Flera uppger att det handlar om att de 
har en tillit till företagen som inte finns för konsumenterna. Respondenterna menar även 
att det beror på att de inte har någon relation till företagen på samma sätt som de kan ha 
till andra konsumenter. 
  
”Visst när de samlar data vet väl de antagligen att det är jag som har gjort det, men jag 
tror inte de är så jätteintresserade av att det är just jag som har gjort det. Utan det är 

mer; man, 23, universitetsstudent.” 
-‐   Respondent 4 

  
Vad som upplevs som känsligt menar dock flera av respondenterna är väldigt mycket 
upp till den enskilda individen att avgöra. Det nämns bland annat att människor som 
inte är normativa är mer benägna om att uppleva det ämnet som känsligt än de som 
håller sig inom normen. Vilken kontext och situation man befinner sig i uppger flera 
respondenter också spelar roll på vad som uppfattas som känsligt. Exempelvis uppfattas 
inte bankuppgifter längre som känsliga när det är smidigt för konsumenten att de finns 
sparade. Ett par av respondenterna menar dock att de inte är helt okej med att politiska 
åsikter samlas in. 
  

Jag är lite konspiratoriskt lagd så jag tror ju att liksom allt sådant köps ju, alltså 
politiska partier köper ju alla […] sådant är ju lite på gränsen tycker jag.” 

-‐   Respondent 3 
  

När det kommer till vad som upplevs som integritetskränkande datapraxis skiljer sig 
respondenternas uppfattningar åt. En av respondenterna menar att det är 
integritetskränkande att få riktad reklam beroende på vad man tidigare har klickat på 
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eftersom man kan känna sig lite förföljd. De flesta uppger dock att de är helt okej med 
att få riktad reklam. Om företag skulle ta bilder och använda i sammanhang som de som 
konsumenter inte har någon koppling till skulle merparten uppleva det som kränkande 
mot deras integritet. De anser även att det är på gränsen ifall de märker att deras data 
används utan deras medvetna godkännande eller att någon de valt att dela sin data med 
har sålt den vidare till en tredje part. Exempelvis ifall reklam från ett företag som de inte 
haft kontakt med tidigare plötsligt kommer med riktad reklam baserat på deras 
personuppgifter. 
  
”Alltså det är ju alltid läskigt när de använder någonting som man inte har godkänt till 

att använda [...] de utnyttjar liksom det man gjort innan.” 
-‐   Respondent 6 

  
En annan aspekt som flera av respondenterna upplever som irriterande och felaktigt är 
när företag använder konsumenters data för att justera pris eller driva på dem att göra 
olika saker. Exempelvis anser de att hotellbokningssidor som höjer priserna på de hotell 
du är intresserad av baserat på din sökhistorik är illegitim datapraxis.  

4.2  En digital generation 
När makt och kontroll över personuppgifter på nätet diskuteras så är respondenterna 
överens om att det finns en avsaknad av både makt och kontroll hos dem som 
konsumenter. Några av respondenterna tror dock att det finns en viss känsla av kontroll 
över situationen hos de flesta konsumenter. Som exempel nämns bland annat 
mobilapplikationer där användaren kan välja att godkänna om appen ska få tillgång till 
platsinformation, bilder eller liknande. Detta kan ge en känsla av kontroll, men 
respondent 10 reserverar sig för att det möjligtvis är en naiv tanke. 
  
”Idag loggas ju allting på molnet men det finns ju ingen människa som kan förklara vad 
det finns där. Vad finns där? Det lagras någonstans i molnet men ingen kommer åt det, 

men det ligger nånstans där. Varenda liten bild du skickar på Snapchat finns ju 
någonstans.” 

-       Respondent 9 
  
De flesta av respondenterna är trots allt av uppfattningen att de inte har någon kontroll 
alls. Det beror bland annat på att det i princip är omöjligt att undvika Internet och att 
man helt enkelt måste vara ute på nätet idag för att kunna nyttja olika tjänster. Flera av 
respondenterna nämner också att de använt sig av så många internetbaserade tjänster 
under så lång tid att det känns som att de redan delat med sig av en mängd 
personuppgifter som det är för sent att på något sätt ta tillbaka kontrollen över. 
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”Datorn sparar ju allting åt en hela tiden. Ibland så är man ju dum och klickar spara 
och det kan vara sparat precis vart som helst, både i ens egen dator och hos andra. 
Man har ju handlat mycket på nätet och jag har ingen aning om var eller hur eller 

när.” 
-       Respondent 6 

  
Det finns alltså en önskan om att nyttja internetbaserade tjänster, men premissen är då 
att det sker en viss datainsamling. Detta gör också att många av respondenterna känner 
sig maktlösa, men det finns även en viss acceptans för det. Respondent 3 förklarar 
exempelvis att Internet är ett nätverk där det är rimligt att man måste ge något till 
nätverket för att få vara delaktig, i detta fallet personuppgifter. Respondent 6 påpekar att 
det ibland är gratistjänster man använder och att man då faktiskt skriver under på 
internetbaserade tjänsteföretags datapraxis. Det finns således en slags förståelse och 
acceptans till varför internetbaserade tjänsteföretag samlar in och använder 
personuppgifter från användare och konsumenter. Denna acceptansen och förståelse 
blandas även med en uppgivenhet där respondenterna inte orkar lägga någon energi på 
att skydda sina personuppgifter. I princip alla respondenter berättar att de antingen ”gett 
upp”, ”kapitulerat”, ”slutat bry sig” eller ”inte orkar”. 
  
”Jag tror jag bryr mig för lite. Skiter lite i vad. Jag signar upp mig på de sidorna som 
jag vill använda och om det måste ha mina personuppgifter då, whatever. Det är ändå 
den sidan jag vill använda och då litar jag på den på nåt sätt. Så om nån vill ha mina 

personuppgifter så fine, jag bryr mig inte.” 
-       Respondent 8 

  
Ett par av respondenterna medger att de inte riktigt tänker på vad det är de säger ja till 
när de godkänner användarvillkoren hos internetbaserade tjänsteföretag. Långa 
dokument med olika villkor är inget som någon av respondenterna brukar bemöda sig 
att läsa igenom eftersom det är för omständligt. Det beror bland annat på att de har vant 
sig och blivit bekväma. Att godkänna olika villkor, som t ex cookies, uppfattar många 
av respondenterna bara som ett nödvändigt steg på vägen för att komma vidare och få 
väck rutan från sin webbläsare. 
  
”De flesta företag säger ju att de inte kommer dela med sig av ens personuppgifter till 
några andra och skriver man det då måste man ju lita på det. Men skulle det sen visa 
sig att dem inte gör det då har dem ju förstört hela sitt syfte, då förlorar dem ju alla 

sina användare om det nu skulle sprida sig. Så är det ju.” 
-‐   Respondent 9 

  
De flesta av de andra respondenterna håller med Respondent 9 i att man helt enkelt 
måste lita på vad företagen säger om man nu vill använda tjänsten. Det är däremot ingen 
av de andra respondenterna som delar uppfattningen om att företaget förlorar alla sina 
användare om de inte håller vad de sagt. Facebook-skandalen diskuteras som ett 
exempel på när ett internetbaserat tjänsteföretag missbrukat sitt förtroende och ingen av 
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respondenterna har slutat använda tjänsten efter att skandalen kom till ytan, inte heller 
Respondent 9. 
  

