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Abstract  
 
Through digitalisation of the society and the technological development, the marketing           
strategies has progressively been reformed. From mainly giving attention to the product            
towards the consumers to instead place the consumer in the center of attention. Subsequently              
advanced algorithms, Business Intelligence and digital DNA tracing has enabled          
individualisation and target marketing, for the interest of the consumer, this also gave access              
to predict consumer behaviour.  
 
Meanwhile individuals put a big value on anonymity and integrity online. Despite this             
consumers keep sharing their data voluntary, primarily through customer clubs, the internet            
and social media. This behaviour demonstrates a so called “privacy paradox”. Privacy            
paradox refers consumers awareness and concern about sharing personal data, while still            
sharing their information. The purpose of this study was to examine whether the phenomenon              
of privacy paradox exists in Swedish consumers actions and the consumer’s awareness of the              
use of personal data for targeted online marketing. 
 
The empirical material in this study exists of semi-structured interviews with 7 different             
respondents regarding their consciousness, trust and integrity online. The results were           
analyzed through the thematic strategy to easily identify behavioural patterns that the            
respondents showed. Lastly, the phenomenon of privacy paradox in Swedish consumers is            
answered through three research questions 1. “How aware are Swedish consumers regarding            
the information they share, particularly in target marketing? 2. “How much does the Swedish              
consumer care about their integrity?” 3. “Does the Swedish consumer show privacy paradox             
and why?”.  
 
The majority of the respondents were aware that personal information exists online. The             
awareness regarding what kind of information that is available for both private users and              
organisations varied. While respondents mentioned that they want to protect their privacy,            
their actions proved otherwise. With the help of this study, we could conclude that the               
phenomenon named privacy paradox exists through the information gathered from the           
swedish consumers that participated in this study. 
 
Reasons being the willingness to not be excluded from society and the cognitive trust towards               
organizations. You trust that they do the right thing. Respondents protected privacy by             
reducing the amount of personal information other individuals could access. Another reason            
that was brought up was the difficulty in changing habits and behaviour. Therefore             
respondents continued doing the same things as before, despite new knowledge and GDPR.             
Respondents showed different levels of understanding regarding targeted marketing. However          
the majority was not aware of the amount of stored information and how it is collected, for                 
example through cookies.  
 
 
 
 
 
Keywords: Consumer behaviour, Online marketing, Targeted marketing, Privacy paradox,         
General Data Protection Regulation (GDPR), Cookies, Metadata. Awareness, Integrity,         
Cognitive Trust  
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Sammanfattning 
Genom digitalisering av samhället och teknologins utveckling har marknadsföringsstrategier         
progressivt reformerats, från att uppmärksamma produkter mot konsumenten till att istället           
sätta konsumenten i fokus. Genom avancerade algoritmer, Business Intelligence och digitala           
DNA spår har det blivit möjligt att individualisera och rikta marknadsföring mot            
konsumentens intressen och även förutse individens konsumentbeteende. 
 
Samtidigt uttrycker individer ett stort värde för anonymitet och integritet online. Trots detta             
fortsätter konsumenter att frivilligt att lämna sin persondata, främst via olika kundklubbar,            
internet och sociala medier. Detta beteende påvisar en så kallad “privacy paradox”. Privacy             
paradox syftar på medvetenhet och oro kring utgivandet av persondata samtidigt som man             
agerar annorlunda. Avsikten med denna studie var att utforska om fenomenet privacy paradox             
existerar inom svenska konsumenters handlingar och konsumentens medvetenhet kring         
användning av personlig data för riktad marknadsföring online. 
 
Det empiriska materialet i denna studie består av semi-strukturerade intervjuer med sju olika             
respondenter gällande deras medvetenhet, tillit och integritet online. Resultatet analyserades          
med hjälp av den tematiska strategin för att lättare identifiera beetendemönster som            
respondenterna utgav. Slutligen besvaras fenomenet privacy paradox hos svenska         
konsumenter genom tre forskningsfrågor 1.“Hur medvetna är svenska konsumenter om den           
information som de delar med sig av, i synnerhet inom riktad marknadsföring?” 2.“Hur             
mycket värnar svenska konsumenter om sin integritet?” 3.“ Påvisar svenska konsumenter           
privacy paradox och varför?”. 
 
Majoriteten av respondenterna var medvetna om personliga uppgifter online, dock varierade           
medvetenheten om vad för information som fanns tillgänglig både för privata användare och             
verksamheter. Man sa sig även värna om sin integritet men ens handlingar stödde inte detta               
till fullo. Med hjälp av denna studie fann man att fenomenet privacy paradox existerar hos de                
svenska konsumenter som deltog under denna studie.  
 
Anledningar till dessa var bland annat att man inte vill bli exkluderad från samhället och det                
kognitiva förtroendet till verksamheter. Man litar på att de gör rätt för sig. Värnande om               
integritet visades då genom att man minskade mängden personinformation som andra           
privatpersoner kunde komma åt. En annan anledning som uppkom var svårigheten i att bryta              
vanor och beteendemönster. Därför fortsätter man agera på samma sätt som tidigare, trots ny              
kunskap samt GDPR. Respondenter hade olika nivåer av förståelse riktad marknadsföring.           
Det majoriteten inte var medvetna om var mängden av lagrad information samt hur den              
samlas in t.ex. genom cookies.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Konsumentbeteende, Internetmarknadsföring, Riktad marknadsföring, Privacy      
paradox, GDPR/Dataskyddsförordningen, Cookies, Metadata, Medvetenhet, Integritet,      
Kognitivt förtroende  
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1 Inledning 
________________________________________________________________________ 

 
I det första kapitlet kommer läsaren få en introduktion till ämnet genom en bakgrund.              
Därefter kommer problemställning och undersökningens syfte att presenteras och diskuteras.          
Avslutningsvis redogörs forskningsfrågan.  
________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
 
Med eller utan ditt medvetande lär sig verksamheter dina hemligheter. Detta med hjälp av              
personlig data som du frivilligt lämnat ifrån dig som i sin tur används denna information till                
riktad marknadsföring. Riktad marknadsföring syftar på marknadsföring anpassad till         
individer. Exempelvis upplyste sig Target (butikskedja i USA) om vilka av deras kunder som              
var gravida och kunde därmed rikta reklam mot denna grupp (Duhigg 2012). Vidare kan              
särskilda polisavdelningar i USA räkna ut vem som troligen kommer att begå ett brott, innan               
det skett (Big Data Fairness 2014). Ovanstående är exempel på hur digitalisering och stora              
mängder data, ofta frivilligt utgiven data, kan utnyttjas.  
 
