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“Who controls the past controls the future, who controls the present controls the past” 

Nineteen Eighty-Four (1984). 

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Sociala medier har blivit ett givet sätt att kommunicera genom och att vara en del av den 

sociala gemenskapen på Internet har sina fördelar. Men vad många inte tänker på är vad som 

händer med den information vi delar med oss av i olika sociala forum på Internet. Att det 

finns en kontroll över oss, subtil eller inte, är självklart. Vi övervakas dagligen och många 

gånger utan att vi ens vet om det. 

 

Google som sökmotor på Internet har under det senaste decenniet uppnått en enorm 

popularitet. Det vardagliga användandet av företagets söktjänst över hela världen har kommit 

att bli så stor att det har verbaliserats – Idag söker vi inte information på Google, vi googlar. 

Föreliggande uppsats tittar på Google som företag och hur deras tjänst har en stor del i 

individers informationssökning på Internet. 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka på vilket sätt Google förmedlar sin nya 

sekretesspolicy och vilket eller vilka budskap som förs fram. Därefter kommer detta sättas i in 

ett övervakningsperspektiv, där ambitionen är att se huruvida Internet som fenomen, framför 

allt användandet av Googles tjänster, har kommit att problematisera den privata integriteten 

hos användarna. Syftet besvaras med hjälp av två frågeställningar:  

Vad förmedlar Google med sin nya policy?  

Hur påverkas den enskilda användarens integritet i Googles nya policy? 

Det teoretiska ramverket för uppsatsen består av Michel Foucaults vidareutveckling av 

begreppet panopticon, samt Thomas Mathiesens icke-panoptiska begrepp synopticon. De båda 

begreppen tas upp som metaforer för övervakning idag.  

Studien genomfördes genom att först titta på Googles sekretesspolicy som nylanserades i 

mars 2012. Denna policy analyserades genom att använda Carol Lee Bacchis metod – What’s 

the problem represented to be (WPR). Denna analytiska metod har ett kritiskt förhållningssätt 

till policys med inspiration från Foucaults maktdefinition och handlar om att granska 

problematiseringen i en policy. När sekretesspolicyn analyserats med hjälp av den valda 

metoden, sattes detta resultat in i ett övervakningsperspektiv.  

Jag framhåller att Google genom att beskriva processen vid informationsinsamlandet lägger 

fokus på varför information samlas in om sina användare, som ett resultat av det faktum att 

information samlas in. De fördelar som Google menar kommer med varför information 

samlas in om sina användare, används som incitament, med vilket företaget legitimerar denna 

subtila form av övervakning. Denna form av övervakning som kommer av 

informationslagring menar jag dock inte nödvändigtvis, ensidigt, bör ses som en nackdel. 

Slutsatsen för uppsatsens analys argumenterar för att vi som konsumenter på Internet kan se 

såväl fördelar som nackdelar med detta informationsutbyte då vi, mer eller mindre, deltar i 

denna maktprocess.  

 

 

Nyckelord: Google, Policyanalys, Bacchi, Foucault, Panopticon, Synopticon, övervakning, 

integritet  
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1. Inledning 

Kommunikation på Internet är idag – år 2012, inget nytt. Trots det befinner vi oss bara i 

början, eller i mitten av vad informationssamhället har att erbjuda. Sociala medier har blivit 

ett givet sätt att kommunicera genom och att vara en del av den sociala gemenskapen på 

Internet har sina fördelar. Men vad många inte tänker på är vad som händer med den 

information vi delar med oss av i olika sociala forum på Internet. Att det finns en kontroll 

över oss, subtil eller inte, är självklart. Vi övervakas dagligen och många gånger utan att vi 

ens vet om det. Kameror på tunnelbanestationer, i butiker i form av larmade varor och 

kameraövervakning och andra former av rent teknisk övervakning är något som vi 

underkastar oss och accepterar, med motiveringen att det handlar om säkerhetsåtaganden som 

kan vara till nytta för mig i samhället. Carlsson nämner den ökade kameraövervakningen i 

London efter terroristattentaten mot kollektivtrafiken år 2005 som exempel, samt hur andra 

länder i väst har utökat olika typer av övervakningsstrategier efter terrordåden i USA den 11 

september 2001 (Lyon 2003; cit. efter Carlsson 2009:49). Övervakningen på Internet är mer 

komplex och uppfattningen om för- eller nackdelar beror troligen på den subjektiva, 

individuella uppfattningen. Oavsett hur vi väljer att se på denna typ av dokumentation av 

individer, denna övervakning, så tycks det vara det pris vi är beredda att betala.  

 

Google som sökmotor på Internet har under det senaste decenniet uppnått en enorm 

popularitet. Det vardagliga användandet av företagets söktjänst över hela världen har kommit 

att bli så stor att det har verbaliserats – Idag söker vi inte information på Google, vi googlar. 

Föreliggande uppsats tittar på Google som företag och hur deras tjänst har en stor del i 

individers informationssökning på Internet. För att se på företagets ambition att öka 

tillgängligheten på information för såväl användarna som för företaget som sådant, så kommer 

den Policy som Google nylanserade i mars 2012 att analyseras. Därefter kommer detta sättas 

in i ett övervakningsperspektiv där eventuella för- och nackdelar ämnas utkristalliseras och 

föras fram.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt Google förmedlar sin nya 

sekretesspolicy och vilket eller vilka budskap som förs fram. Därefter kommer detta sättas i in 

ett övervakningsperspektiv, där ambitionen är att se huruvida Internet som fenomen, framför 

allt användandet av Googles tjänster, har kommit att problematisera den privata integriteten 

hos användarna.  

 

1.2 Frågeställningar  

Vad förmedlar Google med sin nya policy? 

Hur påverkas den enskilda användarens integritet i Googles nya policy? 

 

1.3 Material och avgränsning 

Materialet för denna analys består i huvudsak av den nya sekretesspolicy som Google 

lanserade 1 mars 2012. Vidare kommer olika perspektiv på och teorier om 

övervakningssamhället att vävas in i analysen, för att se om, och i så fall på vilket sätt, 

Googles nya policy innebär eventuella problem för individers integritet då information lagras 

på Internet. Ett historiskt och jämförande perspektiv (av Google) kommer inte att behandlas i 

denna uppsats, då ämnet och problemställningen som sådant är tillräckligt bred och 

mångbottnad som den är. Istället kommer fokus ligga på Google som företag idag och hur de 

verkar på marknaden; och vilket pris vi användare är beredda är betala för att få ta del av 

deras tjänster. Dock kommer en begränsad historisk beskrivning av företaget att delges, då 

detta kan anses vara relevant för att få en viss förståelse av företagets enorma framgång som 

(framför allt) sökmotor på Internet. Inte heller användarvillkoren, som nylanserades i 

samband med Googles sekretesspolicy, kommer att analyseras. Detta med hänsyn till 

uppsatsen tidsram och omfång, samt med motiveringen att det är tillräckligt att se till 

företagets sekretesspolicy för att uppnå uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar.  
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1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med en presentation av Google och hur företaget arbetat sig till den position 

där det befinner sig idag samt en efterföljande, kortare, introduktion till deras nylanserade 

policy. Därefter presenteras tidigare forskning inom området Internet och övervakning. I 

nästföljande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen, vilken är tagen 

ur Foucaults Övervakning och straff och hans kapitel om panopticon. För att ge ett jämförande 

perspektiv och bredda den teoretiska ramen, ges även en beskrivning av synopticon som ett 

icke-panoptiskt perspektiv. I avsnittet därefter presenteras metoden som kommer användas för 

analysen av Googles policy, vilken är Carol Lee Bacchis metod för policyanalys. Därefter 

påbörjas analysen som inleds med att se på Googles nya sekretesspolicy utifrån angiven 

metod. Denna analys appliceras sedan på ett övervakningsperspektiv där ambitionen är att se 

hur Googles policy (och användandet av deras tjänster) kan komma att påverka individers 

privatliv och integritet. Detta genomförs med koppling till panopticon och synopticon och 

med inspiration av väl vald litteratur som anses relevant för forskningsområdet. Analysen 

avslutas med en slutdiskussion där slutsatser och eventuella förslag på vidare forskning 

delges.  

 

2. Bakgrund 

Detta kapitel är en kort historisk beskrivning av Googles verksamhet och hur den har 

utvecklats från att vara ett ungt projekt skapat av två studenter till att bli världens största 

sökmotor. Denna historiska beskrivning anser jag är relevant för att ge en viss förståelse för 

hur Google fungerar, såväl rent tekniskt som marknadsmässigt idag. Även en kort 

introduktion av Googles nya policy, och vad den i korta drag innebär, kommer delges. 

 

2.1 Från Googol till Google 

Googles grundare, Larry Page och Sergey Brin, fann varandra under 90-talet på Stanford 

University i USA där båda studerade datavetenskap. Efter att ha arbetat med diverse projekt 

fastnade deras fulla uppmärksamhet och motivation vid Backrub. Projektet handlade kort om 

att förenkla förutsättningarna vid sökningar på Internet, där man arbetat fram en funktion som 
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rangordnar eventuella sökresultat per relevans beroende på hur citerad och använd en källa är. 

För att uppnå detta mål med sökningar via Internet ifrågasatte man den mänskliga faktorn och 

insåg att endast väl genomarbetade algoritmer kunde utföra detta enorma jobb (Levy 2011). 

Även om Google har varit extremt diskreta angående sin teknik så vet man idag, i generella 

termer, hur den fungerar gällande sökningar på Internet. I sina databaser har Google en kopia 

av praktiskt taget hela Internet och där informationen kontinuerligt uppdateras genom 

program som söker igenom hela webben, länk för länk, och där miljontals sidor ”crawlas” 

(Carr 2008:66). Denna information kopieras och eventuella länkar till andra sidor likaså, och 

genom att upprepa processen söker Googles egna sökrobotar igenom miljontals sidor 

dagligen. Därefter skapas ett index av de ord man funnit; vilket kan liknas vid det alfabetiska 

register över ord i en bok, där uppgifter om på vilka sidor informationen återfinns står angivet. 

När vi söker på Google skickas sökfrågan till företagets datorer där alla dokument i deras 

index scannas för att därefter presentera de träffar som anses mest relevanta för den specifika 

sökningen. Detta är den grundläggande tekniken för hur Google fungerar som sökmotor, men 

söktekniken består även av viktiga komponenter som relevans, omfattande information, 

aktualitet och hastighet (http://www.google.se/intl/sv/about/corporate/company/tech.html). 