”Jag tror inte att jag kommer sluta använda Facebook på det sättet som jag gör, men 
jag ser ju sämre på företaget utan att jag faktiskt vidtar några åtgärder.” 

-‐   Respondent 6 
  
Några av respondenterna menar också att man rent generellt föreställer sig att man 
skulle sluta använda en tjänst om något uppseendeväckande sker, men att det sällan är 
fallet. Det beror bland annat på att vissa tjänster är så pass användbara att även om 
förtroendet sviktar så blir användarna kvar. Vissa internetbaserade tjänster anses alltså 
vara så pass användbara att respondenterna använder tjänsten oavsett om de anser att 
företagets datapraxis är illegitim. I dessa fall anser flera av respondenterna att man som 
konsument känner sig ganska maktlös gentemot företagen. Att använda internetbaserade 
tjänster är dock något som respondenterna menar att de har växt upp med. Några av 
respondenterna menar att man således inte funderar över problematiken i exempelvis 
företagens datapraxis. De jämför också sin egen generation med äldre generationer och 
menar att deras föräldrar värderar personuppgifter på Internet på ett helt annat sätt. 
  

”Men sen ser du alla 60-talister, jag talar för mina föräldrar då och nedåt. Säger du 
’Internet’ till dem så blir de ju livrädda, de tror ju fortfarande inte på det.” 

-‐   Respondent 9 
  

Ett par respondenter menar att konsumenter och användare ur deras egen generation 
förstår att deras data samlas in på ett eller annat sätt. Skillnaden jämfört med tidigare 
generationer är att för respondenterna har det alltid varit så och man tänker därför att det 
helt enkelt är så det fungerar. Detta menar vissa respondenter kan bero på att deras 
föräldrar tillhör en icke-digital generation, vilket inneburit att respondenterna har fått 
lära sig vad det innebär att använda Internet på egen hand. 

4.3  Internetbaserade tjänsteföretags datapraxis 
Respondenterna är överens om att öppen datainsamling föredras framför dold 
datainsamling eftersom man då har godkänt insamlingen, vet om att det sker och på så 
sätt skapat en överenskommelse med företaget. Vissa respondenter menar dock att det 
ibland kan underlätta och effektivisera upplevelsen när företag använder sig av dold 
datainsamling, men att det beror på kontext och situation. När respondenterna blir varse 
om att ett företag använt sig av dold datainsamling, exempelvis genom att de får 
personifierad reklam från någon de inte godkänt datainsamling för, eller märker att ett 
företag sålt deras data vidare till en tredje part så menar merparten av respondenterna att 
de upplever företaget som mindre pålitligt samt att det är irriterande. Vidare upplever 
vissa av respondenterna att de känner sig lurade. 
  
Flera respondenter uppvisar dock bristande kunskap över hur data faktiskt samlas in, 
vilket påverkar deras bild av företagens datainsamling. Exempelvis är det flera som inte 
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förstår innebörden av cookies och vad de går med på när de godkänner cookies. Några 
har också svårt att förstå att personifieringen inte bara grundar sig på saker som de 
själva ansett sig fylla i, utan även baseras på vilka sidor du gillar, vad du väljer att kolla 
på för videos på Youtube, etc. 
                                                                                           
Vad gäller personifiering så uppger respondenterna att de både gillar och ogillar 
fenomenet, men att det är väsentligt att det faktiskt fungerar och genererar bra innehåll 
för att de ska uppfatta den som något positivt. Respondent 10 menar till exempel att den 
personifierade reklamen väldigt sällan används eftersom den är missvisande, medan 
Respondent 6 kan uppskatta reklamen på vissa plattformar eftersom den upplevs som 
intressant och välanpassad. Överlag menar dock respondenterna att de hellre får riktad 
och anpassad reklam än generisk och generell reklam. 

  
”Liksom de här riktade ‘adsen’, är ju en grej för då slipper man få reklam från 

finlandsfärjan, jag är inte intresserad av någon jävla finlandsfärja. Jag kanske vill köpa 
ett par jeans eller jag kanske vill åka till Marbella.” 

-‐   Respondent 3 
  
Många upplever dock personifiering som en irriterande del av tillvaron på Internet just 
eftersom det kommer i så stora mängder via mail eller reklamplatser på sociala medier. 
Flera av respondenterna menar att personifieringen på detta sätt har lärt dem att sålla 
väldigt mycket bland reklamen. Respondent 6 upplever exempelvis att hon skapat ett 
filter för reklam och på detta sätt inte behöver lägga speciellt mycket energi på 
reklamen, vilket flera respondenter håller med om. Respondent 15 önskar däremot att 
Internet kunde utnyttjas mer som i verkligheten där man exempelvis kan shoppa utan att 
alla vet vad för skor man är intresserad av. Flera respondenter menar dock att det finns 
ett gemensamt intresse bland användare och företag att innehållet i den riktade reklamen 
ska bli så bra som möjligt. Detta eftersom användare då ser det som mindre irriterande 
och företagen tjänar mer pengar då fler klickar på annonserna.   

4.4  Legitimitet 
För att använda en internetbaserad tjänst menar respondenterna att de måste känna 
någon grad av tillit, framförallt ifall de som konsumenter behöver lämna ifrån sig 
personuppgifter som de upplever som känsliga. Däremot menar några respondenter att 
de är dåliga på att faktiskt kontrollera hemsidans legitimitet i allmänhet. 
  
”Jag tycker också att det är viktigt med tillit men jag kan ju inte påstå att jag kollar upp 

det speciellt mycket heller.” 
-‐   Respondent 11 

  
Saker som flera av respondenterna menar höjer tilliten samt legitimiteten för 
internetbaserade tjänsteföretag är att öppet visa vilka personuppgifter som de samlar in 
samt vad all data ska användas till. Även vad datainsamlingen ger dem som 
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konsumenter. Det kan exempelvis handla om en flik där de presenterar sin policy, att det 
kommer upp en informationsruta där de får ta del av och godkänna villkoren, eller får en 
genomgång av villkoren från företagets sida. Även om respondenterna som tidigare 
nämnts sällan faktiskt kollar vad som står i företagens meddelanden så förmedlar det 
öppenheten, förtroende och legitimitet. Respondenterna menar då att de har gjort ett 
aktivt val att inte ta del av villkoren. Huruvida företaget faktiskt samlar in data eller inte 
anser dock flera respondenter spelar mindre roll så länge de gör ett försök att informera 
sina användare. 
  

”Ja, men bara det är för att vi ska kunna veta, så här ‘för att vi ska kunna optimera 
våra erbjudanden mot dig eller kunna veta vad du tycker om för musik’, eller vad som. 

Det bara liksom så de är öppna med vilken data de samlar och till vilket syfte de samlar 
det, så känns det som att då har man mycket mer förtroende för dem än om de bara 

raddar ‘vi samlar såhär mycket data’”. 
-‐   Respondent 15 

  
Att faktiskt hålla vad de lovar i dessa meddelanden är också något som flera utav 
respondenterna värderar högt. Ifall företagen skulle bryta mot detta menar dessa 
respondenter att deras tillit mot företaget hade gått ner. Flera utav respondenter uppger 
att detsamma även gäller vid olika skandaler. Ifall företaget är transparent och meddelar 
vad som hänt så upplever respondenterna att de inte ser skandalen som lika allvarlig och 
skadlig för deras tillit som de hade gjort annars.  
 