Digitaliseringen och teknologins utveckling har resulterat i att marknadsföring via digitala           
medier blivit allt vanligare. Till skillnad från traditionell marknadsföring läggs inte produkt            
och försäljning i fokus, istället blir konsumenten central (Patrutiu-Baltes 2016). Detta           
underlättar sökandet efter potentiella kunder vilket resulterar i ökad kommunikation och bättre            
kundrelationer. Därmed gynnas varumärken och försäljningen ökar (Kannan & Li 2016). Ju            
mer en verksamhet vet om individen desto lättare får man denne individ att konsumera varor               
eller tjänster som erbjuds. Köphistorik, intressen, inkomst, ålder och uppdateringar på sociala            
medier är endast ett steg på vägen för att förstå en individs behov. All insamlad information                
används som hjälpmedel för sammanställning av en profil och tillsammans med mängder av             
andra individers data kan man förutse konsumentbeteenden (Muhammad, Dey & Weerakkody           
2017).  
 
Algoritmerna för digital marknadsföring utvecklas ständigt och marknadsföringen blir mer          
riktad och personlig. Individer lämnar ett digitalt DNA online som underlättar denna typ av              
marknadsföring (Muhammad, Dey & Weerakkody 2017). Target beskriver att algoritmen som           
upplyser om en kunds graviditet får dem att nå kunden vid rätt tidpunkt. Vidare nämner               
Target även att algoritmen ofta upptäcker graviditeten tidigare än kundens familj (Duhigg            
2012). 
 
“Vi visste att om vi kunde identifiera dem (kunderna) i deras andra trimester, så fanns det en                 
god chans att fånga dem i flera år [..] Så fort vi fått dem att köpa blöjor från oss, kommer de                     
att börja köpa allting annat också. Om du skyndar dig genom butiken, letar efter flaskor, går                
förbi apelsinjuicen, kommer du att ta en kartong. Åh, och där är den nya DVD:n jag vill ha.                  
Snart kommer du att köpa flingor och hushållspapper från oss och fortsätta att komma              
tillbaka. (Ibidem) 
 
Hantering och lagring av persondata har uppmärksammats och blivit ett omdiskuterat ämne. 
Särskilt aktuellt har det varit sedan 2013 då Edward Snowden avslöjade omfattningen av 
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personlig information som USA äger och använder sig av. Detta var en utlösande faktor kring 
diskussionen av persondata. Även EU har därav lagt vikt vid individens rätt till integritet och 
rätt att äga sin data. Den 25 maj 2018 tog dataskyddsförordningen GDPR (General Data 
Protection Regulation) fart i EU. Tidigare dataförordninggar existerade men var utdaterade, 
följde inte den tekniska utvecklingen väl samt var frivilliga. Dessutom ger den nya 
regulationen individen större rättigheter kring sin persondata. Regulationen publicerades 
redan år 2016 för att ge verksamheter tid till förberedelse men trots tidig varsel höll inte alla i 
linje med GDPR (Burgess 2019). Exempelvis bötfälldes ett sjukhus i Portugal för att de inte 
skyddade patientdata i linje med GDPR. Läkare hade tillgång till mer patientdata än 
nödvändigt för att kunna utföra sitt arbete (Jonasson 2018).  
 

1.1.1 Privacy Paradox 
 

Individer är ständigt uppkopplade och lämnar konstant ut information om sig själva online.             
Sociala medier ses som en typ av kommunikation där man delar sin vardag genom bilder,               
inlägg och klipp. Samtidigt är man skeptisk till utlämning av personlig data. Man strävar efter               
en “online persona” samtidigt som man vill behålla sin integritet (Utz & Krämer 2009) 
 
Således påpekar man att anonymitet och integritet online är av stort värde. Detta påpekas i               
synnerhet av användare som vill vara anonyma. Trots dessa uttalanden ger man ifrån sig sin               
data frivilligt. Privacy paradox syftar på denna motsägelse. Sociala nätverk som instagram,            
facebook eller snapchat tas ofta upp som exempel på sidor där delning av personlig              
information sker utan konsekvenstänk. En professor gjorde en utredning av privacy paradox            
på sina studenter. En student var försiktig och ovillig att ge ut data, emellertid ledde en enkel                 
utredning av professorn till en mängd information om studenten (Ibidem).          
Sammanfattningsvis säger man sig orolig och ovillig att ge ut personlig information samtidigt             
som man inte tar till åtgärder för att behålla sin integritet. Istället handlar man tvärtemot sina                
uttalanden.  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Persondata och integritet är högst aktuellt och omdiskuterat, i GDPR pratar man även om              
riktad marknadsföring som ett berättigat intresse för användning av persondata          
(Datainspektionen 2019). Individers digitala fotavtryck används därav lagligt för att          
individualisera marknadsföringen. Detta genom persondata som individer frivilligt lämnat         
ifrån sig, både online och genom detaljhandeln. Online samlas data genom bl.a. cookies som              
är en textfil som lagras på användarens dator. Med hjälp av dessa kartläggs användarens              
internetvanor och preferenser för riktad marknadsföring (Kierkegaard 2005). Användare är          
medvetna om existensen av cookies men inte informationen som samlas (Jegatheesan 2013). I             
en studie utförd av CNN visade det sig att 56% inte visste att hemsidor och annonsörer har                 
möjligheten till att spåra aktiviteter genom cookies (Jegatheesan 2013) Man ger även frivilligt             
och medvetet ifrån sig sina uppgifter i utbyte mot bl.a. rabatter i detaljhandeln (De Jong &                
Barth 2017). Samtidigt säger man sig skeptisk och vill värna om sin integritet men man               
säkerställer inte att data förblir privat. Sett till aktualiteten i detta ämne torde konsumenter              
vara medvetna om möjliga handlingar för att behålla sin integritet samt sina rättigheter.             
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Information finns tillgänglig och är lättläslig.  
 
 
Ämnet är därav högst aktuellt men information kring privacy paradox är tunn. Varför             
fortsätter man frivilligt ge ifrån sig denna information när man säger sig värna om sin               
integritet? Är det medvetet eller handlar det om okunskap? Föregående studier tyder på             
medvetenhet kring att data konfiskeras men inte hur den används. Dessvärre finns det inte              
tillräckligt med data för att nå en slutsats kring detta fenomen (De Jong & Barth 2017). I                 
denna studie vill vi ytterligare utforska och beskriva privacy paradox. I synnerhet attityder till              
persondata för riktad marknadsföring samt medvetenhet kring den data man gör tillgänglig.  
 

