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Sammendrag 
Denne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av personvernet i forbindelse med 

kommersielle nettaktørers innsamling og bruk av nettbrukeres personlige data. Oppgaven 

består av en litteraturgjennomgang og en empirisk undersøkelse. 

 

Med utgangspunkt i personvernparadokset, påstander om at nettbrukeres 

personvernholdninger ikke samsvarer med deres personvernadferd, gjør jeg en litteraturstudie 

av ulike perspektiver på personvern, der jeg sammenfatter nyere forskning på personvern fra 

ulike perspektiver – et økonomisk perspektiv, et juridisk perspektiv, et individperspektiv og 

et samfunnsperspektiv. Med en kvalitativ studie undersøker jeg personer med uttrykt skepsis 

til innsamling av personlige data på nett, og som tar aktive grep i hverdagen for å begrense 

slik innsamling. Studien viser at den enkeltes mulighet til å begrense nettaktørers innsamling 

av personlige data begrenses av en rekke årsaker. Begrenset kunnskap og innsikt i prosessene 

for bruk av personlige data til markedsføring, manglende valgmulighet, og behov for sosial 

tilhørighet er faktorer som ser ut til å påvirke personvernadferd. Jeg argumenterer for at en 

kan vanskelig forvente at den enkelte skal ha en adferd som reflekterer holdninger, når 

muligheten for å ha en slik adferd er sterkt begrenset av en rekke faktorer. Jeg viser også at 

metodebruk ved slike studier kan forsterke dette misforholdet.  

 

Det kan grovt skilles mellom individuelle og samfunnsmessige begrunnelser for personvern. 

Kommersielle aktørers innsamling og bruk av personlige data problematiseres i størst grad 

gjennom et samfunnsperspektiv på personvern, mens lovregulering og studier av 

personvernholdninger legger vekt på et individperspektiv.  
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1 Innledning 
 

I det siste har jeg vært på boligjakt. Straks etter jeg begynte å scrolle på Finn.no, var 

Facebook-feeden min full av boligannonser som var nøyaktig de jeg var interessert i. I det 

siste har jeg også begynt å lære meg italiensk i språk-appen Duolingo. Mellom italienske 

gloser ble det som tidligere hadde vært tilfeldige reklamer av null interesse, erstattet med 

skreddersydde annonser. Klikkehistorikken min hadde nå steget i verdi på annonsebørsen, jeg 

gled perfekt inn i en lett kategoriserbar målgruppe, og både Duolingo, Schibsted (som eier 

Finn.no) og Facebook tjener penger – på meg! Og på alle de andre millionene av mennesker 

som surfer på nettet, skriver e-post, og beveger seg i verden.  

 

Internett har utviklet seg slik at individet ikke lenger bare er konsumenter av informasjon, 

men også offentlige produsenter av data som ofte er personlige. Økende bruk av sosiale 

medier, mobile tjenester og sensorteknologi skaper flytende overganger mellom 

fysisk/digitalt, og online/offline. Tjenester både genererer og fanger opp digitale spor av 

individers aktivitet. Disse sporene, som samles på tvers av plattformer og utgjør en enorm 

mengde informasjon om en enorm mengde mennesker, inngår i en milliardindustri (Acquisti, 

Taylor, & Wagman, 2016). Nettaktører deltar i en automatisert annonsebørs, der brukerklikk 

og -søk inngår i en algoritme som forteller annonsører hvem du er og hva slags annonse som 

passer deg best, og hvor mye du er verdt (Cheney-Lippold, 2011; Christl & Spiekermann, 

2016; Datatilsynet, 2015a). Dette har ført til at vi støter på situasjoner og problemstillinger 

rundt personvern som ikke er kjent fra før, både i forskning, hos forbrukere, borgere og i 

lovreguleringen. 

 

Kommersielle aktørers innsamling og bruk av personlige data og de personvernspørsmål som 

følger med, er tema for denne oppgaven, der jeg særlig tar for meg hvordan nettbrukere 

forholder seg til slik innsamling av personlige data, og hvordan privatliv og personvern i 

denne sammenhengen presenteres fra ulike perspektiver i dag. �

�

Oppgaven tar utgangspunkt i et misforhold mellom nettbrukeres personvernholdninger og 

deres personvernadferd: En rekke undersøkelser konkluderer med at nettbrukere er opptatt av 

å ivareta et privatliv, også på nett (Acquisti & Gross, 2006; Datatilsynet, 2016; Turow, 

Hennessy, & Draper, 2015). Men i praksis tyder mye på det motsatte, i alle fall slik en rekke 
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studier konkluderer: at mennesker i stor grad tar i bruk en hel del tjenester som kan forstås 

som personvernkrenkende. Dette misforholdet mellom uttalte holdninger og faktisk adferd 

har blitt kalt ”the privacy paradox” (Barnes, 2006; Jensen, Potts, & Jensen, 2005). Dette 

paradokset undersøkes i min oppgave på to måter: 

 

1. Jeg gjør for en egen empirisk kvalitativ studie av mennesker som både er opptatt av 

personvernet, og tar grep for å ivareta eget privatliv på nett, ved å rekruttere fra 

organisasjonen Elektronisk Forpost Norge. Organisasjonen jobber med ”medborgerskap og 

juridiske rettigheter i IT-samfunnet”, slik det står beskrevet på deres nettsider (Elektronisk 

Forpost Norge, 2017). Personvernet er en av deres interesseområder, og mange av 

medlemmene representerer en del av befolkningen som går langt i å aktivt begrense i hvilken 

grad de legger fra seg elektroniske spor ved bruk av internett. Studien består av en 

spørreundersøkelse med 38 respondenter, og fire dybdeintervjuer. Den gir et innblikk i hva 

det innebærer å skulle ta de valgene som må tas for å unngå at personlige data samles og 

brukes på nett. Hvilke holdninger har de? Hvilke grep tar de for å beskytte sitt privatliv? 

Hvordan påvirkes deres hverdag av den utstrakte datainnsamlingen på nett? I hvilken grad er 

det mulig å unngå slik datainnsamling?  

 

2. Den andre tilnærmingen er en gjennomgang av nyere forskningslitteratur som tar for seg 

personvernet i forbindelse med nettaktørers innsamling av personlige data1. Med denne 

gjennomgangen ønsker jeg å gi et overblikk over hva forskningen sier om personvern og 

personvernholdninger i forbindelse med nettaktørers innsamling av personlige data. Jeg 

ønsker å vise hvordan personvern som konsept og begrep blir forstått og brukt i ulike 

diskurser, og sammenfatter sentrale funn og teorier fra nyere studier på hvordan nettbrukere 

forholder seg til tematikken. Ved å sette min empirinære, konkrete studie, sammen med et 

helhetlig overblikk over både andres empiri og teori, gjør jeg en holistisk tilnærming til et 

område som kan forstås fra mange ulike hold. Helheten og delene forstås i sammenheng med 

hverandre, i tråd med hermeneutikken (Gripsrud, Olsson, & Silkoset, 2004). 

Litteraturgjennomgangen organiseres innenfor ulike perspektiver: Et økonomisk perspektiv, 

et juridisk perspektiv, et samfunnsperspektiv og et individperspektiv.  

 

 

																																																								
1 Se kapittel 1.2 for en presisering av hva jeg regner som nyere forskning. 
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1.1 Problemstillinger 
Jeg har følgende problemstillinger: 

 

RQ1: Hvordan presenteres og forstås personvern og privatliv i forbindelse med deling og 

innsamling av personlige data på nett fra ulike perspektiver i nyere forskning? 

RQ2: Hvordan blir personvern og innsamling av personlige data på nett forstått, opplevd og 

håndtert blant ulike nettbrukere? 

RQ3: Hvordan kan vi forklare det påståtte misforholdet mellom personvernholdninger og 

personvernadferd?�

 

Problemstillingene besvares både gjennom egen empirisk undersøkelse og ved å vise til funn 

og teorier fra tidligere forskning. RQ1 besvares ved å gjennomgå både empirisk forskning og 

teorier. Deloppsummeringene i slutten av hvert kapittel er med på å besvare RQ1. Når jeg i 

RQ2 skriver ulike nettbrukere, innebærer dette at jeg besvarer problemstillingen både ved å 

gjennomgå andres studier av nettbrukere, i tillegg til at jeg undersøker en gruppe nettbrukere 

i egen studie. RQ2 vil i hovedsak bli besvart i kapittelet om individperspektivet, der en rekke 

empiriske studier blir presentert, og i presentasjonen av min egen studie. RQ3 besvares også 

både gjennom litteraturgjennomgang og ved hjelp av min egen studie. 

 

1.1.1 Faglig og samfunnsmessig begrunnelse for problemstillingene 
Med disse problemstillingene ønsker jeg å bidra med et tverrfaglig blikk på et felt som 

studeres fra mange fagtradisjoner. Jeg har valgt å presentere et økonomisk perspektiv 

ettersom personlige data fungerer som en økonomisk verdi for nettselskaper, og dette leder til 

synet på personvern som en potensiell kilde til tap. Hvordan økonomer forstår personvern er 

derfor svært relevant. Et juridisk perspektiv er nødvendig fordi personvernet blant annet er 

den juridiske beskyttelsen av et privatliv. Videre kan personvernet forstås som en liberalistisk 

beskyttelse av individets frihet, men også som forutsetningen for et demokratisk samfunn. 

Derfor skiller jeg mellom disse, og presenterer et individperspektiv og et samfunnsperspektiv 

på personvern. Inndelingen er én måte å organisere på, men mange av studiene jeg 

presenterer kunne ha passet inn under flere av disse perspektivene. 

 

Tidligere studier på personvernholdninger domineres av kvantitativ metode, og jeg mener at 

en kvalitativ tilnærming er nødvendig for å tilføre mer dybdekunnskap om hvordan 
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mennesker tenker og forholder seg til denne tematikken. Derfor velger jeg å besvare et ofte 

stilt spørsmål om sammenheng mellom personvernholdninger og personvernadferd gjennom 

en kvalitativ studie.  

 

Personvernparadokset har mange mulige forklaringer, og spørsmål om metodebruk kan være 

én av disse. Mens forskning som rapporterer om slike personvernholdninger i stor grad har 

vært kvantitative spørreundersøkelser, ser man en mye større grad av apati og resignasjon i 

holdningene hos respondentene i kvalitative intervju (Best, 2010; Hargittai & Marwick, 

2016). Jeg lurer på om dette paradokset kan forklares med at holdninger i 

spørreundersøkelser ikke nødvendigvis bør forventes å samsvare med praksis i 

hverdagssituasjoner. Dette spørsmålet motiverte meg til å ta for meg forskningslitteraturen og 

undersøke dette paradokset med en kritisk tilnærming. Å studere personvernholdninger ved et 

ytterpunkt, hos mennesker som er svært opptatt av personvern og som også gjør aktive grep 

for å begrense innsamling av personlige data, kan bidra til en forklaring på hvorfor dette 

paradokset eksisterer. 

 

Det finnes få norske studier av personvernholdninger, men Datatilsynet og Forbrukerrådet 

har gjennomført spørreundersøkelser gir innblikk i nordmenns holdninger til ulik bruk av 

personlige data på nett (Datatilsynet, 2015b, 2016, 2017b; Forbrukerrådet, 2015, 2017). Mitt 

utvalg er norsk, men på grunn av Internetts manglende landegrenser, er det ikke mulig å 

begrense studien helt til å handle om Norge. Med norske informanter som utgangspunkt, 

fyller studien likevel en liten del av et nokså stort hull i norsk forskning på området.  

Litteraturen jeg refererer til spenner over mange ulike fagfelt: Sosiologi, medievitenskap, 

rettsvitenskap, økonomi og filosofi er blant fagområdene jeg henter fra. Denne 

tverrfagligheten gir mulighet for å danne et større bilde der ulike diskurser kan møtes og gi 

nye innsikter. En slik bredde må nødvendigvis gå på bekostning av å kunne gå inn på 

detaljer. Jeg mener imidlertid at en slik litteraturgjennomgang vil være av stor verdi ved å 

kunne sammenfatte hovedmomenter, uenigheter og svakheter ved forståelser av personvern i 

forbindelse med nettaktørers innsamling av personlige data, et område som er relativt nytt og 

i rask endring. 

 

De fleste nordmenn bruker tjenester på nett som samler og bruker personlige data, og 

spørreundersøkelser viser tegn til at mange bruker slike tjenester på tross av en motvilje mot 

innsamling og bruk av personlige data. Fordi disse prosessene er lite transparente og 



	 5	

vanskelig for den enkelte å ha innblikk i, er det blant annet i forskningen en har mulighet for 

å trekke oppmerksomhet mot temaet og stimulere til en oppdatert debatt. Innsiktene i min 

oppgave kan bidra som grunnlag for beslutninger om regulering. 

 

1.2 Presiseringer 
Personvernet og privatliv er et mye omskrevet konsept, og kan være relevant i en rekke ulike 

sammenhenger. For denne oppgaven vil personvern i betydningen personopplysningsvern 

være mest relevant, som gjelder for behandling av personopplysninger (Schartum & Bygrave, 

2016). I forskning på privatliv og personvern i forbindelse med nettbruk, har det blitt rettet 

mye oppmerksomhet rundt hvordan skillet mellom offentlighet og privatliv flyter ut, særlig 

ved bruk av sosiale medier der innhold som av noen kan forstås som privat deles i stadig 

større grad med stadig flere, og individer ser ut til å ”offentliggjøre” sine privatliv (boyd, 

2014). Mitt hovedfokus ligger imidlertid ikke på det innholdet man ønsker å dele med andre 

på nett, men hvordan det man kommuniserer, det man klikker på, søker på, hvor man 

oppholder seg, også genererer informasjon som deles – ikke nødvendigvis bevisst – med 

aktører som ikke er synlige for brukeren, og som det dermed er vanskeligere å være bevisst 

på. Dette skillet blir ikke alltid gjort i studier som tar for seg privatliv eller personvern på 

nett, noe som dermed vil reflekteres i min presentasjon av tidligere forskning.  

 

Litteraturgjennomgangen i denne oppgaven tar for seg nyere forskning på personvern. Det vil 

si at empirien som blir presentert sjeldent er eldre enn fra rundt 2005. Dette henger sammen 

med utviklingen i bruk av sosiale medier og i annonseindustrien som har bidratt til å sette 

personvernet på agendaen, og i et nytt lys. Mesteparten av forskningen som presenteres her er 

amerikansk, dette er fordi det fokuseres klart mer på personvern i forbindelse med nettbruk i 

USA enn det gjør i Norge (Grimstad, 2008, s. 47). Norsk forskningslitteratur om personvern 

har i større grad vært i forbindelse med presseetikk, og gjerne i konflikt med ytringsfriheten 

(Borvik, 2011; Grimstad, 2008), og sjeldnere i forbindelse med nettaktørers innsamling av 

personlige data. Når det gjelder studiene jeg presenterer, gjør jeg oppmerksom på at det er 

mennesker fra ulike nasjonaliteter, og særlig amerikanske, som presenteres. På grunn av at og 

norske nettbrukere også bruker internasjonale og ofte amerikanske nettjenester, er 

amerikanske studier på ingen måte irrelevante. 
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Selv om jeg avgrenser tematikken til å omhandle kommersielle aktørers innsamling av 

personlige data, må det også tas i betraktning muligheten for at data dermed kan deles videre 

med offentlige aktører. At myndigheter også kan få tilgang på data som innsamles av private 

aktører, har vi sett, særlig etter at Edward Snowden i 2013 lekket informasjon om NSAs 

overvåkningsprogram i USA (Greenwald & MacAskill, 2013). Her ble det avslørt at store 

teknologiselskaper, som Apple, Microsoft, Google og Yahoo, ga NSA tilgang til brukerdata. 

En kan altså ikke snakke om kommersielle aktørers innsamling av personlige data uten at 

myndigheters mulighet for tilgang på data også er relevant.  

 

Jeg må også påpeke at selv om mine informanter viser sterkt engasjement for personvern, så 

er det flere interesseområder som preger akkurat denne gruppens holdninger. De kan ikke 

forstås som representative for mennesker som er skeptiske til innsamling av personlige data.  

 

1.1 Gang i oppgaven 
Jeg vil i de neste to kapitlene gjøre rede for bakgrunnen for denne oppgavens tema: Kapittel 2 

gir et innblikk i hvordan personlige data brukes til kommersielle formål på nett, mens jeg i 

kapittel 3 gjør rede for hvordan privatliv blir og har blitt konseptualisert og teoretisert. I 

kapittel 4 gjennomgår jeg metodevalg og metodologisk rammeverk, før de resterende 

kapitlene presenterer ulike perspektiver personvern kan forstås fra: 

 

Kapittel 5 presenterer forskning på personvern fra et økonomisk perspektiv. Kapittel 6 

presenterer det juridiske perspektivet. Her gis innblikk i rettsteorien og konkret regulering av 

personvernet. I kapittel 7 presenteres synet på privatliv som en forutsetning for et fungerende 

demokratisk samfunn. Innenfor dette perspektivet finner vi kritiske tilnærminger til 

innsamlingen av personlige data, der privatliv forstås i sammenheng med samfunnsstrukturer 

og maktforhold, og menneskers sosialitet. Videre ser jeg på personvernet fra et 

individperspektiv, i kapittel 8. Her sammenfattes studier av individers personvernadferd: 

Hvilke holdninger har folk til innsamling av personlige data på nett, hvilke grep tas for å 

beskytte privatliv på nett, og hvilke mekanismer påvirker slike holdninger og adferd?  

 

Min egen studie presenteres i kapittel 9, der mine funn ses i sammenheng med perspektivene 

som er gjennomgått i løpet av oppgaven. I en avsluttende del av oppgaven oppsummerer jeg 

hovedmomenter, og besvarer alle problemstillingene. 
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2 Personlige data til kommersielle formål 
”Knowing customers and prospects – their needs, desires and preferred channels of 

communications – is one of the most important challenges companies and organizations 

face”. Dette sitatet er hentet fra Axcioms ”Consumer Data Products Catalog” (2011). Axciom 

er et selskap som sitter på enorme mengder data om mennesker over hele verden (Christl & 

Spiekermann, 2016). Sitatet representerer et perspektiv der personlige data ses på som en 

viktig kilde til profitt – et perspektiv som dominerer i annonseindustrien. Medieselskaper, 

mange av dem som sliter økonomisk på grunn av endringer i annonsemarkedet, anerkjenner 

viktigheten av denne verdien: ”Vi må følge i fotsporene til Google og Facebook i utviklingen 

av et innlogget økosystem”, sa for eksempel strategidirektør Frode Eilertsen i Schibsted til 

DN i 2014. Schibsteds innloggingsløsning Spid lar dem samle info om kundene sine, om hva 

de leser og klikker på, alder, bosted og abonnementer på Schibsted-tjenester (Eckblad, 2014). 

Schibsted er blant mediehusene som har satset tungt på teknologi de siste årene (Schibsted, 

2015).  

 

Markedet for automatisert annonsehandel omtales ofte som en ”svart boks” (black box), 

ettersom det er så vanskelig å få innsikt i prosessen utenfra (Datatilsynet, 2015a). 

Annonsemarkedet har forandret seg raskt de siste få årene, og fra å tidligere bare kunne rette 

målrettet reklame mot grupper av individer, kan de nå tilpasses hvert enkelt individ 

(Datatilsynet, 2015). Det er i stor grad amerikanske aktører som står bak utviklingen av 

datadreven markedsføring (Deighton & Johnson, 2015). 

 

Nettaktivist og skribent Wolfie Christl har samarbeidet med professor Sarah Spiekermann-

Hoff om å se inn i denne svarte boksen, og har publisert en bok som gir innsikt i hvordan 

annonsemarkedet på nett fungerer (Christl & Spiekermann, 2016). Datatilsynet utga i 2015 en 

rapport som beskriver prosessen og problematiserer den (Datatilsynet, 2015a). I dette 

kapittelet skal jeg gjøre rede for hvordan denne annonseindustrien fungerer, med 

utgangspunkt særlig i disse to publikasjonene.  

 

2.1 Annonsebørsen og hvordan den fungerer 
Når du går inn på for eksempel en nettavis, opprettes kontakt mellom din nettleser og en 

annonseserver. Denne serveren gir beskjed til publisistens selgerplattform om å fylle reklame 
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i de ledige annonseflatene på siden du besøker. Selgerplattformen sender melding til en 

annonsebørs som inviterer kjøpere til å legge inn et bud på deg. Annonsebørsen er en 

markedsplass for kjøp og salg av annonseplasser, og er bygget opp som finansbørsene. På 

disse børsene omsettes 1,3 millioner brukere hvert sekund, ifølge tall fra 2015 (Datatilsynet, 

2015a). De store internettselskapene, som Facebook, Yahoo, Google og Microsoft, eier egne 

annonsebørser, ifølge Datatilsynet (2015). Børsen sender ut informasjon om deg til 

mediebyråer og kjøperplattformer som er registrert på børsen. Informasjonen kan for 

eksempel være IP-adresse, geografisk plassering, inntekt, kjønn, interesser og hvilken 

nettside du besøker (Christl & Spiekermann, 2016). Denne informasjonen, i tillegg til den 

informasjonen om deg som kjøperplattformen allerede har, inngår i en algoritme utviklet i 

samarbeid med kunden. Når en nettbruker møter kriteriene i algoritmen, avgjør 

kjøperplattformen automatisk hvor stor verdi brukeren har, og dermed hvor høyt bud som 

skal legges inn på vegne av annonsøren. Budgiver med høyest bud vinner annonseplassen. 

Prosessen, såkalt Real Time Bidding (RTB) skjer i løpet av millisekunder og involverer 

mange hundre selskaper (Amedia Marked, 2017). Den kjøperplattformen som vinner 

budrunden, plasserer en informasjonskapsel (cookie) i nettleseren til brukeren. 

Informasjonskapselen gjør det mulig å måle hvor effektiv målrettingsalgoritmen er, og å 

kunne følge samme bruker over tid, slik at samme person kan nås med tilsvarende reklame på 

andre nettsteder, og en profil kan bygges opp på personen (Datatilsynet, 2015a). 

 

2.1.1 Datameglerne 
En rekke aktører deltar som mellomledd i prosessen, ved å selge brukerprofiler og 

dataanalyse til markedsførere og publisister (Datatilsynet, 2015a). Selv om ulike aktører har 

varierende funksjoner, vil jeg for enkelthets skyld referere til datameglere som både de som 

samler informasjon, og lager brukerprofiler som selges videre. Datameglere er tredjeparter og 

har ikke direkte kundeforhold til dem det samles informasjon om – de er derfor ukjente for 

folk flest, selv om de er store og mektige aktører på markedet (Christl & Spiekermann, 2016). 

Mange vil tenke at aktører som Facebook og Google er de største aktørene innenfor 

annonsemarkedet, fordi disse er kjent for folk. Blant de aller største aktørene, om ikke den 

største, er imidlertid Acxiom. Acxiom er ukjent for de fleste, nettopp fordi de er en tredjepart, 

usynlig for brukeren (Christl & Spiekermann, 2016). Acxiom har brukeredata om 700 

millioner forbrukere over hele verden, og samler data fra tusener av ulike kilder, som de 

selger videre i produktpakker. (Acxiom Corporation, 2016). En rapport utgitt av Federal 
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Trade Commission (FTC) etter å ha undersøkt ni ulike datameglerfirmaer, viser at 

datameglerne samler og kombinerer informasjon både fra statlige registre, offentlig 

informasjon på nett, og fra kommersielle aktører (Federal Trade Commission, 2014).  

 

2.1.2 Hvordan data brukes. Big data og algoritmer 
Informasjonen brukes til å målrette innhold og reklame på nett ved hjelp av big data-

løsninger. ”Big Data is notable not because of its size, but because of its relationality to other 

data”, skriver boyd og Crawford (2011, s. 1), som påpeker at begrepet brukes på ulike måter, 

men fremhever at en vesentlig egenskap er hvordan data om individer kan kombineres og 

brukes til å se mønstre som sier noe mer enn hva den enkelte enhet gjør (Ibid.). Å analysere 

store datasett har lenge vært vanlig blant annet i vitenskap, men i dag er digitalisering med på 

å produsere mengder med data som nå kan benyttes blant annet for å vite mest mulig om 

forbrukere i annonseindustrien. Data fra ulike kilder samles og analyseres slik at en vet mest 

mulig om hver enkelt forbruker, og dermed kan anslå sannsynligheten for at de vil kjøpe et 

bestemt produkt. Datameglerne lager grupper av mennesker basert på felles karakteristikker, 

de bruker menneskers tidligere adferd for å forutse fremtidig adferd, og de kan for eksempel 

anta menneskers interesser basert på tidligere aktiviteter (Federal Trade Commission, 2014).  

 

Big data åpner helt nye muligheter for forskning, og innsikten i en enorm mengde brukerdata 

og muligheten for analyse av disse har ført med seg stor optimisme hos mange om hvilke 

kunnskaper slik databruk kan føre til. Sjefsredaktør Chris Anderson i Wired representerer et 

slikt syn, og skrev i 2008: ”Forget taxonomy, ontology, and psychology. Who knows why 

people do what they do? The point is they do it, and we can track and measure it with 

unprecedented fidelity. With enough data, the numbers speak for themselves” (Anderson, 

2008). Dette synet hat møtt kritikk med argumentasjon om at en slik tro på kunnskap 

utelukker refleksjon og filosofi (boyd & Crawford, 2011). Slik kritikk kommer jeg nærmere 

tilbake til i kapittelet om et samfunnsperspektiv på personvernet. 

 

2.1.3 Sporingsteknologi: Hvordan data samles inn 
Informasjonskapsler, eller cookies, er per i dag den mest brukte teknologien for å spore 

nettbrukere (Datatilsynet, 2015a). Når brukeren besøker en nettside, plasseres en liten tekstfil 

på brukerens maskin. Denne lagrer informasjon om brukerens aktivitet på siden, som sendes 

tilbake til nettstedet (Christl & Spiekermann, 2016). Førsteparts-cookies er 
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informasjonskapsler som nettstedet selv har plassert ut på egen side. Disse brukes ofte av 

nettstedet selv for brukervennlighetens skyld, og en nettside uten cookies ville i mange 

tilfeller blitt upraktisk i bruk. Tredjeparts-cookies er plassert på ulike nettsider av selskap 

som driver med markedsføring og markedsanalyse (Christl & Spiekermann, 2016). De 

samme selskapene har gjerne plassert cookies på mange ulike nettsider, og vil derfor kunne 

følge samme brukers aktivitet fra nettsted til nettsted. På denne måten kan de bygge 

omfattende profiler på folk ved hjelp av surfehistorikken (Datatilsynet, 2015a). Cookies 

muliggjør ikke å spore brukere på tvers av brukerenheter (laptop, nettbrett, mobil). Bruk av 

cookies krever samtykke fra brukeren. Brukeren selv har dessuten mulighet for selv å gå inn 

og slette cookies lagret på sin maskin. Dermed er ikke denne teknologien optimal for 

annonseindustrien. 

 

IP-adresse kan også brukes for å spore nettbrukere. IP-adressen er en unik identifikator som 

tilhører enhet. Den gir informasjon om geografisk plassering og hvilket nett den kommer fra. 

IP-adressen til brukerne kan innhentes av tredjeparter ved hjelp av beacons: 

 

Web beacons, eller sporingsbilder, er et usynlig bilde (vanligvis 1x1 pixel) som plasseres på 

nettsider for å samle informasjon, blant annet brukerens IP-adresse, tidspunkt for når 

nettstedet ble besøkt og hvilken nettleser brukeren har brukt. Det er ikke mulig å reservere 

seg mot sporingsbilder, slik som man kan med informasjonskapsler (Datatilsynet, 2015a).  

 

En annen, og stadig mer populær sporingsløsning, er innloggingsløsninger, som Datatilsynet 

mener er ”fremtidens sporingsløsning” (2015, s. 17). Med innloggede brukere, kan 

nettselskapene spore brukerens unike identitet – navn, adresse, telefonnummer. Med mindre 

brukeren aktivt logger ut, er vedkommende konstant pålogget, slik at all aktivitet kan spores, 

også på tvers av plattform. Facebook, Google, Microsoft og Amazon bruker denne løsningen. 

De tre største mediehusene i Norge har også tatt den i bruk – Schibsted, Polaris Media og 

Amedia (Datatilsynet, 2015a).  

 

Nettvarder (beacons) er løsningen for å kunne koble menneskers aktiviteter på nett, med det 

de gjør i den fysiske verden. Dette er en sensor som bruker bluetooth for å sende informasjon 

som en person kan motta når vedkommende kommer i nærheten av den. Teknologien gjør det 

mulig å se hvor en person bruker tid i butikkhyllene, slik at vedkommende kan få tilpasset 

reklame basert på dette. 
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Smarttelefoner og installerte apper, altså tredjeparts programvare, har dessuten blitt en viktig 

kilde for store mengder informasjon om individer. Smarttelefoner har en rekke sensorer som 

produserer data om eierens adferd: bevegelsessensor, mikrofon, kamera, GPS, 

fingeravtrykksensor, og når apper innstalleres, gis de i mange tilfeller tilgang på data fra disse 

sensorene (Christl & Spiekermann, 2016). Appene deler i stor grad slik informasjon med 

tredjeparter (Seneviratne, Kolamunna, & Seneviratne, 2015; Zang, Dummit, Graves, Lisker, 

& Sweeney, 2015). Med ”Internet of Things” – at stadig flere hverdagslige ting blir koblet på 

sensorteknologi og nett, vil enda mer og detaljert informasjon om menneskers adferd bli 

tilgjengelig for tredjeparter.  

 

2.2 Oppsummering  
Fra et markedsperspektiv er personlige data en verdifull ressurs. Aktiviteter nettbrukere 

foretar seg på nett, produserer informasjon som blant annet kan brukes til å identifisere 

målgrupper for annonsører. Prosessen der personlige data innsamles og brukes til 

kommersielle formål er kompleks og vanskelig å få innsikt i utenfra. Teknologien som brukes 

for å samle slike data er i utgangspunktet ikke synlig for brukeren. Cookies, beacons og 

innloggingsløsninger er blant metodene for å spore mest mulig av brukeres adferd på nett, og 

sensorer på smarttelefoner genererer informasjon som kan brukes av tredjeparter. Det som 

karakteriserer disse metodene er at de er i liten grad synlige for nettbrukeren, og prosessen 

med hvordan data brukes er en lite transparent prosess. 

 

I neste kapittel presenterer jeg forståelser for, og teorier om privatliv, før jeg i resten av 

oppgaven ser praksisen med innsamling av personlige data i sammenheng med privatliv og 

personvernet.   
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3 Privatliv og personvern 
Privatliv er et kontekstuelt konsept som er i endring, og som forstås ulikt i ulike kulturer (Ess, 

2013). Privatliv, personvern og også det engelske begrepet ”privacy”, vil bli mye omtalt i 

denne oppgaven, og er begreper som blir brukt om hverandre, og ofte uten tilstrekkelig 

avklaring av betydningen. Jeg vil derfor først forsøke å avklare hvordan begrepene forstås og 

har blitt brukt i tidligere forskning, og hvordan begrepene vil brukes i denne oppgaven.  

 

3.1 Presisering og begrepsavklaring 
Mens personvernet er et mye omskrevet konsept, er det likevel et begrep som synes å være 

vanskelig å enes om en definisjon av. Jusprofessor Robert C. Post innleder en tekst om 

privatlivkonseptet slik: «Privacy is a value so complex, so entangled in competing and 

contradictory dimensions, so engorged with various and distinct meanings,	that I sometimes 

despair whether it can be usefully addressed at all» (Post, 2001, s. 2087).  
	

Å oversette ”privacy” til norsk bidrar til å illustrere hvor ullent begrepet er. ”Privacy” kan 

oversettes både til privatliv og personvern. Retten til et privatliv er blant annet nedfelt i FNs 

erklæring om menneskerettigheter (UN General Assembly, 1948), og personvernet er den 

juridiske ivaretakelsen av privatlivet. De to norske begrepene er altså mer spesifikke enn det 

engelske ordet. På tross av at begrepet er vagt, er det oppsiktsvekkende hvor mange 

forskningsartikler begrepet brukes uten å bli definert eller presisert. Det er problematisk at 

begrepet selv i forskningssammenheng brukes uten avklaring av betydningen, og slik går vi 

glipp av en diskusjon om premisset for i det hele tatt å skulle beskytte et privatliv.  

 

Når jeg i denne oppgaven refererer til tekster som bruker det engelske begrepet ”privacy”, 

kan jeg ofte bare anta hva som er den mest passende oversettelsen. Bruken av begrepet 

”privacy” i engelsk litteratur gjør at jeg her i enkelte tilfeller vil gi ordet ”privatliv” en vid 

betydning, som står for konseptet privatliv – inkludert retten til et. Denne definisjonen 

presiseres i kapittelet om lovbeskyttelse. 

 

3.2 Hvorfor trenger vi privatliv? 
Ordet privat kommer fra latin med betydningen ”tilbaketrukket fra det offentlige liv”, men 

også ”å bli fratatt embete” (Grimstad, 2008, s. 33). Disse betydningene er i utgangspunktet 
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ikke positive begreper. I dag er det en allmenn oppfatning å forstå privatliv som et nødvendig 

gode for individ og samfunn, men slik har det ikke alltid vært. Det er for eksempel verdt å 

merke seg at i antikken var ett av ordene for privat idios (derav ordet idiot), da det å trekke 

seg tilbake fra offentligheten betydde å miste sosial posisjon (Grimstad, 2008, s. 81). 

Privatliv kunne rett og slett være et resultat å være fratatt retten til å være i offentligheten, og 

var ikke en verdsatt posisjon. Det var først mellom renessansen og opplysningstida, da 

individet gradvis ble tillagt mer betydning, at forståelsen av privatliv begynte å ligne den vi 

bruker i dag. Som Bygrave (2002) påpeker, er det i samfunn som i stor grad er bygget opp 

rundt liberalisme at en privacy-diskurs står sterkt, og slik kan vi forstå at viktigheten av å 

verne et kan knyttes opp til liberal ideologi.  