Något som många utav respondenterna menar att de kräver av internetbaserade 
tjänsteföretag är att de inte låter användarnas känsliga personuppgifter komma upp till 
ytan till andra användare utan deras tillåtelse. Exempelvis kan det handla om att de inte 
får använda deras bilder eller inte får göra inlägg på deras profiler utan att de som 
användare har godkänt det. Det menar att det handlar om att de ska ha rätt till sin egen 
identitet online och att företagen inte ska kunna styra över vad de väljer att släppa ifrån 
sig till andra användare. Respondent 15 menar vidare att han anser att internetbaserade 
tjänsteföretag inte bör samla in mer data än vad de faktiskt behöver. Han känner ibland 
sig utnyttjad och menar att det känns som att de bara samlar in för att de kan tjäna 
pengar på det. 

4.5  En datadriven marknad 
Det råder ganska delade meningar bland respondenterna om vare sig massiva 
datainsamlingsrutiner är acceptabla eller inte. De åsikter som läggs fram presenteras inte 
med någon särskild övertygelse och det är tydligt att det är en svår fråga för 
respondenterna att ta ställning till. Flera av respondenterna är överens om att det är ett 
fenomen som är för stort för att helt förstå sig på som konsument och man har därför 
inte reflekterat eller resonerat kring det tidigare. Respondent 4 menar dock att skulle 
man som konsument få ett utdrag på all information som internetbaserade tjänsteföretag 
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har om en själv så skulle man troligtvis resonera annorlunda. Övriga respondenter 
stämmer in och tillägger att man har för dålig koll på hur, var och när data samlas in. 
  
Ur företagens perspektiv är det flera respondenter som menar att massiva 
datainsamlingsrutiner är en förståeligt metod eftersom det är ett kostnadseffektivt sätt 
att samla information för ett vinstdrivande företag. De utvecklar sitt resonemang och 
förklarar att internetbaserade tjänsteföretag troligtvis inte bedrivs för skojs skull utan att 
det oftast finns ett ekonomiskt intresse. Kan man inte acceptera det så har man 
möjligheten att välja att inte ta del av tjänsten. Samtidigt menar andra respondenter att 
det är felaktigt att bedriva massiva datainsamlingsrutiner i ett ekonomiskt syfte, men att 
insamlingen i sig kan vara acceptabel. Respondent 5 hävdar bland annat att när 
personuppgifter säljs vidare för att företag ska kunna skicka ut riktad reklam så är det 
som att konsumentens integritet säljs. Flera av respondenterna menar då att det hade 
varit intressant att veta vad ens personuppgifter egentligen är värda. 
  
”Det handlar väl om okunskap, alltså man vet ju inte. Som ni sa, det är det man betalar 

med men samtidigt vet man ju inte vad det är man betalar med, det är ju inte pengar 
liksom. Det är ju inte hundra kronor. Utan det är ju tre rader kod och man vet ju inte 

riktigt […] vad är min data värd?” 
-‐   Respondent 4 

  
Respondenterna menar att det hade varit lättare att ta ställning i frågan om man faktiskt 
kunde värdera sina personuppgifter. Ett par respondenter menar dock att de hellre ger 
sina personuppgifter än att betala med riktiga pengar. De förklarar att riktad reklam kan 
vara irriterande men att man inte är beredd att betala för att slippa den. Respondent 7 är 
däremot mer benägen att betala för att slippa se reklam snarare än betala för att slippa 
dela med sig av sina personuppgifter. Flera av de övriga respondenterna instämmer och 
menar att de är beredda att använda sina personuppgifter som valuta istället. 
  

”Men personuppgifterna hade inte jag känt […] det känner jag inte är något fel att 
använda som handelsvara. Att de får mina uppgifter och jag använder det gratis, det 

ser jag inte som något problem.” 
-‐   Respondent 7 

  
De respondenter som instämmer i detta påståendet resonerar att de egentligen inte har 
något att dölja och således inte är så försiktiga med sina egna uppgifter. De reserverar 
sig dock för att människor ur andra grupper möjligtvis tänker annorlunda. Några av 
respondenterna diskuterar även legitimiteten i att använda personuppgifter som 
handelsvara eller valuta. Respondenterna förklarar då bland annat att det känns legitimt 
eftersom det inte berör dem på något särskilt sätt. De tycker även att det känns naturligt 
och att man därför inte har reflekterat över sina personuppgifter på det sättet. Ett par av 
respondenterna berättar att de genomför denna typ av utbyten ibland. Vid det tillfället 
reflekterar de inte över legitimiteten men menar att det bör anses vara legitimt efter de 
inte ser något problem med det där och då. 
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4.6  Framtidsutsikter 
Respondent 11 menar att dagens samhälle är väldigt datoriserat samtidigt som tekniken 
är ny för oss. Många har inte riktigt förstått vad som faktiskt går att göra med datorn 
utan det är först nu som folk börjar inse och bli medvetna om att allt de någonsin har 
lagt upp och delat med sig av på nätet fortfarande finns kvar. På detta sätt menar 
respondenten att konsumenterna ligger efter utvecklingen i medvetandet, vilket många 
respondenter instämmer med. I framtiden tror respondenterna att konsumenterna 
kommer ha mycket mer kunskap om frågor relaterade till insamling och hantering av 
data samt att det kommer leda till att konsumenterna ställer högre krav på företagen vad 
gäller transparens. Samtidigt tror Respondent 10 att personuppgifter inte kommer vara 
värda att lägga så mycket tid på att försöka skydda och att företagen kommer kunna 
fortsätta att samla data om sina användare. Det råder dock delade meningar om detta 
och Respondent 6 tror inte att företag kommer kunna fortsätta att samla in data på 
samma sätt som de gör idag. Några respondenter uttrycker även oro för vad som 
kommer hända med utvecklingen och att det kommer kunna bli ett sätt att styra både 
hela samhällen och enskilda konsumenter på. Nästan alla respondenter är dock överens 
om att marknaden av internetbaserade tjänsteföretag kommer förändras på lång sikt. 
 
 
 
 



  
 

35 
 
 

5  Analys 
Analysen behandlar samma kategorier som empirikapitlet och rubrikerna har samma 
ordningsföljd. Utöver det används även material ur den teoretiska referensramen för att 
komplettera och nyansera det insamlade datamaterialet. 

5.1  Att dela personuppgifter 
I linje med Cöster och Westelius (2016) menar respondenterna att de delar med sig av 
väldigt mycket personuppgifter på Internet. De vet om att företag samlar data, dock inte 
vad för data eller i vilken utsträckning. Som användare blir de därför inte helt medvetna 
om insamlingen förrän företagen faktiskt berättar det för dem. Som Respondent 10 
uttrycker så är det först då som ”lampan tänds”, vilket stämmer överens med Aguirre et 
al. (2015) och teorin om att internetanvändare ofta vet om att företag samlar data om 
dem, men blir medvetna om det först när företagen faktiskt förmedlar det till dem. 
Förståelsen och överblicken av företagens datainsamling saknas dock ofta precis som 
Cöster och Westelius (2016) säger. Respondenterna uppger att de sällan reflekterar över 
vilka personuppgifter de lämnar ifrån sig, men att de överlag är bekväma med att lämna 
ifrån sig uppgifter som går att få tag i på annat sätt, så som personnummer, adress och 
mailadress. Vidare att de även är bekväma med att dela med sig av sådant som de inte 
anser utelämnande. Likt Hansson (2006) så menar respondenterna dock att integritet är 
ett högst personligt fenomen och att vad som anses utelämnande är inte enhetligt. Det 
samma gäller således även vad respondenterna uppfattar som integritetskränkande 
datainsamling. Några respondenter uppfattar företag som illegitima ifall de märker att 
företaget använt deras personuppgifter utan deras godkännande. Det kan handla både 
om att informationen förs vidare till en tredje part precis som Martin, Borah och Roberts 
(2017) skvallerteori beskriver, eller om ett företag som de inte godkänt datainsamling 
för använder den själva. Exempelvis i syfte att analysera sökhistorik och justera priset 
utefter insamlad data.  
   