 

År 1997 beslutade sig Page och Brin för att döpa om Backrub till något som kunde anses mer 

anpassat för marknaden. Efter ett flertal namnförslag fastnade man för Googol, den 

matematiska term som refererar till siffran 1 följt av 100 nollor. Man ansåg att namnet hade 

stor relevans och koppling till vad företaget sysslade med, än mer företagets enorma skala av 

sökningar och tillhandahållande av information längre fram i tiden. Page råkade av misstag 

stava namnet fel, vilket var en lyckad felstavning då Googol som domännamn ändå redan var 

taget. Google fanns tillgängligt och var dessutom enkelt att skriva och lätt att komma ihåg 

(Levy 2011).  

 

Med åren har denna information som Google tillhandahåller i sina loggar blivit nyckeln till 

företagets enorma utveckling . Denna information har kommit att användas vid praktiskt taget 

varje ny produkt som man utvecklat. Inte bara användarnas beteenden kopplat till de 

befintliga produkterna är av intresse, utan dessa beteenden utnyttjas och mäts idag för att testa 

nya idéer och för att se till eventuella förbättringar för samtliga av Googles tjänster (Levy 
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2011:48). Det är detta som är företagets främsta ekonomiska strategi, vilket innebär att ju fler 

vardagliga situationer som Google kan underlätta och vara en del av, desto mer tid kommer 

användarna använda för att utnyttja tjänsterna. Den analyserade informationen blir mer precis 

och kan utnyttjas i form av marknadsföring. Denna information kan säljas och kopplas till 

reklam anpassad till användarens behov (Fuchs 2012:33).  

 

Idag tillhandahåller Google ett flertal olika tjänster såson Gmail, Youtube, webbläsaren 

Google Chrome samt sitt samarbete med Android mobiltelefoner för att nämna några. Google 

är vida känt för sin företagskultur där deras ofta väldigt utdragna anställningsprocess, där 

varje intervjuad person testas på alla möjliga olika sätt, är ett nämnvärt exempel. Snittet ligger 

på mellan 6-8 intervjuer per anställning. På tekniksidan tillåts man dessutom att efter 

godkännande ägna 20 procent av sin arbetstid, dvs. en dag i veckan, åt ett eget projekt så 

länge det anses nytänkande och egensinnigt. Företaget har idag omkring 20 000 anställda där 

nära 100 nationaliteter finns representerade. (Ekström 2010).  

 

2.2. Googles Policy  

1 mars 2012 lanserade Google sin nya policy. Den nya lanseringen innebär att Google 

skrotade över 60 mindre policys och användarvillkor för att slå samman dessa till en 

gemensam och mer övergripande policy för samtliga av deras tjänster. Google själva 

beskriver detta som ett sätt att skräddarsy en mer enhetlig användarupplevelse baserat på 

användarnas tidigare sökhistorik och den information som finns lagrad genom användarens 

konto (Bilaga 2). (Det du gör på Internet syns och informationen lagras.) 

 

3. Tidigare forskning 

Det finns relativt mycket forskning inom det område som behandlar Internet och övervakning, 

och dess eventuella konsekvenser och/eller fördelar. I en hel del litteratur citeras Foucault 

med en antingen positiv eller mer skeptisk attityd till det vidareutvecklade begreppet 

panopticon som en metafor för övervakning idag. En stor del av denna skepticism handlar inte 

om ett större avståndstagande till Foucaults teori som sådan, utan snarare om det faktum att 
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övervakningsperspektivet idag är mer mångbottnat och inte fullt så enkelt. De möjligheter 

som kommer med Internet och den fria tillgången på information är en god grund för ett 

demokratiskt samhälle. Dock kan vi se begränsningar och risker då information har blivit en 

vara, och där företag ser ekonomiska vinstintressen i den information som finns tillgänglig på 

Internet. I detta stycke ges exempel på forskare och teoretiker som, enligt min tolkning, tar 

upp paradoxen mellan övervakning, makt och kontroll och frihet, deltagande och socialt 

interagerande mellan konsumenter och företag, organisationer eller staten. 

 

3.1 Information som handelsvara 

I iSpy – Surveillance and the power in the interactive era förklarar Mark Andrejevic hur vi 

som medborgare och mediekonsumenter bör se på relationen mellan den ”interaktiva 

revolutionen” och den makt som reklam och statliga institutioner har över vårt dagliga liv, 

samt hur (denna) information används idag eller kommer användas i framtiden (Andrejevic 

2007:4). Vidare menar Andrejevic att vi bör skifta debatten om den interaktiva övervakningen 

från privatliv och integritet till frågan om makt (Andrejevic 2007). I detta avseende handlar 

makt om attityder och förväntningar och om en asymmetrisk tillgång till informationskällor 

och databaser. Det handlar även om bearbetning av information samt om en kontroll över de 

fördelar som konsumenterna vinner av denna information (Andrejevic 2007:131f).  

 

Den positiva associationen till det relativt transparenta och symmetriska sättet att interagera, 

där vi vet till vem vi kommunicerar och var denna information tar vägen, har idag gått till att i 

stora drag handla om kontroll och övervakning. Dock menar Andrejevic att resonemanget inte 

är så simpelt. Information har blivit en handelsvara och vi delar frivilligt med oss av 

information när vi, bland mycket annat, gör enkla sökningar på webben, delar klipp på 

Youtube eller shoppar online. I och med detta deltar vi i processen om hur information lagras, 

säljs vidare eller kombineras med andra dataregister för kommersiell exploatering (Andrejevic 

2007).  

 

Vi bibehåller en del av den privata information som samlas in om oss genom att 

organisationer och företag, genom sina policys och sekretessavtal, hävdar att informationen 
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tillhör företaget och därmed inte är tillgänglig för allmänheten (Andrejevic 2007). Google är 

ett gott exempel på detta där deras sekretessavtal fastställer att personlig information kommer 

att förbli skyddad. Kopplingen mellan personlig information och reklam menar man är 

automatiserad och anonym. Google, liksom andra sidor på Internet har dock rättigheterna att 

när som helst ändra sin sekretesspolicy (Andrejevic 2007:130).  

 

När vi blir alltmer beroende av olika varianter av interaktiv utrustning blir vi således även 

kontrollerade av ägarna som sätter villkoren för vår kommunikation. Vi har väldigt liten 

tillgång till vilken information som fångas upp om oss och hur denna information cirkulerar 

bakom kulisserna och dataskärmen. Företag har möjligheten att spåra hur vi rör oss rent 

geografiskt, våra transaktioner eller hur vi kommunicerar. Detta sker ofta utan vår tillåtelse, 

eller utan att vi ens är medvetna om det (Andrejevic 2007).  

 

3.2 Surveillance and society 

Internet and Surveillance: The challenges of Web 2.0 and Social Media kan i en vidare 

kontext ses som ett försök att koppla samman de teknologiska förändringarna och nya 

övervakningstekniker med större processer i samhället. Författarna ger svar på varför 

övervakning har fått en allt större betydelse och spridning i vårt postmoderna och 

kapitalistiska samhälle. (Jernej 2012:2) I boken tar exempelvis Albrechtslund upp en viktig, 

men ofta bortglömd, aspekt och menar att den påstådda gränsen mellan världen offline och 

online alltmer har suddats ut och länkats samman. Detta är särskilt tydligt i vårt sociala 

interagerande som idag sker i båda sfärerna. Man kan därför prata om en social övervakning 

där information sprids och delas i samhället och bland människor med hjälp av det utbredda, 

vardagliga och självklara användandet av Internet (ibid).   

 

3.3 Övervakning och integritet 

I slutet av juli 2006 gjorde AOL information tillgänglig om sina 657000 användare och deras 

sökningar på Internet, under en tremånaders period. AOL gick inte ut med användarnas IP-

nummer eller andra uppgifter direkt kopplade till personernas privatliv, utan gav dem istället 

fiktiva nummer. Två journalister från New York Times ville utforska detta för att se om 

personerna, utifrån dessa nummer, gick att identifiera. Skrämmande nog lyckades man inom 
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loppet av bara ett par timmar spåra en av personerna utifrån de specifika sökningar kopplat till 

det nummer denne tilldelats. Sökningarna visade sig tillhöra en 62-årig änka vid namn 

Thelma Arnold, bosatt i Lilburn, Georgia i USA (Carr 2008:185f). 

 

I början av 2010 gjorde Google en fasansfull upptäckt, då deras bilar som runt om i världen 

tar bilden för deras tjänst Street view, av ”misstag” lyckats fånga upp konfidentiell 

information. Informationen fick man från trådlösa nätverk vars åtkomst inte var skyddade av 

lösenord. All information som personer tog emot eller skickade via Internet vid tidpunkten då 

dessa bilar råkade passera fångades upp. När detta kom tillkänna hade, trots juridiska 

efterspel, enorma mängder information redan hunnit lagras i Googles servrar (Levy 

2011:342f).  

 

Carlsson (2009) menar att den personliga integriteten utgör ett viktigt tecken i 

övervakningsdiskurser och att det ofta används som argument mot övervakning. Kritiken mot 

övervakning handlar alltså vanligtvis om att den anses inkräkta på privatlivet. 

 Representationer av den nya övervakningen kan ses som ett uttryck för att frihet och 

disciplineringsmakt är två sidor av samma mynt snarare än varandras motsatser. Olika 

strategier för ökad övervakning behöver inte nödvändigtvis läsas som en paradox, utan kan 

läsas i linje med samtida frihetsidéer där övervakningen gör oss fria (Carlsson 2009:94). 

Daniel J. Lohrmann ser på möjligheten att använda Internet på ett sådant sätt att det inte 

inskränker våra värderingar. Samtidigt menar han att nästan alla sidor på nätet ger oss 

möjligheter och förslag som skulle kunna inskränka integriteten (Lohrmann 2008). 

 

I maj 2007 intervjuades Googles nuvarande VD, Eric Schmidt, i London angående sin syn på 

Google, och Internet i allmänhet, fem år framåt i tiden. Schmidt menade att Googles mål är att 

göra det möjligt för sina användare att ställa frågor som ”Vad ska jag göra imorgon?” eller 

”Vilken typ av jobb ska jag ta?” (uppsatsförfattarens översättning). Dessa simpla frågor kan 

Google inte besvara idag, menade han, eftersom de inte har tillräckligt mycket information 

om sina användare. Detta påstående kopplat till Googles drömmar om framtiden är dock 

ingenting vi bör skrämmas av. Samtidigt menar Lohrmann att vi som konsumenter och 

Internet-användare bör se möjligheterna i detta som en win-win-situation. Denna möjlighet 

handlar inte om att se fördelarna med att Google eller andra företag i detalj kan planera våra 

liv, utan om att se fördelarna med och utnyttja denna användbara information som dessa 
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företag serverar oss (Lohrmann 2008:176). Två år senare gjorde Schmidt ett uttalande där han 

menade att om det finns någonting som du önskar att folk inte ska få ta del av, så kanske du 

inte borde ha gjort det ifrån början (Fuchs 2012:32). Ett tredje uttalande kopplat till integritet 

ska samma Schmidt ha gjort där han medger att hans personliga åsikt är att privat information 

som finns tillgänglig på Internet och som anses riktigt privat bör kunna raderas (Levy 

2011:175).  