 

Alan Westin (1967) og Erwin Altman (1975) har bidratt med privatlivteorier som har blitt 

mye brukt og fortsatt brukes, og gir derfor et innblikk i hva som kan være en relativt stabil 

kjerne i dagens forståelse av konseptet. Dette er teorier som ser på privatliv som en mulighet 

til å kontrollere eller regulere tilgang til seg selv (Margulis, 2011): 

 

En av de første teoriene om privatliv som vi kan gjenkjenne i dagens europeiske rettssystem 

og i den norske forståelsen av ordet ”personvern”, kommer fra Alan Westin (1967), med 

bakgrunn i jus og statsvitenskap. Han forsto privatliv som den enkeltes eller gruppers 

mulighet til selv å bestemme når, hvordan og i hvilken grad informasjon om dem skulle 

kommuniseres til andre. Westin forsto privatliv som nødvendig for et menneskes 

selvrealisering. Han mente det var fire grunner til å beskytte ens privatliv:  

• Personlig autonomi («Personal autonomy») defineres av Westin som muligheten til å 

unngå å bli utnyttet eller dominert av andre, og til å utvikle egen identitet (Westin, 

1967). Når autonomi ofte omtales i forbindelse med privatliv og personvern, er det 

verdt å merke seg at begrepet kan defineres på ulike måter (Fuchs, 2014). Ideer om 

autonomi og selvbestemmelse har fra et etisk perspektiv blitt omtalt av blant andre 

Immanuel Kant (1964), som så selvbestemmelse og fri vilje som essensielt grunnlag 

for moralske handlinger (Debatin, 2011). Jürgen Habermas fremmer et syn om at 

privat autonomi og offentlig autonomi må likestilles (Habermas, 1996). 

• Følelsesmessig avstand («Emotional release») er en pause fra det sosiale livet og de 

roller, regler og skikker som forventes av oss i denne sfæren, og dermed en mulighet 

for følelsesmessig frigjøring. 
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• Selvvurdering («Self-evaluation») dreier seg om å trekke seg tilbake for å gjøre 

erfaringer meningsfulle og tilføre individualitet til hendelser. 

• Begrenset og beskyttet kommunikasjon («Limited and protected communication») lar 

deg dele personlig informasjon med utvalgte andre slik at du kan utvikle personlige 

relasjoner (Margulis 2011, s. 10). 

Westin gjorde en rekke spørreundersøkelser om personvernholdninger mellom 1978 og 2004, 

og har slik sammenliknet holdninger over tid. Han kategoriserte menneskene inn i de tre 

typene ”Privacy fundamentalist”, som er opptatt av personvern og villig til å ta grep for å 

beskytte privatliv, ”Medium and Pragmatist”, som evaluerer risiko og fordeler ved å dele 

informasjon, og ”Low and Unconcerned”, som gjerne deler informasjon i bytte mot ulike 

fordeler (Kumaraguru & Cranor, 2005).   

En annen tidlig og mye brukt teori er Irwin Altmans teori om privatlivregulering (1975). Han 

har bakgrunn fra sosial- og miljøpsykologi, og tar derfor utgangspunkt i det sosiale i sin teori 

om privatliv. Hos Altman er det å skape selvidentitet en sentral funksjon av privatlivet. 

Privatlivet reguleres av individet ved at tilgang på selvet kontrolleres i en prosess der kontakt 

begrenses, men også søkes, fordi målet er som regel ikke fullstendig avskjerming fra andre.�

En søker en ønsket balanse for kontakt. I denne prosessen brukes romlige virkemidler, 

arkitektur og signaler (Altman, 1977). Men når kommunikasjon foregår på Internett, vil ikke  

slike virkemidler kunne brukes på samme måte. Danah boyd påpeker egenskaper ved det hun 

kaller ”networked publics”, som skiller seg fra fysiske, offentlige steder: ”persistence” – 

varigheten av innhold som legges ut på nett, ”visibility” – potensielt publikum som kan se 

eller samle innhold, ”spreadability” – hvor lett innhold kan deles, og ”searchability” – 

muligheten til å finne igjen innhold (boyd, 2014, s. 11). Disse egenskapene gjør prosessen 

med å kontrollere ønsket kontakt i tråd med Altmans teori, vanskeligere. Samtidig kan 

forskjellene mellom fysiske rom og digitale rom ha betydning for hva som oppleves som 

inngripen i privatliv og ikke. Den amerikanske filosofen Helen Nissenbaum (2010) har 

påpekt at det tradisjonelle personvernbegrepet er utdatert i sammenheng med det hun kaller 

«public surveillance», og utviklet et rammeverk som en alternativ tilnærming til 

personvernbegrepet, som hun kaller «kontekstuell integritet», som ofte refereres til i dag. Her 

ses informasjon på som henholdsvis passende eller upassende å dele i ulike kontekster, ut i 

fra sosiale normer.  
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Både Altman og Westin forstår privatliv som en dynamisk prosess, som påvirkes av både 

interne og eksterne forhold. Selv om personvern- og privatlivdefinisjonene varierer, er det en 

del fellestrekk, og en rekke verdier går igjen innenfor flere av de ulike forståelsene. I begge 

teoriene nevnt ovenfor ses privatlivet på som en forutsetning for å bevare et menneskes 

autonomi, integritet og identitet. Privatlivet er her ikke et mål i seg selv, men en forutsetning 

for ulike behov og rettigheter for et menneske. Privatlivet henger tett sammen med 

opplevelse av frihet, som Grimstad (2008) påpeker, slik at et inngrep i ens privatliv også kan 

regnes som en form for frihetsberøvelse. Individualitet er en sentral verdi som privatlivet 

ivaretar. Privatlivet muliggjør grensesetting for hvem vi er, og hindrer at personligheter blir 

endimensjonale og tilpasses massen. Videre er verdighet en sentral verdi. 

3.3 Frihet fra og frihet til  

De verdiene jeg har nevnt så langt som ivaretas av et privatliv, handler i hovedsak om 

beskyttelse av enkeltindividet og dets frihet og autonomi. Privatlivkonseptet kan knyttes til 

liberalismen gjennom dette synet på individets frihet. Dette synet er fremmet av blant andre 

John Stuart Mill som så individualitet som et av de høyeste goder (Mill & Hønningstad, 

1947). Men beskyttelsen av privatlivet kan også sies å ha en funksjon for et helt samfunn, og 

Bygrave trekker frem verdier som folkeskikk (civility), stabilitet, pluralisme og demokrati 

(2002, s. 134-135). Dette skillet mellom individnivå og samfunnsnivå finner vi også i ulike 

definisjoner av frihet: Friedrich Hegel er blant kritikerne av det liberalistiske synet på 

individets frihet (Hegel, Wood, & Nisbet, 1991). Han representerer en sosial og politisk 

filosofi som opererer med sterkere bånd mellom mennesker, som ser enkeltindividets 

separasjon fra fellesskapet som ødeleggende for et samfunn. Frihet som en funksjon for et 

demokratisk samfunn kan spores tilbake til antikkens Hellas og ble fremhevet av Aristoteles 

(Aristotle, 1899). Synet på frihet som funksjon for et demokrati truer det liberalistiske 

individets frihet til å leve etter eget ønske, og ses fra liberalistens synspunkt som begrensende 

(Karagiannis & Wagner, 2013). 

 

Disse to synene på frihet har blitt definert som ”negativ frihet” og ”positiv frihet” – frihet fra 

og frihet til (Berlin, 1958). Dette samme skillet gjøres i forståelser for privatliv. Et fokus på 

privatlivets funksjoner for et demokrati har dessuten ifølge Bygrave (2002) økt med tiden. 

Dette markerer en bevegelse fra et liberalt perspektiv, der privatliv sikrer frihet fra ulike 

trusler, til et republikansk perspektiv, der privatlivet sikrer frihet til ulike rettigheter.  
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Privatliv kan også defineres negativt fra et etisk perspektiv, som Debatin (2011) påpeker: 

John Stuart Mills (1947) ”skadeprinsipp” dreier seg om en plikt til å unngå å påføre andre 

skade for ens egen fordel. Mills tankegang tilhører det utilitaristiske synet om at det gode 

er ”mest lykke for flest mulig mennesker”. Dette synet innebærer å måtte gjøre en 

cost/benefit-analyse i de tilfeller hvor den enkeltes privatliv står i konflikt til andre hensyn, 

for eksempel samfunnsnytte. Teori om rasjonelle valg er en sentral sosiologisk teori om 

beslutningstaking som stammer fra en utilitaristisk tankegang: Ideen er at beslutninger tas 

som en logisk konsekvens av summen av de ulike valgmuligheter som finnes og de kriterier 

som valget baseres på (Levin & Milgrom, 2004). Synspunktet har blitt kritisert fordi det i 

mange tilfeller vil være vanskelig å bli enige om i hvilke tilfeller samfunnsnytte overgår 

nytten av den enkeltes privatliv. Her vil en enkeltpersons interesser lett kunne vike for et helt 

samfunns. Konflikten mellom offentlighetens ”rett til å vite” og enkeltindividets privatliv er 

en vanlig problemstilling. En annen, og stadig mer aktuell konflikt, er avveiningen mellom 

privatliv og sikkerhet: Hvor mye overvåkning vil vi tillate i kampen mot terrorisme? Det kan 

dessuten oppstå konflikt mellom individuell og kollektiv rasjonalitet – summen av mange 

individers rasjonelle valg er ikke nødvendigvis det beste for det kollektive. 

 

Dette er eksempler på det som i jussen kalles interesseavveininger 2. Det skilles mellom 

generelle interesseavveininger med allmenne vurderinger, og individuelle 

interesseavveininger, som innebærer at enkeltpersoner selv tar stilling til hvordan 

personverninteresser skal veies mot andre interesser (Schartum og Bygrave 2016, s. 48). 

Eksempel på en slik avveining kan være hvorvidt man skal godta at en nettaktør får tilgang 

på personlig informasjon mot at man får tilgang på en tjeneste.  

Bygrave (2002) argumenterer mot at privatlivbegrepet skal hvile på idealer om 

selvbestemmelse. Han mener dette frarøver begrepets konseptuelle unikhet, og at privatlivet 

må forstås som et resultat av, eller muliggjøring av selvbestemmelse. 

3.4 Oppsummering  
Privatliv er et kontekstuelt konsept, og har ikke alltid hatt den betydningen det har i dag. 

Definisjoner av privatliv er knyttet til definisjoner av frihet, og det å kunne velge selv og 

																																																								
2 Jeg går grundigere inn på interesseavveininger i kapittel 6 om det juridiske perspektivet på 
personvern.  
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kontrollere selv er sentrale verdier. Dagens privatlivforståelse er tett knyttet til liberalistiske 

verdier.  

 

Teoriene om privatlivregulering i fysiske relasjoner passer ikke nødvendigvis til relasjoner 

over Internett, og egenskaper ved kommunikasjon over nett gjør slik regulering vanskeligere. 

Teknologiutviklingen fører dermed til at vi kan behøve å fornye forståelser for privatliv 

dersom det fortsatt skal være et relevant og brukbart begrep. 

 

Dagens privatlivforståelse ser ut til å forstås på to ganske ulike måter: På den ene siden 

knyttes privatlivet til liberal ideologi og synet på individets frihet til å gjøre som en selv vil. 

På den andre siden forstås privatlivet som en forutsetning for å være fri til deltakelse i et 

demokrati. Dette skillet vil vi se også i ulike perspektiver innenfor forskningen.  
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4 Metode 
Denne oppgaven består for det første av en litteraturgjennomgang, for å sammenfatte aktuell 

forskning og teori om personvern i forbindelse med innsamling av personlige data på nett. 

For det andre gjør jeg en egen empirisk undersøkelse. Jeg vil først gjøre rede for kritisk teori 

som min metodologiske tilnærming, før jeg presenterer de metodiske valgene som ble gjort i 

min egen undersøkelse. 

4.1 Kritisk teori 
Jeg forsøker å se personvernproblematikk fra ulike diskurser, med kritisk teori som et 

rammeverk. Kritisk teori har sitt opphav i Frankfurt-skolen, med skribenter som Max 

Horkheimer, Theodor Adorno og Herbert Marcuse, som baserte seg på tysk filosofi, særlig 

Marx, Kant, Hegel og Weber (Kincheloe & McLaren, 2000). Tidlige verker innenfor 

retningen fokuserte på kapitalismen og de former for dominans som fulgte med (Ibid.). Min 

studie retter oppmerksomhet særlig mot på økonomiske faktorer som pådriver for 

sosiokulturelle forhold. Gjennom kritisk hermeneutikk knytter jeg min empiriske studie om 

dagligdagse utfordringer hos enkeltindivider opp til spørsmål om makt, rettferdighet og 

demokrati.  

 

”Kritisk teori setter handlinger i en mer omfattende sammenheng enn den empirinære, ved å 

hente inspirasjon og ideer til fortolkninger fra metateoretiske perspektiver”, skriver Thagaard 

(2003, s. 40). Min egen empiri forstås i sammenheng med andre studier av, og perspektiver 

på personvernet i forbindelse med nettbruk, og slik skaper jeg et overblikk over ulike 

forståelser for konseptet.   

 

4.1.1 Tolkning  
Hermeneutikken er sentral innenfor kritisk teori. Innenfor en tradisjon for kritisk 

hermeneutikk argumenteres det for at all forskning innebærer tolkning (Kincheloe & 

McLaren, 2000). Kincheloe og McLaren (2000, s. 286) skriver at: ”As creatures of the world, 

we are oriented to it in a way that prevents us from grounding our theories and perspectives 

outside of it”, og tar her avstand fra grounded theory ved å mene at vi er uløselig bundet til 

tolkning.  

 

Fra et kritisk teoretisk perspektiv avvises med andre ord påstander om at akademisk arbeid og 
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vitenskap skal, eller kan, være nøytralt. Fra dette perspektivet argumenteres det for at en 

forskers akademiske valg vil være uløselig knyttet til politikk. I stedet for å strebe etter 

nøytralitet, vil kritisk teori utvikle samfunnsanalyser som argumenterer imot eksisterende 

ideer som legitimerer dominans og utnyttelse (Fuchs, 2014, s. 14-15).  

 

Innenfor kritisk teori finnes ingen begrensning i metodebruk (Harvey, 1990). Min studie er 

gjort ved hjelp av en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer, mens min andre tilnærming 

er en litteraturgjennomgang av forskning og teori som tar for seg personvern i forbindelse 

med flyten av personlige data på nett. Helheten og delene forstås i sammenheng med 

hverandre gjennom analyse i en hermeneutisk sirkel (Gripsrud et al., 2004). 

 

4.2 Litteraturgjennomgang 
Litteraturgjennomgangen vil aldri kunne dekke ethvert perspektiv eller synspunkt, men jeg 

ønsker likevel å favne bredt ved å peke på ulike tilnærminger til personvernet i forbindelse 

med nettaktørers innsamling og bruk av personlige data for profitt. Ettersom dette er et tema 

som er mye mer studert og skrevet om i USA enn i Norge, har jeg valgt å gjennomgå særlig 

amerikansk litteratur.�

 

Måten nettaktører samler og bruker personlige data for profitt, er relativt ny og teknologien 

utvikler seg stadig. Jeg ønsket derfor å først og fremst ta utgangspunkt i hvordan ny forskning 

behandler personvern i forbindelse med slik innsamling. Jeg fant derfor mye av litteraturen 

ved å søke opp artikler på nett, særlig i ulike fagfellevurderte tidsskrifter. Jeg har gjort 

litteratursøk med utgangspunkt i personvernparadokset og ellers på nettbrukeres holdninger i 

forbindelse med privatliv og personvern på nett. All forskning som undersøkte 

personvernholdninger og/eller –adferd blant nettbrukere, eller hadde mulige forklaringer på 

paradokset ble ansett som relevant. I tillegg har jeg gått gjennom referanser og referansers 

referanser, lest andre litteraturgjennomganger og slik identifisert vanlige referanseverk, ofte 

siterte skribenter og noen hovedmomenter som gjentar seg. Presentasjonen og utvalg av 

litteratur er gjort med mål om å presentere de mest sentrale funn, teorier og tendenser i 

litteraturen som jeg har lest 3. Gjennomgangen er begrenset til hva jeg har funnet, og det vil 

alltid finnes motforestillinger og flere perspektiver enn de jeg presenterer her.  

																																																								
3 Deler av litteraturgjennomgangen tar utgangspunkt i en semesteroppgave jeg leverte i emnet 
MEVIT 4897, høst 2016, med tittelen ”Personvern og informasjonsdeling på nett”. 
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Jeg må ta forbehold om at et juridisk perspektiv og et økonomisk perspektiv faller utenfor 

mitt fagområde, men velger å inkludere disse perspektivene likevel, da jeg ser stor verdi i å 

kunne ha et tverrfaglig blikk på et tema der nettopp disse perspektivene er svært relevante. På 

grunn av faglige og tidsmessige begrensninger har jeg måttet ta utgangspunkt i relativt få 

kilder innenfor det juridiske perspektivet. Her begrenset jeg meg dessuten til et norsk 

perspektiv, som jeg mener er mer relevant ettersom min egen studie tar for seg norske 

nettbrukere.  

 

4.3 Empirisk undersøkelse 
Med denne undersøkelsen, bestående av en spørreundersøkelse med 38 respondenter og fire 

semistrukturerte dybdeintervjuer, vil jeg forsøke å besvare problemstillingene 2 og 3, som 

omhandler nettbrukeres forhold til personvern i forbindelse med innsamling av personlige 

data på nett. Personvernparadokset, dette misforholdet mellom holdninger og adferd i 

personvernspørsmål, utgjorde utgangspunktet for studien, og jeg ville finne ut mer om 

omstendigheter der en kunne forvente at dette paradokset ikke eksisterte.  

 

Jeg valgte derfor å rekruttere informanter fra organisasjonen Elektronisk Forpost Norge 

(EFN), som blant annet har personvern som interesseområde. Et spesielt utvalg fra en gruppe 

mennesker som er aktivt opptatt av personvernspørsmål tilfører et interessant innblikk fra et 

ytterpunkt. Hva innebærer det å være opptatt av personvernet på nett? Hvordan oppleves det? 

Hvordan gjøres det i praksis? Og hvor gjennomførbart er det egentlig?  

 

Når det kommer til menneskers holdninger og forhold til privatliv på nett, er en stor andel av 

studiene som allerede er gjort basert på kvantitative spørreundersøkelser, og noen benytter 

seg av observasjon av for eksempel Facebook-data. Det er færre som har benyttet seg av 

intervju, men jeg mener at de som har gjort det har tilført verdifulle nyanser i kunnskapen om 

hvordan folk forholder seg til nettbruk og privatliv (boyd, 2014). Jeg valgte på bakgrunn av 

dette å gjøre en kvalitativ studie, for å tilføre en dypere forståelse på et område som 

domineres av kvantitative studier. 

Jeg ville vite noe om hvordan det oppleves å være nettbrukere som er opptatt av personvern 

og ønsker å ivareta sitt privatliv på Internett. Jeg ville vite noe om deres forståelse for og 
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holdninger til kommersielle aktørers innsamling av personlige data, og hva de konkret gjorde 

for å beskytte sitt privatliv på nett. I tillegg ønsket jeg å ta for meg personvernparadokset og 

forklare dette videre gjennom egen forskning. En kvalitativ tilnærming egner seg for slike 

spørsmål om tanker og holdninger hos mennesker. Kvalitativ metode bestreber seg ikke på å 

generalisere ut i fra utvalget som studeres, og egner seg bedre for induktiv forskning 

(Brinkmann & Kvale, 2015). Å blande kvantitativ og kvalitativ metode er ikke 

ukontroversielt, i og med at de springer ut fra ulike paradigmer (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 

143). Jeg mener at det også nettopp derfor er spennende å kombinere dem, og at det å kunne 

tilnærme seg noe fra ulike perspektiver og tenke ut i fra ulike paradigmer tvert imot er en 

styrke. Fordi det er blitt påpekt forskjeller i kvantitative og kvalitative funn i studier om 

personvernholdninger, er det spennende å ta dette i betraktning.  

4.3.1 Utvalg 

Ettersom personvernreguleringen i stor grad legger opp til individets selvbestemmelse, var 

det interessant å se i hvilken grad og på hvilken måte folk som er svært opptatt av personvern 

forholder seg til dette i praksis. Derfor gjorde jeg et spesielt utvalg ved å kontakte mottakere 

av epostlisten til organisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN), der en av 

interesseområdene er nettopp personvern på nett. 

 

Om Elektronisk Forpost Norge 

Elektronisk forpost Norge (EFN) er en politisk uavhengig rettighetsorganisasjon som jobber 

med ”medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet”, slik det står beskrevet på deres 

nettsider (Elektronisk Forpost Norge, 2017). Foreningen oppsto først i 1991 som et 

epostliste-forum, og ble stiftet som forening i 1995. Foreningens epostliste, som er dens 

viktigste forum, brukes til kunngjøringer og debatter. Per april 2017 har foreningen 532 

abonnenter, hvor fire av disse ikke regner seg som EFN-medlem, kun abonnent, opplyser 

styreleder Thomas Gramstad i en epost mottatt 24. april 2017. 

 

EFN er den norske varianten av amerikanske Electronic Frontier Foundation (EFF), en ideell 

organisasjon grunnlagt i 1990. EFF har bidratt til å bevare nettbrukeres rettigheter i en rekke 

juridiske saker som har sikret blant annet personvernlovgivning og ytringsfrihet for 

nettbrukere (Postigo, 2008). Organisasjonene er en del av en større bevegelse som kjemper 

for digitale rettigheter, med en tradisjon for tanken om at all informasjon skal være fri (Beyer, 
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2014). Innenfor denne bevegelsen er det tradisjon for å forsvare retten til å dele informasjon 

gratis, for eksempel gjennom fildelingstjenester som PirateBay. Bevegelsen omfatter også 

hackerne, en aktivistkultur blant programmerere med ideal om lik tilgang for alle, og 

”computer power to the people”, som hacker-guru Theodore Holm Nelson skrev i 1974 

(Hannemyr, 2004). Individets frihet er en sentral verdi.   

 

På mange måter representerer bevegelsen en maktkamp. Internett var fra sin begynnelse fri 

tilgang på informasjon, mens store deler av nettrafikken i dag er underlagt privatisert 

kontroll, der plattformer som Facebook og Google stadig vokser. Amerikanske EFF har satt 

et markant preg på rettighetslovgivning i USA, og er i dag en stor organisasjon med 25.000 

betalende medlemmer (Electronic Frontier Foundation, 2017). Organisasjonen har mange 

prosjekter og tilbyr tips og gratis programvare som sikrer ytringsfrihet og personvern til 

forbrukere. EFFs norske lillebror EFN er med sine 548 medlemmer en betraktelig mindre 

forening, og fungerer mindre som veiledning til forbrukere enn som interesseorganisasjon 

som engasjerer seg politisk.  

 
Ulempen med dette utvalget er at dette er en gruppe som helt klart skiller seg ut. De 

representerer ikke noen normal, og de er idealister som har spesifikke og særegne interesser 

og oppfatninger. Med EFN-medlemmer som utgangspunkt får jeg ingen mulighet til å si noe 

generelt som gjelder mange. Fordelen er at jeg kan gå i dybden hos mennesker som er uttrykt 

skeptiske til ulike aktørers innsamling av personlige data. Selv om min oppgave spesifikt 

omhandler kommersielle aktørers innsamling og bruk av personlige data, så begrenser ikke 

EFN-medlemmenes engasjement for personvern seg til denne form for innsamling. Det 

fokuseres vel så mye på myndigheters mulighet for tilgang på slike data, og for mange dreier 

det seg om en generell holdning til Internett som et fritt sted uten noen form for 

maktutøvelse. 

 

4.3.2 Spørreundersøkelse 
Spørreundersøkelsen fungerte både som en rekrutteringsstrategi for intervjuobjekter, og som 

en kartlegging av respondentene (se spørreundersøkelse som vedlegg 2). Den var en egnet 

metode for å få informasjon om demografiske karakteristikker som alder, yrke og kjønn, i 

tillegg til at den gir en indikasjon på generell nettbruk, digital kompetansenivå og holdninger 

til personvern. Selv om spørreundersøkelsen er en kvantitativ metode, er det ikke min 

intensjon å gjøre en generalisering, verken av EFN-medlemmene eller befolkningen, basert 
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på funnene i undersøkelsen. Den vil kun gi et innblikk i gruppen det rekrutteres fra, og en 

indikasjon på om disse hadde de holdningene til personvern som jeg forventet.  

 

Det var naturlig å nå ut til EFN-medlemmene ved å legge ut spørreundersøkelsen i deres 

epostliste, ettersom det er der mesteparten av kommunikasjonen mellom foreningens 

medlemmer foregår. Jeg tok kontakt med moderator av forumet og fikk tillatelse til å poste 

undersøkelsen. Det er sannsynlig at det var høyest svarfrekvens blant de som oftest leser 

epostene fra EFN, og at de som svarer er de som er de mest engasjerte, mens gruppens 

mindre aktive ikke vil få med seg spørreundersøkelsen, eller ikke svare. Ettersom jeg ønsket 

å undersøke de menneskene som er mest opptatt av personvern, er ikke dette et problem. Det 

kan imidlertid også være at jeg mister de medlemmene som ikke bruker så mye tid på 

internett og ikke sjekker eposten sin like ofte. Dette er også en gruppe jeg gjerne skulle ha 

nådd, men som dessverre og naturlig nok er vanskeligere å nå ut til. 

 

Utforming�

Undersøkelsen besto av 27 spørsmål: 7 av disse om generell bruk av Internett og it-teknologi, 

10 omhandlet holdninger til personvern og villighet til å ta i bruk ulike tjenester som kan 

oppleves som krenkende. 5 spørsmål omhandlet respondentens digitale kompetanse, og 

resten var demografiske spørsmål om kjønn, alder, yrke og utdanning, i tillegg til et åpent 

spørsmål om de hadde noe ekstra de ville tilføye, eller kommentarer til undersøkelsen. �

�

For å kunne få en indikasjon på hvem mine respondenter er i forhold til et 

befolkningsgjennomsnitt, har jeg basert flere av spørsmålene mine på andre undersøkelser 

som er gjort på større utvalg av befolkningen. Dette for å kunne ha et visst 

sammenlikningsgrunnlag for hvordan EFN-medlemmer skiller seg fra befolkningen. En slik 

sammenlikning er kun retningsgivende og begrenses ved at min studie ikke har et 

representativt utvalg og at tidspunktene for studiene varierer.  

 

Deler av spørsmålene er basert på Datatilsynets spørreundersøkelse om personvernholdninger 

publisert i rapporten Personvern 2016. Tilstand og trender (Datatilsynet, 2016). 

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS i november 2015 over nett, med 1014 

respondenter. Det oppgis ikke hvordan respondentene er blitt rekruttert. For statistikk om 

Internett-bruk har jeg tatt utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås (SSB) seneste 
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Mediebarometer for 2015 (Vaage, 2015). I denne har et representativt utvalg av befolkningen 

på 1870 personer i alderen 9-79 deltatt. Jeg har også hentet data om bruk av sosiale medier 

fra fjerde kvartal 2016 fra Ipsos (Ipsos, 2017). I tillegg har jeg tatt utgangspunkt i et 

rammeverk for undersøkelser av digital kompetanse, utviklet av Hargittai (2005).  

 

Digital kompetanse 

Å skulle ”måle” digital kompetanse gjennom en spørreundersøkelse er hverken problemfritt 

eller ukontroversielt. Fordi tematikken ikke vil gis stor oppmerksomhet i denne oppgaven, vil 

jeg bare kort gjøre rede for hvordan og hvorfor jeg utformet spørsmål som jeg gjorde. 

Digital kompetanse brukes ofte om et sett med ferdigheter som for eksempel lar brukeren 

mestre ulike it-verktøy og programvare eller gjøre grunnleggende informasjonssøk 

(Buckingham, 2015). Pedagogikkforsker Ola Erstad advarer mot å bli for reduksjonistisk i 

vår spesifisering av hva digital kompetanse er, og påpeker at denne kompetansen er innvevd i 

sosial og kulturell praksis. David Buckingham argumenterer i samme retning, mot en bred 

forståelse for digital kompetanse, der kulturelle og kommunikative kompetanser inngår. 

Denne definisjonen ser digital kompetanse som noe mer enn bare tekniske ferdigheter.  

I have argued for a broader notion of literacy – a notion which is concerned with 
cultural and communicative competencies, irrespective to the medium in which 
they are exercised, and which therefore necessarily includes the competencies 
which are developed in relationship to the so-called «new» media. I have also 
argued for a view of literacy which sees it in social, cultural and political terms, 
and not simply as a set of technical or intellectual skills.  

(Buckingham, 2003, s. 37) 
Digital kompetanse defineres likevel ofte som tekniske ferdigheter, særlig i de 

undersøkelsene som blir gjort for å avdekke befolkningens kompetanse. Her er det ofte 

nettopp konkrete tekniske ferdigheter som blir målt (Bjørkeng, 2013; Guthu & Lønvik, 

2011). Dette kan forklares med at det er lettere målbart. Med denne begrunnelsen har 

jeg i spørreundersøkelsen tilnærmet meg digital kompetanse som et sett med tekniske 

ferdigheter. Det er dessuten relevant i denne sammenhengen ettersom en kan trenge 

tekniske ferdigheter for å ta visse grep for å unngå innsamling av personlige data. 

Intervjuene gir grunnlag for en vurdering av en bredere definert digital kompetanse. 

Digital kompetanse kan måles gjennom en ferdighetstest, gjennom selvvurdert erfaringsnivå, 

eller gjennom egenvurdert mestring, slik Slettemeås (2014) oppsummerer. Fordelen med en 

kunnskapstest er å unngå feilrapportering gjennom de spurtes egenvurderte ferdighetsnivå. 
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Hargittai og Shafer (2006) har for eksempel vist at kvinners selvrapporterte ferdighetsnivå er 

lavere enn menns, mens faktiske ferdigheter er mye jevnere mellom gruppene. Ulemper med 

en kunnskapstest er at teknologien utvikler seg så raskt at det er vanskelig å måle og 

sammenlikne resultater over tid (Slettemeås, 2014). I tillegg kan det føre til at respondentene 

føler seg utilpass. For mitt formål er likevel en kunnskapstest godt egnet, ettersom jeg er 

interessert i å dekke innsikt i spesifikke prosesser og forståelse for innsamling av personlige 

data.  

 

Hvordan utforme kunnskapstest? 

Medieprofessor Eszter Hargittai (2005) ved Universitetet i Zurich har laget et rammeverk for 

spørreundersøkelser om digital kompetanse (digital literacy) som skal være en god erstatning 

for observert ferdighet, som er en mye mer ressurskrevende metode, og for selvrapportert 

ferdighet, som er en svært subjektiv måleenhet. Hargittais rammeverk baserer seg derfor på at 

respondenten avgir hvor kjent hun er med ulike Internett-relaterte begreper. Rammeverket er 

basert på en studie som både besto av spørreundersøkelse og observasjon, slik at gyldigheten 

av svarene på spørreundersøkelsen kunne etterprøves. I undersøkelsen stilles først ja-nei-

spørsmål om hvorvidt man kan å utføre ulike oppgaver på Internett, deretter skal man svare 

på hvor kjent man er med ulike ord og uttrykk som har med Internett å gjøre. Til slutt skal 

respondentene svare på hvordan de vurderer eget ferdighetsnivå. Studien er fra 2005, og 

testet på nytt i 2009 oppdatert med relevante ord og uttrykk (Hargittai, 2009). Selv om 

rammeverket er utviklet for over ti år siden, er ord/uttrykk brukt i studien fortsatt relevante og 

i bruk i dag. Derfor tok jeg utgangspunkt i noen av spørsmålene i Hargittais rammeverk. På 

grunn av oppgavens omfang, hadde min undersøkelse færre spørsmål og begreper.  

 

Ikke alle spørreundersøkelsens spørsmål er blitt inkludert i analysen. Dette har delvis å gjøre 

med mengden av spørsmål som ble stilt og tidsmessige begrensninger i analysedelen. Temaer 

som ble tatt opp under intervju ble også retningsgivende for hvilke spørsmål fra 

undersøkelsen som ble relevante. Erkjennelse v at noen av spørsmålene er uklare i 

formuleringen og svaralternativene, og dermed vanskelig å svare på, gjorde disse mindre 

interessante for studien4.  

																																																								
4 Jeg skriver mer om disse begrensningene i analysedelen, kapittel 9. 
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4.3.1 Intervju 
	
Intervju er et naturlig metodevalg når jeg ønsker å finne ut om personers egne opplevelser av 

det å verne om eget privatliv på nett (Brinkmann & Kvale, 2015). Hvordan oppleves det? 

Hvordan gjøres det? Hvorfor tenker de som de gjør? Når informantene intervjues, har de 

mulighet til å med egne ord fortelle hva som opptar dem innenfor temaet. Dermed unngår jeg 

at føringer legges for respondentens svar, slik som forekommer i større grad i en 

spørreundersøkelse. Intervju vil kunne gi et dypere innblikk i hvordan informantene selv 

tenker om temaet, og åpner for nyanser som ville uteblitt gjennom spørreundersøkelsen. 

 

Valg av intervjuobjekt ble gjort via svar på spørreskjema. Hvert innsendte svar hadde en 

svar-id som via kodingsskjema ble koblet mot epostadressen. I valg av intervjuobjekter 

etterstrebet jeg mest mulig mangfold i svarene, særlig når det kommer til bruk av tjenester 

versus holdninger til personvern. Jeg tok først kontakt med sju personer, der ulike grader av 

personvernbeskyttende adferd, og ulike grader av bruk av tjenester som samler personlige 

data var representert. Fem av de jeg kontaktet svarte. Fire av disse ble intervjuet, mens for 

den siste fant vi ikke et tidspunkt som passet for begge. Størrelsen på utvalget vurderes i 

forhold til et ”metningspunkt”, skriver Thagaard (2003, s. 56), som også påpeker at antall 

informanter ikke bør være større enn at det er mulig å gjennomføre dyptpløyende analyser 

(Ibid, s. 57). Jeg bestemte meg av tidsmessige årsaker for å avslutte etter fire intervjuer, men 

mener studien ville vært tjent med flere dersom det hadde vært tid. To av intervjuene ble gjort 

ansikt til ansikt, et ble gjort over telefon (med appen Signal), og en med videosamtale over 

ringetjenesten Skype.  