1.3  Undersökningens syfte 
 
Syftet med denna rapport är att ytterligare undersöka privacy paradox, med fokus på riktad              
marknadsföring online. Konsumenters handlingar och medvetenhet kring användning av         
personlig data kommer att undersökas. I denna rapport är konsumenter avgränsade till svenska             
medborgare som även är aktiva online. Med grund i att en stor del av riktad marknadsföring                
sker genom data som samlas in genom bl.a. sociala medier.  
 

1.4 Forskningsfråga  
 
För att besvara studiens syfte har vi delat upp ämnet i delfrågor för att sedan kunna besvara                 
huvudämnet. Detta då de delar som ingår i privacy paradox är värnande om sin integritet               
samtidigt som man ändå delar med sig av sin information.  
Privacy paradox hos svenska konsumenter: 
1. Hur medvetna är svenska konsumenter om den information som de delar med sig av, i                
synnerhet inom riktad marknadsföring? 
2. Hur mycket värnar svenska konsumenter om sin integritet? 
3. Påvisar svenska konsumenter privacy paradox och varför?  
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2. Tidigare forskning  
________________________________________________________________________ 

 
I detta kapitel introduceras bakgrund som hjälp till att fördjupa läsarens förståelse för ämnet.              
Här presenteras olika sätt att samla in konsumentdata, GDPR samt marknadsföring och dess             
relevanta delar. Främst finns kapitlet för att hjälpa läsaren att få kunskap kring ämnet och               
ytterligare förstå den teoretiska referensramen, resultat och analys.  
________________________________________________________________________ 
 
2.1 Data  
 
Data definieras olika men ses i de flesta sammanhang som uppgifter av olika slag.              
Information är data användare får ut som har tolkats i efterhand (Pardon-McCarthy & Risch              
2002). Därför ses ofta data som en brygga mellan människor och maskiner. Detta för att det                
ger människor ett nytt sätt att kommunicera på (Connolly & Begg 2015).  
Onlinedata kan se annorlunda ut och tolkas på olika sätt. Cookies och metadata klassas som               
data som tolkas online. Samling av denna data och information hjälper tjänster som vi har               
idag att se ut som de gör. Denna data kan användas av både individer och organisationer, för                 
bl.a. marknadsföring eller informationssökning (Garcia-Molina, Ullman and Widom 2002).  

2.1.1 Cookies  
 
Cookies är textfiler som förvaras på en användares dator och lagras när användaren accepterar              
en cookie på en webbsida. I textfilen lagras information om användarens aktiviteter online             
och kan vara intresse av produkter som användaren klickat på eller lagt i varukorgen              
(Khu-Smith & Mitchell 2001). Företag använder sig av cookies för att hämta information             
kring användarens internetvanor. Syftet är att kartlägga användarens preferenser och rutiner           
på internet och sedan använda denna data till diverse olika ändamål. Dessa ändamål kan              
innefatta allt från riktad marknadsföring till regelrätt kartläggning av individer (Kierkegaard           
2005).  
 
Cookies hjälper verksamheter att övervaka beteenden en användare har. Ett exempel på en sån              
inhämtning är ifall du söker efter blommor i din webbläsare så kommer du med största               
sannolikhet få annonser gällande just blommor nästa gång du loggar in på exempelvis             
facebook. Detta då facebook har planterat en cookie i din dator som i sin tur säger till                 
facebook att du har sökt efter blommor (Zarouali, Ponnet, Walrave & Peols 2017). 
 
En cookie existerar då det är ett utmärkt verktyg för suppleanten att optimera sin              
marknadsföring mot konsumenter. En planterad cookie blir medveten om användarens          
nyfikenhet av en viss produkt. Därefter säljs denna information vidare till ett företag som              
säljer den produkten. Detta resulterar i att konsumenten exponeras för reklam om denna             
produkt vilket i sin tur ökar sannolikheten att konsumenten handlar från just det företaget              
(Leenes & Kosta 2015). 

2.1.2 Metadata 
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Metadata är data om data. Metadata är inte själva innehållet men utger information. Nästan all               
elektronik använder sig av eller genererar metadata. Vid ett telefonsamtal kan metadatan vara             
hur länge individerna pratade, vid vilken tidpunkt de ringde varandra och vem som ringde.              
Med tillräckligt många telefonsamtal, utan innehåll och endast metadata, får man fram            
mängder av personlig information (Pomerantz 2015). 
 
I en undersökning av Mayer & Mutchler (2014) tog man reda på vad för info de fick fram av                   
deltagarnas metadata. En metadata applikation installerades på deltagarnas mobiltelefoner.         
Författarna identifierade deltagarnas kontakter, genom att googla efter telefonnummer från          
den mottagna metadatan. 6,107 av 33,688 unika nummer kunde identifieras. De nummer som             
ansågs vara känsliga fortsatte undersökas. Slutsatser baserad på endast denna information var            
bl.a. att en deltagare ägde skjutvapen och en deltagares medicinska diagnos fastställdes.            
Baserat på antagandet att individer ringer nummer kopplade till deras religion identifierade            
man även rätt religiös status på 11 av 15 deltagare (73%) (Mayer & Mutchler 2014). 
 
Indikationerna på ovanstående information är att det går att spåra vart du är, när och med                
vem. Din köphistorik och ditt köpmönster dokumenteras och kan avslöja bl.a. din inkomst,             
sysselsättning, sexuella läggning, etnicitet, jobbhistorik och hälsa (Duhigg 2012).         
Verksamheter med tillgång till denna data kan använda sig av prisdiskriminering och            
arbetsgivare kan i sin tur diskriminera kvalificerade arbetssökande baserat på sexuell läggning            
eller religion (Shudy & Utikal 2015). Denna metadata kan även användas till riktad             
marknadsföring. Mycket information finns till hands, det viktiga är att veta hur den ska              
användas (Duhigg 2012).  

2.2 Marknadsföring 
 
Parment (2015) beskriver marknadsföring som skapandet, kommunikationen och leveransen         
av kundvärde. Levererar man kundvärde på ett bättre sätt än konkurrenterna utvecklas            
konkurrensfördelar och chansen till lönsamhet ökar. Målet med marknadsföring kan vara att            
att göra försäljning överflödig. Det är viktigt att skilja mellan marknadsföring och försäljning.             
Försäljning innefattar säljandet av existerande produkter medan marknadsföring är en mer           
omfattande process. I den ingår bl.a. marknadsanalyser, produktutveckling, byggandet av          
kundrelationer och att förstå konsumentens behov.  
 