 

4. Teoretisk ram 

Detta kapitel presenterar Foucaults teori om makt och disciplin taget ur Övervakning och 

straff: fängelsets födelse, där fokus kommer att ligga på hans utveckling av det arkitektoniska 

begreppet panopticon. Som jämförande och kompletterande perspektiv, snarare än en 

paradox, kommer även en redogörelse för det icke-panoptiska perspektivet synopticon att tas 

upp.  

 

4.1 Foucault om makt och disciplin 

Övervakning och straff är en historisk beskrivning som tar sin början i 1600- 1700-talets 

kroppsstraff och avslutas med det färdigutvecklade fängelsesystemet och disciplineringen av 

människan under 1800-talet (Foucault 2003).  

 

De fogliga kropparna är något som Foucault (2003) beskriver relativt ingående. Han börjar sin 

beskrivning med idealbilden av en soldat som utvecklas till något som man formar, och där 

kroppen med tiden kommer att bli till ett objekt på vilken makten inriktar sig. Kroppen 

manipuleras och dresseras till att svara på det tvång, förbud och de förpliktelser som makten 

utsätter den för, och kroppen lyder. Nu handlar det inte längre om kroppens sätt att röra sig, 

utan om en kontroll av kroppens verksamheter. Makten har förflyttats till kroppens ”inre 

organisation” och är enligt Foucault vad som kan kallas för disciplin (Foucault 2003: 137-

139). Det är just denna aspekt av kontroll, där makt kommit att handla om disciplinering av 

själen, snarare än kroppen, som föreliggande analys fokuserar på.  
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Foucault beskriver det disciplinära samhällets framväxt som något som i stort handlar om 

dokumentation av individer och där själva insamlandet av informationen får stå för 

maktutövningen i sig. Disciplinen arbetar med indelning av rummet där utrymmen 

differentieras och där den underordnade får lära sig att hålla sig till sin bestämda plats. Denna 

subtila disciplinära makt iakttar varje individ och övervakar minsta rörelse. Maktutövningen 

och straffet handlar alltså om sociala funktioner där individerna ska vara isolerade och lätta att 

kontrollera. Detta är enligt Foucault den strategi genom vilken individerna underordnas 

(Foucault 2003).  

”Disciplinen “framställer” individer; den är den specifika tekniken för en maktutövning där 

individerna är på samma gång föremål och verktyg. Den är inte en triumferande makt, som 

utifrån sitt övermått förlitar sig på sin övermakt: den är en blygsam, misstänksam makt som 

fungerar enligt en uträknad men permanent ekonomi” (Foucault 2003: 171).  

Övervakning har en tendens att sprida sig till ett antal olika samhällssfärer. Panopticon är ett 

exempel på detta (Foucault 2003). 

 

4.2 Panopticon 

Panopticon är det arkitektoniska begrepp som myntades av den engelska filosofen Jeremy 

Bentham och innebär en samordning av maktmekanismer. Den panoptiska anordningen 

handlar om möjligheten att oavbrutet kunna iaktta och övervaka ett objekt. Benthams princip 

beskrivs som en cirkelrund byggnad i vars mitt ett torn står, med stora fönster som vetter som 

ringens insida. Byggnaden är försedd med celler med fönster såväl in mot tornet, som utåt 

utanför ringen. Det motljus som bildas när tornets strålkastare riktas mot cellerna och bryts 

genom fönstren skapar silhuetter som övervakaren kan urskilja, och på så vis iaktta och 

omedelbart känna igen de övervakade. Det handlar alltså om att med ljuset synliggöra fången, 

och där synligheten är en fälla: ”han syns, men han ser inte; han är ett objekt om vilket 

information inhämtas, men han är aldrig subjekt i en kommunikation” (Foucault 2003:201). 

Den subtila inrättningen av panopticon handlar alltså om att göra fången ständigt medveten 

om att han är övervakad, oavsett om det är i teorin eller i praktiken, och eftersom fången är 

medveten om detta så fungerar makten automatiskt. Detta möjliggör en förändring av 

beteendemönster där man dresserar eller korrigerar individerna (Foucault 2003:202ff). Denna 
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princip är enligt Foucault samhällets princip, den minskar antalet övervakare och ökar 

samtidigt antalet övervakade (ibid).  

 

4.3 Synopticon 

Definitionen av övervakning håller ofta antingen ett panoptiskt eller ett icke-panoptiskt 

perspektiv. Det sistnämnda perspektivets definition av övervakning innehåller ofta en eller 

flera av följande antaganden:  

 Foucaults definition av panopticon går inte att applicera på dagens samhälle. 

 Övervakning bör definieras på ett bredare och mer neutralt sätt. 

 Datainsamling kan innebära både möjligheter och begränsningar… 

 … eftersom övervakning främst är en mångsidig och teknisk process.  

(Allmer 2011) 

Thomas Mathiesen menar att Foucault har förbisett den massmediala utvecklingen under de 

senaste 200 åren och att vi idag inte uteslutande befinner oss i ett panoptiskt samhälle, där få 

övervakar ett flertal, utan det finns en parallell samverkan där även flera övervakar ett fåtal. 

Detta är vad Mathiesen benämner synopticon (Mathiesen 1997). Kontroll och disciplin av 

själen och den självkontroll, som skapas för att passa in i det demokratiska och kapitalistiska 

samhället, menar Mathiesen är en uppgift som uppfylls med synopticon, medan Foucault såg 

det som en funktion av panopticon (ibid).  

 

Att vi på flera plan befinner oss i ett samhälle där få övervakar flera, är inte enbart 

applicerbart på fängelsesystemets övervakningsstrategier av sina fångar, utan även inom andra 

formella sociala kontrollsystem såsom skola, sjukvård och andra datoriserade ordningssystem. 

Dock ifrågasätter Mathiesen Foucaults teori om att vi har gått från det system där ett flertal 

övervakar få, till det system där ett fåtal övervakar flera. Detta viktiga och ofta citerade och 

omdebatterade begrepp som Foucault utvecklade, kräver alltså en komplettering (Mathiesen 

1997).  
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Mathiesen lägger stort fokus på den massmediala utvecklingen, som han menar att Foucault 

förbiser. Utvecklingen av tryckpressen och distributionen av tidningar med hjälp av 

uppfinnandet av ångmaskinen, radio, film och TV är några exempel på denna massmediala 

utveckling. Denna form av traditionell media är ingen entydig subtil och dold makt på det sätt 

som Foucault beskriver, utan är en maktelit med en fungerande roll som synliga maktinstanser 

och som ofta verkar som opinionsbildare. Information väljs ut, filteras och presenteras för sina 

publiker. Internet tas upp som ännu ett exempel på detta, men då som ett relativt nytt fenomen 

kopplat till storstäder och till största del utnyttjat av män. Internet beskrivs av Mathiesen som 

ett interaktivt medium och som ett verktyg för envägskommunikation, där företag 

(exempelvis Schibsted) tillgodoser användarna med information men där vi deltar interaktivt 

genom att välja vilken information vi vill ta del av (Mathiesen 1997). 

 

Mathiesen medger att den panoptiska övervakningsstrukturen och (den synoptiska) 

mediestrukturen är parallella i den mån att de båda är ålderdomliga som potentiella 

maktmedel i samhället (Mathiesen 1997). Aaron Doyle menar att både den panoptiska såväl 

som den synoptiska metaforen är så generaliserande och svepande att de är svåra att antingen 

stödja helt eller ensidigt falsifieras (Doyle 2011). 

 

4.4 Skärningspunkten mellan Panopticon och Synopticon 

Panopticon handlar om övervakning och makt på en mikronivå, där den hierarkiska ordning 

enligt vilken denna makt verkar, är osynlig. Genom denna övervakningsstrategi disciplineras 

och rättar sig själen efter dessa maktinstanser. Det synoptiska perspektivet menar att den 

massmediala utvecklingen har förändrat förutsättningarna för övervakning i vårt kapitalistiska 

demokratiska samhälle. Man menar att makten kan vara såväl synlig som osynlig och den kan 

operera från båda håll där vi som konsumenter och medborgare deltar i denna maktprocess. 

Övervakning i form av dokumentering kan idag innebära såväl möjligheter som begränsningar 

och där den panoptiska och synoptiska övervakningsprocessen samverkar parallellt. Carlsson 

(2009) utvecklar detta resonemang och menar att en skärningspunkt mellan panopticon och 

synopticon kan uppstå när t.ex. bilder från bevakningskameror, amatörbilder eller andra 

beskrivningar av övervakningspraktiker träder in i en medial kontext, och därav blir 

tillgängliga för mediepubliker (Carlsson 2009:158). 
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5. Metod 

Föreliggande analys är av kvalitativ karaktär, och där statsvetaren Carol Lee Bacchis (2009) 

policyanalys - what's the problem represented to be kommer användas för att se på Googles 

policy.  

 

What's the problem represented to be som analytisk metod (senare refererat till som WPR) 

har ett kritiskt förhållningssätt till policys med inspiration från Foucaults maktdefinition 

(Bacchi 2009:37f) där mycket handlar om att visa på hur vi är styrda av olika regler och hur 

dessa tas i uttryck. Men framför allt handlar WPR om hur ordning upprätthålls och målet är 

att ge insikt i hur vi har kommit att regleras och till vilket pris och för vem (Bacchi 2009:101, 

127). Det är möjligt att det finns en viss relevans i att peka på hur (större) företag avsiktligt 

försöker främja sitt varumärke med en målsättning om att nå ut till fler konsumenter. I detta 

avseende riktar WPR sin uppmärksamhet mot det komplexa samspelet mellan dessa 

eventuella meddelanden och marknadsförarna och konsumenterna. Här är det väsentligt att ha 

relationen mellan kunskap och makt i åtanke, då denna relation handlar om vem eller vad som 

konstituerar och producerar den kunskap vi räknar som sann och hur dessa positioner av 

inflytande kan säkerställas (Bacchi 2009:235f). 