De personuppgifter som respondenterna uppfattar som känsliga stämmer dock inte 
överens med Datainspektionens (2018) och Wacks (2010) definition av känsliga 
personuppgifter. Även om enstaka respondenter anser att politiska åsikter är känsliga så 
menar merparten snarare att bilder och bankuppgifter är personuppgifter som de är mer 
restriktiva med, istället för saker som sexualitet, politiska åsikter eller etnicitet. 
Respondenterna förklarar detta som ett resultat av att de följer vad som anses vara 
normen inom dessa enligt teorin ”känsliga” områden. Bilderna anser respondenterna är 
känsliga eftersom det blir mer personligt när ett ansikte kan knytas till uppgifterna och 
merparten av respondenterna menar att det är integritetskränkande av företag att 
använda deras bilder i sammanhang som de inte har någon koppling till. Vad gäller 
bankuppgifter gör Respondent 8 det klart att pengar värderas betydligt mycket högre än 
personuppgifter och flera respondenter instämmer. Genomgående är också att 
respondenterna är mer försiktiga med att dela sina personuppgifter till andra 
konsumenter än till företagen själva. Detta eftersom de uppger att de känner mer tillit 
till företagen som de inte har något relation till på samma sätt som de kan ha till andra 
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konsumenter. Företagen upplevs således mer intresserade av att använda 
personuppgifterna för att kunna placera konsumenterna i en särskild grupp eller 
kategori, än att granska enskilda personuppgifter. 

5.2  En digital generation 
Hansson (2006) och Wacks (2010) menar att individer genom integritet vill kunna vara 
delaktiga i ett socialt sammanhang och samtidigt åtnjuta en fredad zon utan insyn. I ett 
sådant scenario skulle detta innebära att konsumenter kan använda sig av 
internetbaserade tjänster utan att dela med sig av några personuppgifter alls. 
Respondenterna anser inte att det är rimligt att få båda dessa delar och att man som 
konsument måste ge något i utbyte för att få något. Det är inte heller ett scenario som 
respondenterna uttalat strävar efter, utan de visar både en acceptans och förståelse för att 
företagen samlar in deras personuppgifter. Flera av respondenterna återkommer även till 
att de har växt upp med internetbaserade tjänsteföretag, vilket bekräftar respondenternas 
position som digital natives enligt Cöster och Westelius (2016) beskrivning. Eriksson-
Zetterquist (2009) menar att ur upprepad interaktion och samverkan växer det fram 
olika handlings- och tillvägagångssätt i form av institutioner. Enligt Jepperson (1991) 
handlar det om standardiserade interaktionssekvenser och Greenwood (2008) pratar om 
ett förgivettaget repetitivt socialt beteende. I och med att respondenterna har växt upp 
med internetbaserade tjänsteföretags datapraxis så menar flera av dem att de helt enkelt 
har det vant sig. Vissa delar av datainsamlingen och hanteringen kan således antas ha 
institutionaliserats bland de internetbaserade tjänsteföretagen och konsumenterna ur den 
första digitala generationen. Här går det att dra paralleller till isomorfismen som enligt 
Eriksson-Zetterquist (2009) innebär att organisationer efterliknar varandra till följd av 
normativa processer. I detta fallet handlar det dock även om en konsumentgrupp som 
verkar ha etablerat ett liknande socialt beteende styrt av normer. 
 
Integritet kan enligt Hansson (2006) också ses som ett emotionellt revir som man själv 
försvarar och kontrollerar. Detta är inte något som respondenterna upplever att de gör 
när det kommer till deras personliga integritet på Internet. De har inget särskilt försvar 
för sin personliga integritet och många respondenter anser till och med att de helt och 
hållet saknar kontroll. Det beror enligt respondenterna på att de använt sig av 
internetbaserade tjänster under så lång tid och att Internet och internetbaserade tjänster 
har fått en så viktig roll i deras liv att det är svårt att kontrollera. Wacks (2010) hävdar 
att kontroll över information är centralt för integritet och Crabtree et al. (2016) påstår att 
det finns ett tydligt behov att möjliggöra individuell kontroll över flödet av 
personuppgifter. Respondenterna som anser att de saknar kontroll över sina 
personuppgifter på Internet känner dock inte att avsaknaden av kontroll är kränkande 
mot deras personliga integritet. Kontrollen över personuppgifterna framstår således inte 
som det viktigaste för respondenternas personliga integritet. Cöster och Westelius 
(2016) hänvisar till digitaliseringen som ett ungt fenomen men som nu har fått stort 
utrymme i människors vardag. Respondenterna som är ur den första digitala 
generationen ser också skillnader mellan sin egen generation och tidigare generationer. 
Bland äldre generationer menar respondenterna att det finns en slags oro och misstro 
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gentemot själva Internet och internetbaserade tjänster när det kommer till personlig 
integritet. Det är en oro och misstro som respondenterna inte riktigt delar.  
 
Wacks (2010) menar att den digitala utvecklingen och förändringen gör att den 
personliga integriteten blir mer sårbar men att det inte är teknologin som är boven, utan 
hur den används. Respondenterna håller med om att påståendet stämmer till stor del, 
men de känner inte att de själva är särskilt sårbara. De ser inte heller datainsamlingen i 
sig som speciellt problematisk, men spridning av personuppgifterna kan ibland anses 
som illegitimt. Wacks (2010) antyder också att integritet går att se som ett krav men 
respondenterna upplever inte direkt att de är i någon position där de kan ställa 
integritetskrav, även om de hade velat. De har således gett upp och slutat bry sig om 
vilka personuppgifter man delar med sig av. Larsson (2017b) menar även att 
informationen mellan konsument och företag är asymmetrisk. Mängden information hos 
företagen pga deras datapraxis skapar en obalans som gör kunden till en svagare part på 
marknaden. Respondenterna känner sig därför maktlösa och uppgivna inför företagens 
datapraxis.  
 