 

En semistrukturert intervjuguide ble brukt som utgangspunkt i intervjuene, se vedlegg nr. 3 

Intervjuguiden ble kun veiledende, mens intervjuenes form ble holdt fleksible, med stort rom 

for å ta opp de emnene som informanten selv måtte ha i tankene. Kvalitative intervju preges 

av at forskeren er delaktig under forskningsprosessen, en situasjon som krever en refleksivitet 

hos forskeren. Tolkning gjøres allerede i intervjusituasjonen, når enkelte svar velges ut som 

mer relevante enn andre, og her var intervjuguiden til hjelp for å sikre en viss systematisk 

gjennomgang av de emnene jeg ville gjennom.  
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4.3.2 Studiens troverdighet og bekreftbarhet 
Oppgavens troverdighet avhenger av om forskningen er utført på en tillitsvekkende måte 

(Thagaard, 2003, s. 21). Ved kvalitative intervjuer er det ønskelig at informanten ikke 

påvirkes til å svare ut i fra en ide om forskerens verdier og synspunkter, et problem det kan 

være vanskelig å unngå helt (Thagaard, 2003, s. 100). Beskrivelsene informanten gir kan 

være preget av hvordan de ønsker å presentere seg til forskeren, skriver Thagaard (2003, s. 

100), og her mener jeg det er en sjanse for at noen av informantenes ønske om å fremme eget 

synspunkt i noen tilfeller kan ha farget utsagn om følelser og opplevelser rundt innsamling av 

personlige data. At jeg som forsker kommer med et utenfra-blikk på respondentenes 

holdninger, kan kanskje føre til at noen modererer sine synspunkt, eller for eksempel ser seg 

selv med dette utenfra-blikket, som for eksempel når to av dem vedgår at de kan oppleves 

som ”paranoid”, noe de kanskje ikke hadde tenkt på dersom samtalen foregikk med en med 

samme holdninger. 

 

I forbindelse med intervju må jeg vurdere om jeg tenker på respondenten som et 

sannhetsvitne. Forstår jeg det de sier som sant? Noen av påstandene til intervjuobjektene kan 

ikke etterprøves. Mange kommer med påstander om forhold som er utenfor denne studiens 

rekkevidde å faktasjekke. Jeg ønsker å forstå opplysningene informantene gir som grunnlag 

for deres oppfatninger, som hva de ønsker å formidle og hva de ønsker å fokusere på. Som 

uttrykk for informantenes livsverden, er det dermed mindre interessant om utsagnene er 

sanne, og mer interessant som informasjon om informantens holdninger og tanker. 

 

I kvalitativ forskning står tolkningen sentralt, og studiens bekreftbarhet knytes til kvaliteten 

på tolkningen. Faren med å trekke ut enkeltsitater fra sin sammenheng slik jeg gjør i denne 

oppgaven, er at den ikke kan tolkes av leseren fra sin kontekst, men leseren er prisgitt min 

tolkning og min presentasjon av sammenhengen. Dette krever en redelighet fra min side om 

ikke å vinkle sitatene slik at den originale meningen forsvinner, og der det trengs, må sitatene 

kontekstualiseres. Det å inkludere hele sitater fremfor å gjengi det som blir sagt med egne 

omformuleringer, bidrar riktignok til å styrke studiens troverdighet. Intervjuguide, 

spørreskjema og transkripsjoner legges vedlagt, noe som styrker studiens bekreftbarhet. En 

generell åpenhet om hvordan jeg tolker er avgjørende for bekreftbarheten i studien 

(Thagaard, 2003, s. 184).  
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4.4 Etiske hensyn 
Studien ble meldt til, og godkjent den 28. Oktober 2016 av Personvernombudet for forskning 

(NSD), se kvittering som vedlegg nr.1. Forskningsdesignet ble noe endret etter NSDs 

godkjenning, men uten endringer med betydning for godkjennelsen. Etter samtale med 

behandlingsansvarlig var disse endringene godkjent. 

 

4.4.1 Hensyn til personer 
Informasjon om studien og dens formål og metoder ble inkludert i starten av spørreskjema, 

sammen med samtykkeerklæring. Det måtte gis samtykke først for å kunne gå videre til 

undersøkelsen, og det samme gjelder en bekreftelse på at respondenten var over 18 år. Det 

ble presisert at deltakelse var frivillig og at respondentene når som helst kunne trekke seg fra 

undersøkelsen.  

 

Undersøkelsen kunne besvares anonymt, men inkluderte et valgfritt felt for å oppgi 

kontaktinformasjon for de som ønsket å stille opp til intervju. Det ble presisert at 

epostadresse kun ville bli brukt til å opprette kontakt for intervju. At feltet for epostadresse 

var valgfritt gjorde det enklere å kontakte folk for intervju uten at dette innebar unødvendig 

press på informanten om å stille opp. 

 

Intervjuene ble innledet med informasjon om studien og muligheten for å trekke seg når som 

helst. Det ble også opplyst om at det var helt greit å ikke svare på spørsmål som eventuelt 

opplevdes for private. Det ble gjort opptak av intervjuene, noe informantene ble gjort tydelig 

oppmerksomme på, og som de samtykket til før intervjuet startet. Lydopptakene ble slettet 

etter transkripsjon. All forskningsdata ble oppbevart på privat, passordbeskyttet maskin.  

 

I oppgaven er intervjuobjektene anonymisert og blir presentert med hvert sitt tall. Indirekte 

identifiserbare opplysninger er fjernet. Når jeg omtaler intervjuobjektene, unngår jeg å omtale 

kjønn ved å bruke kjønnsnøytralt pronomen, på grunn av at svært ujevn kjønnsbalanse blant 

respondentene gjør det enklere å indentifisere respondenter basert på kjønn.  

 

Hensyn til tredjeparter 

Gjennom intervju kan også tredjeparter som ikke er direkte inkludert i forskningen, likevel 

berøres (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2014, s. 16). Tredjeparter nevnt med navn 
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har jeg sensurert i transkripsjonene. Problematisk er også at de 38 som har svart på 

spørreundersøkelsen og de fire som har stilt til intervju kan bli oppfattet som representanter 

for alle medlemmer av EFN som gruppe. Medlemmer av EFN kan oppleve å bli urimelig 

eksponert og potensielt føle seg feilaktig representert. Jeg vil derfor gjøre det tydelig at det 

ikke er mulig å generalisere om EFN-medlemmer på bakgrunn av min undersøkelse, og at 

valget om å rekruttere fra EFN-medlemmer handler om å finne enkeltmennesker som 

uttrykker skepsis til nettaktørers innsamling og bruk av personlige data. Når jeg i denne 

studien skriver ”EFN-medlemmene” refereres det til de spesifikke EFN-medlemmene som 

har deltatt i denne studien. Ved å studere en gruppe med bestemte holdninger som dette, 

kreves en innstilling hos meg om å skape innsikt og forståelse, slik at potensielle 

fordømmende holdninger som eventuelt måtte finnes mot gruppen, ikke forsterkes på 

grunnlag av forskningen (Thagaard, 2003). 

 

4.4.2 Refleksivitet 
Det er stor variasjon i hvilken grad respondentene tar grep i sin egen hverdag for å unngå 

innsamling av personlige data. Noen er opptatt av tematikken uten å forholde seg til den i sin 

personlige nettbruk, mens andre er svært restriktive med hvordan de kommuniserer og 

hvilken programvare de laster ned, hvilke eposttjenere de bruker, og så videre. Disses behov 

ønsket jeg å ta hensyn til. Å skulle kommunisere med mennesker som er spesielt opptatt av 

personvern, ga meg noen erfaringer som er direkte relevant for mine forskningsspørsmål. Jeg 

valgte å bruke UiOs nettskjematjeneste, fremfor å velge blant gratistjenestene for 

spørreundersøkelser der det er vanskeligere å etterprøve om personvernhensyn ivaretas.  

 

Hvilket ansvar har jeg, som forsker, men også som privatperson, for å kommunisere med 

disse menneskene på måter som de foretrekker? Hva må jeg kunne for å etterkomme slike 

ønsker? Besvarer man en kryptert epost med kryptert epost? Er eposten kryptert eller ikke? 

Hvordan krypterer man? Deler min eposttjener data med tredjeparter? Hvilke 

kommunikasjonsformer er ”trygge”? Det viste seg for eksempel raskt at ringetjenesten Skype 

var særlig upopulær blant informantene, og dermed burde jeg unngå denne for intervju. Noe 

av denne innsikten fikk jeg underveis, og jeg gjennomførte et av intervjuene over Skype med 

en informant som underveis i intervjuet opplyste om at Skype var en tjeneste hen helst ville 

unngå å bruke. Her tar jeg selvkritikk på ikke å ha tilegnet meg tilstrekkelig informasjon om 

slike preferanser på forhånd. Jeg ønsket å ivareta informantenes ønsker så godt det lot seg 
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gjøre, og erfarte at det krevde mye innsikt jeg manglet fra før. Herved foregikk annen 

kommunikasjon med informanter over epost eller appen Signal, som jeg fikk anbefalt under 

et intervju. ”Signal er uovertruffen, den er anbefalt av Edward Snowden, og kjører veldig 

hard kryptering” (informant 2). Dette viser også hvordan intervjuene ga informasjon som var 

nyttig for praktiske valg ved gjennomføring av fremtidige intervju.  

 

Å navigere på nett uten å komme borti en nettaktørs innsamling av personlige data var rett og 

slett utfordrende, særlig for en som ikke har erfaring med det fra før eller tilstrekkelig teknisk 

innsikt. Jeg opplevde selv at det å tilegne seg denne kunnskapen var tidkrevende og 

vanskelig. Første gang jeg tok kontakt på EFNs epostliste, brukte jeg min private 

epostadresse, som bruker Googles eposttjeneste Gmail. Det ble raskt påpekt og kritisert av en 

av forummedlemmene at jeg brukte en eposttjener som overvåker meg og de jeg 

korresponderer med. Det ble referert til PRISM, NSAs overvåkningsprogram som ble lekket i 

juni 2013 av Edward Snowden (Greenwald & MacAskill, 2013). Dette førte med seg en 

diskusjon blant flere i forumet, der det riktignok også raskt ble påpekt av andre at det allerede 

var mange som brukte Gmail-adresser i forumet, et slags uunngåelig ”onde”. Jeg passet 

heretter på å kommunisere via min studentadresse hos UiO, og å deaktivere automatisk 

videresending fra student-epost til privat epost som jeg hadde hatt tidligere. 

 

4.4.3 Intervju og forskerrollen 
En kvalitativ tilnærmingsmåte innebærer innlevelse og fortolkning (De nasjonale 

forskningsetiske komiteene, 2014, s. 10) En refleksjon over egne verdier og holdninger som 

kan farge mine valg og tolkninger, er derfor nødvendig. Det er individuelt hva som oppleves 

som følsomme eller private opplysninger, noe forskeren må være oppmerksom på ved 

gjennomføring av intervjuer (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2014, s. 17). 

Tematikken for mine intervjuer kunne oppleves privat, og særlig ettersom jeg snakket med 

folk som er spesielt opptatt av beskyttelse av privatliv, var det grunn til å være bevisst på ikke 

å sette informantene under press. Jeg opplevde imidlertid at de i stor grad var åpne og villige 

til å fortelle om sine opplevelser. Jeg ser i ettertid at jeg burde ha stilt flere 

oppfølgingsspørsmål som ville presset informanten til å begrunne bedre sine synspunkter. I 

intervjusituasjonen var jeg imidlertid redd for å legge for mye press, og unnlot i for stor grad 

slike oppfølgingsspørsmål som kunne ha gjort dem ukomfortable. Dette kan være en 

vanskelig avveining, for jeg ville helt klart ha fått mer interessant materiale ved å stille mer 



	 31	

kritiske oppfølgingsspørsmål og bedt dem presisere og definere i mange tilfeller. Som 

nybegynner i forskningsintervju er jeg likevel fornøyd med å ha prioritert å ikke gjøre 

informantene ukomfortable.  
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5 Personvern fra et økonomiperspektiv 
Måten personlige data har blitt til en valuta for salg av annonseplass, gjør et økonomisk 

perspektiv på personvern relevant. Et økonomiperspektiv på personvern forsøker å se den 

økonomiske verdien eller kostnadene av privatlivet i økonomiske modeller, der fordeler og 

ulemper for alle berørte parter tas i betraktning (Brandimarte & Acquisti, 2012, s. 551). 

Professor i informasjonsteknologi Alessandro Acquisti er sentral innenfor dette feltet 

(Zuiderveen Borgesius, 2014). Etterhvert som teknologiutvikling har gjort det relevant, har 

privatliv vokst frem som et eget område innenfor informasjonsøkonomi (Acquisti et al., 

2016). Både deling og ikke-deling av informasjon kan ha både positive og negative 

konsekvenser, for individer, organisasjoner og det statlige, avhengig av hvilket perspektiv en 

ser det fra, og hva som tas i betraktning (Acquisti et al., 2016, s. 2).  

 

Personlig informasjon ble først omtalt innenfor økonomiske fag på 1970-tallet, hos økonomer 

som Richard A. Posner (1978) og George J. Stigler (1980). De tilhørte ”The Chicago School” 

(Brandimarte & Acquisti, 2012, s. 552). Innenfor denne skolen mente de at marked for 

personlig informasjon ville fungere vel så bra som marked for andre varer (Hui & Png, 2006). 

Posner forsto privatliv som hemmelighold, noe som ville være ulønnsomt for samfunnet og 

økonomien (Brandimarte & Acquisti, 2012). Fra dette perspektivet blir personvernregulering 

sett på som et hinder for økonomisk effektivitet, og personvernregulering ble ikke ansett som 

nødvendig i forbindelse med private aktørers innsamling av personlige data (Hui & Png, 

2006). Perspektivet er senere kritisert, for eksempel for å anerkjenne at private data er et gode 

for samfunnet, men å ignorere muligheten for at privatlivet også er det (Hui & Png, 2006). 

Senere har det økonomiske perspektivet også tatt i betraktning både fordeler og ulemper ved 

deling eller ikke-deling av personlige data, på både individ- og samfunnsnivå (Acquisti et al., 

2016). Rundt begynnelsen av 2000-tallet, i takt med kommersialiseringen av Internett, økte 

omfanget av forskning på dette området (Acquisti et al., 2016). 

 

5.1 Schibsted som eksempel 
For å illustrere et økonomisk perspektiv på privatliv kan vi tenke oss et eksempel basert på  

Acquisti et al. (2016) sin gjennomgang av økonomiske avveininger ved å dele eller ikke dele 

personlige data: �
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Schibsted Media Group er en av flere norske mediekonsern som har forstått at personlige 

data er fremtidens gullgruve, og har satset på Spid, som er en felles innloggingsløsning på 

tvers av ulike Schibsted-eide plattformer – blant disse er for eksempel Finn.no, VG, 

Aftenposten og Bergens Tidende. Løsningen gjør det mulig å samle informasjon om brukerne 

på tvers av disse plattformene, for blant annet å kunne tilpasse innhold og annonser.  

 

Fra Schibsteds perspektiv vil det være en økonomisk fordel å få tilgang på kundenes 

personlige data ved at det gir mulighet for bedre markedsføring. Men innsamlingen av 

kundedata kan også gi økonomiske ulemper – for eksempel i risikoen for at personlige data 

kommer på avveie, eller dersom innsamling oppleves som ubehagelig eller plagsom for 

kundene, og dermed er ødeleggende for tjenestens rykte. Hensynet til personvern er dermed 

et spørsmål om omdømme.  

 

Fra kundens perspektiv er det også både fordeler og ulemper ved å dele denne 

informasjonen med Schibsted. Ulemper kan være eventuelt ubehag ved å føle seg overvåket, 

og potensialet for at informasjonen kommer på avveie ved en sikkerhetssvikt. Konsekvenser 

av å dele for mye personlige data kan være sosial stigmatisering og identitetstyveri. Men den 

enkelte kan også ha mange fordeler ved å dele personlige data: man får tilgang på tjenester, 

man får relevante annonser, potensielt rabatter, bedre nettjenester, og mer relevante 

søkeresultater og artikler. Disse mulige fordelene blir til økonomiske ulemper (i 

mikroøkonomien kalt alternativkostnader) når man velger å ikke dele disse data og dermed 

går glipp av de beste alternativene i en tjeneste. 

 

At individer deler data, kan i noen tilfeller utgjøre en fordel for hele samfunnet. Prediktive 

analyser basert på enorme datasett kan være nyttig, for eksempel innenfor medisin, folkehelse 

og for forskning. I schibsteds tilfelle kan individers deling av data utgjøre en fordel for andre 

individer, ved at mange brukeres preferanser og klikkemønster kan brukes for å gi mer 

presise anbefalinger til den enkelte. Datautvinningen kan også være en ulempe for hele 

samfunnet ved å bidra til å legitimere økt bruk av overvåkning. Dette kan for eksempel føre 

til frykt for å uttrykke seg.  
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5.2 Lønn for å lese brukervilkår. Personlig 

informasjon som eiendom. 

McDonald og Cranor (2008) valgte å se på forbrukernes gjennomlesning av brukervilkår som 

en form for betaling mot å få bruke tjenesten, og gjorde en utregning på hvor mye tiden deres 

ville være verdt dersom de leste gjennom vilkår for alle nettsider de besøkte årlig. De 

vurderte verdien av tiden som 25 prosent av en gjennomsnittlig timelønn, og konkluderer 

gjennom dette perspektivet at samfunnskostnadene var mye høyere enn markedet for 

nettannonsering, og at denne formen for regulering dermed hadde negativ nytteverdi for 

samfunnet.  

Det foregår også diskusjoner om hvorvidt det burde etableres en eiendomsrett for personlig 

informasjon og dermed en pris for tilgang på den. Hui og Png (2006) påpeker at gjentatte 

økonomiske eksperimenter viser at folk krever en høyere pris for en eiendom som noen 

ønsker å kjøpe enn de er villige til å betale for å beskytte denne eiendommen. Altså, villighet 

til å akseptere at noen kjøper deres personlige informasjon er større enn villigheten til å betale 

for å beskytte sin personlige informasjon. Dette mener Hui og Png (2006) kan bidra til å 

forklare personvernparadokset ved at i spørreundersøkelser kan det tenkes at respondenter tar 

utgangspunkt i en forståelse av personlige data som egen eiendom som noen vil ha tilgang på, 

mens i konkrete situasjoner oppleves situasjonen slik at man må ”betale” i form av ulemper 

dersom man ikke gir tilgang på personlige data. Hui og Png mener eksperimenter må til for å 

finne ”the actual value” folk tillegger sin personlige informasjon. Jeg mener en slik vilje til å 

omsette verdien av privatlivet til en økonomisk verdi kan bidra til en forenkling av et 

komplekst og dessuten kontekstuelt konsept, med en fare for å overse en nyansert forståelse 

og etisk vurdering av hva et privatliv innebærer i ulike situasjoner. Hui og Pngs forklaring på 

personvernparadokset tar ikke i betraktning at de som tar beslutninger kanskje ikke har nok 

innsikt eller kunnskap for å ta disse, og jeg mener deres forklaring er basert på en stilisert 

versjon av en beslutningstakingsprosess som ikke tar mange nok variabler i betraktning.  

 

Som det påpekes i Brandimarte og Acquisti (2012), har man fra det økonomiske perspektivet 

i stor grad jobbet ut i fra antakelser om at mennesker er rasjonelle beslutningstakere der 

fordeler og ulemper kan kalkuleres, og at privatlivpreferanser er like hos alle. Disse 

antakelsene bør revurderes, mener Brandimarte og Acquisti, som påpeker hvor 

kontekstavhengig og varierende personvernholdninger kan være, og hvor lite rasjonelle vi 
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mennesker kan være når vi tar beslutninger. Adferdsøkonomien går nærmere inn på hvordan 

mennesker tar slike valg, og presenteres i kapittelet om individperspektivet. 

 

5.3 Oppsummering av det økonomiske perspektivet 
Fordi innsamlingen av personlige data er blitt del av en stor industri, er det relevant å forske 

på privatliv innenfor økonomistudier. Fra et økonomiperspektiv kan privatliv gis en 

økonomisk verdi, som veies mot verdien av delte data. Fra The Chicago School sitt 

perspektiv har privatliv blitt forstått som hemmelighold, og utgjør et hinder for økonomi og 

samfunnsverdi. Senere har dette perspektivet blitt kritisert, og både fordeler og ulemper ved 

ikke-deling tas dermed med i regnestykket og forsøket på å forstå hva som er lønnsomt for 

den enkelte, for bedrifter eller for et helt samfunn. Slike regnestykker har ofte bygget på en 

antakelse om at mennesker tar rasjonelle beslutninger basert på de fordeler og ulemper som 

foreligger. Synet på mennesker som rasjonelle beslutningstakere har også blitt kritisert, noe 

jeg kommer inn på senere.  

 

Forståelsen av personlige data som en økonomisk ressurs innebærer også synet på 

personvern, eller privatliv, som en eksternalitet – et hinder for profitt, for de selskapene som 

benytter seg av slike data. Dette er et perspektiv som lett vil komme i konflikt med andre 

interesser, for eksempel den enkeltes ønske om ikke å dele, men også interesser for et 

demokratisk samfunn som ikke vil legitimere overvåkningsprosesser.  
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6 Et juridisk perspektiv 
Personvernet er den rettslige beskyttelsen av privatlivet, og det juridiske perspektivet er 

derfor helt sentralt når jeg her går igjennom ulike perspektiver på personvern og privatliv i 

forbindelse med nettaktørers innsamling og bruk av personlige data til kommersielle formål. 

På samme måte som i forskningen, må det juridiske perspektivet utvikles for å være relevant 

til dagens behov. Når det kommer til regulering av nettaktørers innsamling av personlige 

data, legges det vekt på selvregulering og individets avtaleinngåelse med nettaktøren. Jeg 

gjør her rede for et rettsteoretisk grunnlag for dagens behandling av personvernet, og peker 

på mangler.�

 

6.1 Begrepsavklaringer og presiseringer 
Også i jussen kan begrepsbruken skape uklarheter: ”Langt på vei kan det hevdes at floraen av 

begreper som dekker temaet i juridisk litteratur, bidrar til å utydeliggjøre snarere enn å 

klargjøre,” skriver Grimstad (2008, s. 36). Ordet personvern kan brukes på ulike måter også i 

juridisk litteratur: Grimstad påpeker et skille mellom en bred og en smal definisjon, der den 

smale definisjonen omhandler kun de krav som stilles til behandling av personopplysninger. 

Regler om ærekrenkelser og privatlivets fred inngår ikke i denne definisjonen. Mens ordet i 

bred forstand fungerer som en fellesbetegnelse for rettsregler som sikrer vernet om den 

enkeltes personlige integritet (Grimstad, 2008). Schartum sier på sin side i en forelesning i 

emnet ”Personvern i offentlig forvaltning” (20. januar 2016) at et mer presist grep for 

lovgivning i forbindelse med informasjons- og kommunikasjonsteknologi er 

personopplysningsvern, som står for personvern som gjelder behandling av 

personopplysninger. I min oppgave vil personvern defineres bredt, mens 

personopplysningsvern står for den rettslige reguleringen av personvernet som gjelder 

behandling av personopplysninger. 

 

Schartum og Bygrave anerkjenner at personverndefinisjonene er mange, men konstaterer at 

”poenget er nettopp at personvern brukes som betegnelse på forskjellige, men beslektede 

forhold” (2016, s. 40). De foreslår å beskrive personvernet som et hierarki der ulike begreper 

inngår på ulike nivåer: personvernet som ideal, personverninteresser, personvernkrav og 

personverntiltak. Personvernet som ideal er noe som ikke kan oppfylles fullt ut, ettersom det 

finnes konkurrerende idealer. Et ideal vil dessuten endre seg over tid og kontekst. På neste 
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nivå benytter vi ”personverninteresser”, som er de sider ved personvernidealet som er 

formulert og aktualisert i den offentlige debatten. Disse må alltid veies mot andre interesser, 

for eksempel opphavsrett eller sikkerhet. ”Personvernkrav” er konkretiseringer av disse 

interessene, og er i sin tur begrunnelser for visse tiltak. ”Personverntiltak” er konkret 

handling som imøtekommer personvernkravene (Schartum & Bygrave, 2016).  

 

Som i annen forskningslitteratur er det ikke mulig å finne noe entydig svar på hva 

personvernet skal beskytte, og hvorfor, i den juridiske litteraturen. ”Privacy” eller ”integrity” 

blir aldri direkte definert i de lovene som bruker begrepene, og Bygrave påpeker at 

diskusjoner om privatlivets verdi ofte hviler på intuitive ideer om hva begrepene innebærer. 

(Bygrave, 2002). Bygrave skriver at vi dermed må finne meningen av disse begrepene ved å 

se på prinsippene i lovene og i måten disse prinsippene er anvendt, men også å se på 

generelle oppfatninger i samfunnet (Bygrave 2002, s. 127). I denne oppgaven gjør jeg som 

Bygrave foreslår og vil her gå gjennom det som gjennom personvernteori fra et norsk juridisk 

perspektiv, som Schartum og Bygrave gjør rede for i boken ”Personvern i 

informasjonssamfunnet” (2016). 

 

6.2 Personvernteori 
Betegnelsen personvernteori har vært benyttet om ”generelle beskrivelser av rammene for og 

enkeltelementene i det som kan kalles personvern”, skriver Schartum og Bygrave (2016, s. 

23). Innenfor personvernteori er interesseteorien sentral. Den beskriver hvilke interesser og 

interessekonflikter personvernet kan gjelde. Avveining mellom personverninteresser og andre 

interesser er sentralt i personvernretten. Det skilles mellom individuell og generell 

interesseavveining, der den individuelle innebærer at enkeltpersoner selv tar stilling til 

hvordan interesser skal veies mot hverandre. Den generelle er de allmenne vurderinger som 

tas av politiske myndigheter, tilsynsmyndigheter, behandlingsansvarlige og liknende 

(Schartum og Bygrave, 2016). I slike avveininger tas ikke individuelle hensyn, men en samlet 

vurdering der mange faktorer og store grupper mennesker tas i betraktning (Schartum og 

Bygrave 2016, s. 48).  

 

6.2.1 Interesseavveininger 
Interesser som typisk kan komme i konflikt med personvernet, kan blant annet være åpenhet 

og ytringsfrihet, opphavsrett, eller sikkerhet og såkalt krig mot terror. Et nylig eksempel på 
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det siste er Lysne II-utvalgets anbefaling til Forsvarsdepartementet om innføring av ”digitalt 

grenseforsvar” (DGF) (Lysne II-utvalget, 2016), der interessen i sikkerhet går direkte på 

bekostning av interessen i den enkeltes personvern. 

 

Personvernteorien er blant annet et verktøy for å løse rettsdogmatiske spørsmål. I tillegg gir 

den grunnlag for å vurdere eventuelle endringer i rettstilstanden. Denne funksjonen, påpeker 

Schartum og Bygrave, gjør at personvernteorien bør kunne formidles til brede lag av 

befolkningen, ikke bare jurister, for å kunne stimulere til demokratisk debatt. Jeg vil her gå 

igjennom personvernteorien for en forståelse for hvilke tanker som ligger til grunn for dagens 

lovgivning. 

 

Schartum og Bygrave (2016) presenterer tre hovedperspektiver på personvern: 

Integritetsperspektivet, beslutningsperspektivet og maktperspektivet.  

 

Integritetsperspektivets utgangspunkt er at våre liv deles opp i intimsfærer, med ulike grader 

av intimitetsbehov (”sfæreteori”). Utgangspunktet for perspektivet er frie og ”ukrenkelige” 

mennesker. Schartum og Bygrave skiller mellom stedlig, kroppslig og psykisk integritet, 

respekt for kommunikasjon, informasjonsintegritet og kontekstuell integritet (2016, s. 31). 

Dette perspektivet fokuseres rundt den enkeltes integritet, som i denne oppgaven defineres 

som et individperspektiv, og Bygrave (2002) kritiserer dette perspektivet for ikke å fange opp 

problemer ved innsamling av store mengder (lite intim) informasjon, for å skape detaljerte 

personlige profiler. Et individperspektiv for personvernet er med andre ord utilstrekkelig 

dersom personvernet skal være relevant for nettaktørers innsamling og bruk av personlige 

data.  

 

Beslutningsperspektivet tar utgangspunkt i at personopplysninger ofte brukes for å ta 

beslutninger. Dette kan for eksempel være beslutninger om utskriving av politiattest, 

utvisning av en skole, beregning av pensjonspoeng. Jo større betydning beslutningen har for 

den enkelte, jo viktigere kan de relevante personvernspørsmålene være, skriver Schartum og 

Bygrave (2016, s. 36). 

 

Maktperspektivet tar for seg maktrelasjonen mellom offentlige myndigheter og den enkelte, 

og hvordan behandling av personopplysninger kan påvirke denne. Her trekker Schartum og 

Bygrave frem spørsmålet om hvorvidt nye muligheter for bruk av personopplysninger som 
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ledd i markedsføring kan føre med seg manipulerende eller uakseptable fremgangsmåter, 

men da i forbindelse med forbrukerrettigheter og med henvisning til markedsføringsloven 

(2016, s. 38). Det blir da tydelig at nettbrukere fra deres perspektiv ses som forbrukere og 

ikke borgere i forbindelse med nettaktørers innsamling av personlige data. Ved bruk av 

Internett er en dermed i stor grad prisgitt internasjonale, ofte amerikanske, selskapers egne 

vilkår for bruk. Som forbruker sikres en ikke de samme demokratiske rettighetene som en 

borger har, mens private selskaper nettopp er i ferd med å overta rollen som digitale 

offentlige tjenester, som Elisabeth Staksrud argumenterer for i sin studie av barns rettigheter 

på nett (2013, s. 154). 

 

6.2.2 Interesseteorien 
Interesseteorien, som personvernteorien i stor grad bygger på, består av de 

personverninteressene som har blitt utviklet gjennom de siste 30 år. Schartum og Bygrave tar 

i sin gjennomgang av interesseteorien utgangspunkt i Blekeli og Selmer (1977), som de 

omtaler som den tradisjonelle tilnærmingen på området. Jeg siterer Schartum og Bygrave for 

å komme nærmere en forklaring på hva interesseteorien egentlig er:  

Interesseteorien med kravformuleringene er en systematisering av det vi og andre 
forfattere mener er sentrale momenter innen personvernet. Teorien er et 
hjelpemiddel som ikke gir seg ut for å være dekkende, og som vi heller ikke 
påstår er like hensiktsmessig i alle situasjoner. Interesseteorien er uttrykk for en 
”redskapstilnærming” til teori, dvs. vi lager den teori som vi mener er 
hensiktsmessig for å løse oppgaven med rettsanvendelse og skjønnsutøvelse 
innen personvernretten, samt for rettspolitisk argumentasjon. Tilnærmingen er 
basert på generelle rettsprinsipper, erfaringer fra andre rettsområder, rettspraksis 
og i noen grad også rettspolitiske vurderinger. I hvilken grad den gir støtte for 
argumenter med stor vekt, må undersøkes konkret (2016, s. 87).  

 

Forklaringen gir ikke innsikt i konkrete verdier og grunnprinsipper som ligger til grunn for 

den rettspraksis som føres, det er snarere slik at rettspraksisen er et resultat av gamle normer 

og bruk av skjønn hos ”vi [Schartum og Bygrave] og andre forfattere”.  

 

Interesseteorien sier heller ikke noe om hvordan personverninteresser skal veies mot andre 

interesser (Schartum og Bygrave 2016, s. 50). Fordi det alltid vil måtte gjøres en vurdering 

som det ikke finnes en klar fasit på, mener Schartum og Bygrave at avgjørelsene i noen grad 

vil være påvirket av det som antas å være flertallsoppfatninger (2016, s. 50). 

Teknologiutvikling og nyhetsagenda kan sterkt påvirke folkeopinionen, som Schartum og 

Bygrave påpeker, og som forskningen jeg skal presentere også viser, og derfor er det 
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begrenset hvor mye vekt en bør legge på disse holdningene, samtidig som det også er viktig 

med en demokratisk påvirkning på området. De skriver: ”Dersom en bare baserer seg på 

spørreundersøkelser om hva folk flest mener om personvern, ville en lett kunne komme i 

skade for å måle folks manglende engasjement – til og med uvitenhet” (2016, s. 46). Som vi 

skal se senere, tyder alt på at de har rett i det. Nedenfor gjennomgår jeg det som Schartum og 

Bygrave presenterer som de fem viktigste personverninteressene. 

 

1) Interessen i å bestemme over tilgangen til opplysninger om egen person. 

Noen bruker ideen om eiendomsretten som inngang til en interesse i å ha full råderett over 

egne opplysninger og hvem som kan ha tilgang. Denne inngangen bygger på grunnleggende 

verdier som selvbestemmelsesrett og verdighet. Ivaretakelsen av denne interessen betyr reell 

valgmulighet for hvem som skal ha tilgang på opplysninger om en selv, altså at en frivillighet 

ligger til grunn.  

 

Denne interessen kommer lett i konflikt med andre interesser, for eksempel i forbindelse med 

kriminalitet og straffeforfølgning, men også i forbindelse med skattebetaling eller tilgang på 

en tjeneste der personopplysninger er en nødvendighet. Det påpekes i tillegg at frivillighet 

ofte er begrenset dersom en vil leve et normalt liv: ”Alt i alt vil den sosiale organiseringen og 

de praktiske løsningene i samfunnet være av stor betydning for i hvilken grad den enkelte 

faktisk kan velge å beholde stor grad av kontroll over egne personopplysninger: I de fleste 

miljøer vil personer mellom 20 og 60 år uten betalingskort og mobiltelefon i beste fall være 

”interessante tilfeller”, og kan komme til å trenge gode forklaringer på sine ”avvik” for å 

unngå sosial undring eller misbilligelse” (Schartum og Bygrave 2016, s. 52).  