2.2.1 Digital marknadsföring  
 
Traditionell marknadsföring har vanligen inneburit att uppmärksamma produkten mot         
konsumenter istället för att ge uppmärksamhet till konsumentens behov (Patrutiu-Baltes          
2016). Marknadsförare har genom tider ständigt försökt finna marknader för produkter och            
sätt att nå ut till konsumenter, det traditionella sättet att nå ut till konsumenter har vanligtvis                
inneburit att konsumenter avbryts av reklam på radio och tv, men även via tidningar och               
affischer. Tekniken och internets åtkomst har ändrat strategier för marknadsföring, vilket gjort            
att det traditionella sättet att marknadsföra inte är lika effektivt (Opreana & Vinerean 2015).  
Fördelen med det digitala finns i skapandet av värde. Värde skapas genom kundupplevelser             
och från interaktion mellan kunder (Kannan & Li 2017). 
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Online marknadsföring är en del av digital marknadsföring, däremot riktar den sig in mot              
medier online och kräver därmed internet för att marknadsföra. Vanliga medier inom online             
marknadsföring är via sociala medier, prenumerationer för e-postutskick och dylikt,          
visningsannonsering som består utav videor, bilder och banners på webbsidor.          
Sökmotoroptimering är en viktig strategi för att göra sitt företag synligt, det innebär att              
företagen positionerar sig lätt tillgängliga online via sökmotorer som exempelvis Google           
(Patrutiu-Baltes 2016).  
 
Dessa medier ingår även i strategin ”inbound marketing” vilket numera är en vanlig strategi              
inom digital- och online marknadsföring. Inbound marketing innebär att man främst vill nå ut              
till sina konsumenter för att fånga deras intresse istället för att driva på en produkt till en                 
ointresserad konsument (Patrutiu-Baltes 2016). Inom inbound marketing är det viktigt att           
identifiera potentiella kunder och rama in sitt marknadssegment, istället för en universell            
strategi. Detta för att anpassa kontakten till konsumentens intressen och behov, det är en              
strategi som även möjliggör att konsumenten självmant låter sig bli identifierad och anmäler             
sig till prenumerationer via exempelvis e-post men även via sociala medier genom att skapa              
ett konto (Patrutiu-Baltes 2016).  

2.2.2 Riktad marknadsföring 
 
Den riktade marknadsföringen syftar till personlig och individbaserad marknadsföring. Man          
anpassar aktiviteter och erbjudanden till specifika behov hos kunder och lokala miljöer. För             
att uppnå denna individuella marknadsföring anpassas bl.a. annonser på sociala medier genom            
insamling av persondata utanför plattformen. Denna data bidrar för verksamheten till ökat            
intresse från användarna och i sin tur till vinst (Zhang & Mao 2016).  
 
Den stora mängd tillgängliga personlig data hjälper företag att individualisera sin           
marknadsföring och spåra kunden. Genom att följa konsumenten, vad användaren visat           
intresse för online och vanor kan man anpassa vad konsumenten stöter på. Reklam och              
annonser blir således anknutna till tidigare internetsökningar och det individen varit i kontakt             
med (Pelsmacker, Geuens & Berg 2010). Lagringen av data medför därav att konsumenten ser              
reklamen på en specifik tidpunkt, med anpassat budskap samt på rätt plattform (Yu & Cude               
2009). 
 
Från konsumentbeteende till prediktiva analyser; verksamheter fångar, behandlar, lagrar och          
analyserar stora mängder kunddata varje dag. Vissa verksamheter bygger även sin           
affärsmodell runt kunddata, genom riktade annonser eller försäljning till en tredje part            
(Uzialko 2018). Konsumentbeteende innefattar olika faktorer som påverkar en eller en grupp            
konsumenters beslutprocess inför ett köp. Tillgången till internet har gett många möjligheter            
och fördelar för både konsumenter och marknadsförare. Konsumenter kan integrera med           
varandra där recensioner och rekommendationer påverkar beslutsprocessen (Kannan & Li          
2017).  
 
Data för annonser kan samlas på ett flertal olika metoder, exempelvis interest targeting eller              
behavioural targeting. I den förstnämnda använder sig verksamheten av ifyllda intressen från            
individen. I behavioural targeting analyseras konsumenternas köpvanor online (Ganguly         
2015). Enligt Uzialko (2018) kan kunddata samlas på tre stycken sätt. Genom att fråga kunder               
direkt, genom att indirekt spåra kunder och genom att använda andra källors kunddata. Man              
anser även att en stadig strategi innefattar alla tre. 
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En stor del av denna riktade marknadsföring ses i diverse kundklubbar och lojalitetsprogram.             
Trenden för dessa har under de senaste två decennierna ökat markant. Spridning har även              
skett från att traditionellt tillhöra flygbolag och livsmedelsbutiker till även icke-kommersiella           
verksamheter. I snitt är två tredjedelar av alla Europeer medlemmar i åtminstone ett             
lojalitetsprogram (Dorotic 2019). År 2008 uppmärksammades ICA när de skickade iväg           
anpassad reklam till ICA-kundmedlemmar. Kunder fick hem reklamblad som väckte          
reaktioner från medlemmarna. “Här får du lägre pris på varor du brukar köpa” löd texten i                
reklambladet som inleddes med namn på medlemmen/arna. Informationen registrerades         
genom kundkortet som kunderna använde, i detta fall ICA-kort (Andersson 2008).  
 

2.3 GDPR/Dataskyddsförordningen  
 
GDPR (General Data Protection Regulation), som infördes 25 maj 2018, är en EU-regulation             
som bl.a. behandlar hur företag och offentliga verksamheter ska använda och hantera            
individers data. Varje enskilt medlemsland har rätten till att göra små ändringar i regulationen.              
Regulationen ger även individen fler rättigheter kring sin data. Individers rätt kan hittas i 9 av                
55 punkter där rätten kring personuppgifter och känsliga personuppgifter behandlas.          
Personuppgifter är sådant som kan identifiera dig som person såsom namn eller IP-adress.             
Känsliga personuppgifter kan vara politisk- eller religiös vy, etniskt ursprung, hälsa och            
sexuell läggning (Datainspektionen, 2019). 
 
2.3.1 Individens rätt 
 
Regulationen säger att en tydlig bakgrund till insamling av personuppgifter måste finnas. Man             
får därav inte samla mer data än nödvändigt för syftet. I punkterna står även att samtycke ska                 
ges, individerna ska få information om vad, och av vem, deras data används till och individer                
som begär att få sin data utskriven ska kunna få den. Det ställs även höga krav för att ett                   
samtycke ska vara giltigt. Det ska till exempel ges frivilligt, informerat och genom en aktiv               
handling. Information om behandling av personuppgifter måste vara tydlig. Sådant som syftet,            
varaktighet på lagring, om personuppgifterna kommer delas med en tredje part och hur du tar               
tillbaka ditt samtycke måste stå med (Datainspektionen, 2019). 
 