Precis som Turow, Hennessy och Draper (2015) påstår så råder det även här en 
uppgivenhet och inte bara en acceptans. Respondenterna är dock tydliga med att det är 
ett medvetet val att använda internetbaserade tjänster och att man därmed får acceptera 
användarvillkoren och företagens datapraxis. Cöster och Westelius (2016) påpekar 
också att fler och fler frivilligt kopplar upp sig och delar sina elektroniska fotspår till 
organisationer. Att godkänna användarvillkor har blivit något som görs på rutin för 
respondenterna, de reflekterar sällan över vad det är de godkänner utan ser det mest som 
ett nödvändigt steg. Larsson (2017b) menar att sociala normer relaterat till kommersiellt 
användande av personuppgifter förändras och det går att argumentera för att det är vad 
som skett bland respondenterna och att det finns ett rådande ”acceptance creep” hos den 
första digitala generationen. Det som Larsson och Ledendal (2017) kallar för 
”integritetsparadoxen” går också att se spår av hos respondenterna. De fortsätter 
använda tjänster från företag som bedriver illegitim datapraxis eftersom de känner sig 
maktlösa. Det beror dock inte bara på att de känner sig maktlösa utan också på att de 
inte riktigt bryr sig och inte är särskilt oroliga. Så även fast viss datapraxis kan verka 
illegitim så uppfattar inte alla respondenter att det berör dem särskilt mycket och det är 
inte nödvändigtvis kränkande mot deras integritet. De normativa preferenserna verkar 
således ha förändrats hos respondenterna jämfört med exempelvis tidigare generationer. 
Enligt Larsson (2017b) så sker dessa förändringar på grund av förbättrade tjänster i 
synnerhet och flera av respondenterna är också inne på att vissa tjänster är så pass 
viktiga, användbara och ibland nödvändiga för dem att det är svårt att vara utan dem. 
Det kan vara en av anledningarna till att den första digitala generationen verkar ha fått 
en annan uppfattning av personlig integritet på Internet.  
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5.3  Internetbaserade tjänsteföretags datapraxis 
Om respondenterna fick välja föredrar samtliga att internetbaserade tjänsteföretag 
tillämpar öppen datainsamling. De pekar på vikten av öppenhet, transparens och 
samtycke för att organisationer ska uppfattas som legitima och Aguirre et al. (2015) 
pekar på att samma kriterier stärker konsumentens integritet. Det går dock att 
argumentera för att många konsumenter ingår i vad Larsson (2017b) kallar för icke-
informerat samtycke där de som konsumenter, likt många respondenter, uppvisar 
bristande kunskap om hur datainsamlingen går till, hur den analyseras och används. På 
detta sätt har de alltså inte kunskapen att kunna förstå vad de tackar ja till. Detsamma 
gäller när konsumenter inte orkar eller vill ta sig tid till att läsa villkoren, vilket 
respondenterna uppger ofta är fallet. Flera respondenter menar dock att dold 
datainsamling utan samtycke ibland kan underlätta för dem eftersom den är snabb 
smidig och bekväm, vilket Milne, Bahl och Rohm (2008) samt Aguirre et al. (2015) 
menar är huvudargumentet hos förespråkare för dold datainsamling. Vidare menar även 
Aguirre et al. (2015) att en överdriven förfrågan om medgivande kan dra ner 
konsumenters webbupplevelse.  
 
När respondenterna blir varse om att företag använt deras data utan deras samtycke 
påverkar det ofta deras bild av företag negativ. Däremot så anser inte respondenterna att 
detta påverkar några framtida beslut och handlingar kopplat till företaget eller att de 
känner sig sårbara, vilket Aguirre et al. (2015) antyder. Det är alltså inte en känsla av 
sårbarhet som får respondenterna att känna mindre tillit till företag, utan snarare 
oärligheten i företags agerande. De är inte särskilt oroade över vad som kan hända med 
deras personuppgifter, men bryr sig fortsatt om att företagen är ärliga med sin insamling 
och hantering. Detta kan kopplas till Feinberg et al. (2012) som påstår att den negativa 
påverkan orsakas av en bristande upplevd kontroll oavsett ifall de uppgifter som sprids 
är negativa eller inte. Istället för kontroll pekar dock respondenterna mer på vikten av 
öppenhet och ärlighet oavsett vilka personuppgifter de delar. Annars finns det risk att 
respondenter känner sig lurade och förlorar tillit till den aktör som fört 
personuppgifterna vidare. 
   
Precis som Wacks (2010) hävdar så upplever flera respondenter att datainsamling av 
deras personuppgifter ger företag möjligheten att skräddarsy samt effektivisera deras 
upplevelse på Internet. Personifieringen i sig har dock respondenterna en kluven åsikt 
om då många uppskattar när personifieringen upplevs som intressant, välanpassad och 
ökar deras bekvämlighet, men också irriterande eftersom den ibland upplevs som 
påträngande och överflödig. Även om riktad reklam kan vara irriterande så är 
respondenterna förstående till den typen av tillvägagångssätt och medvetna om den.  

5.4  Legitimitet 
Larsson (2017b) menar att datainsamling är beroende av sociala normer och 
användarvärderingar. Detta kan kopplas till Grape et al. (2006), Brunsson (1989) samt 
Eriksson-Zetterquist (2009) som menar att företag behöver anpassa sig till de 
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institutionella kraven för att erfordra legitimitet. Vidare anser Eriksson-Zetterquist 
(2009) att konsumenter är en del i organisationens institutionella omgivning som är med 
och skapar kraven, vilket innebär att människor kan vara med och utveckla samt 
påverka institutioner. Mayer och Rowan (1977) förklarar det som att följsamhet belönas 
med resurser och en ökad överlevnadsförmåga. Respondenternas huvudsakliga krav på 
internetbaserade tjänsteföretag kan argumenteras vara öppenhet och ärlighet. Öppenhet 
eftersom det ger en känsla av medvetenhet och upplevd kontroll, och ärlighet då det har 
en positiv effekt på respondenternas tillit till företagen. Genom att uppfylla dessa krav 
kan internetbaserade tjänsteföretaget således skaffa sig legitimitet hos respondenterna. 
Vidare vill de även till viss del ha kontroll över personuppgifterna i förhållande till 
andra konsumenter, men i övrigt spelar kontrollen mindre roll.  
 
Vad som faktiskt står i företagens villkor är inte heller av särskilt stort intresse eftersom 
respondenterna oftast varken läser eller bryr sig om vad som står i användarvillkoren så 
länge företagen inte döljer det eller gör uppenbara övertramp. Detta kan ses som en 
möjlighet för företag att uttalat vara öppna med hur de samlar in data, för att sedan göra 
det svårt för konsumenter att faktiskt förstå eller orka ta sig igenom företagens villkor. 
Enligt Grape et al. (2006) samt Eriksson-Zetterquist (2009) så skulle denna löskoppling 
kunna vara ett sätt att bibehålla en struktur som ger dem legitimitet samtidigt som det 
faktiska handlandet utförs på ett mer praktiskt sätt. Respondenterna uppger att företagen 
ändå skulle uppfattas som legitima då ett icke-informerat samtycke ändå är ett 
samtycke. Bara det faktum att företagen visar sig som öppna genom att låta 
konsumenten godkänna villkoren menar respondenterna bidrar till en positiv 
uppfattning om företaget. 