 

2) Interessen i innsyn og kunnskap 

Kunnskap om, og innsyn i forhold som har betydning for behandling av personopplysninger 

er en forutsetning for at den det gjelder skal kunne ivareta egne interesser, skriver Schartum 

og Bygrave (2016, s. 61). Den enkelte kan selv kreve å få tilgang til opplysninger. 

 

På grunn av lite transparente prosesser, den tidligere nevnte ”svarte boksen”, kan det være 

vanskelig for den enkelte å vite hva det bør være grunn til å ha innsyn i.  

 

3) Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet 
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Schartum og Bygrave oversetter ”kvalitet” til i denne sammenhengen å bety ”egnethet i 

henhold til bruksformål” (2016, s. 66). Denne interessen handler altså om relevansen av 

personopplysningene for det formålet som de innhentes til, og hvor egnet selve behandlingen 

av opplysningene er.  

 

4) Interessen i forholdsmessig kontroll 

Selv om ordet ”kontroll” ofte kan forstås negativt, er det av Schartum og Bygraves 

oppfatning at en viss grad av kontroll er nødvendig i et demokratisk samfunn, for eksempel 

for å kontrollere at lovvedtak etterleves (2016, s. 73). Interessen innebærer en avveining om 

hvor grensene bør gå for legitim kontroll fra offentlig forvaltning og makthavere. Innen 

privat sektor blir ifølge Schartum og Bygrave spørsmålet om kontroll annerledes enn i det 

offentlige, fordi kunden har selv inngått et avtaleforhold med selskapet: ”I den grad et privat 

selskap kommer i en posisjon der det vil kontrollere personers handlinger mv., er det med 

andre ord fordi personene frivillig har gått inn i et avtaleforhold med selskapet”, skriver 

Bygrave og Schartum (2016, s. 74), og selv om de igjen anerkjenner at slik frivillighet kan 

være lite reell, vier de mesteparten av sin omtale til å omtale det offentlige, og anser private 

aktørers uforholdsmessige kontroll som mindre dramatisk. Det at private aktørers mulighet 

for kontroll her ikke problematiseres i samme grad som offentlige, mener jeg er en 

undervurdering av den makten private aktører kan ha, eller overvurdering av forbrukeres 

mulighet for å sette seg inn i ethvert avtaleforhold som inngås. Som det pekes på i denne 

oppgaven, har private nettaktører potensiale for påvirkning av både samfunn og individer, og 

spørsmålet om kontroll bør også angå private aktører.  

 

5) Interessen i brukervennlig behandling 

Denne interessen henger sammen med tilliten en bruker har til behandlingsansvarlig. 

Interessen innebærer lydhørhet – at behandlingsansvarlig er villig til å ta den enkelte eller 

gruppers behov i betraktning, forståelighet – at informasjon som gis i forbindelse med 

behandling av personopplysning er mulig å forstå, uhindret dialog og driftsstabilitet.  

 

Interessene utleder flere konkrete krav som det gis uttrykk for i personopplysningsloven. Som 

vi har sett, er interesseteorien basert på eksisterende normer, skjønnsutøvelse, erfaringer fra 

relevante saksområder, og flertallsoppfatninger. Den er med andre ord kontekstavhengig og 

foranderlig. Det er derfor viktig at den stadig diskuteres og studeres, at vi er klar over 

verdigrunnlagene vi baserer interessene på, og hvilke krefter som bidrar til å endre disse 
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interessene. Professor i rettsvitenskap, Lawrence Lessig sammenlikner personvernet med 

opphavsretten, og påpeker at forskjellen på de to tilfellene er at de interesser som beskyttes 

av opphavsrett er mektige og velorganiserte, mens de interesser som beskyttes av personvern 

er diffuse og uorganiserte. Disse forskjellene, mener Lessig, forklarer at vi har sett mye 

regulering og teknologiske løsninger som beskytter opphavsrett, mens personvernet i mye 

mindre grad har blitt tatt tak i (Lessig, 2006, s. 201). 

 

Interesseteorien gir en viss innsikt i hvilke verdier som ivaretas gjennom personvernet: 

Interessen i å selv kunne bestemme over tilgangen til opplysninger om egen person, beskytter 

verdier som kan gjenkjennes fra Altman og Westins teorier jeg var inne på innledningsvis –  

autonomi, integritet og individualitet. Innsyn og kunnskap er en nødvendig forutsetning for å 

kunne ta avgjørelser. Kontroll, makt og utnyttelse som særlig myndigheter, og i noen grad 

private aktører kan utøve over individer, begrenses også gjennom personvernet. Dette handler 

i større grad om samfunnsmessige begrunnelser for personvern, som likestilling og 

demokrati.  

 

6.3 Hvordan reguleres personvernet? 
Juristene Warren og Brandeis’ artikkel The right to privacy”, publisert i Harvard Law 

Review i 1890, har hatt stor betydning for både amerikansk og internasjonal lovgivning, og 

blir ofte referert til som et nøkkelverk i personvernsammenheng. Warren og Brandeis mente 

at utviklingen i kommunikasjonsteknologien på den tiden truet et behov for ensomhet og 

tilbaketrekking. Retten til privatliv kom som en forlengelse av en lovbeskyttelse som allerede 

fantes av individets eiendom, som videre hadde blitt utvidet til beskyttelse også av individets 

mer immaterielle sider, slik som det spirituelle, det emosjonelle og det sanselige.  

Retten til et privatliv er grunnlovsfestet i Norge, og inngår også i verdenserklæringen om 

menneskerettighetene (1948) artikkel 12, samt FN-konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter (SP) (1966), art. 17. Mest relevant for norsk lovgivning har vært Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen (EMK) av 1950, som i artikkel 8 sier at «enhver har rett til 

respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse». Disse utgjør det 

viktigste formelle normative grunnlaget for regler om personopplysningsvern, ifølge 

(Schartum & Bygrave, 2016, s. 89). Av størst praktisk betydning for utforming av regler er 

ifølge Schartum og Bygrave instrumenter utarbeidet av EU, Europarådet og Organisasjonen 

for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Viktigst her er ifølge Schartum og Bygrave 
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Europarådets konvensjon av 1981 om personvern i forbindelse med elektronisk 

databehandling av personopplysninger, OECDs retningslinjer av 1980 for beskyttelse og 

utveksling av personopplysninger over landegrenser og EUs direktiv av 1995 om beskyttelse 

av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysning og om fri utveksling 

av personopplysninger. (2016, s. 90).  

Schartum og Bygrave påpeker at det er verdt å merke seg at den internasjonale politikken på 

området har i betydelig grad blitt uformet og drevet frem av relativt få menn med ekspertise 

og innflytelse på feltet. Av disse lister de opp juristene Michael Kirby, Jan Freese, Alan 

Westin, Spiros Simitis, Stefano Rodotà og Helge Seip (2016, s. 111).  

 

Personopplysningsloven, som ble vedtatt i 2000, er i samsvar med EUs personverndirektiv av 

1995. Denne gjelder behandling av personopplysninger, og er mest relevant for denne 

oppgavens tematikk. Formålet med loven er å ”beskytte den enkelte mot at personvernet blir 

krenket gjennom behandling av personopplysninger" (§1 første ledd). I tillegg skal loven 

”bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 

personvernhensyn herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig 

kvalitet på personopplysninger” (§1 annet ledd). Formålsbestemmelsen skal være 

retningsgivende for fortolkning av loven, og er viktig fordi, som Schartum og Bygrave 

påpeker, mange bestemmelser i loven er ”vagt og skjønnsmessig formulert” (2016, s. 130). 

Personopplysninger blir definert som ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 

enkeltperson” (Datatilsynet, 2015a, s. 26). På nett vil det si at informasjonen som samles inn 

må kunne knyttes til en identifiserbar enkeltperson for å kunne kalles personopplysninger. 

Dersom det finnes en mulighet for å gjøre denne tilknytningen, uavhengig av om denne 

tilknytningen gjøres eller ikke, innbefattes innsamlingen av personopplysningsloven.  

 

Fra mai 2018 vil EU-direktivet om personvern bli avløst av en EU-forordning om personvern 

(Regjeringen, 2017). Forordninger skiller seg fra direktiv ved at de gjelder direkte, og 

erstatter nasjonale bestemmelser. Argumentet for en forordning fremfor direktiv er å unngå 

problemene som oppstår for internasjonale selskaper som må forholde seg til ulik lovgivning 

(Schartum & Bygrave, 2016). Dermed vil personopplysningsloven og andre lover som er i 

strid med forordningen ikke lenger gjelde. Jeg har av tidsmessige årsaker ikke satt meg inn i 

forordningens bestemmelser, men nøyer meg her med å påpeke at det vil ifølge Datatilsynet 
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(Datatilsynet, 2017a) stilles strengere krav til informasjon om behandling av 

personvernopplysninger.  

 

6.3.1 Individets valg – og ansvar 
Det påpekes av flere at den europeiske reguleringen har gått i retning av større vekt på 

individets mulighet til å ta egne avgjørelser (Zuiderveen Borgesius, 2014). Ifølge Schartum 

og Bygrave la personregisterloven, forgjengeren til personopplysningsloven, opp til større 

grad av generelle avveininger enn i dag, der det legges opp til at den enkelte skal ivareta sitt 

personvern gjennom individuelle avveininger, slik som å avgi samtykke (2016). Innenfor 

denne metoden er også ”dulting” (nudging) et eksempel, der framing og tilrettelegging skal 

dytte den enkelte i retning av å ta bestemte valg (Sunstein, 2014). 
 

Valget som hviler på individet, teoretiseres av Beck og Beck-Gernsheim (2002) som en 

tendens i vest-Europeiske velferdssamfunn – Individualization thesis beskriver hvordan det 

siden begynnelsen av 2000-tallet har skjedd en ”outsourcing” av institusjoner, der funksjoner 

og aktiviteter som tidligere var tilordnet statlige institusjoner og velferdsstaten, nå er overlatt 

til internasjonale institusjoner, og til individet (Beck, 2007). Teorien om individualisering 

inngår i Becks teori om risikosamfunnet (Beck, 1992), som er godt kjent og omdiskutert i 

sosiologien (Staksrud, 2013). Individet er ikke bare fri til å velge selv, hun er tvunget til å 

velge selv. Mens valgmuligheter blir flere, og nødvendigheten av å velge mellom disse blir 

større, er individet i større grad nødt til å ta aktive valg, og dermed også selv ta ansvar for 

konsekvensene av dette valget (Beck & Beck-Gernsheim, 2002).  

 

Elisabeth Staksrud viser, med utgangspunkt i Becks teori om individualiseringssamfunnet, at 

regulering, som tidligere ble sikret av statlige organisasjoner, i løpet av de siste 30 årene blitt 

outsourcet til enten internasjonal regulering, til industrien eller til individet (Staksrud, 2013). 

I Europakommisjonen ser Staksrud at selvregulering er et gjennomgående prinsipp, slik at de 

støtter og legger opp til at industrien selv regulerer. Hun viser dessuten at den regulering som 

fortsatt gjøres av statlige institusjoner, har gått fra forbud, kontroll og sensur, mot rådgivning, 

anbefalinger og fokus på brukerens selvstendighet (Staksrud, 2013, s. 141-142). Individer har 

tilgang til råd og valgmuligheter, men til syvende og sist er de selv ansvarlige for det valget 

som tas. Staksrud problematiserer det ansvaret den enkelte får på sine skuldre ved å være fri 

til å velge selv: ”And therein lies the dilemma facing the modernised citizen: you are free to 
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choose, but you may not possess the ability [sic] make these choices” (Staksrud, 2013, s. 

163). 

 

Det er verdt å merke seg at det europeiske regelverket likevel har en mer ”paternalistisk” 

tilnærming enn i USA, der all innsamling og bruk av personlige data er tillatt med mindre en 

lov eksplisitt forbyr aktiviteten (Solove, 2013). Selv om vi går i retning av stadig mer 

tverrnasjonal enighet om reguleringsmekanismer, er det stadig uenigheter på tvers av land, og 

særlig skiller Europa og USA seg fra hverandre. I USA er skepsisen større mot lovregulering 

for næringslivets bruk av personopplysninger enn den er i Europa (Schartum & Bygrave, 

2016).  

 

6.3.2 Informert samtykke og hvordan tusener ga fra seg sjelen sin 
For å kunne samle inn personopplysninger, må behandlingsansvarlig ha rettslig grunnlag 

som defineres i personopplysningslovens §8. Det er fire ulike typer rettslig grunnlag: 

• Lovhjemmel: Dersom det er klart bestemt i loven at det kan samles 

personopplysninger. 

• Samtykke: Dersom det ikke foreligger lovhjemmel, så må det innhentes samtykke fra 

den som får sine opplysninger innhentet. Samtykke som rettslig grunnlag vil jeg 

komme nærmere tilbake til, som spesielt relevant for tematikken i min oppgave. 

• Når  det er ”nødvendig” ut i fra lovens §8a-f og §9 a-h.  

• Opplysninger som ”den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent” (§9 d).  

Det er tilstrekkelig å ha kun ett av disse fire rettslige grunnlagene for å kunne samle inn 

personopplysninger.  

 

Krav til samtykke er det klart vanligste og mest relevante rettslige grunnlaget for innsamling 

av personopplysninger i forbindelse med brukerstyrt annonsering (Zuiderveen Borgesius, 

2014). Dersom det ikke foreligger lovhjemmel for innhenting av personlige opplysninger, må 

det innhentes samtykke fra den det innhentes informasjon om. Det er slike samtykker vi gir 

når vi ofte må klikke på en ”godta”-knapp for å samtykke til en rekke betingelser for å bruke 

en nettjeneste, deriblant til innsamlingen og bruk av personlige data. Dette samtykket 

defineres ifølge personopplysningslovens §2, nr 7, som ”en frivillig, uttrykkelig og informert 

erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg 
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selv”. Hva som ligger i begrepene ”frivillig”, ”uttrykkelig” og ”informert” defineres ikke 

videre, men Datatilsynet og Schartum og Bygrave bidrar her: 

• I kravet til frivillighet ligger at det ikke skal være knyttet tvang eller sanksjoner til et 

samtykke (Datatilsynet, 2015a). Som jeg var inne på tidligere, kan det diskuteres i 

hvilken grad slike samtykker er frivillige eller ikke.  

• Uttrykkelighet handler om at samtykket må vises gjennom en aktiv handling fra den 

registrerte (Datatilsynet, 2015a). Det foreligger ifølge Schartum og Bygrave ingen 

formkrav til dette samtykket (Schartum & Bygrave, 2016) 

• At samtykket er informert handler om at den registrerte skal ha informasjon som klart 

viser hva samtykket omfatter (Datatilsynet, 2015a).  

 

Som jeg kommer nærmere inn på senere, leder denne typen selvregulering til spørsmål om 

hvorvidt det kan forventes at den enkelte skal ta slike informerte beslutninger. Flere har 

argumentert for at informert samtykke ikke er tilstrekkelig rettslig grunnlag for bruk av 

personopplysninger (Solove, 2013). Solove, en anerkjent og ofte sitert jusprofessor på 

personvernområdet, oppsummerer det han kaller kognitive problemer med slik 

selvregulering:  

(1) people do not read privacy policies; (2) if people read them, they do not understand 

them; (3) if people read and understand them, they often lack enough background 

knowledge to make an informed choice; and (4) if people read them, understand them, and 

can make an informed choice their choice might be skewed by various decisionmaking 

difficulties. (2013, s. 1888) 

Disse ”kognitive problemene” gir adferdsøkonomien god innsikt i, og vil bli gjort rede for i 

kapittelet om individperspektivet. 

 

Brukervilkårene er lange tekster med vanskelig språk i juridiske termer. Forbrukerrådet 

demonstrerte dette i 2016 da de i forbindelse med kampanjen #Appfail leste gjennom 

brukervilkårene for alle appene på en gjennomsnittnordmanns telefon med 33 apper. Det tok 

31 timer og 49 minutter. Dessuten er det de færreste som i det hele tatt leser dem. Et tullete, 

men likevel illustrerende eksempel på nettshoppernes interesse for å lese brukervilkår, er 

historien om spillforhandleren Gamestation som 1.april hadde fått 7500 netthandlere til å gi 

fra seg sjelen sin. Forhandleren la til dette punktet på kontrakten mellom seg og 

netthandlerne:  
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”By placing an order via this Web site [...] you agree to grant Us a non 
transferable option to claim, for now and for ever more, your immortal soul. 
Should We wish to exercise this option, you agree to surrender your immortal 
soul, and any claim you may have on it, within 5 (five) working days of receiving 
written notification from gamesation.co.uk or one of its duly authorised minions." 
(Smith, 2010) 

 

Selv om det var mulig å huke av en boks dersom man ikke ønsket å gi fra seg sjelen sin, anslo 

Gamestation at 88 prosent av netthandlerne ikke huket av denne, og slik ga fra seg retten på 

egen sjel. Informert samtykke gjør det med andre ord mulig for den enkelte å regulere eget 

personvern, men det gjør det også komplisert og vanskelig.  

 

6.3.3 Teknologien som reguleringsmekanisme 
Jussprofessor Lawrence Lessig er med på kritikken av samtykke som rettslig grunnlag. Hans 

perspektiv er rettet mot hvordan teknologien i seg selv kan fungere som en reguleringsmekanisme. 

Han mener at de egenskapene teknologiene innehar, påvirker i hvilken grad privatlivet ivaretas 

(Lessig, 2006, s. 201). For eksempel, har teknologien de siste årene gjort det billigere og enklere både 

å overvåke og søke informasjon om menneskers liv og adferd. Han peker ut fire mekanismer som 

bidrar til å regulere Internett: lover, marked, normer og arkitektur. Med arkitektur mener han måten 

Internett er formet av koder, for dermed å legge muligheter og begrensninger for mennesker. ”Code 

is never found; it is only ever made, and only ever made by us”, skriver Lessig (2006, s. 6), og 

påpeker altså at det finnes ingen ”naturlov” for teknologi, den formes av mennesker. Dette synet står i 

motsetning til tidlig 90-talls oppfatninger om at Internett var fritt fra statlig kontroll, noe som av 

natur ikke kunne reguleres. Lessig mener at Internett tvert i mot muliggjør kontroll, og at det skjer 

gjennom koder. Lessig sammenlikner disse med en usynlig hånd:  

”This invisible hand, pished by government and by commerce, is constructing an 
architecture that will perfect control and make highly efficient regulation possible. The 
struggle in that world will not be government’s. It will be to assure that essential liberties 
are preserved in this environment of perfect control”.  
(Lessig 2006, s. 4). 

 

Lessig argumenterer for at dagens amerikanske lovbeskyttelse av privatlivet hviler på et for 

dårlig begrunnet grunnlag, med referanse til Cass Sunstein Sunstein (1996) som argumenterer 

for det samme. Teknologiutviklingen har gitt en ny kontekst til personvernet som ikke var der 

da grunnlaget for dagens lovgivning ble lagt. Dette har ført til at for å bestemme om en 

hendelse bryter med loven eller ikke, må vi først bestemme oss for hva slags verdigrunnlag 

loven skal bygge på. Som eksempel argumenterer Lessig for at digital overvåkning kan 
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foregå på en mer usynlig og mindre påtrengende måte enn det overvåkning kunne før 

teknologien tillot dette. En kan, på den ene siden, forstå personvernlovgivningen som en 

beskyttelse mot det ubehaget som innsamling av personlige data innebærer. I så fall kan det 

argumenteres for at digital overvåkning foregår usynlig og dermed ikke skaper noe ubehag 

eller inngripen i privatsfæren til den som utsettes for et søk. Men, en kan på den andre siden 

forstå loven som en beskyttelse av en verdighet, og at et slikt søk er et overtramp av den 

enkeltes verdighet. Et tredje perspektiv, representert for eksempel av William Stuntz (Stuntz, 

1995), ser privatlivbeskyttelsen som en måte å begrense statens reguleringsmakt, ved at noen 

former for regulering blir for vanskelige å gjennomføre fordi det er for vanskelig å samle inn 

den informasjonen som trengs. Lessig påpeker at da USAs fjerde grunnlovstillegg trådte i 

kraft, ble man sjelden utsatt for disse ulike måtene å forstå lovgivningen på, fordi å trå over 

grensen for noens verdighet utgjorde som oftest samtidig å gjøre et ubehagelig inngripen i 

vedkommens privatliv. Disse skillene ser vi tydeligere etter at den digitale teknologien gjorde 

”komfortabel” overvåkning mulig.  

 

6.4 Oppsummering av det juridiske perspektivet 
Det er viktig å merke seg at juridisk teori og rettspraksis er to ulike ting. Jeg har valgt å legge 

vekt på teori av et ønske om å komme nærmere begrunnelser og verdier som ligger til grunn 

for rettslig regulering av personvernet. Det viste seg å ikke være så svart på hvitt som jeg 

forventet. Jeg oppsummerer hovedmomenter for det juridiske perspektivet:  

 

Innenfor det juridiske perspektivet er det, i likhet med andre perspektiver, ingen entydig 

definisjon av personvern, hverken av begrepet eller konseptet. Hva personvernet skal 

beskytte, og hvorfor, er ikke enkelt definert. Det er et kontekstavhengig, foranderlig konsept 

som, særlig på grunn av rask teknologiutvikling, må utvikles for å være relevant for den tiden 

det brukes i. Samtidig er det sårbart for påvirkning og forandring. Personverninteresser 

konkurrerer med andre interesser som beskytter mektigere krefter, noe som kan bidra til 

raskere utvikling i beskyttelse av de konkurrerende interessene enn av personverninteressene, 

som for eksempel beskyttelse mot terror og kriminalitet, eller bruken av personlige data til 

kommersielle formål. 
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Det må derfor også debatteres i offentligheten. Her er det en utfordring at det er komplekst, at 

folk sine meninger er lett påvirkelige og at, som Bygrave påpeker, definisjoner av privatliv 

og personvern vil delvis påvirkes av folkeopinionen, samtidig som den generelle sosiale 

organiseringen i et samfunn legger føringer for i hvilken grad en faktisk kan kontrollere 

flyten av egne personopplysninger. Det er dermed grunn til å være oppmerksom på hvilke 

interesser som dominerer utviklingen av personvernbegrepet.�

 

Interesseteorien gir en viss innsikt i hvilke verdier som ivaretas gjennom personvernet: Her 

kan en trekke paralleller mellom Altman og Westins teorier og rettssystemet –  autonomi, 

integritet og individualitet er sentrale verdier fra et individperspektiv. Men også 

samfunnsmessige verdier av personvern, som likestilling og demokrati gis uttrykk for. 

Det legges større vekt enn før på individets mulighet til å ta egne valg. Informert samtykke 

fungerer som rettslig grunnlag for de fleste tilfeller av nettaktørers innsamling og bruk av 

personlige data. Samtykket sikrer at interesser som frivillighet, innsikt og kunnskap og 

opplysnings- og behandlingskvalitet. Et åpenbart problem med informert samtykke som 

reguleringsmetode er at folk ikke leser brukervilkår. Det er urealistisk at en nettbruker skal 

lese og forstå alle vilkår som støtes på ved normal nett- og mobilbruk. Dessuten viser denne 

formen for regulering en tung vekt på et individperspektiv.   

 

Tanken om at teknologien fungerer som reguleringsmekanisme åpner for synet på at 

kommersielle nettaktører i stor grad regulerer personvernet ved at måten nettplattformer 

kodes og utformes muliggjør sporing av individer. Samtidig gjør teknologien at overvåkning 

kan foregå på en mindre ubehagelig måte over nett enn den kunne fysisk.  
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7 Et samfunnsperspektiv 
Den dominerende forståelsen av privatliv har tatt utgangspunkt i individets rett og behov, og 

forskning innenfor dette vil bli gjennomgått i neste kapittel. Men beskyttelsen av individets 

privatliv kan samtidig ses som nødvendig for et velfungerende samfunn (Solove, 2013). En 

har tradisjonelt påpekt et spenningsforhold mellom retten til privatliv på den ene siden, og 

ytringsfrihet og pressefrihet på den andre. Konflikten oppstår når det må gjøres en avveiing 

mellom et åpenhetsideal og en respekt for den enkeltes privatsfære. En annen, stadig mer 

aktuell konflikt er mellom privatlivbeskyttelse og samfunnsbeskyttelse, som åpner for 

spørsmål om hvor langt vi kan gå med overvåkning for å beskytte mot kriminalitet og terror. 

Men selv om retten til et privatliv kan ses på som en trussel mot samfunnsinteresser, ses den 

også på som en forutsetning for et velfungerende samfunn. Teorier innenfor dette 

perspektivet på privatliv, som relativt nylig har fått teoretisk oppmerksomhet (Minkkinen, 

2015), skal jeg ta for meg i dette kapittelet.  

 

Den tyske juristen Spiros Simitis beskrev i 1987 privatliv som «a constitutive element of a 

democratic society» (Simitis, 1987, s. 732), og flere etter ham har påpekt hvordan den 

enkeltes mulighet til å vise deler og skjule andre deler av seg selv er grunnleggende for 

hvordan vi er sosiale (Roessler & Mokrosinska, 2013), og for hvordan samfunnet som helhet 

fungerer (Regan, 1995; Solove, 2008). Mange av teoriene jeg skal komme inn på her, har en 

kritisk tilnærming til nettaktørers innsamling av personlige data. Privatliv ses her i 

sammenheng med samfunnsstrukturer og maktforhold. Blant de som i dag fra et 

samfunnsperspektiv kritiserer big data-optimismen og nettaktørers bruk av personlige data, 

refereres det blant annet til teorier som Michel Foucaults om panoptisk overvåkning  og 

disiplinsamfunn (Foucault, 1977), til David Lyon (1994) om overvåkningssamfunnet, Oscar 

Gandy (1993) om sosial sortering, og til Gilles Deleuze (1992) om kontrollsamfunnet. 

 

7.1 Privatliv i sosiale roller 
Roessler og Mokrosinska (2013) som tilhører en filosofisk fagtradisjon, bygger på et 

sosiologisk perspektiv om sosiale roller i en artikkel om en sosial dimensjon av privatliv. Her 

utvider de den liberalistiske forståelsen av privatliv som en beskyttelse av individets 

autonomi, til også å være essensielt for måten vi bygger sosiale relasjoner, og dermed for et 

samfunn. De bygger på teori om at sosiale roller og praksiser skaper et rammeverk der 
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personlig autonomi har betydning. De ser privatlivet som helt essensielt for den form for 

sosialitet vi kjenner i vårt samfunn: ”one cannot commit oneself to participating in different 

social relationships and at the same time systematically ignore the norms of privacy that 

define them” (2013, s. 779). 

 

7.1 Overvåkning og sosiale medier 
Bruken av personlige data til å kategorisere mennesker inn i salgbare grupper blir fra et 

kritisk perspektiv omtalt som ”overvåkningsøkonomien” (Andrejevic, 2014; Lindh & Nolin, 

2016). Michel Foucaults syn på overvåkning som en form for disiplinær makt inngår som en 

av de mest kjente negative definisjoner av overvåkning (Fuchs, 2011). Foucault skriver at en 

person som blir overvåket ”...is seen, but he does not see; he is the object of information, 

never a subject in communication” (1977, her sitert i Fuchs, 2011, s. 136). Foucaults 

”panoptikon”, der den overvåkede vet at hun blir sett, men ikke når, eller av hvem, og 

dermed disiplinerer seg selv til enhver tid, er mye brukt i teorier om overvåkning på internett 

(Best, 2010). Nettbrukeres bevissthet om, eller usikkerhet rundt innsamling og bruk av 

personlige data kan i så måte være et ytringsfrihetsproblem, dersom en unnlater å gjøre visse 

søk eller ytringer basert på en frykt for hvordan informasjonen kan bli brukt. Fra dette 

perspektivet kan personvernet være en forutsetning for ytringsfriheten, ikke et hinder for den.  

 

Fuchs og Trottier (2015) presenterer et teoretisk rammeverk for å forstå overvåkning i sosiale 

medier, med utgangspunkt i Habermas’ forståelse av det moderne samfunn: Her besitter vi 

ulike roller i ulike sfærer (venn, mor, ansatt, leder etc.), og innenfor de ulike rollene forventes 

vi å oppføre oss etter bestemte normer. Den private sfæren inngår i den kulturelle sfæren, 

eller det Habermas (og flere) kaller ”lifeworld”, eller livsverden. I denne sfæren skapes 

mening ved at ytringer møtes, brytes mot hverandre, forhandles med og enes om (Fuchs & 

Trottier, 2015). Det moderne samfunn preges ifølge Habermas av en fragmentering sfærer og 

roller, og ifølge Fuchs & Trottier (2015) av maktrelasjoner (arbeidsgiver – ansatt, statlig 

byråkrati – borger, etc.). Ved bruk av sosiale medier, som Facebook, blandes de ulike rollene 

og sfærene og lagres i én enkelt profil, argumenteres det for i Fuchs og Trottier (2015). 

Overvåkning på sosiale medier betyr altså overvåkning av konvergerende roller, aktiviteter 

og sfærer. Dette viser hvordan det at en statlig aktør potensielt får tilgang på disse data bidrar 

til en oppløsning av skillet mellom sosial, kommersiell og statlig sfære. Dermed kan 

kommersielle aktørers innsamling av forbrukeres data bli til et demokratisk problem. Fuchs 



	52	

(2015) trekker frem hvordan sosiale medier legger til rette for økt politiovervåkning, og 

dermed for en økt tilstedeværelse av politi i menneskers hverdagsliv. Denne overvåkningen, 

som Fuchs og Trottier (2015) mener har  tiltatt i kjølvannet av terrorangrepet i USA 11. 

september, åpner for en tankegang om at alle er skyldige til det motsatte er bevist. 

Diskriminerte grupper står i fare for å bli mer diskriminert i et slikt system, argumenterer 

Fuchs og Trottier (2015) for. Linken mellom private nettaktører og myndigheter styrker mitt 

argument om at Schartum og Bygrave i større grad bør anse private aktørers 

uforholdsmessige kontroll som en personverntrussel. �

Fuchs og Trottier påpeker viktigheten av at maktrelasjoner utfordres gjennom motstand, for å 

unngå å gå i retning av totalitære overvåkingssamfunn (2015).  

 

7.1 Big data 
Big data-begrepet brukes gjerne om hvordan store mengder data kan kombineres og  

analyseres og dermed gi innsikter om mønstre og korrelasjoner (Andrejevic, 2014; boyd & 

Crawford, 2011). Big data gir store muligheter for å tilegne oss kvantitative data som vi ikke 

kunne ha fått tidligere som kan brukes blant annet i markedsføring og forskning men denne 

big data-optimismen kritiseres også for å neglisjere andre typer kunnskap, og for å 

overvurdere ”sannheten” en kan oppnå gjennom dataanalyse. Mark Andrejevic (2014) er 

blant kritikerne, for ham er big data en måte å skape og forsterke langvarige eller nye sosiale 

ulikheter. Andrejevic påpeker potensiell bias i dataanalyse: ”Patterns may emerge from the 

data, but their relevance or usefulness depends heavily on the questions they address, which 

in turn depend on who is asking” (Andrejevic, 2014, s. 1679). Big data prioriterer korrelasjon 

og prediksjon fremfor forklaring og forståelse og undergraver dermed digitale mediers 

demokratiske potensiale, mener Andrejevic (2014, s. 1675). Boyd og Crawford (2012) 

advarer også mot en tro på objektivitet ved kvantifiserbare data om menneskelig adferd. ”In 

reality, working with Big Data is still subjective”, skriver de (2012, s. 667). De kritiserer 

imidlertid utopiske og dystopiske ideer om big data og argumenterer for et mer nyansert syn. 

 

Andrejevic (2014) argumenterer for at det oppstår et ”big data-skille”: Big data-analyser 

krever tilgang på dyr teknologi, programvare og ekspertise, og dermed oppstår et skille 

mellom de som har denne muligheten og de som ikke har det, og at de få med denne 

tilgangen får uforholdsmessig stor kontroll og mulighet for beslutningstaking på vegne av 



	 53	

folk som ikke har mulighet for å få innsikt i prosessen (Andrejevic, 2014, s. 1676). Dette 

skillet gjelder også mellom private aktører og deres brukere. 

7.2 Sosial sortering 
”Facebook is a panoptic sorting machine”, skriver Christian Fuchs, med referanse til Oscar 

Gandy (1993). Gandy skrev i 1993 om ”panoptisk sortering”, som et diskriminerende makt- 

og overvåkingssystem som identifiserer, klassifiserer og vurderer individer inn i kategorier 

og klasser. Gandy, med blikk på moderne byråkratisk rasjonalitet, påpekte at de med makt til 

å ta beslutninger på vegne av de ”sorterte”, tok ikke disse beslutningene på grunnlag av hvem 

eller hva folk var, men av prediksjoner om hva de kom til å gjøre.  

 

John Cheney-Lippold omtaler ikke selv ”privacy” direkte i sin tekst ”Algorithmic identities” 

(2011), men siteres av andre som skriver om personvern, og er relevant i sammenheng med 

personvern fra et samfunnsperspektiv. Han ser på hvordan koding og algoritmer brukes for å 

skape ”algorithmic identities” – kategorisering av mennesker basert på hvilke aktiviteter de 

foretar seg på nett: Innen markedsføring er disse kategoriene skapt på grunnlag av en 

markedskapitalistisk logikk.  

 

For eksempel kan kjønn beregnes ut fra interesser. Dermed kan kjønnskategorien, og andre 

kategorier som et individ er blitt plassert i, brukes for å bestemme hvilket innhold dette 

individet skal eksponeres for. Slik informasjon kan også inngå i beslutningsprosesser, for 

eksempel i forsikringsbransjen. Cheney-Lippold refererer til Foucaults tenkning rundt 

biopolitikk og –makt (Foucault, 1977), og påpeker hvordan kodene fungerer som 

kontrollmekanisme. Han problematiserer at den kontroll som utøves opererer på et nivå 

utenfor det som angår liberal individualisme, og at det enkelte individ ikke direkte vil 

oppleve hvordan algoritmene fungerer som kontrollmekanisme, på det kategoriske planet. 