 

5.1. Policyanalys 

Policys handlar om ett visst program eller tillvägagångssätt där det finns ett underliggande 

antagande om att policy är en bra sak, där den främsta uppgiften är att korrigera och rätta till 

något. Detta innebär ett indirekt, eller direkt, antagande om att något behöver fixas till; att det 

finns ett problem som på ett eller annat sätt måste åtgärdas. Beslutsfattarna, de som 

konstruerar policys, är de som tar sig an denna uppgift. Detta förmodade problem är inte alltid 

explicit uttryckt eller allmänt känt. Policys handlar dock i slutändan om ett direkt uttryck för 

att någonting bör förändras, om indirekta problem som man önskar lösa eller förmedla en 

lösning på. Det är detta som är policys främsta uppgift – att skapa, lyfta fram och formulera 

en lösning på problemet (Bacchi 2009).  
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Metoden för denna analys bygger på nyss nämnda synsätt och sammanfattas med 6 frågor: 

1. Vilket/vilka problem finns representerade i den specifika policyn? 

Denna inledande fråga argumenterar för att hur man angriper ett specifikt problem är starkt 

förknippat med känslan bakom det. Med andra ord hur man som företag eller organisation ser 

på problemet som sådant. Här handlar det om att utröna de(t) problem som en specifik policy 

lägger fram en lösning på. Detta genomförs enklast genom att arbeta bakifrån; att först se på 

den eller de föreslagna lösningar eller förändringar som policyn uttrycker, för att därefter 

avslöja vilket det underliggande och antagna problem som problematiseras egentligen är 

(Bacchi 2009:2f). Då policys ibland har en tendens att uttryckas motsägelsefullt och på olika 

abstraktionsnivåer, kan det också ses som den största utmaningen vid den här typen av analys 

(Bacchi 2009:4). För att besvara denna fråga måste vi alltså först och främst se efter vilka 

förändringar som föreslås, att studera problematiseringen, för att därefter se hur den i sig 

konstituerar problemet (Bacchi 2009:25) 

 

2. Vilka förutsättningar eller antaganden kan utläsas av det representerade problemet? 

Med antagande menas här vilken förkunskap som tas för given. Detta sett ur både ett 

epistemologiskt (vad vi tror oss veta om tingens natur) och ett ontologiskt (om tingens natur) 

perspektiv. Genom att analysera dessa förutsättningar eller antaganden kan vi identifiera 

utgångspunkten och logiken bakom begreppen. Denna fråga handlar inte om att besvara vilka 

antaganden, uppfattningar eller fördomar som policyn och dess skapare har. Genom att ställa 

denna fråga försöker man istället att identifiera det eller de antaganden som kan utläsas av och 

inom det problem som policyn representerar. Detta är en hårfin, men viktig skillnad (Bacchi 

2009:5) 

 

3. Hur presenteras detta problem? 

Denna fråga innehåller två huvudsakliga mål. Det ena handlar om att reflektera över den 

utveckling och de beslut som tas under processen där ett problem identifieras och 

representeras. Det andra målet handlar om att erkänna att konkurrerande representationer av 
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problem existerar över tid och rum, och att ett problem eller en fråga kunde ha utvecklats 

annorlunda. Vilka problem tas inte upp? Det handlar om att försöka se till problemets 

ursprung och till vilken eventuell historisk kontext detta kan kopplas (Bacchi 2009).  

 

4. Vilka problem tas inte upp utan tystas ner? Kan problemet ses på ur ett annorlunda 

perspektiv? 

Med denna fråga börjar det kritiska angreppssättet på policyanalys att ta form. Vad tystas ned 

i problematiseringen? De begränsningar av hur problemet representeras och var 

misslyckandet i problematiseringen ligger är något man ser på (Bacchi 2009:12).  

 

5. Vilka effekter skapar representationen av problemet?  

Effekterna man önskar analysera handlar inte om någon fullständig och slutgiltig effekt. 

Snarare handlar det om att se till de subtila effekter och eventuella konsekvenser som en 

policy skapar med sin föreslagna lösning på det representerade problemet. För att besvara 

frågan ser man till tre sammanvävda effekter: Diskursiva effekter, subjektifierande effekter 

och levda effekter (Bacchi 2009:15). De diskursiva effekterna handlar om var gränsen går för 

vad som anses relevant att problematisera. De subjektifierande effekterna om vilka 

subjektionspositioner olika människor och grupper ges (Bacchi 2009). Dessa tre 

sammanvävda effekter är något som uppsatsens analysdel inte kommer lägga någon nämnvärt 

och större fokus på. Frågan om vilka effekter som representationen skapar av problemet är i 

sin helhet alltför tidig att ställa i relation till en policy som endast funnits tillgänglig för 

allmänheten ett par månader.  

 

6. Hur har problemet kommit till, spridits och försvarats? Hur kan det ifrågasättas 

och/eller ersättas?  

Med vilka medel har presentationen av problemet nått ut till sin tilltänkta målgrupp och hur 

har det legitimerats. Här är det viktigt att se till diskursers mångfald, dess komplexitet och att 

de ofta är inkonsekventa och oförenliga (Bacchi 2009).  



 

16 
 

Sammanfattningsvis handlar WPR om hur problem konceptualiseras och begreppsliggörs. Det 

handlar om att se till nödvändiga antaganden som är väsentliga för hur specifika problem 

representeras, och inte om att se till antaganden som finns i folks huvuden i form av 

trossystem eller attityder. Det avgörande är att noggrant granska själva problematiseringen 

och problemet som det innehåller. WPR tyder inte på att särskilda problemområden kan 

undvaras, utan detta angreppssätt handlar snarare om att man genom att fästa fokus på deras 

effekter kan utgöra en grund för att interagera med dem, arbeta med dem och inom dem 

(Bacchi 2009). 

 

6. Analys och Resultat 

Här presenteras analysen vilken kommer ske i två delar. I den första delen sker en analys av 

Googles sekretesspolicy. Därefter kommer detta resultat sättas in i och utvecklas i ett 

övervakningsperspektiv. Den första delen av analysen ämnar svara på frågan: ”Vad förmedlar 

Google med sin nya policy?” och den andra delen av analysen ämnar svara på frågan: ”Hur 

påverkas den enskilda användarens integritet i Googles nya policy?” 

 

Den första delen av analysen tittar på Googles sekretesspolicy (Bilaga 1) enligt tidigare 

beskriven metod för att se vilka rättigheter företaget tillskriver sig själva. Detta för att se på 

vilka syften och mål man har med verksamheten, samt för att se vilken typ av information 

Google samlar in och varför och vad man gör med denna information. Bacchis 

tillvägagångssätt för policyanalys kommer användas systematiskt där de 6 frågorna enligt 

metodens modell kommer följas enligt tidigare angiven ordning. Efter analysen av Googles 

policy och med hänsyn till den information som frågorna besvarat, kommer detta utvecklas 

vidare och jämföras i ett övervakningsperspektiv. 

 

6.1. Analys av Googles Sekretesspolicy  

Googles sekretesspolicy förklarar vilken information man samlar in, vad som händer med 

denna insamlade information och till sist vilka möjligheter detta ger användaren.  I det 

inledande stycket introduceras vi inte bara till vad deras tjänster kan göra för oss, utan även 
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vad vi som användare gör för Google. Genom att delta i det informationsutbyte som deras 

tjänster innebär, så bidrar vi till att göra företagets tjänster bättre. Avslutningsvis i det 

inledande stycket skriver Google att ” Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen 

och hur du kan skydda din integritet när du använder våra tjänster.” Denna avslutande mening 

i introduktionen till Googles sekretesspolicy sammanfattar kort deras syfte, mål och möjliga 

antaganden som metodiskt och pedagogiskt presenteras genom hela texten (Bilaga 1).  

 

Policyn är uppdelad i tre huvudrubriker: ”Information som vi samlar in”, ”Så här används 

informationen som vi samlar in” och ”Öppenhet och valmöjligheter”. Dessa huvudrubriker 

innehåller i sin tur en rad underrubriker och punkter samt kompletterande länkar för att 

erbjuda läsaren ytterligare information.   

 

Eftersom en del av deras uttalade mål med den nya policyn handlar om att förenkla 

användarupplevelsen för sina användare (Bilaga 2), så kan även detta utläsas som en 

genomgående röd tråd genom hela policyn. Stor tyngd ligger på transparens och öppenhet 

gällande de villkor och rättigheter som Google tillskriver sig själva gällande insamlande och 

lagring av information. Samtidigt vill man poängtera att detta informationsinsamlande bidrar 

till att förbättra företagets tjänster, vilket i slutändan främjar användaren.   

 

Vilket problem representeras i policyn? 

Anmärkningsvärt stor fokus för Googles sekretesspolicy ligger på den tydlighet man vill 

förmedla gällande informationsinsamlandet, och varför denna insamling är nödvändig. Detta 

förtydligande är specifikt för att besvara den första frågan enligt Bacchis metod. Frågan 

besvaras genom att gå bakifrån, från att först se på lösningen på ett eventuellt problem som 

policyn uttrycker, för att därefter avslöja det egentliga underliggande och antagna problemet. 

Den lösning som föreslås handlar alltså om en tydligare och bättre anpassad policy för läsarna 

och användarna. De tre punkterna i inledningen av policyn sammanfattar vad Google önskar 

förklara: 

Sekretesspolicyn förklarar följande: 

  Vilken information vi samlar in och varför. 



 

18 
 

 Hur vi använder informationen ifråga. 

 Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av 

information. 

Dessa frågor sammanfattar denna tydlighet och transparens, vilket jag tolkar är målet med den 

nya policyn, och där en eventuell brist på en tidigare förenklad och mer läsvänlig policy för 

användarna är något man önskar åtgärda. Det handlar inte enbart om att förmedla det faktum 

att man samlar in information och vad man gör med denna information, utan också varför 

denna information samlas in. Googles sekretesspolicy läser jag därför som ett försök främst 

beskriva de fördelar som användarna får genom att Google samlar in information. Problemet 

som man formulerar en lösning på handlar alltså om användarnas okunskap och brist på 

information gällande de fördelar valmöjligheter som deras tjänster innebär. De inledande 

meningarna efter varje huvudrubrik visar tydligt på detta.  

”Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare - från 

grundläggande saker som att räkna ut vilket språk du talar, till mer komplicerade processer 

som att bedöma vilka annonser du är intresserad av eller vilka personer du har mest utbyte av 

på webben.”  

 

”Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla och 

förbättra tjänsterna, utveckla nya tjänster och skydda Google och våra användare. Vi 

använder också informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel sökresultat och 

annonser som är mer relevanta för dig.” 