5.5  En datadriven marknad: 
Larsson (2017b) menar att den digitala ekonomin utvecklats till ett högst datadrivet 
ekosystem som är djupt involverat i människors vardag. Det gäller kanske framförallt 
den första digitala generationen som har vant sig vid massiva datainsamlingsrutiner. 
Enligt Tan et al. (2017) så beror det på att olika globala trender inom digitaliseringen 
har lett till en större volym av data än någonsin tidigare. Flera av respondenterna 
medger att de delat med sig av så mycket data att de inte riktigt har någon koll längre 
och att det är för sent att ta tillbaka. Det råder trots allt delade meningar bland 
respondenterna huruvida det är acceptabelt eller inte med internetbaserade 
tjänsteföretags datapraxis, men det verkar framförallt vara för att de inte reflekterat över 
problematiken i fenomenet tidigare. Precis som Cöster och Westelius (2016) anger så 
har respondenterna ganska dålig koll på utsträckningen av de personuppgifter de delar 
och det är därför svårt att ta ställning i frågan om det är legitimt eller ej. Flera av 
respondenterna har dock en förståelse för det ekonomiska intresset hos företagen och 
det ekonomiska syftet bakom datainsamlingsrutinerna.  
 
Crabtree et al. (2016) förutspår en ny ekonomisk marknad för handel med 
personuppgifter. Handeln med personuppgifter ser respondenterna som mer eller mindre 
legitim. De inser dock att de själva är en del av den och att de uppenbarligen inte 



  
 

40 
 
 

motsatt sig fenomenet tidigare, vilket talar för att de uppfattar det som legitimt trots allt. 
Crabtree et al. (2016) tror också att den nya dataskyddsförordningen GDPR kan skapa 
en ny ekonomisk aktör i konsumenten som blir en aktiv spelare istället för ett passivt 
offer. Några av respondenterna betalar hellre med sina personuppgifter än med faktiska 
pengar och de flesta anser att det är legitimt att använda personuppgifter som valuta. 
Respondenterna värdesätter inte sina personuppgifter så högt och ser det fortsatt som en 
gratistjänst även om de indirekt betalar med sina personuppgifter. Enligt Crabtree et al. 
(2016) finns det ett tydligt behov av att ge konsumenterna individuell kontroll. Det är ett 
argument som skulle kunna stämma eftersom i princip alla respondenter menar att de 
saknar kontroll över sina personuppgifter på Internet. Avsaknaden av kontroll är dock 
något som respondenterna har vant sig vid och inte blir särskild upprörda över. Så 
behovet av kontroll framstår trots allt inte som särskilt stort i den första digitala 
generationen.  

5.6  Framtidsutsikter 
Cöster och Westelius (2016) menar att digitaliseringen är ett väldigt ungt fenomen och 
flera respondenter anser att det är först nu som de börjar förstå vad Internet kan göra. 
Respondenterna menar att många konsumenter inte förstått hur mycket de delat med sig 
av på Internet men att folk börjar bli mer medvetna. Respondenterna är även överens 
om att kunskapen och medvetenheten kommer fortsätta öka, åtminstone vad gäller 
konsumenterna. Det kommer således ändra synen på internetbaserade tjänsteföretags 
datapraxis hos framtida generationer framförallt. Larsson (2017b) menar att normer 
ständigt förändras och respondenterna tror att kommande generationer kommer ställa 
högre krav på internetbaserade tjänsteföretags datapraxis. Enligt Douglas (2011) bygger 
en institution på det gemensamma intresset bland aktörerna i den. Om normerna och 
kraven hos konsumenterna förändras så kommer troligtvis även organisationerna 
behöva förändras för att tillgodose de institutionella kraven och bevara det 
gemensamma intresset. Larsson (2017b) menar att företag som levererar tjänster i 
framtiden måste anpassa sig till de nya användarvärderingar och sociala normer som 
uppstår. Han menar även att den digitala ekonomins långsiktiga framgång är beroende 
av höga och konsistenta nivåer av både teknologiskt och sociologiskt förtroende. Även 
Eriksson-Zetterquist (2009) stärker detta argument då hon menar att företag på lång sikt 
behöver anpassa sig till intressenternas krav för att överleva. Detta tyder också på att 
maktbalansen mellan konsument och företag i framtiden kommer att jämnas ut. Precis 
som Larsson (2017b) hävdar är det därför viktigt för företag att i utvecklingsprocessen 
av tjänster antar en proaktiv ansats där de bemöter konsumenternas normativa och etiska 
frågor. Att vinna konsumenternas tillit är nämligen enligt Larsson (2017b) en avgörande 
faktor för huruvida användare väljer att omfamna innovationer, så som framtidens 
internetbaserade tjänster.  
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6  Slutsats 
Studien visar att konsumenterna delar med sig av väldigt mycket personuppgifter på 
Internet. Delningen av personuppgifter har pågått under lång tid eftersom de vuxit upp 
med internetbaserade tjänster. De är medvetna om att det sker någon slags 
datainsamling när de använder dessa tjänster men de har vant sig och accepterat 
fenomenet. De saknar kontroll över sina personuppgifter men visar ingen direkt oro 
över det eller ett behov av kontroll. Problematiken i fenomenet är något som 
konsumenterna inte har reflekterat särskilt mycket över tidigare och det beror bland 
annat på att de saknar kunskap om de praktiska aspekterna av organisationers 
datapraxis. Även om de till viss del uttrycker irritation och uppgivenhet kring 
organisationers datapraxis i fokusgrupperna så är det inget de i sitt vardagliga 
användande av internetbaserade tjänster tar någon hänsyn till. Konsumenterna känner 
sig även maktlösa gentemot organisationer eftersom internetbaserade tjänster har blivit 
så pass användbara och viktiga för dem att de medvetet väljer att dela sina 
personuppgifter med organisationer. De är oftast medvetna om premissen att 
användandet av internetbaserade tjänster innebär viss datainsamling av organisationer, 
vilket de visar både förståelse och acceptans för. Att använda personuppgifter som 
handelsvara ses inte som ett problem eftersom konsumenterna inte ser värdet av deras 
personuppgifter. Användandet av internetbaserade tjänster och organisationers 
datainsamling har därmed blivit ett förgivettaget mönster. 
 
Delar av organisationers datainsamling uppfattas således som legitim av 
konsumenterna. Insamling och spridning av personuppgifter utan konsumenters 
godkännande uppfattas däremot som illegitim datapraxis. Det innebär inte 
nödvändigtvis att konsumenter vidtar några åtgärder gentemot organisationer eller i sitt 
eget användande av deras tjänst. Vidare görs en tydlig skillnad på illegitim och 
integritetskränkande datapraxis. Att datapraxis uppfattas som illegitim behöver inte 
betyda att det är kränkande mot konsumenters integritet. Något som konsumenterna 
dock anser är både illegitim och integritetskränkande datapraxis är ifall organisationer 
använder deras personliga bilder i andra sammanhang, sprider deras personuppgifter till 
andra konsumenter eller missbrukar deras bankuppgifter. Konsumenterna efterfrågar 
öppenhet och ärlighet i organisationers datapraxis och för att erfordra legitimitet från 
konsumenterna behöver organisationer tillgodose dessa krav. Öppenheten ger 
konsumenterna en känsla av medvetenhet och kontroll medan ärlighet ökar deras tillit 
till organisationer. Konsumenterna önskar bland annat att organisationer är transparenta 
med sin datapraxis och håller vad de lovar. Att förse konsumenterna med möjligheten 
att läsa och godkänna användarvillkor tolkas som öppet och ärligt. Konsumenterna 
godkänner dock villkoren rutinmässigt och utan att ta del av innehållet. Organisationer 
kan alltså uppfattas som legitima utan att nödvändigtvis behöva bedriva legitim 
datapraxis. 
 