Regulationen säger även att det måste finnas en rättslig grund bakom behandlandet av             
personuppgifter. Dessa kan bl.a. vara avtal eller intresseavvägning. I en intresseavvägning           
behöver samtycke inte ges i det fall att ett företags eller verksamhets intresse väger tyngre än                
individen. Riktad marknadsföring kan ses som ett berättigat intresse enligt datainspektionen.           
Dock har individen rätt att invända, i detta fall väger individens invändning. Även resultaten              
vid personsökning på en sökmotor får ändras. Individen har rätt att kräva att sökmotorn tar               
bort länkarna (i det fall att du inte är en offentlig person och ditt intresse väger tyngre än                  
allmänhetens intresse) (Datainspektionen 2019).  
 
2.3.2 Verksamheters skyldigheter och rättigheter 
 
Det blir viktigt för företag att ha system som kan uppfylla dessa krav. Företag och               
verksamheter har större ansvar över att besitta system som hanterar data på rätt sätt och               
uppfyller ovanstående nämnda krav. 60% av stora företag uppgav i en studie gjord innan              
regulationen började gälla att de var oroliga över deras förmåga att uppfylla GDPR (Perry              
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2019). GDPR behöver dock inte endast ses som en tyngd för företag och offentliga              
verksamheter. Det kan även bli ett verktyg för att bygga ett större förtroende mellan företag               
och kund. Att vara transparent kan vara ett bra steg på vägen. När kunden är medveten och                 
företaget visar upp sina metoder blir man inte misstänksam. På detta sätt kan man istället               
använda GDPR för att främja verksamheten (Macdonald 2019).  
 
Även verksamheter utanför EU kan omfattas av GDPR. Alla verksamheter som erbjuder            
produkter och tjänster inom EU ryms i regulationen. Användandet av cookies för att göra              
profiler av individer involverar även persondata och ingår i dataförordningen. Detta om det är              
möjligt att identifiera individer. Cookies som används för att enbart förbättra hemsidans            
funktioner ingår inte. Går man emot detta kan man förvänta sig böter på högst 20 miljoner                
euro eller 4% av verksamhetens globala vinster. Individer har även rätt till rättegång ifall de               
tagit skada av brott mot GDPR. Det står dock oklart hur EU, i praktiken, ska bötfälla                
organisationer utanför EU (Donovan 2018). 
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3 Teoretisk referensram 
_______________________________________________________________________ 

 
Den teoretiska referensramen introducerar de delar som är mest relevanta till resultat och             
analys. Här presenteras tidigare forskning som använts för att göra vetenskapliga           
antaganden och kopplingar med den samlade empirin från intervjuer.  
________________________________________________________________________ 

 
3.1 Konsumenters medvetenhet och tillit 
Konsumenter idag handlar mycket både fysiskt och online efter dagens utveckling inom            
teknologi. Genom vardagliga handlingar samlas och sparas data om en konsument. Exempel            
på dessa handlingar är köp genom kundprogram, bankkort och säkerhetskameror som fångar            
upp en kunds vanor. En stor anledning till varför informationshämtning och samling av             
personlig data blivit en betydande del av marknadsföring ligger i konsumenternas ökande            
önskan till en mer individuell och personlig kommunikation (Graeff & Harmon 2002). Men             
hur medveten är dagens konsument om informationsinhämtning och en konsuments          
rättigheter?  
 
Medvetenhet om samling av data kan delas upp i tre olika typer. Dessa tre är full kunskap om                  
samling och användning, kunskap om samling men inte användning och omedvetenhet           
gällande både samling och användning. Hot mot konsument ligger lägst inom första tillståndet             
och högst inom sista (Nowak & Phelps 1999).  
 
En undersökning gjord efter ett års inverkan av GDPR visar att bara 8% av konsumenter               
känner en starkare medvetenhet, 55% kände ingen skillnad och att 37% fortfarande inte kände              
till GDPR (Prnewswire 2019). Detta i skillnad från studien gjord av Graeff & Harmon (2002)               
där det nämns att konsumenter värnar om sin integritet och är till största del medvetna om                
informationen som verksamheter får tag på. Konsumenterna nämner även att ifall           
verksamheter är mer transparenta och ärliga med informationen de samlar och ger ut så hade               
det resulterat i att det är mer acceptabelt. Samma åsikt nämndes av konsumenter efter en               
undersökning gjord i England där endast en fjärdedel av respondenterna uttryckte oro            
angående samling av personlig data medan resterande menar att de vill se en klar belöning               
eller ett värde i utbyte mot sin personliga information. Konsumenterna känner sig säkrare             
gällande samling av information efter implementationen av GDPR. Konsumenter nämner          
även i denna studie att de alltmer förstår anledningen till varför personlig data behövs men att                
verksamheter bör vara mer transparenta med vad de gör (Dma 2018). Konsumenter vill även              
ha kunskap och kontroll över hur kunders köpvanor används och att vissa delar av ens               
personliga information ska vara otillgänglig. Därmed nämner även konsumenterna att det är            
acceptabelt för verksamheter att skicka ut erbjudanden baserat på den samling av information             
som dem har fått in (Graeff & Harmon 2002). 
 
En studie utförd i USA antyder på att åtta av tio invånare kände sig något eller väldigt                 
bekymrade över hot gällande informationshämtning och personlig integritet (Cranor, Reagle          
& Ackerman 1999). I studien gjord av Graeff & Harmon (2002) nämns det även att den                
medvetna konsumenten förstår varför köpbeteende registreras men att de även upplever att            
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verksamheter vinner mer på att sälja denna information vidare än vad konsumenten får ut.              
Detta överensstämmer med studien gjord av Dma (2018) där 78% ser verksamheter som de              
mest vinstdrivande och att konsumenten får ut mindre än verksamheterna. Den yngre            
generationen ser istället konsumenter som den vinstdrivande. 65% nämnde även att de inte             
kände kontroll över hur man kan förhindra och neka verksamheters åtkomst till personlig             
information. Studien nämner att tillit är den viktigaste delen för verksamheten och            
konsumenten. Med tillit och transparens kan företag bygga en mycket starkare tillit till             
konsumenten som i sin del leder till att de inte känner oro över den data som utdelas (Dma                  
2018). Ytterligare en studie som utfördes i USA visar på att yngre mellan 13-25 år var villiga                 
att ge ut information till verksamheter och webbplatser för marknadsföringssyften i samband            
med att de får ett val och ett pris för den integritet som de förlorar (Gervey & Lin 2000).  
 