Hvis vi skal forstå beskyttelsen av privatliv som middel i å unngå uforholdsmessig kontroll er 

Cheney-Lippolds argument interessant, og viser at den enkelte vanskelig kan forestille seg 

eller gjøre noe med den form for kontroll som Cheney-Lippold problematiserer her på et 

samfunnsnivå. Kirsty Best (2010) forsøker å illustrere et liknende poeng empirisk. 

 

7.3 Kontrollsamfunnet 

Kirsty Best (2010) forsøker å knytte teori til empiri på dette feltet. Hun tar utgangspunkt i 
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personvernparadokset og studerer forskjellen på akademisk tilnærming til overvåkning versus 

nettbrukeres oppfatninger. Dette gjør hun ved å sammenlikne Deleuzes ofte brukte teori om 

kontrollsamfunn (Deleuze, 1992), med nettbrukernes oppfatninger av farer forbundet med 

overvåkning. Deleuze bygger videre på Foucaults idé om et disiplinsamfunn (Foucault, 1977, 

2012),  og mener vi videre har blitt et kontrollsamfunn. Forskjellen er at der vi tidligere 

hadde institusjoner, som hadde en disiplinerende funksjon, har disse blitt oppløst og 

overvåkningen har fått en mer spredt karakter (Best, 2010). Fra et deleuziansk perspektiv 

forstår man ikke de sirkulerende data fra nettbrukere som kvantifiserte representasjoner av 

den enkelte nettbrukeren, man ser heller på disse som simuleringer, noe som stadig endrer 

seg basert på varierende input, noe som formerer seg, kopieres, spres. Denne flyten av 

informasjon hindrer mulighet for etterprøvbarhet. Potensielt kan de være motsigelser. 

Williams (2005) Williams (2005)ordlegger seg mer konkret:  

What starts as particular information about specific people – our selves – can be 
separated from us and recombined in new ways outside of our control. 
Such ”recombinations” are based on the criteria deemed salient by those with 
access to the information, be they government officials or corporate marketeers 
(her sitert i Best, 2010, s. 11).  

Basert på disse innsamlede data gjøres prediktive analyser om for eksempel villighet til å 

kjøpe et produkt eller risiko ved å ta opp lån. Det som påpekes fra Deleuzes perspektiv er at 

disse prediksjonene, som igjen påvirker menneskene som aggregerte informasjonen, ikke 

baseres på virkelige mennesker, men på simulasjoner. 

 

Det Best fant da hun gjorde intervju med nettbrukere, var en annen oppfatning av 

overvåkning enn hva som legges vekt på i teorier om kontrollsamfunnet. Deltakernes svar 

vitnet tvert imot om et syn på innsamlingen som en transparent prosess, der data er 

etterprøvbare og kan spores tilbake til en enkelt hendelse, og der feil kan rettes opp. Synet om 

at overvåkning er greit for de som har ingenting å skjule, eksemplifiserer synet på at 

overvåkningen kun rammer kriminelle, i motsetning til det deleuzianske synet om at hele 

befolkninger blir rammet og påvirket av masseovervåkning på internett.   

 

7.4 Kapitalistismekritikk 
Christian Fuchs tar utgangspunkt i Karl Marx’ kapitalismekritikk og argumenterer for at 

nettaktørenes markedslogikk dominerer sosiale medier og Internett, og at Internett 

hovedsakelig er kapitalistisk. I Fuchs’ øyne er ikke sosiale medier en offentlig sfære eller et 
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demokratisk rom, de er tvert imot kolonisert av selskaper som dominerer oppmerksomhet og 

synlighet (Fuchs, 2014, s. 102). Jeg mener de er begge deler, men at den markedsdrevne 

delen av nettplattformer ofte er lite synlig for brukeren. Personvern, eller privatliv, ses fra et 

forretningsperspektiv gjerne som et hinder for profitt, og å ivareta kunders personvern er 

nødvendig for forretningens omdømme. Denne motsetningen kan komme til uttrykk i 

hvordan nettaktørene velger å vise noen deler, og skjule andre deler ved sin virksomhet. 

Lindh og Nolin (2016) viser nettopp dette i sin studie av Googles brukervilkår: 

 

Lindh og Nolin (2016) ved Högskolan i Borås studerte Google Apps for Education (GAFE), 

en gratis skytjeneste som brukes blant annet blant svenske skoler. Ved å gjøre en retorisk 

analyse av alle Googles regelverk og vilkår, mener de at Google skjuler sin forretningsmodell 

utad ved hjelp av retorikk. Ved å gjøre et implisitt skille mellom ”your data” og ”information 

we collect”, kan de bruke ”your data” som grunnlag for ”hands off”-retorikk, altså i 

sammenhenger de bekrefter etisk behandling av data som Google ikke bruker. På den andre 

siden refereres det til ”information we collect”, som er data om aktiviteten til brukerne, som 

derimot inngår i Googles forretningsmodell og brukes til å lage profiler til annonsering 

(Lindh & Nolin, 2016). På denne måten er det mulig å opprettholde et ansikt utad som ikke 

skremmer vekk kundene, samtidig som bruken av personlige data foregår så skjult som 

mulig. Denne studien synliggjør et skille som finnes mellom nettbrukeres opplevelse av en 

tjeneste på den ene siden, og tjenestens markedsstrategi på den andre. Nettaktører som 

Google og Facebooks forretningsmodeller er basert nettopp på at brukere skal generere 

personlige data, men med for stor åpenhet om forretningsmodellene kan de risikere å miste 

brukere, og dermed profitt. Denne interessen i å skjule deler av sin virksomhet med bruk av 

personlige data, bidrar til å forklare personvernparadokset. Forretningsmodellen legger opp 

til at nettbrukere skal generere mest mulig data om seg selv, mens de ikke må vite for mye 

om bruken av data til å slutte å bruke tjenesten. Manglende transparens gjør det vanskelig 

eller umulig for nettbrukeren å orientere seg eller forholde seg til hvordan data blir brukt.  

 

7.5 Oppsummering av samfunnsperspektivet 
Teoriene jeg har sett på her, utvider personvernproblematikken til å omhandle samfunnet som 

helhet. Dette gjør de med utgangspunkt i filosofiske og sosiologiske perspektiver. Mange av 

disse teoriene ser innsamling av personlige data i sammenheng med spørsmål om makt og 

kontroll. Ut i fra disse perspektivene blir det argumentert for at privatliv er en betingelse for 
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den type samfunn vi har i dag. Dette perspektivet har tung vekt på teori, men i mindre grad 

empiri som støtter teoriene. Det er med andre ord behov for å supplere teoriene med 

forskning som bidrar med empirisk bevis for samfunnsmessige konsekvenser av innsamling 

av personlige data.  

 

Kirsty Best dokumenterer et sprik mellom et teoretisk perspektiv på nettovervåkning, og 

nettbrukernes oppfatning av det samme, og foreslår at abstrakte, komplekse prosesser som 

inngår i et informasjonstett samfunn ikke blir oppfattet av nettbrukerne. Nettbrukerne ser 

tydeligere det konkrete, som umiddelbare gevinster ved å være deltakende, og tar 

beslutninger basert på dette. Dette bidrar som en av forklaringene på personvernparadokset. 

 

Roessler og Mokrosinska (2013) bruker sosiologiske teorier for å forklare hvordan privatliv 

inngår som en del av det å være sosial, og dermed også som borger i et demokratisk samfunn.  

 

Både Fuchs og Trottier (2015) og Best (2010) påpeker oppløste institusjoner og sfærer og 

konvergens som karakteristikker for dagens samfunn med sosiale medier. Fuchs og Trottier 

argumenterer for sammenhengen mellom kommersiell og statlig overvåkning, og faren for å 

få et totatlitært overvåkningssamfunn dersom motstand ikke utøves. Begge trekker frem at 

kompleksiteten i datainnsamling står i kontrast til brukernes kunnskapsnivå. De kommersielle 

interessene som ligger bak en nettjeneste står i direkte motsetning til interessen den enkelte 

kan ha i å unngå innsamling av personlige data, slik Lindh og Nolin (2016) sin studie av 

Googles brukervilkår viser. Dette resulterer i lite transparente løsninger der brukeren får 

minst mulig innsikt i hvordan data brukes om dem.  

 

Måten slik data brukes på for å oppnå kunnskap og ta beslutninger er videre gjenstand for 

kritikk. Andrejevic (2014) og boyd og Crawford (2012) at optimismen for mulighetene bak 

big data-analyse viser en for stor tro på data som kilde til sannhet og undervurderer verdien i 

andre perspektiver på kunnskap, som kvalitative, normative og etiske. 
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8 Individperspektiv  
Fra dette perspektivet ser en på oppførsel og holdninger hos folk når det kommer til privatliv 

og personvern på nett, og et sentralt spørsmål er hvordan og i hvilken grad individet er i stand 

til å forholde seg til, og ta ansvar for sitt eget personvern. Hvilke faktorer er det som påvirker 

valg om enten å dele, eller å holde tilbake personlig informasjon i ulike situasjoner? Hvilke 

metoder bruker folk for å beskytte sitt privatliv? Svar på disse spørsmålene gir grunnlag for 

avgjørelser om hvordan og i hvilken grad regelverk bør utformes. I empirien er 

spørreundersøkelsen den hyppigst brukte metoden, og Facebook-bruk er en svært vanlig case. 

De aller fleste studiene ser konkret på hva slags informasjon som deles på Facebook, og 

hvilke innstillinger for personvern som er tatt i bruk. Studiene som presenteres er 

gjennomført mellom 2005 og 2016, og mye har forandret seg i løpet av disse årene. Facebook 

startet i 2004 som et nettverk for Harvard-studenter, ble deretter åpent for flere 

utdanningsinstitusjoner (også ansatte), før det i september 2006 åpnet for alle. 

Personverninnstillingene har gjennom årene gått fra enkle til mer komplekse. Særlig i de 

tidligste studiene (fra 2006) er det ungdommer som studeres fordi det stort sett var 

ungdommer som brukte Facebook og andre sosiale medier. Det finnes klart flest amerikanske 

studier på dette området, og dette reflekteres i min gjennomgang. Kvantitative 

spørreundersøkelser er den klart vanligste metoden, mens noen studier har også gjort intervju. 

Observasjon har også vært brukt, ved å se på deleaktivitet og personverninnstillinger i sosiale 

medier. 

 

Jeg vil først oppsummere hovedtrekk ved funnene innenfor dette perspektivet, før jeg trekker 

frem eksempler fra det empiriske grunnlaget for disse.  

 

Forskningen innenfor dette området viser at personvernholdninger er svært kontekstuelt 

påvirkelige. Den viser også at økt bruk fører til økt kompetanse og dermed større grad av 

privatlivbeskyttelse. Et gjennomgående tema i dette perspektivet er misforholdet mellom 

holdninger og adferd: Mens gjentatte spørreundersøkelser viser at folk hevder å ønske å 

beskytte sitt privatliv, gir studier av faktisk adferd det motsatte bildet, der folk i stor grad 

deler privat informasjon. Misforholdet er påpekt av mange, og er en av spørsmålene som 

forsøkes å besvares innenfor dette perspektivet. Et siste funn jeg vil trekke frem er at 

tilrettelegging i form av informasjon og synliggjøring av personvernhensyn fører til at 
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nettbrukere i større grad tar valg som beskytter privatliv. Jeg vil her gå gjennom empiri som 

viser disse funnene.  

 

8.1 Personvernparadokset 
«Personvernparadokset» har blitt et sentralt og mye brukt begrep innenfor studier om 

personvernholdninger: Det dreier seg om et misforhold mellom personers holdninger til 

privatliv og deres faktiske oppførsel. Dette har tidlig blitt dokumentert og bekreftet gjentatte 

ganger av ulike forskere (Acquisti, Brandimarte, & Loewenstein, 2015; Acquisti & Gross, 

2006; Barnes, 2006; Spiekermann, Grossklags, & Berendt, 2001). Studiene viser at svar om 

personvernholdninger på spørreundersøkelser korresponderer dårlig med resultater fra 

eksperimenter, observasjon og kvalitative intervjuer.  

 

Det var Susan Barnes (2006) som først brukte begrepet ”privacy paradox” i en 

forskningsartikkel, og i mange artikler som bruker begrepet refereres det til henne. I 

motsetning til de fleste artiklene som siterer henne på begrepet, bruker ikke Barnes det 

direkte om misforholdet mellom holdning og adferd, og det er for meg uklart hva hun 

refererer til som paradoksalt. Hun beskriver hvordan ungdommer ser ut til å ha en følelse av 

at det de deler på sosiale medier er privat, mens det i realiteten blir offentlig informasjon som 

benyttes til markedsføring. I sammendraget skriver hun:  

The posting of personal information by teens and students has consequences. This 
article will discuss the uproar over privacy issues in social networks by describing 
a privacy paradox; private versus public space; and, social networking privacy 
issues”. 

Her omtaler hun skillene mellom offentlig og privat rom ved bruk av sosiale medier. 

Senere skriver hun:  

Marketers, school officials, government agencies, and online predators can collect 
data about young people through online teenage diaries. Herein lies the privacy 
paradox. Adults are concerned about invasion of privacy, while teens freely give 
up personal information. This occurs because often teens are not aware of the 
public nature of the Internet” 
  

Her ser det ut til at det er misforholdet mellom voksnes holdninger til personvern og 

ungdommers nettbruk som omtales som paradoksalt. Barnes’ påstander er generelle og uklart 

begrunnede, og jeg er enig med Hargittai og Marwick (2016) som mener holdningene hennes 

reflekterer den moralpanikken som ofte kommer til uttrykk i media. Et direkte misforhold 

mellom personvernholdninger og –adferd er altså ikke det som ligger bak Barnes’ bruk av 
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begrepet ”privacy paradox”, men det er slik det brukes i all senere forskning, og det er slik 

det brukes i denne oppgaven også.  

 

Acquisti og Gross (2006) gjorde en av de tidligste studiene på privatliv ved bruk av sosiale 

medier (boyd & Ellison, 2007). De rekrutterte 506 studenter og ansatte ved et Nord-

amerikansk college til en kvantitativ spørreundersøkelse og innhentet samtidig data fra 

Facebook. Spørsmål om privatlivholdninger var basert på en av Alan Westins 

spørreundersøkelser, men blir ikke gjengitt i artikkelen (Westin, 1991). Fra Facebook samlet 

de informasjon om hvorvidt brukerne hadde delt informasjon som fødselsdag, 

telefonnummer, politisk og seksuell orientering. Deres analyser viser at personvernholdninger 

hadde liten eller ingen effekt på hvorvidt respondentene hadde Facebook-profil eller ikke. For 

studentene hadde ikke personvernbekymringer betydning for hvorvidt de hadde Facebook-

profil. For de som allerede hadde profil, var det dessuten liten eller ingen sammenheng 

mellom selvrapporterte personvernholdninger og sannsynlighet for å dele informasjon på 

Facebook. De fant tvert imot på en av spørsmålene en holdning/adferd-dikotomi: For 

eksempel, nesten 16% av de som hadde høyest ”concern” for et scenario der en fremmed 

visste timeplanen deres eller hvor de bodde, hadde likevel publisert nettopp denne 

informasjonen. De fant også at misoppfatninger om Facebooks behandling av personlige data 

var svært vanlig, noe jeg mener må kunne bidra til å forklare misforholdet mellom holdning 

og adferd. 

 

Debatin, Lovejoy, Horn, og Hughes (2009) undersøkte i 2007 studenters holdninger, adferd 

og opplevelse av fordeler og risiko ved bruk av Facebook. Ved et amerikansk universitet 

gjennomførte de en online spørreundersøkelse med 119 respondenter og av disse ble åtte 

valgt for dybdeintervjuer. De viser at Facebook-brukere mener å ha en forståelse for 

personvernproblematikk, men rapporterer samtidig å ha opplastet store mengder personlig 

informasjon. Debatin m.fl. påpeker hvor viktig og integrert Facebook ser ut til å være i 

studentenes liv, og med utgangspunkt i bruksstudier antar de at opplevd personvernrisiko 

blekner mot opplevde fordeler ved å kunne bruke tjenesten. 

 

At personvernholdninger ikke predikerer adferd bekreftes deretter i flere studier (Taddicken, 

2014; Tufekci, 2008; Turow et al., 2015). Også i Norge dokumenteres dette paradokset. 

Forbrukerrådet har gjort en undersøkelse blant norske smarttelefon- og nettbrettbrukere om 

nedlastning av apper (Forbrukerrådet, 2015). De fant at 9 av 10 synes ikke det er greit at deres 
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personinformasjon benyttes til andre formål enn at appen skal fungere. Undersøkelsen viser 

samtidig at åtte av ti smarttelefon- og nettbrettbrukere hadde lastet ned mer enn én app i løpet 

av det siste året, og at 47% av de under 45 år hadde lastet 10 eller flere apper i løpet av det 

siste året. Datatilsynets spørreundersøkelse om personvernholdninger blant befolkningen 

viser samme misforhold: Omtrent åtte av ti er enig i at nettaktørenes analyse og deling av 

personopplysninger for å gi tilpasset reklame er ubehagelig. Samtidig bruker de fleste 

gratistjenester på nett, og mange av disse bruker tjenester som driver med omfattende 

kommersiell bruk av personopplysninger (Datatilsynet 2016, s. 41). Datatilsynet fulgte opp 

paradokset med å spørre hvorfor respondentene bruke tjenester som benytter 

personopplysninger til tross for at de syntes denne bruken var ubehagelig. De tre vanligste 

grunnene som ble valgt blant alternativene var: ”Fordi det er vanskelig å finne alternativer 

som ikke utnytter personopplysningene mine” (45%), ”Fordi jeg ikke har tenkt noe særlig 

over det” (21%), og ”Fordi jeg ikke har vært klar over hvordan opplysningene mine har blitt 

brukt” (15%) (Datatilsynet, 2016, s. 42). Svarene tyder på at manglende kunnskap, innsikt og 

valgfrihet ligger til grunn for paradokset. 

 

Manglende forståelse for mulig risiko og for muligheter for å beskytte privatliv har av flere 

blitt foreslått som grunnen til personvernparadokset (Acquisti og Gross, 2006; boyd og 

Hargittai, 2010; Debatin et al. 2009). Utilstrekkelige ferdigheter for å kunne beskytte 

privatliv på nett er en annen forklaring (Hargittai & Litt, 2013; Park, 2011), og en siste er 

behovet for sosial tilhørighet (Taddicken, 2014; Tufekci, 2008). 

  

8.2 Personvernkompetanse 
Folk kan oppleve usikkerhet om i hvilken grad de skal beskytte sitt privatliv, påpeker 

Acquisti et al. (2015, s. 509). En av grunnene til dette, særlig i forbindelse med innhenting av 

personlige data på nett, er mangelfull informasjon. Innsamlingen av brukerdata er i stor grad 

usynlige prosesser, som brukere har liten eller ingen innsikt i. Dermed oppstår usikkerhet om 

hvilken informasjon en skal dele. Forskning på digitale ferdigheter viser store sprik blant folk 

når det kommer til forståelse for, og bruk av Internett (Hargittai & Litt, 2013; Park, 2011)�

 

Turow, Feldman, og Meltzer (2005) gjorde en spørreundersøkelse blant voksne nettshoppere, 

og fant at 75 prosent av de spurte feilaktig trodde at dersom en nettside har personvernvilkår, 

så betyr dette at siden ikke deler personlig informasjon videre til andre aktører. I tillegg 



	 61	

svarte 64 prosent av de spurte at de ikke visste at en matvarebutikk har lov til å selge videre 

informasjon om hva du kjøper. Det er grunn til å tro at dette har endret seg siden 2005, men 

tallene gir en indikasjon på hvordan folk forholder seg til slike vilkår. 

”People need a deeper understanding and background to make informed choices”, skriver 

jusprofessor Daniel Solove (2013, s. 1885). Så lenge det legges vekt på selvregulering, er den 

enkelte nødt til å tilegne seg kunnskap på området for å kunne gjøre informerte valg. Studier 

viser at de færreste har kunnskap om hvilke data som innsamles til hvilke formål (Turow, 

Mulligan, & Hoofnagle, 2007). Samtidig ser man at det er sammenheng mellom nettbruk og 

kompetanse.  

 

I en tysk studie gjennomført av Bartsch og Dienlin (2016) brukes spørreundersøkelse som 

metode for å se nærmere på det de kaller personvernkompetanse (”online privacy literacy”) 

blant voksne Facebook-brukere. De finner at de som bruker mer tid på Facebook, har mer 

personvernkompetanse. Disse følte seg igjen mer trygge på Facebook, og tok i bruk flere 

personverninnstillinger. Dette samsvarer med funnene i boyd og Hargittai (2010) sin studie 

som tok for seg college-førsteklassingers personverninstillinger på Facebook over tid. De 

gjennomførte en spørreundersøkelse i 2009 og en i 2010, et tidsrom der Facebook gjorde en 

rekke endringer i personverninstillingene. De fant at frekvens og type Facebook-bruk, og 

Internett-ferdigheter, har betydning for i hvilken grad ungdommene gjør 

personvernendringer. De argumenterer samtidig for at ungdommer slett ikke er likegyldige til 

personvern. Boyd og Hargittai påpeker selv svakhetene ved en slik undersøkelse, for 

eksempel at selv om de kan vite i hvilken grad ungdommene har gjort endringer i 

personverninnstillingene, kan de ikke vite i hvilken grad de har forstått det de har gjort, eller 

om endringene de gjorde førte til den grad av privatlivbeskyttelse som de ville ha (boyd & 

Hargittai, 2010). Boyd (2010) mente etter en pilotstudie at den mentale idéen mange hadde 

om hva de delte med hvem ikke stemte overens med slik det faktisk var, etter å ha sett over 

personverninnstillingene deres. 

 

boyd (2014) har dessuten bidratt med unik innsikt i amerikanske tenåringers bruk av sosiale 

medier gjennom en stor etnografisk studie der hun reiste gjennom 18 stater, observerte 

hvordan ungdom var sosiale både på nett og fysisk, og gjennomførte 166 intervjuer. Hun 

fremhever hvordan behovet for å være sosial dominerer hvordan tenåringene oppfører seg på 

nett, og viser hvordan de anvender ulike metoder i en konstant prosess med å forhandle 

mellom behovet for privatliv og behovet for sosialitet. Jeg mener denne studien er et veldig 
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godt eksempel på hvordan kvalitative studier gir rikere innsikt i hvordan mennesker forholder 

seg til deling på nett og privatliv. 

 

Yong Jin Park (2011) ved Howard University, Washington, analyserte sammenheng mellom 

digital kompetanse og personvernadferd, altså hvilke grep de spurte tok for å begrense flyt av 

personlig informasjon på nett. Ut i fra data fra en undersøkelse med 419 voksne Internett-

brukere, viste Parks analyse en sammenheng mellom digital kompetanse og 

personvernadferd. Park viser at det eksisterer digitale skiller innenfor personvernkompetanse, 

og peker på at slike skiller kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske og demografiske skiller.  

Fordi erfaring og kompetanse ser ut til å henge sammen med personvernadferd, er dette en av 

sammenhengene som undersøkes videre i min undersøkelse. 

 

8.3 ”It depends” 
Hvordan folk forholder seg til privatliv varierer over tid (Stutzman, Gross, & Acquisti, 2012), 

mellom alder (Steijn & Vedder, 2015) og ved ulik framing (Tsai, Egelman, Cranor, & 

Acquisti, 2011). Steijn og Vedder (2015) viser at ungdommers forståelse av privatliv ved 

bruk av Facebook er annerledes enn hos voksne. Fordi studier viser at ungdom deler mye på 

sosiale nettsteder, har mange fått inntrykk av at ungdom ikke bryr seg om privatliv. (Steijn & 

Vedder, 2015) Fra et utviklingsperspektiv argumenterer Steijn og Vedder (2015) for at 

ungdommers deling på nett kan forklares med livsfasen de er i, og trenger ikke å tolkes slik at 

generasjonen vil ta samme holdninger med seg i fremtiden. De så at ungdom forbinder 

”privacy” mer med mellommenneskelige forhold, mens unge voksne og voksne i større grad 

forbandt ”privacy” med datainnsamling av statlige aktører og identitetstyveri. boyd (2008), 

som intervjuet 94 studenter fra 10 ulike amerikanske stater, finner samme tendens: at 

ungdommene var mer opptatt av å beskytte et privatliv fra mennesker som hadde umiddelbar 

makt over dem, som foreldre og lærere, enn abstrakte autoriteter. Tufekci (2008) påpeker 

også at amerikanske college-studenter i sin studie er mer opptatt av her og nå-trusler mot 

privatliv, som foreldre, lærere, enn mer fjerne og hypotetiske trusler som myndigheters, 

arbeidsgiveres eller private aktørers overvåkning (Tufecki 2008). Hargittai og Marwick 

(2016) finner samme tendens, og skiller mellom sosial og institusjonell risiko.  
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Det finnes imidlertid også studier som viser at unge gjør mer for å aktivt beskytte sitt 

privatliv på nett enn voksne (Blank, Bolsover, & Dubois, 2014; Madden & Rainie, 2015). En 

forklaring på dette kan være at økt bruk og erfaring henger sammen med 

personvernendringer, som nevnt tidligere (boyd & Hargittai, 2010).  

 

Stutzman et al. (2012) har undersøkt utviklingen i Facebook-brukeres personverninnstillinger 

og delinger over tid. Ved å samle data som var offentlig tilgjengelig på Facebook fra 2005 til 

2011, så de at Facebook-brukere over tid først viste en økende tendens til å beskytte privatliv, 

og at mengden personlige data som ble delt offentlig, sank. Mot slutten av studien gjorde 

Facebook noen endringer i sitt brukergrensesnitt som førte med seg at denne utviklingen 

snudde. De så da at mengden personlig informasjon som ble delt privat, altså med venner 

eller venners venner, økte over tid. Studien demonstrerer hvordan ytre faktorer påvirker 

personvernholdninger, i dette tilfellet førte endringer i brukergrensesnittet til at folk endret 

adferd. Dette er et eksempel på hvordan kodingen av nettplattformers design også har 

betydning for hvordan folk forholder seg til blant annet hvordan og i hvilken grad en tar grep 

for å ivareta et privatliv på nett, et viktig eksempel på at populære nettplattformer har 

betydelig innflytelse. Funnene tyder også på at bruk over tid fører med seg stadig mer 

privatlivbeskyttende adferd, antakeligvis på grunn av økende bevissthet og kunnskap. 

En undersøkelse Pew har gjort blant et representativt utvalg av befolkningen i USA gjennom 

spørreundersøkelse og fokusgrupper, konkluderer med at respondentenes villighet til å dele 

personlige data på nett er svært kontekstavhengig (Rainie & Duggan, 2016b). Dette på 

grunnlag av svar på hvordan respondentene ville forholdt seg til ulike scenarioer, der 

bakgrunnen for innsamlingen av personlige data varierer. Villighet til å dele informasjonen 

kommer an på situasjonen: ”These findings suggest that the phrase that best captures 

Americans’ views on the choice between privacy vs. disclosure of personal information is, “It 

depends””, skriver (Rainie & Duggan, 2016a).  

 

Et eksperiment av Tsai et al. (2011) har vist at å la deltakere bruke en søkemotor med lett 

tilgjengelig og synlig informasjon om personvern hos ulike nettbutikker, gir større sjanse for 

at brukere velger den nettbutikken med bedre personvern, mens ved bruk av søkemotor som 

kun viser de ulike nettbutikkene uten spesifikasjoner om personvern, valgte deltakerne den 

nettbutikken med lavest pris (Acquisti et al., 2015, s. 510). Dette viser at folk gjerne tar 

personvernhensyn i betraktning når de tar valg, men at dette er avhengig av at det er synlig og 

tilgjengelig for dem, og at det fort glemmes hvis man ikke blir informert og påminnet om det. 



	64	

Dette er innsikter som bygges på av tilhengerne av ”nudging” som en form for 

personvernregulering (Sunstein, 2014). 

 

Som disse studiene viser, er personvern et svært kontekstuelt konsept. En rekke faktorer er 

med på å bestemme hvorvidt og i hvilken grad personer tar stilling til å beskytte sitt privatliv. 

Det kan se ut til at selv om mange ønsker å beskytte sitt privatliv, så er ikke dette første 

prioritet, eller noe man nødvendigvis er bevisst på i hverdagen. Omstendigheter kan legge til 

rette for at personvernhensyn tas av den enkelte. Misforholdet mellom holdning og adferd 

kan delvis forklares med at menneskers holdninger er flyktige, de kan lett påvirkes og variere 

mellom kontekster (Acquisti et al., 2015, s. 510). Best (2010, s. 17) viser for eksempel at en 

vanlig bekymring hos deres intervjuobjekter var identitetstyveri, som var et ekstremt vanlig 

tema i nyhetene på tidspunktet intervjuene ble gjennomført. Det er sannsynlig at 

respondentene blir påvirket av nyhetsbildet. Dette vises også gjennom økende 

personvernbekymringer i etterkant av Snowden-avsløringene i USA (Shelton, Rainie, & 

Madden, 2015) og også i Norge (Datatilsynet, 2014). 

 

8.4 Apati og maktesløshet 
Hargittai og Marwick (2016) undersøkte personvernparadokset ved å gjøre intervjuer i 

fokusgrupper med amerikanske videregående utdanningsinstitusjoner. Det de oppdaget, var at 

intervjuobjektene uttrykte en følelse av apati eller maktesløshet, der personvernovertramp er 

uunngåelig og å la være å bruke tjenester er uaktuelt. En jente på 21 sier:  

”I feel like [pause], then you have the choice between not using the Internet and 
therefore keeping free of the surveillance, or living with it. So, I do care [about 
privacy]; but I guess i don’t care enough not to use the Internet. And I’m not sure 
what the alternative is at the moment” (Hargittai & Marwick, 2016, s. 3751).  

En annen sier: ”What can I really do?” (Ibid.). Denne hjelpesløsheten er vanskelig å fange 

opp i spørreundersøkelser, mens intervjuobjektenes egne ord avdekker følelser som apati og 

oppgitthet, eller likegyldighet.  

 

Mark Andrejevic gjorde intervjuer i fokusgrupper blant australiere, og fant også en 

maktesløshet i respondentenes svar. Én person uttrykte med ett ord følelsen rundt innsamling 

og bruk av personlige data: ”powerless” (Andrejevic, 2014, s. 1684). En annen sier:  

”I just click agree, because what else can I do? [...] It [Facebook] becomes part of 
how you connect with people. It’s really useful for your career, for your choices 
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in life. It doesn’t mean you can’t live with it, but living with it becomes 
important” 

(Andrejevic, 2014, s. 1685). 
Igjen, respondenten opplever å ikke ha noe valg. Bruken av (i dette tilfellet) Facebook blir for 

viktig for sentrale funksjoner i livet, til å la være å bruke det. 

 

8.1 Sosialitet som konkurrerende interesse 
Zeynep Tufekci (2008) undersøkte videre misforholdet mellom universitetsstudenters 

personvernholdninger og deleaktivitet, med en studie ved et universitet i USA, og forsto 

denne aktiviteten gjennom Altmans teori om privatliv (Altman, 1975) og sosiolog Erving 

Goffmans teori om selvpresentasjon (Goffman, 1978). Personvernholdninger er her frykten 

for at fremmede skal få tak i ulike typer informasjon om respondenten. Her er 

personvernfokuset rettet mot sosialitet og hvordan privatlivet reguleres ved deling eller ikke-

deling med andre. Hun argumenterer for at prosessen med å presentere seg selv for andre 

under den kontroll som Irwin Altman teoretiserer (se kapittel 3), ikke har blitt tilpasset et 

digitalt miljø. Tufecki refererer til Palen og Dourish (2003), som har utvidet Altmans 

konseptualisering for privatlivkontroll til å passe i et digitale miljø: Et digitalt miljø har 

egenskaper som gjør kommunikasjonsprosessen til en helt annen, der romlige grenser viskes 

ut, og mottakerne for det som deles ikke klart kan defineres, slik jeg var inne på i kapittel 3. 

Her- og nå-et i en fysisk samtale forsvinner på nett, der informasjon lagres og kan spres. 

Samtidig flyter grensene mellom sfærer ut, slik at kommunikasjon som kan være passende i 

én situasjon, passer ikke i en annen. boyd (2008) påpeker også hvordan online 

kommunikasjon har visse karakteristikker som skiller seg fra offline: ”persistent, replicable, 

scalable and searchable”. Tufekcis metode var en spørreundersøkelse med 704 respondenter. 

Utvalget var strategisk og studien er derfor ikke generaliserbar, men Tufekci påpeker at 

utvalget er nokså representativt for universitetet den ble gjort på. Tufekcis teoretiske analyse 

er likevel interessant. Undersøkelsen viser at personvernholdninger hadde en effekt på hvor 

synlig Facebook-profil respondenten hadde, men ikke på hvor mye og hva som ble delt 

innenfor denne profilen, bortsett fra telefonnummer (2008). Tufekci foreslår via Altmans 

teori at ungdommenes behov for å bli sett overgår frykt for potensielle personvernfarer:  

Students do try to manage the boundary between publicity and privacy, but they 
do not do this by total withdrawal because they would then forfeit a chance for 
publicity. Students attempt to optimize their privacy and restrict who can find 
them by using monikers that they can share with only those they want to be found 
by or by restricting the visibility of their profiles to only “friends.”  
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(Tufekci, 2008, s. 33) 
Taddicken (2014) viste gjennom en nettundersøkelse blant et representativt utvalg av tyske 

Internett-brukere at jo høyere relevans en mener at sosiale medier har for sin sosialitet, jo mer 

deler man.  

8.2 Metodebruk i forskning på individnivå 
Kvantitative spørreundersøkelser er den hyppigst brukte metoden for å undersøke personvern 

fra et individperspektiv.  