 

”Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi 

samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas […]” 

      (Bilaga 1) 

Det faktum att policys kan ha en tendens att uttryckas motsägelsefullt och på olika 

abstraktionsnivåer är något man lätt lägger märke till genom att försöka besvara denna första 

fråga. Att man tydligt vill visa varför man samlar in information om sina användare, för 

tankarna vidare till integritet. Detta begrepp tas visserligen upp i policyn och jag läser detta i 

sammanhangen som något man vid skapandet av policyn är medveten om. I dokumentets sista 

mening i inledningen skriver man att ”Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen 

och hur du kan skydda din integritet när du använder våra tjänster.” På så vis vaggas läsaren 

in i vad policyn implicit kommer att handla om. Ordet integritet återkommer, men är 
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ingenting man förklarar eller utvecklar vidare. Den explicit uttryckta lösningen på problemet 

handlar alltså om informationsinsamlandet, det implicita och dolda problemet om integritet. 

Detta är något som återkommer längre fram i analysen. 

 

Vilka förutsättningar eller antaganden kan utläsas i policyn? 

Googles sekretesspolicy beskriver vilken information man samlar in, vad man gör med denna 

information samt vilka fördelar och möjligheter användarna har genom att använda deras 

tjänster. Men man vill även, med den nya policyn, slå samman Googles tidigare omkring 60 

olika policys till en gemensam policy för samtliga av deras tjänster (Bilaga 2). Att se till 

förutsättningarna eller de antagandena man kan utläsa av policyn, handlar inte om skaparnas 

subjektiva uppfattningar eller fördomar om sina användare. Det handlar om att se till logiken 

bakom det problem som kan utläsas av policyn. Tolkningen av problemet, enligt föregående 

punkt i denna uppsats, handlar om användarnas okunskap och brist på en lättnavigerad 

sekretesspolicy som sammanfattar insamlandet av information. De förutsättningar eller 

antaganden som kan tolkas utifrån den analyserade policyn handlar då om att företagets 

tidigare policys varit bristfälliga i att på ett enkelt sätt beskriva den process som lagringen av 

information innebär, dels för Google men även för användaren.  

 

Vid ett par tillfällen nämns även användarens integritet där man framhäver att denna 

respekteras och anses viktig. Genom att avfärda detta som ett eventuellt problem, visar man 

också att detta möjligen kan ses eller tolkas av användarna som ett hot, och att det är något 

som anses viktigt att ta upp i policyn. Google skriver till exempel att ”Vi vill ge dig full insyn 

i hur vi använder informationen och hur du kan skydda din integritet när du använder våra 

tjänster” och ”Google värnar om din integritet” (Bilaga 1).  Logiken bakom 

problemrepresentationen kan då tolkas som att man önskar visa på transparens och öppenhet 

genom att visa hur Google som företag samlar in och lagrar information om sina användare.  
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Hur presenteras problemet/problemen i policyn? 

För att se på hur problemet presenteras är det nödvändigt att återgå till den första frågan som 

handlar om vilka problem som representeras i policyn. Jag tolkar det som att man önskar göra 

klart för användaren varför information samlas in genom att använda deras tjänster. Detta som 

en direkt koppling och försvar till det faktum att man samlar in information.  

Problempresentationen kan därför delas in enligt tidigare angivna huvudrubriker, dvs. Vilken 

information Google samlar in och varför, hur Google använder sig av informationen ifråga 

och Vilka möjligheter Google ger användaren.  

 

Den historiska kontext som problemrepresentationen kan kopplas till är givetvis Googles 

tidigare policys och det faktum att man tidigare hade en policy per tjänst som man 

tillhandahöll. Men även till olika övervakningsdiskurser och efterfrågan på transparens från 

privatpersoner och företag. Deras policy bör följa utvecklingen av företaget och det faktum att 

fler tjänster har tillkommit sedan företaget först grundades. Rätten att senare anpassa policyn 

med hänsyn till eventuell utveckling är något som man tillskriver sig själva, vilket går att läsa 

under rubriken ”Ändringar” (jfr Andrejevic 2007:130). 

”Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina 

rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga 

upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är 

betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-

postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). Vi kommer även att 

spara tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.” 

 

Vad tystas ned i policyns problematisering? 

Ordet integritet nämns endast 3 gånger under hela sekretesspolicyn och då på ett sådant sätt 

att det handlar om att Google värnar om din och andra användares integritet. Här förbiser man 

det faktum att integriteten är något som ifrågasätts och diskuteras när det kommer till 

insamlande och lagring av information, och i olika övervakningsdiskurser.  Genom att se till 

rubriken ”Öppenhet och valmöjligheter” kan detta ur ett kritiskt förhållningssätt analyseras 

vidare, framför allt under punkten ”komma åt och uppdatera personuppgifter”. Stycket inleds 

med att ”Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter när du än använder våra 

tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort 
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dem”. Detta ser jag som en tveksam vinkling då huvudsyftet och intresset från Googles sida 

framför allt handlar om att komma åt användarens personuppgifter. I efterföljande stycke kan 

vi även läsa att Google kan neka begäran att ändra eller ta bort personuppgifter om 

informationen finns säkerhetskopierad på band. Om Google, efter användarens begäran, tagit 

bort information från sina tjänster menar man dock att informationen trots detta kan finnas 

kvar i företagets säkerhetskopieringssystem. Här kan inskränkande på användarnas integritet 

diskuteras vidare; och det blir tydligt att det finns en del, mer eller mindre, nedtystade kryphål 

vad gäller den öppenhet och de valmöjligheter som Google menar att användarna har när det 

kommer till lagring av information.  

 

I sista stycket under rubriken ”Öppenhet och valmöjligheter” har man valt att lägga 

information om hur användaren ges möjlighet att blockera alla cookies som är kopplade till 

deras tjänster. En intressant aspekt är att man väljer att lägga fokus på problem med 

användarens språkinställningar som ett resultat av att blockera dessa cookies. 

”Du kan ändra inställningarna i webbläsaren så att alla cookies blockeras, inklusive cookies 

som är kopplade till våra tjänster. Du kan även informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom 

ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies. Det är 

exempelvis inte säkert att vi kommer ihåg dina språkinställningar.” 

Dessa cookies innebär möjligheter för Google att samla in och spara information om 

sina användare. Detta nämns i policyn, men aldrig under rubriken ”Öppenhet och 

valmöjligheter”.  

 

Vilka effekter skapar problemrepresentationen? 

Effekterna handlar om konsekvenserna av själva problemrepresentationen och huruvida dessa 

kan förändra bilden av problemet. Om de diskursiva effekterna handlar om var gränsen går för 

vad som anses relevant att problematisera, så handlar de subjektifierande effekterna om vilka 

subjektionspositioner olika människor och grupper ges. Då effekterna handlar om subtila 

effekter och eventuella konsekvenser som policyn påverkar, så är det dock lätt att landa i lösa 

spekulationer. Detta kopplat till den korta tid som denna nylanserade policy funnits 

tillgänglig; men även med hänsyn till den historiska kontext i vilken policyn är skapad, och 

beroende på eventuella dominerande övervakningsdiskurser. Den eller de effekter som 
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Googles policy skapar för sina användare är, enligt min tolkning, en ökad medvetenhet 

gällande informationslagring på Internet, och det faktum att vi aktivt i allt större utsträckning 

deltar i denna process. Genom att problematisera bristen på transparens och att öppet försöka 

visa hur Googles process vid informationslagring går till, ser jag både för- och nackdelar.  

 

Begreppet integritet kan jag se en ökad debatt om. Diskussionen om övervakning på Internet 

ur ett maktperspektiv är relativt ny, men det är också det som är Googles styrka – att man 

innan debatten blomstrat ut på ett enkelt sätt försöker ge svar på eventuella frågor och därmed 

önskar utplåna användarnas rädsla för att dela med sig av ”privat” information. Jag ser det 

därför möjligt att effekterna kan förändra bilden av problemet. Det faktum att Google 

förmedlar varför information samlas in om användaren, och inte bara att information samlas 

in, har en betydande effekt på hur detta tas emot och accepteras av flertalet nya eller gamla 

Google-användare.  

 

Med vilka medel har presentationen av problemet nått ut till sin tilltänkta målgrupp och 

hur har det legitimerats? 

Som denna fråga antyder, så är det viktigt att se till diskursens mångfald, dess komplexitet 

och att de ofta är inkonsekventa och oförenliga. Denna fråga bygger mer eller mindre vidare 

på den tredje frågan som besvarar hur ett eventuellt problem lyfts fram i den analyserade 

policyn. Det är svårt att ifrågasätta problematiseringen som sådant, däremot är hur problemet 

presenteras något som kan diskuteras. Google håller en subjektiv och positiv ton till 

informationslagring och väljer att lägga fram lösningen på problemet som att det innebär 

möjligheter, och inte begränsningar för deras användare. Genom att tala om sig själv som ”vi” 

och tredje person ”Google”, läser jag policyn som ett försök att hålla en vänskaplig och 

samtidigt trovärdig ton. På samma sätt blandas ”du” och ”användare” som tilltal till 

användaren.  

 

Målet med den nya sekretesspolicyn handlar i stort om att förenkla den och göra den mer 

lättläst för användarna (Bilaga 2). Det ska vara lätt att förstå vad Google önskar förmedla 

vilket jag anser att man delvis misslyckas med när det kommer till termer som gemene man 

inte alltid förstår. Detta misslyckande, menar jag, ligger i att man blandar en positiv ton till 
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det faktum att användarna delar med sig av information, med dessa komplicerade termer. Ord 

som ”indexering” är ett av flera exempel på detta: ”Kom ihåg att information som du delar 

offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du 

välja hur du vill dela och ta bort innehåll”. Då Google är ett företag med en stor och generell 

målgrupp (deras användare) så är dessa typer av termer något som bör förklaras eller, om 

möjligt, förenklas.  

 

6.1.1 Sammanfattning av policyanalysen 

Genom att använda WPR som analytisk metod, har jag ur ett kritiskt perspektiv tittat på hur 

problem konceptualiseras och begreppsliggörs i Googles sekretesspolicy.  