I en annan studie gällande konsumenternas medvetenhet nämns det att det istället finns en              
brist på medvetenhet när det kommer till konsumentens rättigheter. Samtidigt visade           
konsumenterna inte kunskap om lagar och rättigheter som tillkommer. Studien resulterade i            
att bara 5 av 30 konsumenter var medvetna om rättigheterna de har. Konsumenter uttryckte              
att de var medvetna om deras rättigheter men kunde i efterhand inte nämna dessa.              
Sammanfattningsvis visade inte konsumenterna medvetenhet och kunskap gällande deras         
rättigheter och skydd. De menar också att till framtiden bör informationen finnas tillgänglig             
lättare för konsumenter (Othman et.al 2017). 
 
Trots det stora ämnet finns inte mycket forskning eller information om exakta            
integritetsproblem som konsumenter har (Graeff & Harmon 2002). Det är svårt att sätta ett              
beteendemönster eller grad av medvetenhet på konsumenter. Djupare forskning krävs för att            
fastställa ifall medvetenhet och kontroll har inflytande rådande integritetsbekymmer. Det är           
därför viktigt för framtida undersökningar att försöka hitta en balans mellan potentiell            
ekonomisk fördel till verksamheter och integritets bekymmer (Perreault 2015). 
3.1.1 Kognitivt och emotionellt förtroende 
 
När det kommer till framgångsrik e-handel och marknadsföring är konsumenters förtroende           
och medvetenhet en viktig variabel. Ändå finns det inte mycket information eller studie kring              
det ämnet. Medvetenhet och tillit har inte blivit klart förklarat eller definierat. Förtroende från              
konsumenten påverkas också av den förståelse konsumenten har gällande IT (Straub &            
Watson 2001). Komiak & Benbasat (2004) nämner att det inte finns en klar definition              
gällande konsumenters förtroende. Studien tyder dock på att förtroende kan nämnas i att en              
konsument har en vilja, tro och kan i dessa fall vara villiga att ta en risk i förtroende till                   
förvaltaren.  
 
Komiak & Benbasat (2004) föreslår en ny modell där kognitivt och emotionellt förtroende             
jämförs för att definiera och jämföra konsumenters tillit inom olika typer av marknadsföring,             
traditionell och elektronisk. Studien definierar kognitiv förtroende som konsumentens         
rationella förväntningar att en förvaltare och verksamhet har den kompetens, välvilja och            
integritet att förlitas på. De menar att en konsument litar på att den information verksamheter               
får tag på behandlas rätt och att det är verksamheters skyldigheter att uppfylla. Emotionellt              
förtroende beskrivs som den tillit konsumenten känner gentemot verksamheten vilket gör det            
möjligt för konsumenten att känna sig säker och bekväm med att förlita sig på en förvaltare.                
Skillnaden mellan dessa två är då konsumentens rationella förväntningar och den emotionella            
tilliten. Emotionell tillit är en känsla till skillnad från kognitiv förtroende som bygger på              
kognition(Ibidem). 
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Vidare beskriver studien 4 förslag efter undersökningen. Först, emotionell tillit meriterar           
forskning. Därefter nämns att medvetenhet om det kända och okända kommer vara högre             
genom användning av internet än traditionell handel. Detta kommer att leda till lägre kognitiv              
och emotionell tillit online. De menar att man genom ny design och teknologi kan minska               
avståndet mellan konsumenten och varje entitet för att öka konsumenters tillit. Genom detta             
höjer man medvetenhet om det kända och sänker medvetenheten om det okända online. Sist              
nämner de att både kognitiv och emotionell tillit blir en sammanhängande enhet för en              
konsuments beroende för marknadsföring(ibid.). 
 

3.2 Konsumenters integritet  
 
Personlig integritet är ett komplicerat begrepp, Bylund (2013) antyder att definitionen av            
integritet kan ha olika betydelser beroende på sammanhang och omgivning. Många anser att             
personlig integritet innebär en kontrollerad användning och spridning av personlig data. Det            
vill säga att om individen är öppen och delar för mycket data riskerar denne att ge ut genant                  
information som individen kan uppfatta som skadlig och/eller kränkande. Om individen gör            
motsatsen resulterar det i isolering, vilket få är intresserade av (Bylund 2013). I en fysisk               
miljö vet man oftast vilka som kan höra eller se det som görs, men i det digitala mediet är det                    
tvärt om. Den enskilde vet sällan vilka som har tillgång till användarens data eller hur den                
används. Det är idag lättare att finna sig likgiltig med det faktum att din data inte är privat                  
(Bylund 2013).  
 
En studie utförd av Ridley-Siegert (2015) behandlar konsumenter från Storbritannien och           
jämförs med en tidigare studie utförd år 2012 av Direct Marketing Association UK. Resultatet              
delades upp i tre olika segment baserat på konsumenternas attityd gentemot           
informationsutbyte och integritet. De tre segmenten beskrivs som olika tillmötes sätt, den ena             
beskriver konsumenter som är villiga att utbyta information om tjänsten medför fördelar för             
konsumenten, den andra beskriver konsumenter som är ovilliga att utge någon information            
oavsett värde av tjänsten och den tredje beskriver konsumenter som är obekymrade över             
delning av information. Studien bekräftar en förändring på hur konsumenter värnar om sin             
integritet, den visar en ökning av konsumenter som inte bryr sig om informationsdelning och              
en sänkning med konsumenter som är ovilliga att utge information (Ridley-Siegert 2015). 
 
Asahi (2011) utförde en undersökning i Tokyo om konsumenters integritet inom allmänt            
förekommande marknadsföring. Studien påvisar konsumenters bekymmer över delning av         
personuppgifter. Undersökningen delade upp konsumenterna i tre olika grupper beroende på           
hur de påverkades av delning och användning av personuppgifter, de med överseende, de             
känsliga samt de som är helt emot (Asahi 2011). De känsliga och de som är helt emot ansåg                  
det vara acceptabelt att dela mindre känslig information till exempel favoritmat och            
användningshistorik i motsats till de med överseende som var villiga att även dela namn och               
adress. Vidare i undersökningen påvisade konsumenterna ingen större skillnad mellan          
grupperna på vad de ansåg som acceptabel delning av personuppgifter såvida konsumenterna            
gynnas (Asahi 2011).  
 