 

Kelly Quinn (2014) har påpekt et av problemene med måten personvernpraksis studeres. Hun 

mener at mye av den tidligere forskningen har studert bestemte typer eksplisitt adferd, som å 

slette ”tags” på bilder og liknende, men at dette perspektivet gir begrenset innsikt i en 

kompleks prosess, et synspunkt jeg deler med henne. Hun gjorde selv intervjuer med voksne 

mellom 45 og 65 år for å forstå deres praksis med å beskytte sitt privatliv på nett. Hun mente 

at et perspektiv som tar flere dimensjoner i en kommunikasjonsprosess i betraktning, gir en 

mer nyansert forståelse av hvordan folk forholder seg til privatliv på nett. Ut i fra sitatene 

som brukes i intervjuet, kommer det frem at respondenter mangler tillit til nettjenestene, at 

noen er bevisste hva de poster, og filtrerer ut negative tanker, at man unngår å være for 

private, også i egne eposter. Generelt viser sitatene en sterk bevissthet og forsiktighet rundt 

hva man gjør, og ikke gjør, på Internett. Det er imidlertid viktig å merke seg her at 

intervjuobjektene er valgt ut på grunnlag av svar i en spørreundersøkelse, og det kommer 

ikke klart frem hvordan utvelgelsen har foregått. Om alle i alderen 45-65 år er valgt, eller om 

det er spesifikke svar som har ført til utvelgelsen er altså uklart. Derfor er det vanskelig å si 

om intervjuene uttrykker noe allment for de spurte i undersøkelsen, eller om det for eksempel 

er spesielt bevisste/bekymrede intervjuobjekter som er valgt ut. Den kvalitative tilnærmingen 

til personers personvernholdninger, tror jeg imidlertid er nødvendig og viktig hvis vi skal ha 

reell innsikt i sammenhengen mellom individers holdninger og adferd i forbindelse med 

deling av personlig informasjon på nett.  

 

Metodebruk i forskningen kan også bidra til å forklare personvernparadokset: 

Som jeg har vist, ser man en mye større grad av apati i holdningene hos respondenter i 

kvalitative studier. Kirsty Best (2010, s. 7) påpeker også dette. Jensen et al. (2005) finner 

dessuten et stort sprik mellom selvrapportert kunnskap og det reelle kunnskapsnivået når det 

måles med konkrete kunnskapstester.  
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Det er ikke nødvendigvis noen grunn til å tro at svar på spørsmål som omhandler holdninger, 

som defineres bredt, skal samsvare med faktisk adferd (Norberg, Horne, & Horne, 2007).  

 

De ulike resultatene som gis av ulik metodebruk, kan delvis skyldes at konteksten, og måten 

spørsmålene stilles, kan legge føringer for hvordan du skal svare. For eksempel er 

Datatilsynets rolle å beskytte den enkelte mot uønsket bruk av personopplysninger, og 

respondentene kan ha denne tilnærmingen i bevisstheten når de svarer. Å krysse av ett av 

flere gitte alternativer i et skjema er noe ganske annet enn å velge egne ord. En intervjusetting 

vil la respondentene finne egne ord for å forklare hvordan de begrunner sine valg ved bruk av 

Internett-tjenester, noe som vil kunne gi et annet bilde av hvor fraværende eller tilstede 

personvernholdninger er. Ordforråd hos intervjuobjektene kan gi uttrykk for kunnskapsnivå. 

Men også i en intervjusetting vil respondenten kunne la seg påvirke av forskerens agenda og 

måten spørsmålene stilles. Dette demonstrerer at valg av metode må tas i betraktning når man 

analyserer funnene i en studie. 

 

8.3 Begrensninger for rasjonelle valg 
For en forståelse for hvordan enkeltpersoner tar personvernavgjørelser, har enkelte trukket 

innsikter fra adferdsøkonomien. Adferdsøkonomi er studier av hvordan individuell, sosial, 

kognitiv og emosjonell bias påvirker økonomiske avgjørelser (Acquisti & Grossklags, 2007). 

Fra dette perspektivet går man vekk fra teori om rasjonelle valg, og legger heller vekt på 

menneskers begrensede rasjonalitet. Acquisti og Grossklags (2007) bruker innsikter fra 

adferdsøkonomien for å forklare hvordan beslutninger om personvern tas av nettbrukere. De 

tar utgangspunkt i at nettbrukere har et underskudd på informasjon og oversikt over bruken 

av deres personlige data, og at rasjonell beslutningstagning derfor vil være komplisert med 

mange lag av potensielle utfall. På grunn av at en slik beslutning er preget av usikkerhet og 

kompleksitet, mener de at disse beslutningene vil være preget av kognitive begrensninger og 

bias, noe adferdsøkonomien gir innsikt i. Her oppsummerer jeg noen av teoriene innenfor 

adferdsøkonomien som har relevans for beslutninger om personvern: 

	
Måten et problem eller spørsmål frames, eller innrammes, påvirker hvordan individer 

responderer, viser studier innenfor adferdsøkonomien(Acquisti & Grossklags, 2007). For 
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eksempel viste Good et al. (2006) at dersom behandlingen av personlige data ble beskrevet i 

et vagt språk, virket dette mindre ubehagelig enn dersom den ble beskrevet i mer detalj. 

	 	
Heuristikk blir i denne sammenheng trukket frem som det som i psykologien ses på som 

kognitive snarveier: Et eksempel er at individer tenderer til å tenke at konsekvenser som er 

vanskelig å se for seg mentalt, er usannsynlige, som for eksempel identitetstyveri. Et annet er 

at man ofte forbinder en tjenestes troverdighet med nettsidens design og utseende (Acquisti & 

Grossklags, 2007). 

	
Prospect theory omhandler hvordan folk vurderer potensielle tap og gevinster. Kahneman og 

Tversky (1979) viste at individer har en tendens til å foretrekke å unngå tap fremfor å oppnå 

gevinst. Acquisti og Grossklags (2005) har funnet bevis for at vi setter høyere ”salgsverdi” på 

vår personlige informasjon enn den vi ville vært villige til å betale for beskyttelsen av den.  

	
Valence effect handler om en tendens til å overvurdere sannsynligheten for fordelaktige 

hendelser (Acquisti & Grossklags, 2007). Rasjonell ignoranse kan skje når det å tilegne seg 

nok informasjon for å gjøre et rasjonelt valg, koster oss mer enn den potensielle fordelen av 

beslutningen. Et godt eksempel på dette er å la være å lese brukervilkår hos en tjeneste, fordi 

en vurderer at tiden det tar ikke vil være verdt den eventuelle fordelen ved å lese dem. Disse 

eksemplene kan alle bidra til å forklare hvordan beslutninger som tas i forhold til personvern 

ikke nødvendigvis speiler de holdningene man uttrykker i en spørreundersøkelse. �

 

8.4 Oppsummering av individperspektivet 

Det er en del ting som ser ut til å være felles for flere av de empiriske funnene: 

• Folk sier at de bryr seg om å beskytte sitt privatliv når de blir spurt.  

• Det er et misforhold mellom holdninger og adferd. I praksis bruker et flertall 

nettjenester der bruk av personlige data ikke samsvarer med holdningene som kommer 

til uttrykk i spørreundersøkelser. 

• Adferd for å dele eller beskytte personlige data er kontekstavhengig og lett påvirkelig.  

• Andre interesser, som brukervennlighet og sosial tilhørighet kommer lett i konflikt med 

personvernhensyn for den enkelte. 

• Folk beskytter i større grad et privatliv på nett når de får sjansen og det legges til rette 
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for det. Tydelig, tilgjengelig informasjon dytter folk i retning av å ta aktive 

personvernvalg. 

• Digital kompetanse henger sammen med personvernhensyn. Jo mer en bruker 

nettjenester som innsamler personlige data, jo mer rustet blir en også til å beskytte sitt 

privatliv i henhold til egne ønsker.  

• Kvalitative undersøkelser viser større grad av apati og hjelpeløshet hos den enkelte.  

Innsikter fra adferdsøkonomien fungerer som argumenter mot tanken om mennesker som 

rasjonelle beslutningstakere. Dette er viktige bidrag til forklaringen på personvernparadokset. 

Beslutninger som tas påvirkes av en rekke faktorer, både kognitive, som tendensen til å tro at 

ubehagelige ting rammer andre men ikke en selv, og ytre, som måten et problem frames. Når 

det gjeler innsamlingen av personlige data, er eventuelle konsekvenser vage og vanskelige å 

se for seg, og de kan komme langt frem i tid. Fordelen med å dele disse data, på den andre 

siden, er ofte håndgripelig og umiddelbar, i form av tilgang til en tjeneste man ville ha.  

 

Selv om definisjonene av ”privacy” varierer og i noen tilfeller uteblir, ser det ut til at de fleste 

studier innenfor dette perspektivet i praksis ser på helt konkrete ”innstillinger” i sosiale 

medier, særlig Facebook. En av farene i denne forskningen er at grunnleggende ideer om 

behov for privatliv blandes med konkret bruk av innstillinger og akseptering av brukervilkår, 

fordi ”privacy” kan bety begge disse. En må være forsiktig med å konkludere om 

holdningene til privatliv basert på hva som deles eller velges på Facebook, selv om dette også 

henger sammen. Egenskaper ved kommunikasjon over nett, gjør at tidligere teorier om 

hvordan den enkelte regulerer sitt privatliv ikke lenger kan anvendes på samme måte. Den 

enkelte har ikke samme mulighet på nett som i fysisk rom til å regulere hvilken informasjon 

som havner hvor, og hos hvor mange (boyd, 2014). Nettaktørers lite synlige tilstedeværelse i 

forbindelse med innsamling av personlige data bidrar til at nettbrukeres oppmerksomhet ikke 

trekkes mot denne virksomheten, og på bakgrunn av forskningen jeg har presentert er det 

dermed ikke grunn til å tro at nettbrukere skal ta grep for å unngå slik innsamling. 

Konkurrerende interesser som sosialitet og brukervennlighet vil lett komme i konflikt med et 

eventuelt ønske om å unngå innsamling av personlige data. På en annen side bidrar også 

egenskaper ved kommunikasjon på nett til at overvåkningsprosesser som ville ha medført 

ubehag dersom de foregikk fysisk, ikke nødvendigvis merkes når de skjer på nett (Lessig, 

2006). Dersom folk ikke direkte merker noen konsekvenser av overvåkning, er det vanskelig 

å forvente at de skal bry seg om at den foregår.  



	70	

 

Jeg mener det trengs flere kvalitative studier som går grundigere inn på den enkeltes 

holdninger til personvern. Disse vil kunne bidra til å forklare noen av funnene som ikke kan 

forklares i kvantitative undersøkelser. Min undersøkelse bidrar til å fylle dette behovet. Med 

en kvalitativ undersøkelse av personvernholdninger hos nettbrukere som er spesielt opptatt av 

personvern, ønsker jeg å la disse med egne ord fortelle om sine opplevelser i forbindelse med 

nettaktørers innsamling av personlige data. Jeg vil i neste kapittel gå gjennom funnene fra 

denne undersøkelsen. 
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9 Å være opptatt av personvern. Min studie 
Min studie av EFN-medlemmene består av en spørreundersøkelse med 38 respondenter, og 

intervju med fire personer. Undersøkelsen ble publisert på EFNs epostliste 5. desember 2016. 

21. desember 2016 sendte jeg en påminnelse. Svarene kom fortløpende i løpet av få dager, og 

innen 28. desember hadde jeg fått 37 svar. Et siste svar kom inn 4. februar 2017. Tilsammen 

svarte 38 på spørreundersøkelsen, og hele 21 av dem oppga kontaktinformasjon for å stille til 

intervju. Av disse gjorde jeg semi-strukturerte intervju med fire personer. Intervjuene ble 

gjennomført i tidsrommet 16. - 26. januar 2017. To intervju foregikk ansikt til ansikt på 

universitetet, mens et gikk over videoringetjenesten Skype og et over ringetjenesten Signal.  

 

Når jeg presenterer svar fra spørreundersøkelser vil jeg samtidig referere til andre 

undersøkelser gjort på representative utvalg av befolkningen, for å kunne plassere 

respondentene i forhold til et gjennomsnitt. På grunn av at utvalget for min 

spørreundersøkelse har få respondenter og ikke er representativt, er det imidlertid ikke mulig 

å gjøre en reell sammenlikning. Ettersom intervjuene er få, må de ikke forstås som 

representative for EFN-medlemmers holdninger, men kun som eksempler på hvordan ulike 

enkeltpersoner som er opptatt av personvern tenker og forholder seg til tematikken. 

9.1 Hvem er respondentene? 

Alderen på respondentene fordelte seg slik (tabell 1): 

 

Tabell 1. Alder. Min undersøkelse, 2017 (N=38). Tallene viser antall respondenter. 
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Ingen av respondentene var under 25 år, og ingen var over 74. Kjønnsfordelingen var mer 

oppsiktsvekkende: 36 av de 38 spurte var menn, 1 var kvinne. Én ønsket ikke å oppgi kjønn 

(tabell 2). 

  

Tabell 2: Kjønn. Min undersøkelse, 2017 (N=38). Tallene viser antall respondenter. 

Alle utenom 4 av 38 (89,5%) har høyere utdanning på 3 år eller mer. 21 av de spurte har 

høyere utdanning over 5 år (tabell 3). 

 

Tabell 3:Utdanning. Min undersøkelse, 2017 (N=38) 
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9.1.1 Digital kompetanse 

I undersøkelsens del om digital kompetanse tok jeg først for meg helt grunnleggende tekniske 

ferdigheter ved bruk av Internett. Samtlige respondenter svarte ja på alle følgende spørsmål: 

- Vet	du	hvordan	du	laster	ned	en	fil	fra	Internett	til	din	datamaskin?	
- Vet	du	hvordan	du	sender	en	fil	fra	din	datamaskins	harddisk	til	en	som	

bruker	en	annen	datamaskin?	
- Vet	du	hvordan	du	åpner	et	vedlegg	som	er	tilsendt	på	epost?	
- Kan	du	navnet	på	en	søkemotor?	

Neste spørsmål lot respondentene svare på hvor kjent de er med ulike Internett-relaterte 

begreper. Svaralternativene var ikke kjent i det hele tatt, ikke veldig kjent, ganske kjent, veldig 

kjent og full forståelse. Svarene fordelte seg som vist i tabell 4 og 5.  

 

Tabell 4: Internett-relaterte begreper 1. Min undersøkelse 2017 (N=38). Tallene viser antall 

respondenter. 
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Tabell 5:Internett-relaterte begreper 2. Min undersøkelse 2017 (N=38). Tallene viser antall 

respondenter. 

For alle disse begrepene mener et stort flertall å ha ”full forståelse”. Jeg lot deretter 

respondentene oppgi egenvurdert ferdighetsnivå med alternativene ekspert, veldig flink, 

ganske flink, ikke veldig flink og ikke flink i det hele tatt. 21 av de spurte vurderer sine 

internettferdigheter som ”ekspert”, 12 som ”veldig flink”, 5 som ”ganske flink”, mens ingen 

svarer at de er ”ikke veldig flink” eller ”ikke flink i det hele tatt” (tabell 6). 

 

Tabell 6: Internettferdigheter. Min undersøkelse, 2017 (N=38). Tallene viser antall 

respondenter. 
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med. Dette intervjuobjektet plasserer seg på et høyere nivå enn gjennomsnittet, men 

erkjenner at også her er begrensninger.  
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verden er så gigantisk stor” (Informant 2).  

Alt tyder likevel på at alle respondentene har godt over middels digital kompetanse. For 

denne vurderingen av digital kompetanse ligger imidlertid kun tekniske ferdigheter til grunn. 
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tekniske ferdigheter, og fremhever evnen til å kritisk vurdere informasjon som vesentlig i sin 

definisjon av digital kompetanse:  

”[...] they also need to be able to evaluate and use information critically if they 
are to transform it into knowledge. This means asking questions about the sources 
of that information,the interests of its producers, and the ways in which it 
represents the world; and understanding how these technological developments 
are related to broader social, political and economic forces” (Buckingham, 2015, 
s. 6) 

 

Denne formen for kompetanse er vanskeligere å måle kvantitativt, mens kvalitative intervju 

gir mer rom for forklaringer om hvordan folk tenker, og dermed et inntrykk av i hvilken grad 

de har digital kompetanse som forstås bredt definert. Jeg spurte hvordan en informant 

vurderer i hvilken grad en har tillit til en nettsides behandling av personlige data: 

”Jeg vurderer [...] hvem er bak nettstedet, hvem eier nettstedet, hva er 
intensjonen, hva gjør de, altså, for meg er det hele bildet” (Informant 1).  

En annen svarer:  
”Nei, det er jo en blanding, da, av hva folk jeg stoler på sier. Hva andre websteder 
skriver om slike ting, og hva jeg erfarer selv, og forstår selv av det som ligger 
under. Så det er jo summen av flere ting hele tida” (Informant 2).  

Svarene vitner om en kritisk vurdering av nettaktørers intensjoner, og viser en digital 

kompetanse slik Buckingham definerer det. Det er grunn til å tro at et innblikk i 

hvordan ting fungerer teknisk gir et grunnlag for å gjøre slike vurderinger. 

En av informantene gir uttrykk for å ha mindre grad av bevissthet rundt vurderinger av 

nettsteder, men at kompetansen som ligger til grunn gjør at slike vurderinger kan skje 

på et mer ubevisst nivå: 

”Ja, jeg tror nok at det hjelper å vite litt om datamaskiner og hvordan ting 
transporteres i nettet og så videre, at man får litt mer i bakhodet av risikoene, da, 
eller angrepsvektorene, for å bruke et litt dramatisk ord på det. Hvis jeg deler 
informasjonen, hvis jeg lagrer informasjonen, hvor kan den bli snappet opp 
underveis? Ja. Det er sikkert som å være bilmekaniker og kjøre bil, så hører man 
lyder, og så  er man så flink at man kan avskrive dette som: "ja dette er bare litt 
sånn, og dette her er noe annet, og dette er alvorlig" – at man blir flink til å 
plukke opp slike signaler på en annen måte” (Informant 4). 

Jeg spør en av informantene, som ikke hadde en it-utdanning eller yrke, om hvordan 

personen har tilegnet seg de digitale ferdighetene: 

”Det har vel med at jeg har programmert siden jeg var 14. Fordi jeg hadde lyst til 
å lage dataspill, og da måtte jeg bare lære meg hvordan en datamaskin fungerer, 
og fra det tror jeg resten følger. Så har jeg også hatt min egen eposttjener og 
webtjener siden 2005, så det er mer enn ti år der jeg har sett begge sider av 
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Internett, da” (Informant 3). 
 

Alle informantene viser en evne til kritisk vurdering av intensjonen bak et nettsted, og 

ser ut til å ha digital kompetanse forstått både som tekniske ferdigheter og bredt 

definert som evne til å vurdere innhold og intensjon. Ordbruk som ”begge sider av 

Internett”, ”det som ligger under”, ”hvem er bak nettstedet” vitner om en bevissthet 

rundt nettsiders ”back end”.  

 

9.1.2 Nett- og mobilbruk 
Respondentene ble spurt om nett- og mobilbruk, for å se hvor de ligger i forhold til 

befolkningen (tabell 7). Som sammenlikningsgrunnlag refererer jeg til SSBs Mediebarometer 

2015 (Vaage 2015) gjort blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år. 

Dette med forbehold om at sammenlikningen ikke gjøres på representativt grunnlag. 

 

Alle respondentene i min undersøkelse bruker Internett i løpet av en gjennomsnittsdag. 91% i 

hele befolkningen gjør det samme (SSB, 2016). De ble spurt om hvilke aktiviteter de brukte 

Internett til i løpet av en gjennomsnittsdag. Mine respondenter skiller seg ut ved at 100% 

leser epost en gjennomsnittsdag, mot 68 % i befolkningen.  

 

 

Tabell 7: Viser både min undersøkelse, 2017 (blå) (N=38), og SSBs Mediebarometer (Vaage, 

2015 (N=1870). Tallene viser antall respondenter for min undersøkelse. 
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Dette er ikke veldig overraskende ettersom alle respondentene er rekruttert via epost. 37 av 

38 (97,4 %) i min undersøkelse hadde lest nyheter på nett en gjennomsnittsdag. Til 

sammenlikning viser SSBs Mediebarometer (Vaage, 2015) at 73 % av befolkningen hadde 

lest nyheter på nett en gjennomsnittsdag. 17 av 38 (44,7%) i min undersøkelse er daglige 

Facebook-brukere. Dette er mye lavere enn i befolkningen der andelen er 70%. Justert for 

alder og utdanning ville dette imidlertid ha jevnet seg ut litt, ettersom Facebook-bruk minker 

med økt utdanning og alder (Vaage, 2005). 

 

9.1.3 Bruk av sosiale medier 
Respondentene ble spurt om hvilke sosiale plattformer de har profil på (tabell 8). 

Selv om den daglige bruken av Facebook ser noe lav ut, har likevel 29 av 38 (76,3 %) 

Facebook-profil. Dette er ikke langt under andel av befolkningen i Norge, der 81,6% har 

profil, ifølge Ipsos’ tall fra fjerde kvartal i 2016 (Ipsos, 2017).  

 

  
Tabell 8: Min undersøkelse, 2017 (blå) (N=38) og tall for hele befolkningen fra Ipsos (2017). 
Tallene viser prosent. Merk at Ipsos ikke har tall for Google+-brukere, eller for folk som ikke 
har bruker på noen av plattformene. 
 

17 av respondentene i min undersøkelse, nesten halvparten, bruker Facebook daglig. Over 

halvparten av de spurte har også profil på Linkedin, Twitter, Youtube og Google+. Disse 

tallene viser at EFN-medlemmene, kanskje mot forventning, i stor grad bruker tjenester som 

bruker innsamling av personlige data til kommersielle formål. Andelen som bruker Linkedin 

og Twitter er til og med større enn for befolkningen. En av respondentene skriver imidlertid 

dette i feltet for øvrige kommentarer:  
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”Jeg er inneforstått med risikoen ved å bruke Facebook og andre sosiale medier, 
sosiale mediers bruk av cookies for å spore meg / brukere over ulike 
samarbeidende nettsider OSV. Med å bruke disse tjenestene, er jeg bevisst på hva 
jeg deler / ikke deler, hvordan jeg besøker disse sidene (Ulik nettleserprofil for 
Google / Facebook / Vanlig surfing), og bruk av nettlesertillegg som blokkerer 
reklame og 3. parts cookies”. 

	
Dette viser hvilke nyanser som kan gå tapt i en spørreundersøkelse, og verdien i å kunne gå i 

dybden ved å gjøre intervjuer, slik at respondenten selv får utdype og nyansere. Jeg fikk flere 

kommentarer som påpeker svakheter i måten spørsmål ble formulert, og disse gjennomgås i 

slutten av dette kapittelet. 

 

9.1.4 Smarttelefon 

33 av 38 (86,8 %) i min undersøkelse har smarttelefon (tabell 9). Til sammenlikning viser 

SSBs Mediebarometer at 85 % av de spurte hadde tilgang på smarttelefon (Vaage, 2015). De 

spurte i SSBs Mediebarometer er imidlertid i alder 9-79 år. Å ha smarttelefon, som det 

spørres om i min undersøkelse, og å ha tilgang på smarttelefon er dessuten to ulike 

situasjoner, og det er grunn til å tro at flere av mine respondenter kan ha tilgang på 

smarttelefon selv om de ikke bruker en selv. 

  

Tabell 9: Smarttelefon. Min undersøkelse, 2017 (N=38). 

 

Wyatt, Thomas, og Terranova (2002) har påpekt at det mangler nyansering i det 

konvensjonelle skillet som gjøres mellom bruk og ikke-bruk av Internett (Wyatt, 2014). De 

brukte to dimensjoner til å skille ikke-brukere. Den ene skiller frivillig fra ufrivillig ikke-
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bruk, og den andre skiller de som aldri har hatt tilgang fra de som har hatt tilgang men ikke 

lenger har. Basert på disse dimensjonene fikk en fire kategorier ikke-brukere: ”resisters, 

rejecters, the excluded and the expelled” (Wyatt, 2014). Anerkjennelsen av at det finnes 

frivillig ikke-bruk, utfordrer en konsensus om at alle bør være tilkoblet nett, som forskning på 

digitale skiller reflekterer. Videre argumenterer Wyatt for at typer av bruk også må forstås 

bedre – på samme måte som ikke-bruk varierer, kan bruk også deles opp i ulike 

typer: ”forced use, reluctant use, partial use, selective use” (Wyatt, 2014). Jeg mener at slik 

bruk derfor vil være interessant å studere videre, og at det er grunn til å anta at det ikke er 

spørsmål om tilgang som er mine respondenters begrunnelser for ikke å bruke smarttelefon. 

Dette er imidlertid tematikk som havner utenfor omfanget av denne oppgaven.  

Blant de fire jeg intervjuet, var det én som ikke har smarttelefon: 

”Jeg hadde det, jeg fikk smarttelefon i 2009, men etter hvert så likte jeg dårlig å 
føle at jeg liksom var overvåket hele tiden”. (Informant 3) 

En av intervjuobjektene hadde smarttelefon, men den ble brukt svært restriktivt: 

 ”Mobiltelefonen min, når jeg reiser, så har jeg den slått av. Jeg slår den på hvis 
jeg skal bruke den” 

”Og det er fordi?” 
”Jeg ønsker ikke å bli spora. Her hvor jeg bor, så har vi hatt 
Datalagringsdirektivet siden cirka 2006 eller 9 eller hva det var [...] Alle vet at de 
får ikke tak i meg på mobilen privat, da må man sende mail. For jeg har den stort 
sett avslått” (Informant 1). 
 

Vedkommende svarer senere at mobiltelefonen ville blitt brukt mer om det ikke hadde vært 

for misnøyen med at data kan spores: 

”Det hindrer meg i å bruke mobiltelefon, det gjør det. For den hadde jeg nok 
brukt mer. Hvis det ikke var for dette. For i dag så er den for meg kun for å 
snakke, for å ringe. Og da, egentlig som nød” (Informant 1). 

 

9.1.5 Interesseområder 

Størsteparten av EFN-medlemmene er det Westin ville kalt ”privacy fundamentalists” 

(Kumaraguru & Cranor, 2005; Westin, 1967) . Spørreundersøkelsen viser at de fleste (22 av 

38) respondentene oppgir at de er svært opptatt av personvern. Jeg stilte spørsmålet “Hvor 

opptatt er du av følgende temaområder?”, og listet opp tematikk som er innenfor EFNs 

interesseområder, der personvern er en av disse: Digital allemannsrett, åpne standarder, 

opphavsrett, personvern, teknisk allmennkunnskap, datasikkerhet. Svaralternativene var svært 
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opptatt, ganske opptatt, litt opptatt og ikke opptatt. 12 er ganske opptatt, 4 er litt opptatt, og 0 

er ikke opptatt av personvern (tabell 10). 

 

Tabell 10: Interesseområder. Min undersøkelse, 2017. (N=38). Tallene viser antall 

respondenter. 

EFN-medlemmene har også andre interesseområder enn personvern, og når vi under intervju 

snakker om personvern, glir det hos flere lett over i relatert tematikk som ikke direkte handler 

om privatliv. Flere gir uttrykk for en motstand mot store it-aktørers makt overfor forbrukeren. 

To av dem viser samme misnøye med nettjenester som gir tilgang til produkter i form av 

abonnementer fremfor at en får eie produktet. I et av intervjuene, der jeg spurte om det var 

noen tjenester en lot være å bruke på grunn av hensyn til privatliv, dreiet samtalen seg over til 

å handle om tjenester en lot være å bruke av også andre grunner:   

”Jeg har aldri liksom skaffa meg noen Amazon Kindle eller slike ting, sånne 
abonnementstjenester. Jeg foretrekker å kjøpe CD-er fysisk, fremfor å betale for 
et abonnement hos Spotify. Jeg foretrekker å kjøpe filmer fysisk, heller enn å 
betale for et abonnement hos Netflix, fordi når jeg har kjøpt det, så har jeg det 
tross alt, mens man har jo sett både hos Spotify og hos Amazon at bøker og 
musikk og sånt de gjør tilgjengelig, det forsvinner plutselig, og det er jo 
forferdelig, fordi at, hva hvis det er den musikken jeg aller helst ville høre på. 
Hadde jeg da brukt pengene mine på fysiske CD-er så hadde jeg hatt de for 
alltid”.  
”Men når det kommer til Amazon, så har det ingenting med privatlivbehov å 
gjøre at du ikke bruker det, eller har det det”? 
”Nei, det har det ikke. Og jeg handler like gjerne hos Amazon som hos andre 
butikker på nettet. Hvis det de har er det jeg er ute etter, eller prisen er riktig”. 
(Informant 2) 
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En annen nevner også de samme to temaområdene i samme åndedrag, dette svaret fikk jeg da 

jeg spurte om hvorfor vedkommende var medlem i EFN:  

”Det blir mer og mer aktualisert med at man ikke lenger eier en bok, man eier en 
rettighet til å lese en bok helt til noen tar fra deg den rettigheten. Og de kan se 
hvem som, hvor mye av den boken har du lest og hva, hvor fin synes du den var 
og hvem har du delt den med og hva har du kommentert og så videre, all den 
informasjonen er jo tilgjengelig på en helt annen måte enn det det var hvis du 
gikk inn på Deichmanske bibliotek, tok ut en bok, leste den, satte den tilbake i 
hyllen” (Informant 4). 

Det disse interessene har til felles med interessen for personvern kan sies å være 

enkeltindividets mulighet til selv å ha kontroll, uten andres påvirkning. Manglende vilje til å 

gi etter for å bruke slike tjenester kan kanskje tolkes som en maktmotstand. Dette er dessuten 

holdninger som en kan gjenkjenne fra de tidlige ideene om Internett som fritt og ukontrollert. 

 

9.2 Holdninger til innsamling av personlige data 
25 av 38 i min undersøkelse var svært uenig i utsagnet ”Jeg er komfortabel med at nettaktører 

samler og analyserer personopplysningene mine, og deler disse med andre selskaper” (tabell 

11). 9 var litt uenig, 3 litt enig, og 1 var svært enig. Dette spørsmålet er omformulert fra 

Datatilsynets undersøkelse som vinklet spørsmålet negativt ved å si “jeg synes det er 

ubehagelig...” (Datatilsynet, 2016, se tabell 12). For ikke å legge unødvendige føringer valgte 

jeg å skrive “jeg er komfortabel med...”. Svarene blir dermed vanskeligere å sammenlikne 

med Datatilsynets svar. Likevel kan man se at svarene fordeler seg på samme måte i begge 

undersøkelsene, der et klart flertall oppgir at de ikke er komfortabel med nettaktørers 

innsamling av personlige data. 

 

1

3

9

25

Hvor	enig/uenig	er	du	i	følgende	utsagn:	Jeg	er	
komfortabel	med	at	nettaktører	samler	og	analyserer	
personopplysningene	mine,	og	deler	disse	med	andre	

selskaper?

Svært	enig Litt	enig Litt	uenig Svært	uenig Ingen	formening	/	vet	ikke



	82	

Tabell 11: Hvor komfortabel? Min undersøkelse, 2017 (N=38). 

 
Tabell 12: Datatilsynets undersøkelse av befolkningen (Datatilsynet, 2016) (N=1014). 

 

Jeg spurte intervjuobjektene om hvor komfortabel de var med nettaktørers innsamling av 

personlige data til kommersielle formål. Det er tydelig skepsis for slik innsamling hos 

respondentene. En svarer slik: 

”Veldig lite. Jeg synes det er feil av dem å gjøre det. Jeg synes det er feil av 
politikerne å tillate de å gjøre det, og jeg er skremt over hva slags muligheter det 
gir både de snille og de slemme til å overvåke og styre livene til oss som er 
vanlige privatpersoner på nettet” (Informant 2). 

En annen svarer slik: 

”Det er jeg veldig imot. Det er fordi at...jeg mener at det burde ha vært regulert på 
en bedre måte. Generelt så er jeg liberal, da, men når det gjelder en del... jeg kan 
ikke la teknologien sette agendaen. Det er nødt til å være en slags lovgivning, hva 
er lov og hva er ikke lov å gjøre” (Informant 1). 
 

På spørsmål om hvor god oversikt respondenten har over hvilke data som samles inn av ulike  

nettaktører, er svarene delt omtrent på midten: Svaralternativene var veldig god oversikt, 

ganske god oversikt, ganske dårlig oversikt og veldig dårlig oversikt. Svarene fordeler seg 

halvt om halvt mellom dårlig og god oversikt (tabell 13).  
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Tabell 13. Viser tall fra min undersøkelse 2017 (N=38) og fra Datatilsynets undersøkelse av 

befolkningen (Datatilsynet, 2016) (N=1014). Tall i prosent.  

 

Dette skiller seg fra svarene i Datatilsynets undersøkelse, der betraktelig færre mener å ha 

god oversikt (Datatilsynet 2016). En svikt i min undersøkelse er at svaralternativet vet ikke 

ble utelatt. I denne sammenheng er det et viktig svaralternativ, ettersom det er vanskelig å 

vite hvor mye man ikke vet. En annen svakhet ved dette spørsmålet er at respondenten selv 

må vurdere hva ”god oversikt” vil si. God oversikt i forhold til andre? En av 

intervjuobjektene mine viser hvordan svaret på et slikt spørsmål kan være delt, og avhenger 

av hvordan spørsmålet tolkes:  

”Jeg har alt for liten oversikt. Og det å vite det og si det sånn som når du spør nå, 
er veldig skremmende. Fordi jeg tror jeg har bedre oversikt enn de fleste jeg 
kjenner. Så da er det en indikasjon på hvor lite befolkningen vet og forstår og er 
klar over. Hvordan det går. For jeg er, om ikke ekspert, så er jeg i hvert fall 
relativt opplyst om dette her. Og jeg er helt sikker på at jeg har alt for liten 
oversikt over hva som egentlig skjer. Og da de som ikke er eksperter, en vanlig 
bruker, en vanlig kunde, de har ikke forutsetninger for å forstå, engang, hva som 
skjer bak kulissene” (Informant 2). 
 

9.2.1 Tre scenarioer 
Med utgangspunkt i Datatilsynets spørreundersøkelse ble respondentene presentert med tre 

ulike scenarioer som de skulle svare på i hvilken grad de aksepterte (tabell 14). Spørsmålene 

de fikk var:  

”Det er greit at medlemskunder får lavere pris enn andre kunder fordi butikken kan analysere 

deres kjøpsvaner.”  
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”Det er greit at en gratis e-posttilbyder bruker innholdet i e-posten min for å kunne vise meg 

tilpasset reklame”, og ”Det er greit at nettaviser følger med på og lagrer alt jeg leser i avisen 

for å kunne vise meg reklame”. Svaralternativene var svært enig, litt enig, litt uenig, svært 

uenig og ingen formening/vet ikke. 