Konsumenterna lever efter normer som inte sätter något stort värde på personlig 
integritet på Internet. Dessa normer har formats av uppväxten i en digital generation där 
delningen av personuppgifter på Internet har blivit normaliserad. Konsumenterna har 
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dock blivit mer medvetna om utsträckningen av organisationers datapraxis och fått en 
ökad kunskap om fenomenet på senare tid. Om medvetenheten och kunskapen hos 
konsumenterna ökar kommer även deras normer att förändras. Det leder till att nya krav 
ställs på organisationer som kommer behöva anpassa sin datapraxis för att på lång sikt 
överleva.  
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7  Bidrag 

7.1  Teoretiskt bidrag 
Resultatet av studien visar att konsumenterna inte upplever att de har någon kontroll 
över sina personuppgifter på Internet. Visser et al. (2010) menar att integritet handlar 
om individens rätt att kontrollera flödet av personlig information om sig själv och 
Wacks (2010) påstår också att kontroll över information är centralt i 
integritetsbegreppet. Trots att konsumenterna känner att de saknar den kontrollen som 
Wacks (2010) och Visser et al. (2010) menar är grundläggande för personlig integritet, 
så upplever de inte det som integritetskränkande. Crabtree et al. (2016) menar också att 
det finns ett tydligt behov av individuell kontroll över flödet av personuppgifter men i 
resultatet av studien blir det inte lika tydligt. Denna studie visar således att personlig 
integritet på Internet inte nödvändigtvis är beroende av kontroll över sina 
personuppgifter och att behovet av sådan kontroll inte är särskilt stort. 

7.2  Praktiskt bidrag 
Studiens resultat visar även att konsumenterna inte sätter något större värde på personlig 
integritet på Internet. Deras syn på organisationer som legitima eller ej påverkar inte 
heller deras handlingar och användande av internetbaserade tjänster i någon större 
utsträckning. I dagsläget är konsumenternas integritetskrav i form av öppenhet och 
ärlighet de främsta kraven som företagen behöver tillgodose för att erfordra legitimitet 
från konsumenterna. Organisationer behöver däremot vara uppmärksamma på 
förändringar i normer hos konsumenterna i alla generationer. Förändringar i normer kan 
innebära nya krav och dessa krav behöver organisationerna uppfylla för att överleva på 
lång sikt. 
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8  Framtida forskning 
Denna studie har skapat förståelse för konsumenters syn på organisationer som legitima 
eller ej utifrån organisationers datapraxis. Resultatet pekar på att olika generationer har 
olika uppfattningar om ämnet. I och med att studiens avgränsningar endast behandlar 
den första digitala generationen hade det därför varit intressant att i framtiden undersöka 
hur andra generationers uppfattning om hur företags datapraxis påverkar konsumenters 
bild av företagen som legitima eller ej. Urvalet är även begränsat till studenter från 
Linnéuniversitet i Växjö och det hade således kunnat göras liknande studier på andra 
universitetet för att göra resultatet mer generaliserbart. Vidare hade det varit intressant 
att jämföra uppfattningarna mellan olika grupper inom den digitala generationen. 
Exempelvis studenter med olika utbildningar eller studenter med icke-studerande. 
Denna studie saknar även ett företagsperspektiv, vilket i framtida forskning hade varit 
mycket intressant då det hade visat problem ur en annan vinkel och således varit 
värdefullt för att ta fram förbättringsförslag/förändringsförslag för att öka 
organisationers legitimitet. 
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9  Reflektion 
Denna studie visade sig vara någonting som framkallade mycket åsikter, tankar och 
funderingar hos både forskarna och respondenterna i studien. I samband med 
fokusgrupperna uttryckte i princip samtliga respondenter att det var en väldigt intressant 
diskussion och att fokusgrupperna behandlade ämnen och frågor som de sällan eller 
aldrig tidigare pratat om eller reflekterat över. Detta skapade också en förståelse för 
fenomenet hos respondenterna under deras diskussioner med varandra. 
  
Forskarna som utförde denna studie ägnade också mycket tid åt att fundera över sin 
egen inställning till internetbaserade tjänsteföretags datapraxis. Trots den ökade 
kunskapen om företagens datapraxis och den okontrollerade delningen av konsumenters 
personuppgifter så har forskarna inte gjort några förändringar i sitt internetanvändande 
som innebär delning av personuppgifter. Som konsumenter ur den första digitala 
generationen är troligtvis även forskarna påverkade av de sociala normer som inte 
värdesätter personlig integritet på Internet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Lagändringar i GDPR 
 
Dataportabilitet 
“När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den 
registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en 
annan tjänst, det kallas dataportabilitet”. (Datainspektionen, 2017) 
 
Ansvarsskyldighet 
“En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det företag, 
myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter aktivt måste ta 
ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det 
(ansvarsskyldighet). Det kan ske genom att man tar fram en särskild dataskyddspolicy 
och att man så långt som möjligt bygger in integritetsvänliga lösningar i sina system”. 
(Datainspektionen, 2017). 
 
Sanktionsavgift 
“Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot 
förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om 
det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om 
man tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande 
omständigheter”. (Datainspektionen, 2017) 
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Bilaga 2 - Resultat Eurobarometer 431 
•   71 procent av respondenterna påstår att tillhandahållandet av personlig data är en 

växande del av det moderna livet och acceptera att det inte finns något annat 
alternativ än att tillhandahålla det om de vill erhålla produkter av tjänster 
(Eurobarometer, 2015). 

 
•   Över hälften av respondenterna, 57 procent, motsade sig påståendet, ”att 

tillhandahålla personlig data är inte ett stort problem för dig” (Eurobarometer, 
2015). 

 
•   En majoritet är obekväma med att företag på Internet använder information om 

deras aktiviteter online för att skräddarsy annonser (Eurobarometer, 2015). 
 

•   69 procent anser att deras uttryckliga godkännande borde krävas i alla fall innan 
deras data samlas in och behandlas (Eurobarometer, 2015). 

 
•   Cirka sju av tio personer är oroliga för att deras information används i annat 

syfte än det som den samlades in för (Eurobarometer, 2015). 
 

•   På frågan om vem de tycker bör se till att den personliga informationen som de 
tillhandahåller online samlas in, lagras och utbyts på ett säkert sätt, anser 
respondenterna att ansvaret delas mellan onlineföretag (67%) och individer 
själva (66%) men också myndigheter (55%) (Eurobarometer, 2015). 

 
•   70 procent av svenskarna litar inte på att onlineföretag (sökmotorer, sociala 

nätverk, e-posttjänster) skyddar deras personliga information (Eurobarometer, 
2015). 
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Bilaga 3 - Begreppsförklaring - Cookies 
Cookies, på svenska även kallat kakor, är data som hemsidors servrar för över till 
besökarens webbläsare och lagras på dennes dator. Detta gör det möjligt för hemsidan 
att känna igen och komma ihåg besökares datorer som tidigare interagerat med dem. På 
detta sätt kan detaljer så som sökord samt tid spenderad per sida användas till 
hemsidans fördel. Cookies gör det på detta sätt möjligt för hemsidor att i smyg sätta en 
identifierare i datorer för att spåra personer beteenden online. Cookies kan vara länge 
och således visa en extensiv lista av varje hemsida som besökts under en specifik 
period. Vidare kan även texten i en cookie fil avslöja personuppgifter som besökare 
tidigare har lämnat ifrån sig (Wacks, 2010).   
 