På ett universitet i USA utfördes en undersökning på högskoleelever gällande hur bekymrade             
de var över sin integritet som konsumenter online. Det visade sig finnas ett samband mellan               
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hur erfarna studenterna var med online shopping och hur bekväma de var att dela med sig av                 
personlig information och även hur mycket de spenderar årligen på online shopping (Spake,             
Finney, Joseph & Albrecht 2015). Det fanns även ett bekymmer över deras integritet med              
anknytning till att vara mer teknisk erfarna och därmed mer ovilliga att utge sin information               
online, främst påvisades en oro kring att deras kreditkortsnummer skulle bli tillgängliga till             
någon obehörig. De som var bekväma med att utlämna personlig information hade en             
övertygande tillit till att den data som delas inte missbrukas, därmed känner de inget              
bekymmer över sin integritet online (Spake et.al 2015). Överlag visar studien att desto större              
intresse och erfarenhet av online shopping desto mindre bekymmer har konsumenter över att             
lämna ifrån sig personlig information online. 

3.3 Privacy paradox  
 
Internet har utvecklats till att bli en stor del av olika samhällens vardag. Den erbjuder               
obegränsad tillgång till information, sociala medier dygnet runt och stor data aggregering.            
Detta betyder också mer tillgång till data som i sin tur lett till integritet och säkerhetsproblem.                
Genom användning av internet är man ofta medveten om att man går igenom och ger ut                
mycket data. Samtidigt är konsumenter bekymrade över sin integritet men gör inte mycket för              
att faktiskt hålla sin data privat. Vad användare säger men sen faktiskt gör är det fenomen som                 
kallas privacy paradox (De Jong & Barth 2017). Mosteller & Poddar (2017) konstaterar             
“privacy paradox - that is, consumers expressing privacy concerns, but still sharing their             
information.“. Användare är tydliga med att de känner sig obekväma med att deras personliga              
data är öppen och enkelt nåbar för företag. Samtidigt anstränger sig inte dessa online              
användare för att skydda sin data eller tänker även inte på vad och hur mycket information om                 
sig själva som de egentligen ger ut (Barnes 2006). 
 
Användare har genom tider lärt sig använda appar och hemsidor online för att hitta              
information, online shoppa etc. Vad det innebär när det kommer till användning av internet              
brukar konsumenter inte alltid vara medvetna om. Genom analyser och undersökningar har            
man kommit fram till denna utgångspunkt, privacy paradox. Ett motsägelsefullt beteende från            
ett online användarperspektiv. Detta inkluderas inom områden som e-commerce,         
e-governance, online social networking och government privacy regulations (De Jong &           
Barth 2017). 
 
Studier tyder på att användare också medvetet kan godta att ge ut information till priset av                
vinster såsom detaljhandel värde och personifierade tjänster. Även fast att de är pro-integritet             
så översätts inte detta ofta till faktiska protektiva beteenden (De Jong & Barth 2017). 
Användning av strategier för integritetsskydd ses ofta genom att användare har satt profiler             
anonymt på facebook, limiterat inläggs åtkomst, begränsa foto-taggar och privata          
meddelanden istället för offentliga inlägg. Men detta gör inte stor skillnad när det gäller              
utomstående parter, man kan ändå få tag på information som behövs till riktad             
marknadsföring genom metadata. Andra undersökningar tyder på att det inte är den            
information som behövs eftersom applikationer inte allierar sig med den information som            
användare undanhåller med dessa metoder. Detta tyder på att säkerheten inte är så bra som               
användaren tror att den är (De Jong & Barth 2017). Detta ämne är viktigt för företag och                 
regeringar då det kan betyda mer samling av information med tillåtelse från användare ifall              
det görs på rätt sätt. Men genom GDPR och olika regerings policyer så är detta fortfarande                
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inte möjligt då individens rättigheter och integritet värderas högt (Mosteller & Poddar 2017). 
 
Föregående studier tyder på att privacy paradox befintlighet stämmer då analyser visar att             
SNS (social networking site) användare ger ut en stor del av personlig information på nätet.               
Denna studie analyserade över 4000 studenter och visade att den största andelen hade sin              
profil öppen utan integritetsskydd. Utöver det har två andra studier konstaterat att en ungefär              
tredjedel av användare har profiler privat. Dessa undersökningar gjordes genom MySpace och            
Facebook (Utz & Krämer 2009).  
 
Andra forskare menar att användare inte har ett val gällande integritet på internet och att dessa                
beslut oftast inte görs subjektivt utan att det blir ett beslut påverkat av mediabevakning och               
oro över integritet. Samma studien tyder på att användare som faktiskt använder sig av de               
integritets valen på SNS gör det i detalj men att det fortfarande bara är runt 30% av                 
användarna som skyddar sina profiler (Utz & Krämer 2009). 
 
En undersökning analyserade ifall tidigare undersökningar inom privacy paradox stämmer.          
Denna undersökning konstaterade att privacy paradox är komplext och kräver en större            
omfattning av undersökning för att kunna ge ett tydligt svar om privacy paradox och dess               
tidigare studier. De menar att det inte bara är rationella och irrationella- besluttagande från              
användare som är den enda anledningen till att privacy paradox existerar. Undersökningen            
tyder på att det finns vidare utveckling som kan göras för användarens integritet och att en                
mix av rationella och irrationella- besluttagande är fokuset det ska ligga på när dessa              
utvecklingar behandlas (De Jong & Barth 2017). 
 
Tidigare studier om användarnas beteende gentemot delandet av personlig information, visar           
att användarna starkt känner en oro över hur deras information samlas och används. Däremot              
visar flera studier även att dessa användare ger ut informationen mot ett “pris”. När det               
kommer till internetköp och annat som intresserar konsumenten online så delar de med sig av               
information för att få tillgång till olika saker, priset de får ut av det är vad de eftersträvar.                  
Detta pris kan innebära kuponger, rabatter och erbjudanden som fås i samband med ett              
kundkort eller att registrerar sig som kund, men även om man deltar i undersökningar genom               
att ge ut någon typ av information om sig för att få denna typ av pris (Kokolakis 2015).  
 
Ett annat sätt är erbjudanden och kuponger i mobila applikationer som utgår ifrån den position               
konsumenten är på, vilket ger en fördel för konsumenten att få enkel tillgång till dessa. Dock                
medför detta en känsla av privat intrång då mobilen vet vart konsumenten är och anpassar               
marknadsföringen utefter detta (Choi, Park & Jung 2017).  