 
Tabell 14. Min undersøkelse, 2017 (N=38).  

Tabellen nedenfor viser resultatene på samme spørsmål i Datatilsynets spørreundersøkelse 

(tabell 15).  

  

Tabell 15 : Hentet fra Datatilsynets spørreundersøkelse i befolkningen (Datatilsynet 2016) 

(N=1014). Tall i prosent. 

 

Merk at der Datatilsynet formulerer at gratis e-posttilbyder ”leser” innholdet i e-posten, 
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skriver jeg at e-posttilbyder ”bruker” innholdet i e-posten. Jeg mener Datatilsynets 

formulering er misvisende fordi en kan få inntrykk av at en person sitter og leser privat e-

post, mens dette foregår mer maskinelt. Kanskje kan dette ha bidratt til at responsen for at 

dette ikke er greit er større i Datatilsynets undersøkelse enn i min.  

 

Både i befolkningen og blant EFN-medlemmene er det overvekt av svarene ”svært uenig” på 

de to siste scenarioene. I situasjonen der butikker kan prisdiskriminere basert på kjøpsvaner, 

er det betydelig flere som synes dette er greit, både i befolkningen og blant EFN-medlemmer. 

Når det gjelder sporing av hva en leser på nettaviser, er en av mine intervjuobjekter svært 

negativ, noe som påvirker personens bruk av tjenesten.  

”Jeg har nesten sluttet å lese Aftenposten på nett, i løpet av to år. Fra å lese den nesten 
hver morgen, hvis jeg har vært tidlig nok opp om morgenen, til å nå kanskje gjøre det 
en gang i uka, maks”. 

”Hvorfor det?” 
”På grunn av måten de samler inn data” (Informant 1). 

 
9.3 Metoder for å unngå sporing 

En rekke metoder for å unngå å spores på nett blir brukt blant informantene: Kryptering, 

adblock, VPN, Tor-node, egen eposttjener og DNS er blant metodene som nevnes under 

intervju. Felles for alle jeg snakket med er at de har mye erfaring med it-teknologi, tre av dem 

fra it-relatert yrke, én av dem fra fritid. Disse sitatene gir innblikk i de tekniske løsningene 

som blir brukt:  

”Jeg driver en egen eposttjener, slik at jeg i alle fall kontrollerer epostene jeg 
sender og mottar. Nå kan jeg jo ikke kontrollere eposttjeneren på de jeg sender til, 
så på den måten så får man jo også informasjon. Jeg prøver å bruke kryptografi i 
epost med de andre på kontaktlista mi som også har PGP 5” (Informant 3). 

	
”Ellers så har jeg flere e-postadresser som ikke er knytta til meg personlig på 
noen som helst måte, som da har helt meningsløse navn og slik, sånn at når jeg vil 
gjøre ting som er mer privat for meg, så kan det være at jeg slår browseren om til 
denne anonyme innstillingen, eller at jeg bruker et VPN-nett eller en Tor-node, og 
da hvis det er nødvendig å sende eller motta epost, så bruker jeg en av de som 
ikke er knytta til meg som person” (Informant 2). 
 

																																																								
5 Kort for Pretty Good Privacy, et program for kryptering av blant annet e-poster. 
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I kommentarfeltet i spørreundersøkelsen var det en respondent som fulgte opp diskusjonen 

som oppsto i EFN-forumet om å bruke Gmail som eposttjener 6.   

På EFN-listen ble det stilt spørsmål om hvorfor folk på EFN-listen brukte gmail. 
Jeg har flere epostadresser, blant annet flere gmail-adresser jeg bruker til 
epostlister etc. Dette nettopp for å oppnå større grad av anonymitet, ved å ikke 
knytte mange fora til samme adresse.  
	

I tillegg brukes ”opt out”-løsninger, altså å la være å bruke en tjeneste. Cloud-tjenester, 

Skype, Aftenposten, Facebook og smarttelefon, er blant tjenestene som blir valgt bort 

blant intervjuobjektene.  

En av respondentene holder så mye som mulig av kommunikasjon og handel unna Internett, 

og forsøker å gjøre disse tingene fysisk:  

”Når jeg vil snakke med folk jeg kjenner om viktige ting, gjør jeg ikke det 
elektronisk. Jeg sier fra, enten i e-post eller i chat eller en tekstmelding om at "nå 
har jeg lyst til å snakke med deg, når passer det at vi treffes?" Og så gjør vi et 
møte fysisk. Når jeg skal bestille dyrere ting, så finner jeg gjerne det jeg vil kjøpe 
på nettet, og bestemmer meg for hvilken butikk og så videre, fra PC-en. Men så 
ringer jeg den butikken jeg vil handle med, og snakker med en selger av kjøtt og 
blod og gjør bestillingen fysisk, enten via telefon eller hvis det passer sånn at jeg 
drar innom der. Hvis jeg bestiller en feriereise eller hotellopphold, så kan det godt 
være at jeg booker det på nettet, men betaling venter jeg med å gjøre til jeg er hos 
flyselskapet eller hotellet fysisk og kan gi de kortet mitt og få det tilbake i hånda” 
(Informant 2). 

Flere viser motvilje mot å bruke tjenestene til visse selskaper. Blant annet er Apple og 

Microsoft særlig mislikt. Felles for tre av de intervjuede er mistilliten til 

programvareselskapet Microsoft, der det spesifikt ble snakk om ringetjenesten Skype, som 

eies av Microsoft: 

”Jeg brukte Skype, inntil Microsoft kjøpte Skype. Da jeg leste det, så avinstallerte 
jeg Skype. Fordi at jeg kjenner Microsoft. Jeg kjenner Microsoft profesjonelt, via 
min jobb, via prosjekter jeg har jobbet sammen med dem. Så de har jeg ingen 
tillit til [...] når Microsoft annonserte at de kjøpte Skype, da visste jeg at de kom 
til å endre krypteringen, sånn at den kunne være ren overvåking” (Informant 1). 

En annen respondent har samme holdning: 

”Microsoft er helt hånd i hånd med overvåkningsbyråene i USA og den amerikanske 
regjeringa. Så alt som Microsoft gjør og vet, og alt som de som bruker Microsoft-
produkter gjør, vet også CIA og alle som CIA samarbeider med. Jeg vil gå så langt som 
å si at hvis noen bruker Skype, er de dumme [ler]. Dessverre.” (Informant 2). 

En siste brukte Skype, men skulle gjerne ha latt være. Intervjuet med personen foregikk over 

																																																								
6 Se i kapittel om etiske hensyn. 
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Skype, en avgjørelse jeg tok før jeg var klar over skepsisen blant informantene. En slik 

situasjon viser at det å skulle beskytte seg mot uønsket innsamling av personlig informasjon 

forutsetter en god del forkunnskaper og bevissthet. At informanten brukte Skype på mitt 

initiativ på tross av egne preferanser er et eksempel på det Wyatt kaller ”reluctant use” 

(2014). 

 

9.4 Personvernparadokset 
Jeg sorterte respondentene inn i ulike grupper der jeg ser nettbruk, holdninger og kunnskaper 

i forhold til hverandre. Jeg tok utgangspunkt i disse 3 faktorene: 

- Hvorvidt respondenten var komfortabel eller ukomfortabel med nettaktørers bruk av 

personlige data.  

- Om respondenten mente å ha god eller dårlig oversikt over hvilke opplysninger ulike 

nettaktører samlet inn om dem. 

- Om respondenten brukte mange eller få tjenester som fører til innsamling av 

personlige data 7. 

 

Svarkombinasjonen av disse spørsmålene plasserte respondentene i fire hovedgrupper:  

1. De som mener de har dårlig oversikt over hvilke opplysninger nettaktører samler, som 

er ukomfortable med bruken av personlige data, og som bruker mange nettjenester 

som samler personlige data (14 av 38).  

2.  De som har god oversikt over hvilke opplysninger nettaktører samler, som er 

ukomfortable med bruken av personlige data, og som bruker mange nettjenester som 

samler personlige data (11 av 38). 

3. De som har god oversikt over hvilke opplysninger nettaktører samler, er ukomfortable 

med bruken av personlige data, og som bruker få nettjenester som samler personlige data 

(6 av 38). 

4. De som har dårlig oversikt over hvilke opplysninger nettaktører samler, er ukomfortabel 

med bruken av personlige data, og som bruker få nettjenester som samler personlige 

data (5 av 38). 

																																																								
7De som ikke hadde smarttelefon og/eller hadde bruker på færre enn tre av de gitte nettjenestene, ble 
sortert under gruppen av respondenter som bruker få nettjenester som samler personlige data. De som 
brukte mer enn dette ble sortert i gruppen av respondenter som bruker mange nettjenester som samler 
personlige data. 
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I tillegg var det to respondenter som både hadde god oversikt, var komfortable med 

innsamling av personlige data og som brukte mange nettjenester som samler personlige data. 

Én person hadde dårlig oversikt, var komfortabel med bruken av personlige data, og brukte 

mange nettjenester som samler personlige data. 

 

Den vanligste svarkombinasjonen var å både ha dårlig oversikt, være ukomfortabel, og bruke 

mange nettjenester. Dette likner på den tendensen vi har sett i andre undersøkelser, og den 

kan også forstås som et paradoks, lik tidligere forskning, der holdning og adferd ikke ser ut til 

å stemme overens. Svarkombinasjonen kan tyde på en resignasjon, der man bruker tjenester 

på tross av at man ikke ønsker det. Men det kan også være at selv om respondentene ikke har 

oversikt over hvilke opplysninger nettaktører samler, så er de bevisst hvilke spor de 

potensielt legger fra seg ved bruk, og tilpasser på hvilken måte de bruker tjenester som 

samler personlige data.  

 

Den nest vanligste svarkombinasjonen var at man hadde god oversikt, var ukomfortabel, og 

brukte mange nettjenester. Dette er mer uvanlig i forhold til de undersøkelsene jeg har vist til 

tidligere, og reflekterer EFN-medlemmenes interesse i, og kunnskap om innsamling av 

personlige data på nett.  

 

Her har jeg gjort en skjønnsmessig vurdering av hva som kan regnes som bruk av ”mange 

tjenester” som samler personlige data, og undersøkelsen gir ingen innsikt i hvor mye disse 

tjenestene brukes eller hvordan de brukes. Med utgangspunkt i intervjuene er det grunn til å 

tro at mange av respondentene har ulike metoder for å begrense innsamling av personlige 

data ved bruk av slike tjenester. 

 

9.4.2 Kontekstavhengighet 

En av kommentarene fra spørreundersøkelsen er uttrykk for hvor kontekstavhengig 

beslutninger som har med personlige data på nett å gjøre, er: 

“Det er ikke alle spørsmål det er lett å svare på fordi man er mindre redd for å 
legge igjen personinfo i et firma som man betegner som seriøst, enn et du ikke vet 
noe om. Likeledes kan en avis godt samle info om det jeg leser, om de har en 
lisens om dette, og jeg kan stole på at denne informasjonen lagres anonymt. F. eks 
denne undersøkelsen har adresse på UIO og med https, som gjør at den virker mer 
seriøs enn om den kom fra et sted hvorsomhelstfra”.  
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Kontekstavhengigheten gjør spørreundersøkelsens svarmuligheter begrensede, og som 

tidligere studier viser – ”it depends” – også for informantene i min undersøkelse. I mange 

tilfeller kommer det an på hvorvidt man har tillit til tjenesten eller ikke. Flere av svarene jeg 

får i intervjuene illustrerer kontekstavhengigheten av hvilke grep man tar eller ikke tar. 

 

En av intervjuobjektene er i utgangspunktet ukomfortabel med å avgi mer informasjon enn 

hva som er nødvendig, og gir uttrykk for å være relativt bevisst på hvilke aktører som får 

tilgang på hva. Likevel hender det personen gjør mer eller mindre bevisste unntak:  

”Ja, det er det at når noen minner meg på at "nå har jeg tenkt å undersøke deg, nå 
har jeg tenkt å spore deg, nå har jeg tenkt å...", så er det sånn "oi", da må jeg 
stoppe opp og tenke hva betyr det, mens i andre situasjoner, så ... ja, jeg ga deg et 
eksempel med Elkjøp som er en av disse sidene du går til, og så sier du at du er 
interessert i den TV-en, og så spør den deg, "ja, hvor er du", så vil den vite hvor 
jeg er hen. Og det kan jo være så uskyldig som at de bare vil vite hvilken butikk 
de skal sende meg til, men jeg er mere – ja, kall det gjerne paranoid – jeg er litt 
mere sånn: "nei, det vil jeg ikke si". Jeg vil ikke si hvor jeg sitter hen, fordi jeg vil 
velge selv. Men samtidig er jeg kanskje ikke så bevisst når jeg spiller Pokémon 
Go og Ingress, som forutsetter at du blir sporet hele tiden. Men det er andre spill 
som du sikkert kan installere på en telefon som vil spore deg, men som ikke 
trenger det, og da går det an å skru av det når den foreslår "ja men jeg vil spore 
deg", "nei, det trenger du ikke. Du er en sjakk-applikasjon, du trenger ikke å vite 
hvor jeg sitter”, for eksempel” (Informant 4).  

 

Informanten gir uttrykk for å gjøre en innsats for å kontrollere flyten av personlige data, men 

også for at dette ikke er helt under kontroll: 

”Jeg krypterer for eksempel ting hvis jeg skal lagre ting på steder der jeg ikke er 
helt sikker på at ikke det blir passet på ordentlig – da krypterer jeg det. Men har 
jeg kontroll på hvordan det blir kryptert – ja, kanskje, ikke sant [ler], du vet, jo 
mer du begynner å tenke på sånne ting, da” (Informant 4). 

Samme informant vedgår å for eksempel være mer bevisst på nettaktørers datainnsamling 

akkurat i denne intervjusettingen, der nettopp dette er tema, mens vedkommende i hverdagen 

ikke tenker så mye på hvilke data som havner hvor: 

”Du sa jo at nå som vi snakker om det, så blir du påmint”. 

”Ja, når det kommer opp i dagen på en annen måte”. 

”Så i hverdagen er det ikke så mye noe du tenker på så mye?”  

”Nei” (Informant 4). 

Dette er et viktig poeng når det kommer til forskning på slike holdninger, og som jeg har vært 

inne på tidligere, er det kanskje ingen grunn til å forvente en sammenheng mellom de 

holdningene folk mener å ha når de blir spurt, og de handlingene de foretar seg i helt ulike 

kontekster.  
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Denne erkjennelsen er et sentralt poeng når kvantitative data fra spørreundersøkelser skal 

analyseres: når folk blir spurt, er de opptatt av personvern, mens idet de skal laste ned en app, 

kan tanker om eventuell uønsket bruk av personlige data være nokså glemt. 

9.4.3 Gjør unntak 
En av informantene gir uttrykk for å være svært bevisst på hvilke spor vedkommende gir fra 

seg ved nettbruk. 

”Jeg vet hvilke spor jeg legger fra meg. Det er jeg hundre prosent bevisst på. 
Noen ganger, hvis jeg tviler, så sjekker jeg i programkoden fra det nettstedet, for 
der ser jeg helt konkret hva de gjør. Og for å gjøre det, så må du kunne lese 
programkode” (Informant 1). 
 

Informanten er svært restriktiv i bruk av teknologi som kan brukes til å samle informasjon om 

vedkommende. Det er derfor interessant at personen bruker appen Snapchat for å holde 

kontakt med familie: 

”Det er det eneste unntaket. For den har jo ingen sikkerhet i det hele tatt. [...] Så 
det har vært mest sånn å sende bilder av katter frem og tilbake, ikke sant. Så det 
er...det betyr ingenting” (Informant 1). 

En annen av respondentene, som fremstår som, og oppfatter seg selv som svært opptatt av 

personvern, sier likevel dette om hvor bevisst vedkommende er på de data en gir fra seg ved 

nettbruk:  

”Både óg. Jeg er nok mer bevisst enn mange, og mer bevisst enn at jeg tar 
avstand fra det, men samtidig så er jeg ikke paranoid. Jeg vil nok si at jeg er en 
sånn her 60-70-prosent oppsatt på å holde meg hemmelig og skjult og lar en del 
ting bare gå” (Informant 2).  

 

Personen mener dessuten at det å la ting gå kan være en metode for å spamme de som 

overvåker med ”meningsløs informasjon” om uskyldige aktiviteter, for å gjøre datamengden 

mindre håndterlig og mindre attraktiv, og sånn sett er dette altså også et bevisst valg. 

Informanten er bevisst på å ha holdninger som skiller seg fra gjennomsnittet:  

”Og jeg blir ofte oppfattet som litt paranoid og som jeg har litt lett for å 
krisemaksimere. Og det er greit. Det lever jeg godt med. Det gjør meg ingenting. 
Jeg vil ikke slutte å være som jeg er, og prøve å gi de rådene jeg gjør, av den 
grunn”.  

”Du synes ikke du er paranoid selv”? 
”Nei. For å være ærlig, så er det et par ting jeg ikke gidder, som jeg burde gjort, 
så jeg er mindre paranoid enn jeg innerst inne hadde hatt lyst til å være. Men så er 
det jo det at man skal jo leve og fungere og ha det greit òg” (Informant 2). 
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Personen tar et klart standpunkt mot innsamling av personlig data, og i tillegg et ønske om å 

være enda mer påpasselig enn det som allerede er tilfelle. Det å leve og fungere, og å ha det 

greit, kommer for vedkommende i konflikt med dette behovet for å unngå sporing på nett. 

Prinsippene lar seg ikke imøtegå hvis man skal leve et forholdsvis normalt liv. Dette 

illustrerer et poeng jeg har påpekt innenfor det juridiske perspektivet, om at interessen i at det 

skal ligge frivillighet til grunn å bestemme over tilgangen til opplysninger om egen person, er 

begrenset 8. Den sosiale organiseringen og de praktiske løsningene i samfunnet har betydning 

for i hvilken grad den enkelte kan ha kontroll over egne personopplysninger. Flere av 

informantene har personvernpreferanser som kolliderer med samfunnets normer, og risikerer 

dermed å oppfattes som ”avvikere” eller ”interessante tilfeller” som Schartum og Bygrave 

formulerer det (2016).  

 

9.4.4 Manglende valgfrihet 
Å ikke ha noe valg ved bruk av nettjenester, er det flere som tar opp:  

”Det er ikke sånn at du kan "opt out", Google tracker deg over alt. Du får ingen 
valg. Hvis du sier nei, dette går jeg ikke med på, da får du ikke den tjenesten, hvis 
du vil abonnere på Aftenposten, det får du ikke gjort, hvis du ikke gir tilgang til 
disse tingene. Så sånn som det er nå, så har du ikke noe valg”. (Informant 1). 

Felles for flere er et ønske om å ha kontroll på bruken av egne data, men i bytte mot en 

tjeneste man vil bruke, blir denne kontrollen i praksis overlatt til tjenestetilbyderen. En av 

dem ser for seg et scenario der hen har betalt for en boktjeneste, som deretter endrer sine 

bruksbetingelser:  

”Da får jeg kanskje en beskjed om at du må akseptere noen nye bruksrettigheter, 
eller bruksbetingelser, og, hvis jeg sier nei, så sier de nei vel, men da skrur vi av 
devicet ditt. Så tar vi tilbake bøkene våre. For du har bare lånt dem så lenge du 
godtar betingelsene våre, ikke sant. Du har riktignok betalt for dem, men det er da 
for å få lov til å låne dem (Informant 4)”. 

Informanten viser til det ultimatumet en forbruker presenteres med i møte med en 

tjenestes vilkår for bruk.  

Jeg spør en respondent om det er noen tjenester som brukes motvillig og på tross av 

hensynet til privatliv: 

”Facebook og Facebook Messenger. Facebook er blitt så dominerende og så 
viktig for så mange, og jeg har så mange familier og venner på Facebook, at selv 

																																																								
8 Se kapittel 6.2.2 om interessen i å bestemme over tilgangen til opplysninger om egen 
person. 
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om jeg innerst inne både misliker Facebook og Facebook Messenger, bruker jeg 
det. Men jeg er mye mindre aktiv der enn de aller ivrigste tenåringsjentene” 
(Informant 2). 

Jeg spør om personen synes det er ubehagelig å bruke Facebook med tanke på innsamling av 

personlige data: 

”Det har vært relativt mye nyhetsartikler om hvor mye de logger og hvor 
allstedsnærværende de er, og det er, jeg synes det har gått for langt. Så det, jeg 
synes det er ubehagelig. Det verste er jo at de legger igjen sånne aktive Cookies 
inne i browseren din, sånn at Facebook logger hva du gjør når du er på andre 
steder enn Facebook også”. 
”Er du bevisst på det når du bruker nettet, da?” 
”Jeg har to helt forskjellige plugins som begge blokkerer sånn logging på hver sin 
måte i browseren min, og i tillegg så tar jeg stadig og sletter cookies og lagra 
innloggingsinformasjon og slike ting” (Informant 2). 
 

Dette er et eksempel på at selv om informanten til en viss grad har resignert ved å bruke en 

tjeneste på tross av privatlivhensyn, så brukes likevel strategier for å begrense sporing. Men 

det kan se ut som at den resignasjonen som har blitt funnet i tidligere studier også eksisterer 

blant mine informanter til en viss grad. Det at det finnes tegn til resignasjon også her blant 

folk med høy digital kompetanse og stor interesse for personvern, må kunne tolkes som et 

tegn på at den enkeltes mulighet til å følge opp egne personvernholdninger i adferd er i noen 

tilfeller svært begrenset, spesielt når personvernhensyn kommer i konflikt med interesser i 

brukervennlighet og sosialitet. Et annet sitat viser at andre interesser lett kan veie tyngre enn 

personvern ved individuelle interesseavveininger:   

”Det er jo helt klart et evig kompromiss. Og ofte er de dyreste og mest fancy 
tingene som man kunne ha ønsket seg, også de som er minst sikre eller gjør mest 
overvåking. Moderne trådløse routere, for eksempel, er fantastiske hvis man ser 
bare på router-aktiviteten av det, men så gir de samtidig mye større muligheter for 
fjernstyring og overvåking. Det samme med smarttelefoner. Det er en haug med 
muligheter for at de misbrukes av enten korrupte myndigheter eller forbrytere. Så 
det blir en avveining mellom hva man skal ha av telefon og hva man skal bruke 
den til, og hva som det er muligheter for å bruke det til” (Informant 2). 

	

9.4.5 Et samfunnsperspektiv 
Flere av de jeg snakker med avgir svar som vitner om at personvernhensyn for dem ikke bare 

handler om deres individuelle preferanse, men noe som angår et samfunn. En person tar opp 

problematikken rundt potensiell makt hos store selskaper som driver med personalisering av 

innhold.  
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”[...] man kan styre folk med å velge hvilken – altså man får jo – større og større 
del av informasjonen man tar inn kommer fra Internett, og fra færre og færre 
aktører. Facebook og Google og ikke så mange flere, etter hvert, som folk får 
informasjonen sin fra, og da kan man styre handlingene, altså man velger hva 
slags informasjon man presenterer for dem, basert på hva man vet at de vet fra 
før. Og det synes jeg er en skummel tanke, da” (Informant 3). 

Vedkommende retter fokus mot måten data brukes på, og vektlegger her et 

samfunnsperspektiv fremfor et individperspektiv. 

”Vel, det er jo neppe noen som sitter og leser hver eneste mail, det handler jo om 
at om man samler inn store mengder data om personer og bruker statistikk til å 
finne ut hvem de er, og dette brukes jo veldig aktivt til å servere for eksempel 
reklame, da. Og det er kanskje det jeg motsetter meg mest. At man prøver å 
påvirke hva jeg skal gjøre. Basert på den informasjonen som man kan få om meg. 
Og det tror jeg er viktig. Både for hver enkelt person, men også i det store og 
hele, at folk skal kunne gjøre seg opp sine egne valg (Informant 3). 

En annen knytter også tematikken opp mot avisenes samfunnsoppdrag: ”Nei, det er mange 

ting med informasjon som jeg synes er problematisk. Spesielt med aviser, for aviser har jo en 

veldig viktig samfunnsoppgave” (Informant 1). Prinsipper ser ut til å være en motivasjon hos 

flere for å unngå å spores på nett, som viktigere enn den enkeltes behov for tilbaketrekking:  

”Jeg vil ikke dele hva jeg leser, det vedkommer ingen. For meg er det et prinsipp. 
Det er ikke det at det betyr noe, det er ikke det at jeg er redd for noe og så videre, 
men det er et prinsipp, at hva jeg leser, hvor jeg er når jeg leser det, og så videre, 
det vedkommer ingen. Og hvor jeg er når jeg bruker telefonen min, vedkommer 
heller ingen. Hvem jeg snakker med vedkommer ingen. Så lenge jeg ikke er 
kriminell. Så lenge ingen har grunn til å mistenke meg for et eller annet. Så for 
meg er det sånn at alt er privat, inntil jeg eksplisitt har sagt at, ok, dette kan jeg 
dele. Hvis jeg poster det på nettet, så er det implisitt at det deler jeg med resten av 
verden” (Informant 1).  

 

Sitatet viser en holdning som kan tolkes som en slags motstand mot noe man synes er galt, og 

viser sånn sett en samfunnsmessig forståelse av privatliv fremfor et individperspektiv. 

Personen sier det ikke er frykt for noe, men prinsipp, som styrer adferden.  

 

”Jeg liker ikke at et eller annet selskap skal vite alt om meg, sånn, fordi det er mitt liv, ikke 

noen andre sitt, og så er det en prinsippsak også. At jeg tror at samfunnet generelt ikke har 

godt av dette” (Informant 3). Denne informanten gjengir et syn på at privatlivet er av verdi 

både for seg som individ, men også for samfunnet. 

	

	



	94	

9.4.6 Hva med de andre? 
Ettersom informantenes uttrykte skepsis mot uønsket bruk av personlige data skiller seg fra 

befolkningen, spør jeg dem om hvordan de tenker om andre folk som ikke tenker på slike ting 

i samme grad og ikke tar like aktivt hensyn til det i egen hverdag. 

”Ser du på dette som en individuell preferanse, eller mener du at andre burde 
også beskytte privatlivet sitt?” 
”Her mener jeg veldig klart at alle burde gjøre som meg, eller mer. Jeg mener 
definitivt at her er det alt for mange som tar feil, og jeg og andre i EFN har rett. 
Det høres veldig hovent og uforskamma ut å si at jeg har rett, men i denne saken 
så er jeg dessverre overbevist om det”.  
”Kan du forstå de som er klar over at denne innsamlingen skjer, men ikke synes 
at det er så farlig?” 
”Nei. Det kan jeg ikke forstå. Og jeg tror de har enten for lite informasjon til å ta 
beslutningen sin, eller at de har misforstått noe underveis” (Informant 2). 

En annen informant har samme oppfatning:  

”Jeg tror ta hvis folk hadde hatt mer kunnskap så ville de også brydd seg mer om 
disse temaene” [...] Men folk vet jo knapt nok... de vet jo ikke hvordan Internett 
fungerer i utgangspunktet. Bortsett fra at de vet at de kan trykke på den knappen. 
”Altså, godta-knappen?” 

”Ja” (Informant 3). 
 
Disse informantene mener det er kunnskap og innsikt som skal til for å ta aktive 

personvernvalg i samme grad som dem selv. Til sammenlikning hadde det vært interessant å 

også snakke med mennesker som har slik kunnskap og innsikt, men likevel andre 

personvernholdninger. 

 

9.4.7 Tilbakemeldinger  
Jeg skal til slutt gjennomgå kommentarer jeg fikk til utformingen av spørreskjema. Dette er 

av verdi for eventuelle fremtidige studier av personvernholdninger. 

 

En av respondentene sier eksplisitt i kommentarfeltet hvor begrensende svaralternativene kan 

være i en spørreundersøkelse og mener intervju er av stor nytte: 

“Jeg ser stor nytte av en slik undersøkelse. Samtidig har den klare begrensninger 
pga. forutvalgte spørsmål. Det er VELDIG BRA at man kan fylle ut med telefon-
intervjuer”. 

Dette kommentarfeltet ble benyttet av flere til å kommentere svakhetene ved måten 

spørsmålene var formulert: 
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“Forvirrende alternativer om hva en har delt på Internet. Navn og personnummer i 
samme alternativ, og 'personinfo' og 'annen personinfo' som to ulike valg. Uklart 
hva som er forskjellen, og uklart hva eksemplene i hvert alternativer har til felles” 9. 
 
“Det er ikke alle spørsmål det er lett å svare på fordi man er mindre redd for å 
legge igjen personinfo i et firma som man betegner som seriøst, enn et du ikke vet 
noe om. Likeledes kan en avis gods samle info om det jeg leser, om de har en 
lisens om dette, og jeg kan stole på at denne informasjonen lagres anonymt. F. 
eks denne undersøkelsen har adresse på UIO og med https, som gjør at den virker 
mer seriøs enn om den kom fra et sted hvorsomhelstfra”. 

 

Jeg ser derfor stor verdi av å inkludere et slikt kommentarfelt i en spørreundersøkelse. 

Kommentarene bør tas i betraktning i eventuell videre forskning på personvernholdninger. 

Ettersom spørsmålene som ble kommentert er hentet fra Datatilsynets spørreundersøkelser 

om personvernholdninger (Datatilsynet 2016), kan kommentarer rettes også til Datatilsynet. 

Både min og Datatilsynets spørreundersøkelses validitet svekkes med tanke på svakheter i 

hvordan spørsmål er stilt og svaralternativene, men ettersom jeg fulgte opp med kvalitative 

intervju, sikret jeg bedre innsikt i, og forståelse for hvilke metoder informantene brukte, og 

hvilke preferanser de hadde ved bruk av ulike tjenester. 

 

9.5 Oppsummering av min undersøkelse 
Denne undersøkelsens informanter er stort sett menn, flertallet har høy utdannelse og høy 

digital kompetanse.  

 

Selv om alle intervjuobjektene er opptatt av personvern, varierer det i hvilken grad de 

forholder seg til det i sin hverdag, og det varierer hvilke metoder de bruker. 

Kontekstavhengigheten tidligere undersøkelser har vist, vises også i min studie. Alle viser 

imidlertid sterk bevissthet rundt hvordan egen nettbruk genererer data som brukes av 

tredjeparter, og de fleste prøver i stor grad å begrense mengden personlige data som samles.  

 

Både svar på spørreundersøkelsen og intervju antyder at personvernparadokset eksisterer 

også blant EFN-medlemmer. Informantene hadde brukere på plattformer som samler 

personlige data i større grad enn forventet, men respons fra intervju og åpne kommentarfelt 

viser at måten en bruker slike tjenester på kan være tilpasset ønsket om ikke å bli sporet, for 

eksempel ved å opprette ulike epostadresser og bruke ulike browsere eller VPN. En del av 

																																																								
9 Se spørreundersøkelsen, vedlegg nr.2, spørsmål nr. 9.   
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disse metodene krever en viss digital kompetanse for å ta slike grep. Respondentene har høy 

digital kompetanse, både når det defineres som tekniske kunnskaper men også bredt definert, 

ved at de viser evne til å vurdere hvem som står bak en netttjeneste, intensjoner bak, og være 

bevisst på et nettsteds både front end og back end. Dette er faktorer som det tidligere har blitt 

påpekt at vanlige nettbrukere vanskelig kan ha innsikt i, og kunnskap om.  

 

Flere av intervjuobjektene snakker ut i fra et samfunnsperspektiv når de begrunner 

viktigheten av et privatliv. Det gis samtidig uttrykk for liberalistiske holdninger til å kunne 

bestemme selv over egen person. Det kan se ut som at fellestrekkene hos intervjuobjektene er 

at de motsetter seg noen andres mulighet for kontroll og makt over dem.  

 

Flere av de jeg snakket med lot være å bruke tjenester de ellers kunne tenke seg å bruke hvis 

de ikke samlet personlige data. Respondentene viser likevel begrensninger og noen av dem 

en viss resignasjon, og alle jeg intervjuet gjorde unntak der de trosset ønsket om å begrense 

innsamling av personlige data. Unntak skjer fordi de i noen tilfeller ikke har noe valg dersom 

man vil bruke en tjeneste, og unntak kan skje fordi man ikke alltid er like bevisst på at 

personlige data innsamles.  

 

Min undersøkelse bekrefter mange av hovedpoengene i tidligere forskning. Det at 

personvernparadokset ser ut til å eksistere også blant EFN-medlemmer, som har høy digital 

kompetanse og interesse for, og mer enn gjennomsnittlig innblikk i nettaktørers innsamling 

av personlige data, gjør at jeg konkluderer med at: 

Digital kompetanse og kunnskap om nettaktørers innsamling av personlige data gjør det i 

mye større grad mulig for den enkelte å unngå nettaktørers innsamling av personlige data, 

men denne muligheten er fortsatt begrenset. 

Begrensningene kommer av manglende valgfrihet ved bruk av tjenester, og ønske om 

brukervennlighet, sosialitet, og å fungere i samfunnet. 

Dette tyder på at selv om nettbrukere var tilstrekkelig orientert om bruken av personlige data, 

og hadde kompetanse til å unngå slik bruk, så er det grunn til å tro at visse tjenester vil bli 

brukt på tross av dette dersom den er tilstrekkelig integrert i samfunnet. At selv EFN-

medlemmers mulighet for å unngå slik innsamling er begrenset, tyder på at den i enda større 

grad er begrenset i befolkningen.  
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At 36 av 38 respondenter var menn, er påfallende. Er det en sammenheng mellom 

personvernholdninger og kjønn, eller har jeg bare gjort et utvalg fra en gruppe som stort sett 

består av menn av andre årsaker? Dette bør undersøkes videre.    