  
 

53 
 
 

Bilaga 4 - Begreppsförklaring - Big Data 
Hurwitz et al. (2013) definierar Big Data som alla typer av datakällor som har följande 
tre karaktärsdrag; 

•   Extremt stora volymer (volume) av data 
•   Extremt hög hastighet (velocity) av data 
•   Extremt stor variation (variety) av data. 

 
Utöver de tre karaktärsdragen som beskrivs ovan anser Lau et al. (2016) att ytterligare 
två bör tas i beaktning, nämligen sanningshalten (veracity) samt värdet (value). 
Sanningshalten behandlar kvaliteten på insamlad data och tar exempelvis in spam i 
beräkningarna. Värdet syftar till hur dessa stora mängder data faktiskt kan analyseras 
och översättas till att faktiskt vara värdefullt för företag. Beroende på hur data är 
insamlade har de alltså olika värde i förhållande till volymen (Lau et al. 2016). Big Data 
är inte en enskild teknologi, utan snarare en kombination av gamla och nya teknologier 
som hjälper organisationer att ta fram handlingsbara insikter. Big data blir på detta sätt 
en möjlighet att hantera stora mängder olikartad data i rätt hastighet och inom tidsramen 
som tillåter att analys och åtgärder utförs i realtid. Med detta sagt så kan det vara så att 
man delvis hanterar en liten mängd av väldigt komplex och olikartad data, eller en 
extremt stor mängd enkel data. Denna data kan även vara strukturerad eller 
ostrukturerad (Hurwitz et al. 2013). 
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Bilaga 5 - Begreppsförklaring - Internet of Things 
Kortfattat kan Internet of Things (IoT), eller sakernas Internet på svenska, beskrivas 
som det fenomen där vardagliga fysiska objekt, exempelvis kylskåp, TV-apparater eller 
träningsredskap, kopplas mot Internet (Maras, 2015). Wortmann och Flüchter (2015) 
beskriver även begreppet som kombinationen av fysiska och digitala komponenter som 
kopplas samman för att skapa nya tjänster samt produkter. Gaura et al. (2013) anser att 
IoT är när smarta objektet uppfattar och utför eventuella åtgärder i sin omgivning, med 
eller utan att en människa har handlat i samband med åtgärden. Möjligheterna med IoT 
är enorma och möjliggör effektiviseringar och smartare lösningar på både individnivå 
och samhällsnivå inom exempelvis transport och säkerhet (Wortmann & Flüchter, 
2015).  
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Bilaga 6 - Intervjuguide fokusgrupper 
Intervjuguiden användes som ett hjälpmedel för fokusgruppens moderator för att inte 
missa att behandla viktiga delar i fokusgruppen. Frågorna har utgått ifrån 
operationaliseringen, men anpassats och omformulerats för att passa fokusgruppen. 
Inför vissa av frågorna introducerades och förklarades begrepp som deltagarna 
behöver förstå för att kunna delge sina åsikter och tankar. Frågornas ordningsföljd 
frångicks under fokusgruppen och vissa av frågorna behövdes inte ställas eftersom de 
behandlats i tidigare diskussioner. Intervjuguiden användes således mer som en lista 
över vad som skulle täckas under fokusgruppen snarare än en fast ordningsföljd med 
bestämda formuleringar. 
  
Inledning 

-       Hälsa deltagarna välkomna. 

-       Presentera moderator, sekreterare, program och studiens syfte. 

-       Tacka deltagarna för att de medverkar i fokusgruppen 

-       Informera deltagarna om att diskussionen kommer att spelas in och transkriberas.  
        Även att de kommer vara anonyma i uppsatsen. Säkerställ att inspelning är ok för  

        samtliga deltagare. 

-       Be deltagarna att prata klart och tydligt samt en i taget. 

-       Informera deltagarna om att de när som helst under samtalets gång kan avbryta och  

        gå därifrån samt att all data som samlas in endast kommer att användas i studiens  
        syfte och lagras på lösenordskyddade enheter. 

-       Förklara hur en fokusgrupp går till och redogör för reglerna. 

-       Be deltagarna presentera sig samt skriva namn, ålder och program på lappen de har  

        framför sig. 
-       Förklara för deltagarna att vissa begrepp kommer introduceras innan  

        frågeställningarna samt att de gärna får fråga ifall de inte förstår. 

-       Förklara avgränsningen internetbaserade tjänsteföretag. 

 
Avslutning 

-       Tack återigen deltagarna för deras medverkan 
-       Redogör för vad som kommer att hända med det material som samlats in.  
 
Frågeställningar 

1)   Vilka personuppgifter är ni bekväma med att dela med er av till internetbaserade 
tjänsteföretag? 

2)   Upplever ni att ni har kontroll över era personuppgifter när ni använder 
internetbaserade tjänster? 
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3)   Hur skiljer sig eran hantering av känsliga och okänsliga personuppgifter? 
4)   Kan ni ge något exempel på integritetskränkande datapraxis (hur organisationer 

samlar in och hanterar data)? 
5)   Vad uppfattar ni som öppenhet vid datainsamling? 
6)   Tycker ni att internetbaserade tjänsteföretag är öppna med hur de samlar in data från 

er? 
7)   Utöver de ekonomiska, vilka målsättningar tycker ni som konsumenter att 

internetbaserade tjänsteföretag bör ha? 
8)   Har ni som konsumenter några gemensamma intressen eller motstridiga intressen 

med internetbaserade tjänsteföretag? 
9)   Vad finns det för formella och informella regler för internetbaserade tjänsteföretags 

datapraxis idag? 

b.  Hur skulle ni reagera om ett internetbaserat tjänsteföretag bryter mot  
    dessa? 

10)  Vad finns det för skillnader mellan internetbaserade tjänsteföretags datapraxis? 
11)  Vad ställer ni för krav på internetbaserade tjänsteföretags datapraxis? 
12)  Kan offentliga uttalanden om beslut stärka internetbaserade tjänsteföretags 

legitimitet? 
13)  Anser ni att ni är medvetna om internetbaserade tjänsteföretags insamling och 

hantering av data? 
14)  Är ni oroade för vad som kan hända med den data som ni lämnar ifrån er? 
15)  Känner ni att ni har någon makt över internetbaserade tjänsteföretags insamling och 

hantering av data? 
16)  Är tillit till företaget viktigt för att ni ska använda deras tjänster? 

b.  Använder ni tjänster på nätet som ni inte anser är legitima kopplat till  

     datainsamlingen? 

c.  Vad får er att känna tillit för internetbaserade tjänsteföretag? 

17)  Hur uppfattar ni internetbaserade tjänsteföretag som bedriver öppen- respektive dold 
datainsamling? 

18)  Hur skulle ni reagera ifall ni fick reda på att era personuppgifter spridits vidare till 
en tredje part utan er vetskap eller godkännande? 

b. Vad gör man då rent praktiskt? 
19)  Vad tycker ni om personifiering? 
20)  Är det legitimt att använda personuppgifter som en handelsvara/valuta? 
21)  Skulle ni säga att massiva datainsamlingsrutiner är acceptabelt? 
22)  Vad kan internetbaserade tjänsteföretag göra med sin insamling och hantering av 

data för att skaffa sig mer legitimitet? 
23)  Tror ni att internetbaserade tjänsteföretag behöver förändra sin datapraxis i 

framtiden för att kunna överleva? 