 

Informationslagring sammanfattas som en fördel för såväl användaren som för Google som 

företag, då det bidrar till att förbättra Googles tjänster vilket är en fördel för användaren. Med 

sekretesspolicyn vill man vara tydlig med vilken information man samlar in, vad man gör med 

denna information samt vilka fördelar och möjligheter användarna har genom att använda 

deras tjänster. Det underliggande problem som man formulerar en lösning på fokuserar på det 

senare, där det alltså handlar om användarnas okunskap gällande de fördelar och 

valmöjligheter som Googles tjänster innebär. Genom att försöka visa på transparens och 

öppenhet för hur information samlas in och lagras gör man klart för användaren varför 

information samlas in genom användandet av deras tjänster. Detta genom att först beskriva att 

(och hur) man samlar in denna information. Integritet tas upp, men inte särskilt ingående eller 

detaljerat. Detta beskrivs snarare som ett generellt problem, men integritet är ingenting som 

bör eller kan inskränkas genom att använda Googles tjänster, eftersom man menar att detta är 

något som man värnar om hos sina användare. Inskränkandet av användarnas integritet kan då 

ses som ett implicit och nedtystat problem, då det tas upp men inte utvecklas vidare. De 

eventuella, subtila, effekter som kunde uttolkas utifrån det analyserade materialet handlar 

slutligen om en ökad medvetenhet gällande informationslagring på Internet. Denna 

medvetenhet handlar även om att vi som konsumenter av Internet i allt större utsträckning, 

mer eller mindre, medvetet deltar i processen av informationslagring.  
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6.2. Ett övervakningsperspektiv 

 

Som jag läser Googles sekretesspolicy lägger man fram de fördelar som kommer med varför 

information samlas in om sina användare. Detta används som incitament, med vilket företaget 

legitimerar denna subtila form av övervakning. Policyns mest omfattande del är den sista 

delen som tar upp öppenhet och fördelar, framför allt med fokus på användarnas fördelar. 

Vidare läser jag policyn som ett försök att möta sina användare och eventuella läsare med 

transparens och ärlighet gällande informationsinsamlandet. Detta för att öka budskapets och 

problemlösningens trovärdighet. Även om integritet nämns i policyn, så negligeras detta som 

ett större problem i sammanhanget med informationslagring från Googles sida.  

 

Hur påverkas integritet? 

Integritet är ett begrepp som ofta förekommer i samband med övervakningsdiskurser, och där 

risken med övervakning är inskränkandet av den personliga integriteten (jfr. Carlsson 2009). 

Det är svårt att utläsa huruvida Google är medveten om användarnas eventuella rädsla, ur ett 

bredare perspektiv, för att förlora en del av sin integritet. Det är dock högst troligt att man är 

medveten om att problemet existerar, men då det också finns en önskan om att öka företagets 

trovärdighet, så lägger man tyngd på fördelarna med informationsinsamlandet. Dessa fördelar 

är svåra att förkasta då man lägger fram dem med beskrivningen att det bidrar till 

utvecklandet av Googles tjänster, vilket i slutändan förbättrar användarupplevelsen som i sin 

tur möter användarnas behov. Det handlar då inte längre enbart om en lättnavigerad policy 

eller om transparens gällande vad som sker med den information som samlas in om mig som 

användare. Det handlar även om ekonomiska intressen från Googles sida, vilket kommer av 

att fler människor tar del av deras tjänster då Google blir en större del av vårt vardagliga liv. 

Att förlora en del av den privata integriteten är det pris vi betalar för att låta Google vara en 

del av, och underlätta, denna vardag. 

 

Panopticon eller Synopticon? 

Foucault vill visa att vi lever i ett disciplinärt samhälle och vilka funktioner denna disciplin 

fyller i övervakningssamhället. Han menar vidare att denna disciplin kan sprida sig till flera 

olika samhällssfärer och tar där upp panopticon som ett vidare perspektiv på detta. Denna 
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subtila inrättning handlar om att vi ständigt är medvetna om att vi är övervakade, såväl i teorin 

som i praktiken, och där denna medvetenhet gör så att makten fungerar automatiskt.  

 

Det panoptiska perspektivet på övervakning är till viss del applicerbart på Google. Med 

panopticon menar man att ett fåtal övervakar ett flertal. Här får Google som företag stå för 

fåtalet och där man med den makt man har som, framför allt, sökmotor övervakar flertalet 

människor – dvs. sina användare. Flertalet kan utvecklas vidare och ses som den enorma 

mängd information Google som maktbärare arbetar med och inom.  

 

Om vi är medvetna om denna övervakning så fungerar även disciplinen som ett resultat av 

informationsinsamlandet. Disciplinen handlar i detta avseende om begränsningar, men det 

handlar även om de förutsättningar och förenklingar som kommer med att företagets tjänster 

konvergerar. Google önskar att fler antal människor tar del av deras tjänster. Genom att 

legitimera insamlandet och lagringen av information med att förklara vilka fördelar detta 

genererar, så lockas användarna till att delta i denna process. På detta sätt blir användarna den 

produkt ur vilka Google hämtar, lagrar och sprider information. 

 

Ifrågasättandet av det panoptiska perspektivet kommer med det faktum att vi inte i alla 

avseenden vet om, eller i vilken utsträckning, vi är övervakade, och till vilket pris. Även om 

Google med sin sekretesspolicy försöker förklara vilken information man samlar in, vad som 

händer med denna insamlande information samt vilka möjligheter detta ger användaren, så 

förklaras inte detta vidare i ur övervakningsperspektiv. Man trycker hårt på de fördelar 

insamlandet av information innebär genom att beskriva varför information samlas in. Det är 

en subtil form av övervakning, men denna övervakning, menar man, innebär även möjligheter 

för användaren.   

 

I Övervakning och straff skriver Foucault att ”han syns, men han ser inte; han är ett objekt om 

vilket information inhämtas, men han är aldrig subjekt i en kommunikation”. I övervakningen 

på Internet är vi det objekt i den mån att information inhämtas om oss, dock ser jag det inte 

som att vi är passiva objekt, utan aktiva i det avseende att vi deltar i denna process. Detta 
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aktiva deltagande och det faktum att vi även delar information på Internet innebär att vi även 

fungerar som subjekt i en kommunikation.  

 

Det icke-panoptiska perspektivet synopticon som utvecklats av Mathiesen menar att makten 

kan vara såväl synlig som osynlig. Makten kan operera från båda håll eftersom vi som 

konsumenter på Internet, mer eller mindre frivilligt, deltar i denna maktprocess. På samma 

sätt som Google väljer ut, filtrerar och presenterar information så deltar vi som användare vid 

lagringen av denna information. Tillgången till och spridningen av information sker 

asymmetriskt vilket innebär att det även finns fördelar att vinna för konsumenterna som ett 

resultat av detta informationsutbyte (Jfr Andrejevic). 

  

Fördelarna som kommer av att Google lär känna sina användare genom deras datainsamling 

innebär, bland annat, mer precisa sökresultat. I översikten för deras nya policy står följande att 

läsa: 

”Om du loggar in på Google kan vi ge dig förslag på sökfrågor eller skräddarsy 

sökresultaten. Vi gissar oss till dina intressen utifrån information som du har angett i 

Google+, Gmail eller YouTube. På så sätt har vi lättare att förstå om du är ute efter en fräsig 

bil eller en rivig katt när du söker efter ”jaguar” och vi kan ge dig rätt resultat snabbare.” 

(Bilaga 2) 

 

Detta exempel är något som Google själva tydligt beskriver som en fördel. Nackdelen innebär 

viss censur då vissa resultat som anses irrelevanta sorteras bort vid det föreslagna 

sökresultatet. Oavsett om jag som användare av Google+ delat Youtube-länkar på ”riviga 

katter” till mina vänner, så innebär det nödvändigtvis inte att jag vid senare söktillfälle inte 

önskar komma åt information om, eller se bilder på, en ”fräsig bil”. Detta innebär att Google, 

eller andra företag, sätter villkoren för vår kommunikation (Jfr. Andrejevic 2007).  

 

Huruvida Google kan beskrivas ur ett panoptiskt eller ett synoptiskt perspektiv är svårt att 

besvara. Båda metaforerna kräver kompletteringar och ytterligare perspektiv på övervakning 
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idag. På samma sätt som Foucaults beskrivning av panopticon förbiser den massmediala 

utvecklingen, så är Mathiesens synoptiska perspektiv ålderdomligt i det avseende att Internet 

inte tas upp och diskuteras vidare som en teknik för övervakning (jfr. Doyle 2011).  

 

Möjligheter eller begränsningar? 

Det är givet att det finns alternativ till Googles tjänster och där vi kan göra ett aktivt val om 

huruvida vi vill delta i denna process. Det aktiva valet har vi i den mening att vi alltid kan ta 

avstånd till företagets tjänster, alternativt anpassa oss gällande vilken information vi är villiga 

att dela med oss av. Det blir dock en svår balansgång då många önskar ta del av det sociala liv 

som utspelar sig online, i vilket Google har en betydande roll. Googles makt fungerar 

automatiskt genom sin stora framgång som företag och sökmotor. Genom sina innovativa 

lösningar för att förenkla förutsättningarna vid sökningar på Internet, legitimeras deras 

insamlande av information. Det blir då svårt att starkt ifrågasätta företagets strategi eftersom 

vi känner till alltför få alternativ. Det är lätt att det istället mynnar ut i en gyllene medelväg 

där självcensur och (själv)disciplinering tar vid.  

 

Man nämner i sekretesspolicyn de möjligheter användarna har gällande vissa inställningar via 

sitt konto, dock poängterar man, att genom att ta bort eller blockera vissa inställningar, som 

exempelvis cookies, så försämras tjänsternas funktioner för dig som användare. Huruvida 

detta är sant kopplat till tekniken som ligger bakom detta kan man givetvis spekulera vidare i. 

Även om vi i tekniska termer idag vet, eller kan anta, hur information samlas in av oss och 

vilket det uttalade syftet är med denna informationsinsamlande, så vet vi inte så mycket mer 

om vad som händer med denna information mer konkret ”bakom kulisserna”, eller vad som 

händer om denna information hamnar i fel händer. Information i stort tillhandahålls inte av 

Google, den finns på Internet, men det är det genom användandet av Googles olika tjänster 

som information lagras, indexeras och sprids vidare.   
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7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilket sätt Google förmedlar sin nya 

sekretesspolicy och vilket eller vilka budskap som förs fram. Därefter sattes detta in i ett 

övervakningsperspektiv, där ambitionen var att se huruvida Internet som fenomen, framför 

allt användandet av Googles tjänster, har kommit att problematisera den privata integriteten 

hos användarna. 

 De frågeställningar som uppsatsen ämnade besvara var:  

 Vad förmedlar Google med sin nya policy?  

 Hur påverkas den enskilda användarens integritet i Googles nya policy? 