 
9.5.1  Kommentarer om metode 

Undersøkelsen viste at svar fra spørreundersøkelser trenger nyansering fra intervju. Både 

kommentarfelt i spørreundersøkelsen og intervju viste nyanser som spørreundersøkelsen ikke 

ville ha vist. Mens spørreundersøkelsen viser at respondentene i stor grad brukte tjenester 

som samler personlige data, viser intervjuene at måten disse tjenestene brukes på kan 

begrense slik innsamling. En bør ikke være for rask med å konkludere om hvordan 

mennesker forholder seg til personvern uten å faktisk prate med disse menneskene. En av 

respondentene bekreftet at hen tenkte mer på personvern i intervjusettingen da det ble spurt 

om det, enn ellers i hverdagen da det i større grad ble glemt – et helt sentralt poeng for studier 

av holdninger, som viser at uttrykte holdninger og faktisk adferd ikke nødvendigvis bør 

forventes å samsvare. 
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10 Oppsummering og konklusjon 
 

Personvernet og privatlivet er kontekstuelle konsepter som kan forstås ulikt i ulike 

sammenhenger. På grunn av en utvikling innenfor digital kommunikasjonsteknologi som har 

skutt fart særlig de siste 10-20 årene, har personvernet også blitt sett på med nye øyne i nyere 

forskning. Nettbrukere deler stadig mer på nett, og sosiale medier har blitt mainstream og en 

naturlig del av svært mange nordmenns liv. Bruken av slike netttjenester er i stor grad gratis, 

og dette er fordi nettaktørene kan tjene penger på annonseinntekter ved å selge personlig 

informasjon om sine brukere til annonsører. Denne aktiviteten har bidratt til mye 

oppmerksomhet på personvern og privatliv fra ulike perspektiver i forskning. 

Gjennomgangen av disse perspektivene og deloppsummeringer utgjør svar på RQ 1: Hvordan 

presenteres og forstås personvern og privatliv i forbindelse med deling og innsamling av 

personlige data på nett fra ulike perspektiver i nyere forskning? Min gjennomgang av 

forskning på personvernholdninger, og min egen undersøkelse, svarer på RQ 2: Hvordan blir 

personvern og innsamling av personlige data på nett forstått, opplevd og håndtert blant ulike 

nettbrukere? I denne forskningen har misforholdet mellom nettbrukeres holdninger til 

personvern og privatliv og deres faktisk deleaktivitet på nett blitt påpekt gjentatte ganger, og 

fremstilt som et paradoks. Mulige forklaringer på det blir presentert her som svar på RQ 3: 

Hvordan kan vi forklare det påståtte misforholdet mellom personvernholdninger og 

personvernadferd? I tillegg til å besvare problemstillingene vil jeg her gjøre kritiske 

refleksjoner av måter personvernet forstås og reguleres i forbindelse med nettaktørers 

innsamling og bruk av personlige data. 

 

Det finnes ingen klar enighet om hvordan privatliv kan defineres og hva personvernet skal 

beskytte. En kan grovt skille mellom to forståelser for privatliv og beskyttelsen av det: Et 

individperspektiv og et samfunnsperspektiv. De utelukker ikke nødvendigvis hverandre. 

Individperspektivet har dominert i forståelser for privatliv, og er knyttet opp til liberalistiske 

verdier som frihet og selvbestemmelse og den enkeltes behov for å kontrollere eller regulere 

tilgang til seg selv. I forskning på nettbrukeres personvernholdninger legges det i stor grad 

vekt på et individperspektiv, der en har studert konkrete personverninnstillinger på nett, og på 

hva slags informasjon om seg selv den enkelte ønsker å dele med hvem.  
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Hvordan personvern og innsamling av personlige data på nett blir forstått, opplevd og 

håndtert blant ulike nettbrukere 

En rekke studier viser gjennom spørreundersøkelser at nettbrukere generelt i stor grad 

motsetter seg nettaktørers innsamling og bruk av personlige data (Acquisti & Gross, 2006; 

Datatilsynet, 2016; Forbrukerrådet, 2015; Turow et al., 2015). Samtidig viser observasjoner 

og intervju at de aller fleste bruker tjenester som samler og bruker personlige data, og deler 

informasjon som de ikke vil at fremmede skal ha tilgang på (Acquisti & Gross, 2006; 

Datatilsynet, 2016; Forbrukerrådet, 2015). Særlig ungdommer forbinder ”privacy” i større 

grad med mellommenneskelige forhold, og er mer opptatt av konkrete, nære trusler mot 

privatliv i nære relasjoner enn hypotetiske trusler om myndigheters, arbeidsgivers eller 

private aktørers overvåkning (Steijn & Vedder, 2015; Tufekci, 2008). Nettbrukeres valg om 

enten å dele eller ikke dele personlige data er kontekstavhengig (Rainie & Duggan, 2016b) og 

lett påvirkelig (Best, 2010), og dersom synlig informasjon legger til rette for det, vil flere ta 

valg som begrenser deling av personlige data (Tsai et al., 2011). Andre interesser, som 

brukervennlighet og sosial tilhørighet kommer lett i konflikt med personvernhensyn hos den 

enkelte (boyd, 2014; Taddicken, 2014; Tufekci, 2008). Det er blitt vist at digital kompetanse 

henger sammen med personvernhensyn (boyd & Hargittai, 2010). I intervju gis det i større 

grad uttrykk for apati eller hjelpeløshet i forbindelse med nettaktørers innsamling av 

personlige data (Andrejevic, 2014; Hargittai & Marwick, 2016).  

 

Min egen undersøkelse bekrefter flere av disse funnene. EFN-medlemmer har høy digital 

kompetanse, negative holdninger til innsamling av personlige data, og tar i stor grad grep i 

sin hverdag for å unngå innsamling av personlige data på nett. Både tekniske løsninger som 

kryptering, adblock og VPN brukes for å hindre uønsket innsamling av personlige data, men 

også ”opt out”-løsninger som å unngå visse tjenester, som Facebook og Skype, eller begrense 

bruk av smarttelefon eller apper. Ellers kan ulike epostadresser og ulike browsere til ulikt 

bruk bidra til å opprettholde anonymitet på nett. Likevel viser undersøkelsen tegn til et 

misforhold mellom holdninger og adferd også her. Misforholdet inntreffer i mindre grad, men 

alle jeg snakket med gjorde unntak som gikk på tvers av holdninger. Forklaringer på dette 

likner på de som kommer til uttrykk i tidligere studier om at en enten gir opp personvern i 

møte med konkurrerende interesser som brukervennlighet og sosial tilhørighet, at man føler 

man ikke har noe valg, eller at man rett og slett ikke alltid tenker på det i hverdagen.  
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Privatliv som økonomisk verdi, og teknologien som reguleringsmekanisme 

Privatlivet kan forstås som en økonomisk verdi. Dette perspektivet er særlig relevant etter at 

kommersialiseringen av Internett har gjort nettbrukeres aktiviteter til salgbar vare. I 

økonomiske studier ble privatliv tidlig forstått som hemmelighold, og noe som ikke gagner 

samfunnet eller økonomien (Posner, 1978). Økonomistudier har senere åpnet for ideen om at 

privatliv også kan være til fordel både for samfunnet, og for de partene det gjelder (Acquisti 

et al., 2016). Her etterstrebes en balanse mellom ulike fordeler og ulemper ved deling eller 

ikke-deling av personlige data. Slike teorier tar ofte utgangspunkt i at mennesker tar 

rasjonelle beslutninger på grunnlag av fordeler og ulemper, men kognitive begrensninger og 

bias, samt manglende mulighet for innsikt i hvordan personlige data samles og brukes, bidrar 

til at personvernhensyn fort nedprioriteres i møte med mer tydelige og umiddelbare fordeler. 

En bør derfor ikke ta utgangspunkt i menneskers beslutninger for å forstå hvilken økonomisk 

verdi en bør tillegge privatlivet. 

 

Synet på personlige data som en økonomisk ressurs fører nødvendigvis med seg synet på 

privatliv som en eksternalitet – et hinder for profitt, og representerer dermed en interesse som 

kan stå i direkte motsetning til den enkeltes ønske om ikke å dele personlige data. Ettersom 

slike kommersielle interesser dominerer blant de som utformer nettplattformer som mange 

nordmenn ´bruker, blir også nettplattformene verktøy som muliggjør fremfor å begrense 

innsamling av personlige data. Ut fra Lawrence Lessigs syn på teknologi som 

reguleringsmekanisme kan vi si at private nettaktører i stor grad har kontroll over 

reguleringen av personvernet på nett. For eksempel, som Lindh og Nolin (2016) viste med sin 

studie av Googles brukervilkår, vil Google forsøke å skjule den delen av sin virksomhet som 

dreier seg om salg og bruk av brukernes personlige data. Et slikt front end/ back end-skille 

gjør det i liten grad mulig for nettbrukeren å ha grunnlag for å ta informerte valg om eget 

personvern, og det er grunn til å være kritisk til hvilken maktposisjon noen av de største 

nettaktørene er i, som premissleverandør for hvordan nettbrukere skal bruke tjenester, og for 

hvordan nettbrukernes personlige data kan brukes. Respondentene i min undersøkelse viste 

forståelse for slike intensjoner hos nettaktører, og hadde dermed større grunnlag for å ta 

informerte beslutninger. At teknologien i større grad muliggjør ”komfortabel” overvåkning, 

som ikke trenger å merkes hos den enkelte, bidrar også til at den enkelte ikke nødvendigvis 

opplever den som relevant for seg selv. Slik bruk av personlige data blir dermed mer relevant 

på et samfunnsnivå.  
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Privatliv som beskytter et demokratisk samfunn 

Samfunnsperspektivet på privatliv utvider personvernet fra å angå den enkeltes integritet og 

selvbestemmelse til å være en forutsetning for et demokratisk samfunn. Teoretikere som 

forstår personvern i et samfunnsperspektiv forstår gjerne markedet for personlige data som 

”overvåkningsøkonomi”, og ser privatliv i sammenheng med samfunnsstrukturer og 

maktforhold (Andrejevic, 2014; Fuchs, 2014). Perspektivet er i større grad dominert av 

teorier enn av empiri, der konsekvenser av big data-prediksjoner og algoritmiske systemer 

kritiseres for å forsterke maktubalanser (Andrejevic, 2014), å gi de med tilgang på data 

uforholdsmessig stor kontroll (Cheney-Lippold, 2011), og å utnytte nettbrukeres aktiviteter 

for profitt (Fuchs, 2014). Kirsty Best (2010) demonstrerer at nettbrukeres forståelse for 

overvåkning på nett avviker fra slike teoretiske oppfatninger, og at nettbrukere har 

vanskeligere for å se samfunnsmessige konsekvenser av nettaktørers innsamling og bruk av 

personlige data. Min studie viser tegn til at EFN-medlemmer i større grad har en forståelse 

for samfunnsmessige begrunnelser for et personvern. Det kan imidlertid ikke forventes at den 

enkelte selv skal ta personvernbeslutninger fra et samfunnsperspektiv idet de inngår en avtale 

med private nettaktører, men det er dette reguleringen legger opp til.�

 

Personvernregulering 

Selv om et samfunnsperspektiv på personvern kommer til uttrykk i personvernteorien, er det 

større tyngde på individperspektivet i den rettslige reguleringen. I forbindelse med 

nettaktørers innsamling og bruk av personlige data, legges det vekt på selvregulering, ved at 

nettbrukeren gir et informert samtykke til nettaktørenes brukervilkår. Personvernreguleringen 

skal blant annet begrense myndigheters makt, mens slik Schartum og Bygrave (2016) 

presenterer det, er private aktørers makt mindre relevant fordi den enkelte frivillig inngår et 

avtaleforhold. Som jeg har vist er det grunn til å problematisere private nettaktørers mulighet 

for uforholdsmessig kontroll over den enkelte, og til og med kan private aktørers tilgang på 

data direkte føre til også myndigheters tilgang (Fuchs & Trottier, 2015; Greenwald & 

MacAskill, 2013). Informert samtykke er ikke en reguleringsmåte som fungerer i praksis, 

ettersom de fleste nettbrukere ikke leser slike vilkår (Solove, 2013). Ettersom forståelser for 

privatliv og personvern innenfor et juridisk perspektiv må defineres ut i fra måten de 

implementeres i lover, teori men også i samfunnets generelle oppfatninger, er definisjonene 

påvirkelige og i forandring. Personverninteresser er dessuten ofte i konflikt med andre 

interesser, som gjerne innehas av mektigere aktører, og er dermed sårbare for påvirkning. 
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Individets valg 

Dermed er det individet selv som skal ta ansvar for ikke bare sitt privatliv, men samtidig for 

potensielle samfunnsmessige konsekvenser for innsamling av personlige data. Det stusses i 

forskningen på misforholdet mellom privatlivholdninger og –handlinger, men en hel rekke 

forklaringer viser hvordan det ikke er grunn til å forvente samsvar mellom holdning og 

adferd: 

• Metodiske forskjeller. Personvernholdninger, som er kontekstavhengige og lett 

påvirkelige, må forventes å påvirkes av måten spørsmål stilles på, og det er ikke 

nødvendigvis grunn til å tro at svar på spørsmål om holdninger, som defineres bredt, 

skal samsvare med faktisk adferd, der mange faktorer påvirker valg. Holdningene er 

flyktige, og kan påvirkes av nyhetsagenda, eller av spørreundersøkelsens framing 

(Best, 2010). Man kan dessuten gå glipp av nyanser og typer bruk dersom man ikke 

gjør kvalitative intervjuer. Men også intervjusituasjonen kan bidra til å sette temaet på 

agendaen og få respondenten til å reflektere mer enn hun ville gjort ellers. 

• Kognitiv bias. Når valg skal tas, kan en rekke psykiske faktorer slår inn og påvirke 

valget slik at det ikke nødvendigvis er rasjonelle beslutninger som tas.  

• Mangel på innsyn og kunnskap: Bruken av personlige data er en kompleks prosess, 

brukervilkår er lange med juridiske termer, og de færreste leser dem. Informert 

samtykke gjør det mulig å regulere eget personvern, men gjør det også komplisert og 

vanskelig. Nettbrukere har ofte misoppfatninger om nettaktørers behandling av 

personlige data (boyd, 2010), og evnen til å ta personvernvalg svekkes av lav digital 

kompetanse. 

• Frivilligheten bak et slikt valg kan diskuteres på grunnlag av hvor inkludert en 

nettjeneste er i samfunnet og hvilke valgmuligheter nettbrukeren har. Mange 

nettbrukere føler at de ikke har noe valg (Andrejevic, 2014; Hargittai & Marwick, 

2016). Dette viser også min undersøkelse. 

• Kommersielle interesser. Nettaktører som tjener på bruk av personlige data kan 

ønske å holde denne delen av virksomheten sin mest mulig skjult for brukeren og 

dermed svekke nettbrukerens mulighet til å ta informerte beslutninger. 

• Egenskaper ved kommunikasjon på nett gjør prosessen med å kontrollere privatliv 

annerledes enn ved fysisk kommunikasjon. Digital overvåkning er mindre synlig for 

nettbrukeren og en kan dermed føle mindre behov for å beskytte seg mot den. 
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• Personvernhensyn, som beskytter hypotetiske og fjerne konsekvenser, går på 

bekostning av umiddelbare gevinster som bekvemmelighet, sosial�

tilhørighet og brukervennlighet. Den sosiale gevinsten ved deling av personlige data 

ser ut til å veie tungt (boyd, 2014; Taddicken, 2014; Tufekci, 2008), men også bare 

det å fungere i samfunnet, slik min undersøkelse viste et eksempel på. 

 

Alle disse eksemplene bidrar til å forklare hvorfor personvernadferd og –holdninger ikke 

samsvarer, og er svar på RQ3. Dette viser også at individets mulighet til å ta slike 

beslutninger på vegne av både seg selv og samfunn er begrenset. Kommersielle nettaktører 

har dermed stor mulighet for å kontrollere og dominere bruken av nettbrukeres personlige 

data. Mens forskning på personvernholdninger og regulering av personvernet domineres av et 

individperspektiv på personvern, er et samfunnsperspektiv på personvern mer relevant i 

forbindelse med kommersielle aktørers innsamling og bruk av personlige data.  
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11 Videre forskning 
Det trengs generelt mer forskning på hvordan nordmenn forholder seg til nettaktørers 

innsamling og bruk av personlige data. Min studie gir kun innblikk i et spesielt utvalg og 

dermed ikke i befolkningen. Den sier heller ikke nødvendigvis noe generelt om 

mennesker som er opptatt av personvern generelt, ettersom den studerer et utvalg fra en 

gruppe med spesifikke interesser. Flere undersøkelser bør gjøres fra et større utvalg av 

befolkningen, og det kunne vært interessant å sammenlikne ulike grupper, for eksempel 

basert på ulik digital kompetanse, kjønn, eller ulike holdninger. For eksempel er det også 

interessant å snakke med mennesker som ikke er opptatt av personvern. Studier av 

yrkesgrupper som behandler andres personlige data bør også undersøkes: Har ansatte i 

helsetjenesten, eller i barnehager, kunnskap om hvor og hvordan det er trygt å lagre 

personlig informasjon? Ved videre studier av personvernholdninger kan mine erfaringer 

ligge til grunn for metodiske valg, blant annet for utforming av spørsmål i 

spørreundersøkelse. Denne studien har dessuten ført med seg erfaringer om hvordan folk 

som er svært opptatt av personvern på nett ønsker å kommunisere, som kan tas i 

betraktning dersom en slik gruppe skal studeres igjen. 
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelse med samtykkeerklæring 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

	”Digital	kompetanse	og	privatliv	på	nett”	
 
Bakgrunn og formål 
Med denne studien ønsker jeg å undersøke nettbrukeres kunnskaper, holdninger og 
følelser når det kommer til kommersielle nettaktørers innsamling og bruk av 
personlige data. Jeg ønsker også å finne ut hvilken betydning digital kompetanse kan 
ha for disse holdningene. Jeg ønsker å rekruttere mottakere av EFNs epostliste til 
denne undersøkelsen ettersom personvern er en av organisasjonens 
interesseområder. Studien er et mastergradsprosjekt ved Universitetet i Oslo.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Undersøkelsen foregår ved hjelp av en kort spørreundersøkelse over Internett. Det 
kan også være at jeg kontakter deg for å gjøre et intervju i etterkant dersom du tillater 
det. 
 
Spørreundersøkelse: Med spørreundersøkelsen vil jeg forsøke å kartlegge nettbruk, 
holdninger til innsamling av personlige data, og hvilke digitale ferdigheter og 
kunnskaper du har når det kommer til bruk av ulike tjenester på nett. Du svarer 
anonymt over et nettbasert skjema, og oppgir epostadresse hvis du vil. 
Epostadressen din vil kun bli brukt til å kontakte deg for et eventuelt intervju og 
resultatene fra din undersøkelse vil deretter oppbevares separat fra din 
epostadresse, navn eller annen identifiserbar informasjon. 
 
Intervju: Etter at spørreundersøkelsen er gjennomført, kan det være at jeg kontakter 
deg for å spørre om du vil møtes til et intervju. I intervjuet vil jeg snakke mer grundig 
med deg om hva du synes om ulike tjenester som du selv bruker på Internett, og 
hvordan du opplever bruken av disse. Vi vil også snakke om hvor komfortabel du er 
med å dele ulike typer informasjon over nett. Det vil gjøres lydopptak under intervjuet 
slik at det kan transkriberes etterpå. Det vil ikke samles inn noen andre opplysninger 
om deg enn de du velger å dele selv i intervjuet.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg som vil ha 
tilgang til direkte identifiserende personopplysninger. Disse vil oppbevares separat 
fra det innsamlede materialet, og du vil ikke være identifiserbar i oppgaven min.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 10.mai 2017. Alle personopplysninger og 
lydopptak vil da bli permanent slettet. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 
oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 
anonymisert. 



 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Anne 
Wikdahl Haga: 48009105 / annewhag@student.media.uio.no, eventuelt min veileder 
Elisabeth Staksrud: 22850412 / elisabeth.staksrud@media.uio.no . 
 
Studien er meldt, og godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for 
forskningsdata AS. 
 

Samtykke	til	deltakelse	i	studien	
 
 

1. Jeg er over 18 år:  
 
Ja 
Nei 
 

2. Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
Ja 
Nei 
 
 
Internett-bruk 
 

3. Bruker du internett i løpet av en gjennomsnittsdag? 
Ja 
Nei 
 
4. Har du smarttelefon? 
Ja 
Nei 
 
5. Har du profil på en eller flere av disse plattformene? Kryss av.  
- Facebook 
Instagram 
Snapchat 
LinkedIn 
Twitter 
Google+ 
Pinterest 
Youtube 
Ingen av disse 
 
6. Hvor ofte bruker du Facebook? 
Aldri 
Månedlig/sjeldnere 
Ukentlig 
Daglig 
 
7. Hvilke av disse aktivitetene bruker du internett til i løpet av en 



gjennomsnittsdag? 
Kryss av: 

- Sende/motta e-post 
- Lese nyheter 
- Lese blogg 
- Spille spill 
- Facebook 
- Andre sosiale medier 
- Jobb 

 
8. Har du i løpet av de siste 3 måneder brukt internett til... 
Å selge varer/tjenester 
Banktjenester 
Å søke etter helserelatert informasjon 
Å lese/laste ned aviser/magasiner 
I forbindelse med reise og opphold 
Å søke info om varer/tjenester 
E-post 
 
 
9. Har du i løpet av de siste 12 måneder... 
Kryss av: 

- Oppgitt personlig informasjon som for eksempel navn, fødselsdato og 
fødselsnummer på internett? 

- Oppgitt kontaktinformasjon som kredittkortnummer og kontonummer? 
- Oppgitt annen personlig informasjon, som oppholdssted, inntekt, 

arbeidssituasjon og helserelatert informasjon? 
- Begrenset tilgang på profil eller innhold på sosiale medier? 
- Begrenset tilgang til din geografiske plassering for programmer og 

applikasjoner på nett? 
- Avslått at personlig informasjon kan brukes til reklameformål? 
- Bedt nettsider eller søkemotorer om å fjerne eller oppdatere personlig 

informasjon de har samlet inn 
-  

Medlemskap i EFN 
10. Hvorfor er du medlem av EFN / mottaker av EFNs epostliste? 
Fyll inn svar 
 
11. Hvor opptatt er du av følgende temaområder? 
Ikke i det hele tatt, litt opptatt, ganske opptatt, svært opptatt 
Digital allemannsrett 
Åpne standarder 
Opphavsrett 
Personvern 
Teknisk allmennkunnskap 
Datasikkerhet 
 
Innsamling av personlige data 
12. Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn:  



Svært enig, litt enig, litt uenig, svært uenig, ingen formening/vet ikke 
Jeg er komfortabel med at nettaktører samler og analyserer 
personopplysningene mine, og deler disse med andre selskaper? 
 
13. Hvor god oversikt har du over... 
Veldig god oversikt, ganske god oversikt, ganske dårlig oversikt, veldig dårlig oversikt 

a) Hvilke opplysninger ulike nettaktører samler inn om deg? 
b) Hvordan de ulike nettaktørene bruker opplysningene om deg for at du skal få 

tilpasset reklame? 
 
14. Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn? 
Svært enig, litt enig, litt uenig, svært uenig, ingen formening/Vet ikke. 
- Det er greit at medlemskunder får lavere pris enn andre kunder fordi butikken kan 
analysere deres kjøpsvaner. 
- Det er greit at en gratis e-posttilbyder bruker innholdet i e-posten min for å kunne 
vise meg tilpasset reklame. 
- Det er greit at nettaviser følger med på og lagrer alt jeg leser i avisen for å kunne 
vise meg tilpasset reklame. 
 
Gratis nettjenester som nettaviser og sosiale medier finansierer virksomheten ved å 
vise brukerne reklame. Noen av disse analyserer brukernes personopplysninger for å 
kunne tilby reklame som er individuelt tilpasset nettopp deg.  
15. Hvis du kunne velge, vil du ha reklame som er tilpasset deg eller standard 
reklame som vises tilfeldig? 
Tilfeldig reklame 
Tilpasset reklame 
 
 
16. Har du noen gang bedt om å få vite hvilke opplysninger om deg som finnes 
registrert i en privat eller offentlig virksomhet? 
Ja  
Nei  
Vet ikke 
 
17. Under er en liste med tjenester/teknologier som jeg ber deg svare om du 
som privatperson bruker i dag, kunne tenke deg å bruke eller ikke kunne tenke 
deg å bruke. 
Bruker i dag, kunne tenke meg å bruke, kunne ikke tenke meg å bruke, vet ikke 
 
Kameraovervåking i eller utenfor eget hjem eller hytte 
Kamera i bil som filmer ut av bilen 
Hjelm- eller actionkamera (f.eks på sykkel, i slalåmbakken eller andre steder) 
Google-briller 
Droner eller radiostyrte helikopter som filmer eller tar bilder fra luften 
Opptak av telefonsamtalene dine 
GPS-sporing av barna dine 
GPS-sporing av eldre eller andre familiemedlemmer med spesielt omsorgsbehov 
 



Kroppsnær teknologi er teknologi som bygges inn i armbånd, klokker, smykker, klær 
eller plastre. Du merker knapt at du har de på deg, og de kan gjøre jevnlige målinger 
av f.eks. antall skritt, lokasjon, puls, kroppstemperatur, søvnrytme,kaloriforbruk.  
18. Ville du vært villig til å dele egne data fra bruken av kroppsnærteknologi 
med følgende? 
Ja, kanskje, nei, vet ikke 
 
Arbeidsgiver – for å holde øye med helsen min 
Venner – for å motivere meg til å trene mer 
Fastlegen – for å holde øye med helsen min 
Fastlege – for å få hjelp med søvnproblemer 
Politiet – om jeg skulle ha behov for hjelp 
Ambulansen – i en akutt situasjon. 
 
19. Hvor viktig eller uviktig er det for deg at du kan være anonym (at du ikke 
legger igjen elektroniske spor som forteller hva du har gjort eller hvor du har 
vært) når du ... 
Ikke viktig i det hele tatt, litt viktig, viktig, svært viktig, vet ikke 
Surfer på internett 
Betaler for varer og tjenester 
Går gatelangs 
Kjører bil 
Reiser kollektivt med buss, t-bane, tog, trikk 
 
Digital kompetanse 
 
20. Svar ja eller nei på følgende spørsmål: 

- Vet du hvordan du laster ned en fil fra Internett til din datamaskin?  
- Vet du hvordan du sender en fil fra din datamaskins harddisk til en som bruker 

en annen datamaskin?  
- Vet du hvordan du åpner et vedlegg som er tilsendt på epost?   
- Kan du navnet på en søkemotor?  

 
21. Hvor kjent er du med følgende Internett-relaterte begreper? 
Ikke kjent i det hele tatt, ikke veldig kjent, ganske kjent, veldig kjent, full forståelse 
 
JPEG  
Instillinger/preference settings  
PDF  
Oppdater/refresh  
Avansert søk 
Bokmerke/bookmark  
Spionvare/spyware  
Bcc (på epost) 
Blog 
 
22. Hvor kjent er du med følgende Internett-relaterte begreper? 
Ikke kjent i det hele tatt, ikke veldig kjent, ganske kjent, veldig kjent, full forståelse 
 



Tagging  
RSS  
Wiki 
Malware  
Podcast  
Brannmur/firewall 
Cache, 
Widget  
Favoritter 
Torrent 
 
23. Kjenner du til noen av disse? 
Ja, nei 
 
Ghostery  
Lightbeam 
DuckDuckGo 
Riseup  
ESPIV 
Ixquick 
Spideroak 
PrivacyBadger 
 
24. Hvordan vurderer du dine egne internettferdigheter? 
Ikke flink i det hele tatt 
Ikke veldig flink 
Ganske flink 
Veldig flink 
Ekspert 
 
Litt om deg 
 
25. Alder:  
velg aldersgruppe 
18-24  
25-34  
35-44  
45-54  
55-64  
65-74  
75-79 
 
26. Kjønn: 
Mann 
Kvinne 
Ønsker ikke å oppgi 
 
27. Utdanningsnivå 
Grunnskole 



Yrkesfag 
Høyere utdanning opp til 4 år 
Høyere utdanning 5 år eller mer  
 
28. Yrke:  
Fyll inn ditt nåværende yrke 
 
Kommentarer 
29. Har du noen kommentarer til undersøkelsen, eller noe mer du vil si? 
Valgfritt kommentarfelt 

 
Kontaktinformasjon  
Har du mulighet til å stille opp for et eventuelt intervju for å snakke mer om 
personvern på nett? �
 
Legg da igjen epostadresse eller telefonnummer i dette feltet.  
 
Epostadressen vil kun bli brukt for å opprette kontakt med deg. Etter dette vil 
resultatene fra spørreundersøkelsen oppbevares separat fra din epostadresse, navn 
eller annen identifiserbar informasjon. 
 
Å stille til intervju er valgfritt. Dersom du ikke ønsker å stille til intervju, hopp over 
dette feltet. 
 
 

 
Tusen takk for din deltakelse i min undersøkelse om personvernholdninger. 

 
 
Spørsmål basert på SSBs Bruk av IKT i husholdningene, 2. Kvartal 2016, Ipsos om sosiale medier 3. 
Kvartal 2016. Datatilsynets personvernundersøkelse 2013/2014, Datatilsynets personvernrapport 
2016, Hargittais rammeverk for survey om digital kompetanse (2009) 
	



Vedlegg 3: Intervjuguide 
Innledning: 
- Med denne studien ønsker jeg å undersøke nettbrukeres kunnskaper, holdninger og 
følelser når det kommer til kommersielle nettaktørers innsamling og bruk av personlige data, 
og hvilke grep som tas for å eventuelt unngå dette. Jeg ønsker også å finne ut hvilken 
betydning digital kompetanse kan ha for disse holdningene. 
 
- I intervjuet vil jeg snakke med deg om din nettbruk og holdninger til innsamling av 
personlige data. Vi vil også snakke om hva du eventuelt gjør for å unngå å dele informasjon 
med uønskede. Det vil gjøres lydopptak under intervjuet slik at det kan transkriberes etterpå. 
Det vil ikke samles inn noen andre opplysninger om deg enn de du velger å dele selv i 
intervjuet. 
 
- Hvis jeg stiller spørsmål som oppleves for private, er det ok å la være å svare. Du kan når 
som helst trekke deg fra intervjuet dersom du vil det. 
 

Internett-bruk 
o Kan du beskrive hva du bruker Internett til i løpet av en gjennomsnittsdag? 

o Skaper du noe selv på Internett?  

o Har du en it-relatert utdanning eller jobb? 

o Har du smarttelefon? 

Hvor interessert er du i å ta i bruk ny teknologi? 

Hvorfor er du medlem i EFN? 

 

Privatliv – holdninger? 
- Hvor komfortabel er du med nettaktørers innsamling av personlige data til 

kommersielle formål?  

o Hvorfor? 

- Hvor bevisst vil du si at du er på de elektroniske sporene dine når du bruker 

Internett? 

o På hvilken måte? 

- Hva anser du som privat informasjon ved bruk av Internett? 
- Hvor viktig er det for deg å være privat når du bruker Internett? 

o (evt) Hvorfor er det viktig for deg? 
o I hvilke situasjoner er det viktigere enn andre, og hvorfor? 

- Hva ser du for deg er potensielle konsekvenser av at privat informasjon om deg 

innsamles på nett?  
- Hvilke grep tar du for å unngå å legge igjen digitale spor? 

o ( Feks: Sosial dimensjon: Unngår visse nettsider? Oppgir falsk informasjon? 

Latt være å handle på nett/registrere på en nettside? klaget på en nettaktørs 



praksis? bedt om å få fjernet informasjon? Bedt nettaktør om ikke å dele 

informasjon? Flere epostkontoer?�

Teknisk: Slette surfehistorikk, filter for å blokkere uønsket epost, slette 

cookies, bruk av programvare som hjelper deg å være anonym) 
- Er det noen tjenester du kunne tenkt deg å brukt, men lar være å bruke på grunn av 

hensyn til privatliv? 
- Er det noen tjenester du bruker på tross av hensyn til privatliv? Hvorfor? 
- Hvem sitt ansvar mener du det er å sørge for at dine personlige data brukes/lagres 

trygt? (Selskapene som samler dem? Deg selv? Offentlige myndigheter?) 
- Opplever du noe dilemma mellom å velge gode/praktiske tjenester og å ta 

privatlivhensyn? 
- Har du noen gang bedt om innsyn i hvilke opplysninger om deg som er registrert i en 

privat eller offentlig virksomhet? 
o Fortell? 
o Hvorfor?  

- Anser du det som en individuell preferanse, eller mener du at alle andre bør beskytte 

sitt privatliv på samme måte som deg? 
- Opplever du at mange rundt deg deler din oppfatning, eller motsatt? 

o  Evt, hvorfor tror du det er slik at du bryr deg mer/mindre om dette enn andre?  
- Har du opplevd at kommunikasjon med andre, som ikke tenker på personvern, kan 

ha følger ditt eget privatliv? 
 
Smarttelefon: 

- Enten: Hvorfor har du ikke smarttelefon? 

- Eller: Hva gjør du for å beskytte privatliv ved bruk av smarttelefon? 

o (Apper, lokasjonsdata, etc). 

Digital kompetanse 
- Hvordan har du tilegnet deg den kunnskapen du trenger for å beskytte privatliv på 

nett? 

- I hvilken grad føler du at du har oversikt over hvilke data som samles inn hvor, og 

hvordan de brukes?  

- Hvordan vurderer du i hvilken grad du har tillit til en nettsides behandling av 

personlige data?  

- I hvilken grad vil du si at din digitale kompetanse har betydning for de holdningene du 

har til innsamling av personlige data? 

- Hvordan forstår du begrepet ”digital kompetanse”? 

- Hvordan vurderer du din egen digitale kompetanse? 



- Har du gjort noe aktivt selv for å begrense nettaktørers innsamling av også andres 

personlige data? (Politisk/skape alternativer/spre informasjon, være ressurs for andre 

ved å informere, være tilgjengelig for info/hjelp.) 

 

.Avslutning 
- Er det noe vi ikke har snakket om som du vil tilføre?  

- Evt tips om andre jeg bør snakke med om disse tingene? 

 

Tusen takk for hjelpen 
 