 

Carol Lee Bacchis metod, som användes vid analysen av Googles sekretesspolicy, menar att 

policys handlar om att vi är styrda av olika regler och hur dessa tas i uttryckt. Genom att först 

analysera Googles sekretesspolicy för att därefter sätta in detta i ett övervakningsperspektiv 

kan jag konstatera att det problem som representeras i policyn, i stort, handlar om insamlandet 

av information och om den transparens man vill visa gällande varför information samlas in 

om användarna snarare än det faktum att information samlas in. Jag menar att man lyfter fram 

informationslagringen om sina användare som en fördel då man pekar på de fördelar och 

möjligheter som detta innebär för utvecklingen och förbättringen av Googles tjänster, vilket i 

slutändan även gynnar användaren. Detta är den explicit uttryckta problemrepresentationen 

som kan utläsas av policyn.  

 

Integriteten menar jag tas upp i policyn, men som ett indirekt och implicit problem eftersom 

detta också tystas ned och, mer eller mindre, negligeras. Integriteten är därför något som 

utvecklades och analyserades vidare då resultatet efter analysen av sekretesspolicyn sattes in i 

ett övervakningsperspektiv. De fördelar Google trycker på gällande varför information samlas 

in om sina användare, tolkar jag som att det används som incitament med vilket företaget 

legitimerar den subtila form av övervakning som de bedriver.  
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I den andra delen av analysen framhåller jag vidare att vi som konsumenter på Internet, och 

som användare av Googles tjänster, deltar i processen med informationslagring. Jag menar att 

Googles makt fungerar panoptiskt i det avseende att de sätter villkoren för vår 

kommunikation. Den disciplin som förs över oss på Internet är inte konkret, men den finns där 

under ytan i form av moralåtaganden som får oss att i viss mån hålla oss tillbaka. Vi känner 

till de sociala reglerna, och vi anpassar oss och tillslipar vår identitet i den mån det behövs. I 

vilken mån vi anpassar vårt beteende på Internet beror troligen på vilket forum vi befinner oss 

i, men jag har svårt att se att det i någon större skala får oss att reagera och gå emot ”makten”. 

Vi väljer istället att vackert foga in oss i ledet av gemenskap oavsett vad konsekvenserna blir. 

Vi accepterar användarvillkor och sekretesspolicys utan att alltid veta vad vi egentligen 

accepterar. Det intressanta som jag ser det är därför inte vad människan gör med makten, utan 

vad makten gör med människan. Denna parallell ser jag med Foucault beskrivning av 

disciplin och panopticon. 

 

Vidare menar jag att vi, i likhet med det synoptiska perspektivet på övervakning, deltar i 

processen genom att delar med oss av och utnyttjar denna information. Vi bör därför se både 

för- och nackdelar med visst mått av informationslagring genom användandet Internet. 

Debatten om övervakning bör därför förflyttas till en medvetenhet om att det vi gör på 

Internet i allt större utsträckning dokumenteras. Denna medvetenhet handlar även om att vi 

som konsumenter av Internet i allt större utsträckning, mer eller mindre, medvetet deltar i 

övervakningsprocessen och att vi kan se det som, och utnyttja det till, vår fördel. Så länge vi 

är medvetna om det faktum att information lagras, så kan vi även i viss mån påverka vilken 

information som lagras om oss. Användaren är produkten för informationslagring, men jag 

menar att detta inte ensidigt bör betraktas som en nackdel. 

 

Avslutningsvis menar jag, i likhet med Doyle (2011), att såväl den panoptiska som den 

synoptiska metaforen är alltför generaliserande och svepande att de varken kan stödjas helt 

eller ensidigt falsifieras.  

 

Inskränkandet av den personliga integriteten är ett problem, men frågan är om det verkligen är 

exakt där det övergripande problemet ligger. Diskussionen om detta inskränkande anser jag 
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kommer med att vi tappat kontrollen då Internet har blivit en sådan viktig del av våra sociala 

liv. Denna nätverkseffekt innebär att våra privata liv offline förflyttas online med vår hjälp, 

för att därefter träda tillbaka offline. Gränsen för livet offline och online har därför kommit att 

suddas ut.  

 

Vi bör se fördelarna med att vi fortfarande har en relativt ocensurerat Internet, framför allt i 

Sverige, men även i andra delar av västvärlden och där allt fler länder följer detta exempel. 

Oavsett hur högt (eller lågt) integritetsskydd vi har på Internet idag och hur den tekniska 

arkitekturen ser ut, och kommer att utvecklas till i framtiden, så kommer vi inte sluta att 

kommunicera.  Den information som presenteras för oss är något vi kan välja att se som 

fördelar. Sponsrade länkar är ett exempel där vi har möjligheten att aktivt välja vilka länkar vi 

vill klicka vidare på och om vi därefter vill utnyttja denna information till vår fördel. Detta 

oavsett om det är vi som konsumenter eller Google som företag som sätter spelreglerna för 

vårt kommunicerande.  

 

Även om denna uppsats har haft ett övergripande kritiskt förhållningssätt till 

informationslagring och övervakning, så tror jag att vi som konsumenter av diverse tjänster på 

Internet fortfarande besitter stora mått av självständighet. I den mån vi vet att information 

lagras om oss, tycks vi inte bry oss om orsaken, eller hur länge informationen finns där, så 

länge det inte orsakar skada på, framför allt, kort sikt. Detta är det pris vi är beredda att betala. 

Ett jämförande perspektiv och en intressant paradox är FRA-lagen som år 2009, efter 

omfattande diskussion, röstades fram av riksdagen. Den livliga debatt och kritik som fördes 

av medborgarna innan och i samband med att lagen trädde i kraft, samt inom och mellan de 

olika politiska partierna, tycks idag ha stagnerat. Det faktum att vår identitet går att finna på 

Internet tror jag av många snarare ses som regel än undantag. Det verkar som att vi idag i 

högre grad accepterar det för att få vara en del av den sociala gemenskap som Internet i 

allmänhet och sociala medier i synnerhet erbjuder.  
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7.1. Åtgärdsförslag och förslag på vidare forskning 

En viss förförståelse för Google och det faktum att jag själv använder mig av ett flertal av 

deras tjänster har präglat mitt kritiska förhållningssätt till deras policy. Det har varit en 

utmaning att använda en metod med utgångspunkt i statsvetenskap. Jag har därför tvingats 

tänka till vid appliceringen av Bacchis 6 frågor på Googles sekretesspolicy ur ett 

mediekommunikativt perspektiv. Jag ser ändå den valda metoden som exceptionellt 

applicerbar och nödvändig när det kommer till att undersöka hur lösningar på eventuella 

problem tas upp och föreslås i en specifik policy. För att se på de effekter som Googles policy 

har på sina användare, är dock en kompletterande receptionsstudie nödvändig. En ytterligare 

alternativ metod är att använda sig av ideologikritisk diskursanalys. Norman Faircloughs 

tredimensionella modell för att analysera text, diskursiv praktik och social praktik är exempel 

på detta.  

 

Under arbetes gång har jag funnit mycket litteratur och övriga källor som tar upp den rent 

fysiska övervakningen i form av övervakningskameror. En jämförande studie kopplat till 

ökningen av dessa fysiska övervakningspraktiker, satt i relation till debatten om den subtila 

övervakning på Internet ser jag som ytterligare förslag på vidare forskning inom området.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. 
 

Sekretesspolicy 

Senast ändrad: 1 mars 2012 (visa arkiverade versioner) 

Våra tjänster kan användas till många olika saker – att söka efter och dela information, kommunicera 

med andra människor eller skapa nytt innehåll. När du delar information med oss, till exempel genom 

att skapa ett Google-konto, hjälper det oss att göra våra tjänster ännu bättre. Vi kan visa sökresultat 

och annonser som är mer relevanta, hjälpa dig att hitta nya kontakter och göra det enklare att dela 

innehåll med andra. Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen och hur du kan skydda din 

integritet när du använder våra tjänster. 

Sekretesspolicyn förklarar följande: 

 Vilken information vi samlar in och varför. 

 Hur vi använder informationen ifråga. 

 Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av 

information. 

Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt. Om du inte känner till begrepp som cookies, IP-

adresser, pixeltaggar och webbläsare föreslår vi att du först läser om dessa viktiga termer. Google 

värnar om din integritet. Oavsett om Google är nytt för dig eller om du har använt våra tjänster länge 

bör du bekanta dig med vår sekretesspraxis. Om du har några frågor kan du kontakta oss. 

Information som vi samlar in 

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare – från grundläggande 

saker som att räkna ut vilket språk du talar, till mer komplicerade processer som att bedöma vilka 

annonser du är intresserad av eller vilka personer du har mest utbyte av på webben. 

Vi samlar in information på två sätt: 

 Information som du uppger. Du måste till exempel ha ett Google-konto för att använda 

många av våra tjänster. När du öppnar ett konto ber vi dig om personuppgifter, till exempel 

namn, e-postadress, telefonnummer eller kreditkortsnummer. Om du vill dra full nytta av våra 

delningsfunktioner kan vi också be dig att skapa en offentlig profil på Google, som kan innehålla 

ditt namn och en profilbild. 

 Information som vi får när du använder våra tjänster. Vi kan samla in information om vilka 

tjänster du använder och hur du använder dem, till exempel när du besöker en webbplats som 

använder våra annonseringstjänster eller om du visar eller interagerar med annonser och 

innehåll från oss. Det gäller följande typer av information: 

o Enhetsinformation 

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/archive/
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-account
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/
https://www.google.se/support/websearch/bin/request.py?form_type=user&stage=fm&user_type=user&contact_type=privacy&hl=sv
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-personal-info
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=sv&answer=112783
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Vi kan samla in information om den specifika enheten (till exempel maskinvarumodell, 

operativsystemets version, unikt enhets-ID och ditt telefonnummer eller annan 

information om mobila nätverk). Google kan koppla dina enhets-ID:n eller ditt 

telefonnummer till ditt Google-konto. 

o Logginformation 

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av Google kan vi 

automatiskt samla in och spara viss information i serverloggar. Loggdata kan innehålla 

följande: 

 Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor. 

 Information om telefoni, till exempel ditt telefonnummer, den uppringande partens 

nummer, vidarekopplingsnummer, samtalslängder, SMS-routning och 

samtalstyper. 

 Internet Protocol-adress. 

 Enhetshändelser som krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, 

webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och 

hänvisningsadress. 

 Cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt Google-konto. 

o Platsinformation 

När du använder Googles platsaktiverade tjänster kan vi samla in och behandla 

information om var du befinner dig, till exempel GPS-signaler från en mobilenhet. Vi kan 

också bestämma platser med hjälp av olika tekniker, till exempel sensordata från din 

enhet som kan informera om mobilmaster och Wi-Fi-åtkomstpunkter i närheten. 

o Unika programnummer 

Vissa tjänster omfattar ett unikt programnummer. Detta nummer och information om 

installationen (till exempel typ av operativsystem och versionsnummer) kan komma att 

skickas till Google när du installerar eller avinstallerar tjänsten eller när tjänsten 

kontaktar våra servrar regelbundet för att begära automatiska uppdateringar eller i andra 

syften. 

o Lokal lagring 

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med 

hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och 

programcacher. 

o Cookies och anonyma identifierare 

Vi använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon 

av Googles tjänster. Det kan innebära att cookies eller anonyma identifierare skickas till 

din enhet. Vi använder även cookies och anonyma identifierare när du använder tjänster 

som vi erbjuder våra affärspartner, t.ex. annonseringstjänster eller funktioner från Google 

som kan visas på andra webbplatser. 

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-server-logs
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-ip
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier
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Så här används informationen som vi samlar in 

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla och förbättra 

tjänsterna, utveckla nya tjänster och skydda Google och våra användare. Vi använder också 

informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel sökresultat och annonser som är mer 

relevanta för dig. 

Namnet som du anger i din profil på Google kan komma att användas i alla våra tjänster som kräver 

ett Google-konto. Dessutom kan vi ersätta tidigare namn som kopplats till ditt Google-konto så att 

samma namn används i alla våra tjänster. Om andra användare redan har tillgång till din e-postadress 

eller annan information som identifierar dig kan vi visa detta i din offentliga profilinformation på Google 

(till exempel ditt namn eller profilbilden). 

När du kontaktar Google kan vi spara dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du 

står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att 

berätta om kommande ändringar eller förbättringar. 

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för 

att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Genom att spara 

dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar 

anpassade annonser kommer vi inte att koppla en cookie eller anonym identifierare till känsliga 

kategorier av personuppgifter, till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell 

läggning eller hälsotillstånd. 

Vi kan kombinera personuppgifter från en tjänst med uppgifter och personuppgifter från Googles 

andra tjänster, så att du till exempel enklare ska kunna dela innehåll med personer som du känner. Vi 

kombinerar inte information från DoubleClick-cookien med personligt identifierbar information om vi 

inte har fått ditt samtycke till detta. 

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi 

först efter ditt samtycke. 

Google hanterar personuppgifter på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina 

personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i. 

Öppenhet och valmöjlighet 

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så 

att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande: 

 Med Google Översikt kan du granska och kontrollera vissa typer av information som kopplas till 

ditt Google-konto. 

 Med Annonspreferenshanteraren kan du visa och redigera dina annonspreferenser, till exempel 

vilka kategorier som intresserar dig. Här kan du också välja bort några av Googles 

annonseringstjänster. 

 Med vår redigerare kan du visa och ändra hur din profil på Google visas för olika personer. 

 Kontrollera vem du delar information med. 

 Hämta ut din information från många av våra tjänster. 

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-pixel
https://www.google.com/dashboard/?hl=sv
https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=sv
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=sv&answer=97706
http://support.google.com/plus/bin/static.py?hl=sv&page=guide.cs&guide=1257347
http://www.dataliberation.org/
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Du kan ändra inställningarna i webbläsaren så att alla cookies blockeras, inklusive cookies som är 

kopplade till våra tjänster. Du kan även informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom ihåg att många 

av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies. Det är exempelvis inte säkert att vi 

kommer ihåg dina språkinställningar. 

Information som du delar 

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar 

offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du 

vill dela och ta bort innehåll. 

Komma åt och uppdatera personuppgifter 

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter när du än använder våra tjänster. Om 

uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem – förutsatt att 

informationen inte måste sparas av giltiga verksamhetsskäl eller juridiska skäl. När du uppdaterar dina 

personuppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden. 

Vi kan neka en begäran om den upprepas ett orimligt antal gånger, kräver oproportionerligt mycket 

tekniskt arbete (till exempel utveckling av ett nytt system eller genomgripande ändringar i befintlig 

praxis), riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk (till exempel en begäran om information 

som är säkerhetskopierad på band). 

När vi kan ge åtkomst till uppgifter och korrigering gör vi det utan avgift, förutom i de fall det kräver 

oproportionerligt mycket arbete. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte 

förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det 

därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. 

Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem. 

Information som vi delar 

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google förutom i 

följande situationer: 

 Med ditt samtycke 

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google om du har 

tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga 

personuppgifter med andra. 

 Med domänadministratörer 

Om ditt Google-konto hanteras av en domänadministratör (gäller exempelvis de som använder 

Google Apps) kommer domänadministratören och återförsäljare som ger användarsupport i din 

organisation att ha tillgång till uppgifter från ditt Google-konto (inklusive din e-post och andra 

data). Din domänadministratör kan eventuellt göra följande: 

o Visa statistik om ditt konto, till exempel om vilka program eller appar du installerar. 

o Byta lösenord till ditt konto. 

o Stänga av eller säga upp åtkomsten till ditt konto. 

o Få åtkomst till eller hämta information som sparats i ditt konto. 

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-info
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-info
http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=sv&answer=178897
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o Hämta dina kontouppgifter i syfte att tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller 

tvingande begäran av myndighet. 

o Begränsa dina möjligheter att ta bort eller ändra information och sekretessinställningar. 

Mer information finns i domänadministratörens sekretesspolicy. 

 För extern behandling 

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och 

personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra 

anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och 

säkerhet. 

 Av juridiska skäl 

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google om vi har 

goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i 

rimlig mån är nödvändig för att: 

o tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet 

o garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot 

dem 

o upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, 

säkerhetsproblem eller tekniska problem 

o skydda mot skador i Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, Googles användare 

eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag. 

Vi kan dela sammanställd information som inte identifierar dig personligen offentligt och med våra 

affärspartner (till exempel utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser). Vi kan till exempel dela 

information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt. 

Om Google skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning 

kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare 

innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy. 

Informationssäkerhet 

Vi jobbar hårt för att skydda Google och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller 

förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder: 

 Vi krypterar många av våra tjänster med SSL. 

 Du kan logga in på ditt Google-konto med tvåstegsverifiering och vi erbjuder funktionen Säker 

webbsökning i Google Chrome. 

 Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska 

säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system. 

 Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till Googles anställda, leverantörer och agenter som 

behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt 

konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven. 

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-info
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?answer=173733&sv
http://support.google.com/accounts/bin/static.py?hl=sv&page=guide.cs&guide=1056283&topic=1056284
http://www.google.com/chrome/intl/sv/more/security.html
http://www.google.com/chrome/intl/sv/more/security.html
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Tillämplighet 

Vår sekretesspolicy gäller alla tjänster som tillhandahålls av Google Inc. och dess närstående bolag, 

inklusive tjänster som erbjuds på andra webbplatser (till exempel våra annonseringstjänster), med 

undantag för tjänster med separata sekretesspolicyer som inte inkorporerar denna policy. 

Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag eller personer, inklusive 

produkter eller webbplatser som visas i våra sökresultat, webbplatser som kan innehålla tjänster från 

Google, eller andra webbplatser som vi länkar till från våra tjänster. Vår sekretesspolicy täcker inte 

informationspolicyer hos andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster och som 

kan visa relevanta annonser med hjälp av cookies, pixeltaggar eller andra tekniker. 

Upprätthållande 

Vi granskar regelbundet att vi följer vår sekretesspolicy. Vi följer också ett antal självreglerande 

ramverk. När vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi den aktuella användaren och följer upp 

ärendet. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa 

eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med 

användaren. 

Ändringar 

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter 

enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om 

ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att 

tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av 

sekretesspolicyn för vissa tjänster). Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna 

sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem. 

Produktspecifik sekretesspraxis 

I följande meddelanden kan du läsa om vår särskilda sekretesspraxis i samband med vissa produkter 

och tjänster från Google som du kanske använder: 

 Chrome och Chrome OS 

 Böcker 

 Wallet 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/frameworks/
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/frameworks/
http://www.google.com/chrome/intl/sv/privacy.html
http://books.google.com/intl/sv/googlebooks/privacy.html
http://wallet.google.com/files/privacy.html?hl=sv
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Bilaga 2.  

En policy för hela Google 

Den 1 mars 2012 ändrade vi vår sekretesspolicy och våra användarvillkor. Vi gjorde oss av med över 

60 olika sekretesspolicyer som använts för Google och ersatte dem med en enda policy som är 

kortare och lättare att förstå. Vår nya policy och de nya användarvillkoren gäller flera produkter och 

funktioner och speglar vår önskan att göra upplevelsen på Google enklare och tydligare. 

Det här är viktigt, så vi vill gärna att du läser igenom Googles 

uppdaterade sekretesspolicy och användarvillkor. I våra Vanliga frågor kan du läsa mer om 

förändringarna. 

 

 

 

Enklare att använda flera produkter 

Vår nya policy speglar vår önskan att göra upplevelsen på Google enklare och tydligare. Vi vill ge dig 

det du behöver, när du behöver det. Säg att du får en påminnelse om den där släktträffen via e-post 

eller att du precis har hittat ett videoklipp som du vill dela med någon. Vi ser till att du kan hoppa 

mellan Gmail, Kalender, Sök på Google, YouTube och så vidare på ett smidigt sätt. 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/
https://www.google.se/intl/sv/policies/terms/
https://www.google.se/intl/sv/policies/faq/
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En skräddarsydd upplevelse 

Om du loggar in på Google kan vi ge dig förslag på sökfrågor eller skräddarsy sökresultaten. Vi gissar 

oss till dina intressen utifrån information som du har angett i Google+, Gmail eller YouTube. På så sätt 

har vi lättare att förstå om du är ute efter en fräsig bil eller en rivig katt när du söker efter ”jaguar” och 

vi kan ge dig rätt resultat snabbare. 

 

 

 

 

Enklare att dela och samarbeta 

När du lägger upp eller skapar ett dokument online vill du ofta att andra ska kunna öppna och arbeta 

med det. Vi kommer ihåg kontaktuppgifterna till personer som du brukar dela med. På så sätt kan du 

utan problem dela vad du vill i alla Googles produkter och tjänster med bara några få klick. 

 

 

Din integritet skyddas på samma sätt som tidigare 

Målet är att ge dig så mycket öppenhet och valmöjlighet som möjligt med hjälp av produkter 

som Google Översikt, Annonspreferenshanteraren och andra verktyg. Våra sekretessprinciper har inte 

ändrats. Och vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personliga uppgifter med andra utan ditt tillstånd 

(förutom i undantagsfall då vi måste göra det på grund av en giltig begäran från en domstol). 

 

 

https://www.google.com/dashboard/?hl=sv
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=sv
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/tools/
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/principles/
http://www.google.com/transparencyreport/