3.1.1 Cookies & privacy paradox  
 
Cookies spelar en betydelsefull roll för webbplatser och är numera vanligt förekommande.            
Trots medvetenheten om att cookies existerar så är många människor fortfarande omedvetna            
om dess funktion och all information man låter en cookie ta del utav. En cookie kan samla in                  
information och skapa en profil på användaren som i senare hand används för riktad              
marknadsföring. En del cookies kan spåra användares aktivitet från en webbplats till en annan              
för att förstärka insamlingen av information till användarprofilen. Vissa hemsidor utnyttjar           
cookies som en spärr för tillgång till webbsidan vilket oftast leder till att användaren trots allt                
accepterar denna cookie, detta leder till att cookies oftast kan upplevas som            
integritetskränkande (Jegatheesan 2013). 
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Jegatheesan (2013) säger att användare vill hålla sina aktiviteter privata och ifall insamlad             
information skall användas för marknadsföring eller för annat användningsområde så bör man            
bli tillfrågad för tillåtelse. Det användarna oftast inte tänker på är genom att acceptera dessa               
cookies så ger de sin tillåtelse för den här typen av användning. ” A survey conducted by CNN                  
showed that the majority of the public, about 56%, did not know that websites and advertisers                
have the capability to track their activities by placing cookies on their hard             
drives”(Jegatheesan 2013). 

3.1.2 Sociala medier & privacy paradox  
 
Evolutionen av sociala medier har lett till att det blivit en del av det vardagliga livet. En                 
undersökning av internetstiftelsen från 2018 visar att 83% av Sveriges befolkning använder            
sig utav sociala medier och 63% besöker sociala medier dagligen (Svenskarna och internet             
2018). Det stora utbudet utav sociala medier har medfört möjligheter att interagera med andra,              
dela med sig utav information och uppleva nöje. Genom dessa möjligheter sparas en stor del               
personlig information om användarna, denna sparade information har användarna oftast inte           
haft någon kännedom utav vilket har orsakat oro över ens privata information (Chen 2018). På               
senare tid har användarna förmedlats och fått ökad kännedom om denna privata data som              
sparas och fått möjlighet att skydda sin integritet. Däremot kvarstår oron över att denna              
information delas utan deras tillåtelse och trots denna oro fortsätter användarna att dela med              
sig om information på sociala medier utan att åtgärda deras delande av den personliga              
informationen (Chen 2018). 
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4 Metod 
________________________________________________________________________ 

 
I detta kapitel kommer forskningsstrategin och metoder att presenteras. Sedan kommer datainsamling            
och analysmetoder att specificeras.  
________________________________________________________________________ 
 

4.1 Val av metod  
 
En kvalitativ metod lämpade sig bäst med denna studiens syfte. Empiri samlades genom             
intervjuer som jämfördes med den teoretiska referensramen. Denna kombination ökade värdet           
och kvaliteten på insamlad information. En kvalitativ intervju valdes för personlig och            
grundlig informationssamling. Samt för öppna diskussioner med respondenter där de själva           
kunde välja att ta en subjektiv eller objektiv ståndpunkt (Silverman 2017). I sin tur              
uppbringade metoden respektive respondent till att resonera kring situationen med sin egen            
uppfattning och sina egna ord (Jacobsen & Andersson 2017).  
 
Jacobsen & Andersson (2017) nämner att en kvalitativ metod med fokus på ett fåtal              
respondenter bidrar till fler nyanser. Med bakgrund i detta valdes inte en kvantitativ metod.              
Ett kvantitativt tillvägagångssätt hade bidragit till en större täckningsgrad men djupgående           
information hade gått förlorad. 
 
Semistrukturerade intervjuer användes i denna rapport. Intervjuguiden stödde skribenterna till          
att följa teman relevanta till frågeställningarna. I de fall sidospåret var av intresse för              
undersökningen ställdes frågor utanför intervjuguiden. Enligt Bryman & Bell (2011)          
uppskattas avvikelser för att inte färga respons, information och reaktioner. Ett kvalitativt            
tillvägasätt blir därav en strategi som inte försöker avgränsa samt ställer generella frågor, till              
motsatt från specifika intervjufrågor.  
 
I intervjuguiden inkluderades även en interaktiv del. Respondenter blev presenterade en           
individuell profil. Innehållet var information om individen som ackumulerats via sociala           
medier och upplysningssidor. Syftet var att visa tillgänglighet till respondenternas information           
samt förslag på hur denna information hade kunnat komma att användas till riktad             
marknadsföring. Vidare hjälpte det analys av medvetenhet, uppgifterna jämfördes med den           
information respondenterna ansåg att denne delat med sig av.  
 
Sammanfattningsvis var upplägget sådant att respondenterna beskrev deras kunskap, sedan          
presenterades fakta om riktad marknadsföring, persondata och deras profiler och som tredje            
steg samlade vi in reaktioner och tankar på dessa. Slutligen analyserades den insamlade             
empirin.  
 
En induktiv ansats applicerades på studien, innebärande att observationer och upplevelser           
resulterade i en slutsats. En deduktiv ansats var inte lämplig för denna studie då syftet inte var                 
att bevisa en hypotes. Istället ställde sig denna studie öppen inför en slutsats (Jacobsen &               
Andersson 2017). 
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4.2 Datainsamling  
 
För att besvara forskningsfrågorna användes litteratur och vetenskapliga artiklar som stöd för            
uppbyggnad av den teoretiska referensramen. Dessa hittades via sökningar på Högskolan i            
Borås bibliotekssökning och hemsidorna LinkSpringer, Sciencedirect, uxpajournal.org och        
Google Scholar. Sökord som användes var följande i olika kombinationer; 
 
Privacy paradox, konsumentbeteende, konsumenters medvetenhet, integritet, persondata,       
riktad marknadsföring, internetanvändning, GDPR, attityder, förtroende, tillit 
 
Vidare samlades data till respondenternas individuella profiler in via diverse hemsidor och            
sociala media. Dessa var bland andra facebook, instagram och linkedin. 
 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer  
 
En semistrukturerad intervju kompletterade vår undersökning och lämpade sig för studiens           
syfte. Denna form av intervju är flexibel och öppen. Respondenten hade möjlighet att utveckla              
sina svar vilket ledde till fördjupning inom relevanta uppkomna ämnen. Genom att följa de              
uppkomna ämnena påvisades även vad respondenterna ansåg var väsentligt. En          
semistrukturerad intervjuform gav dessutom rum för att tillägga och omformulera frågor           
(Bryman & Bell 2011). Dessa intervjuer innehöll även, som tidigare nämnts, individuella            
profiler på varje respondent.  
 

4.2.2 Intervjuguide  
 
För att säkerställa att viktiga aspekter täckes under intervjuns gång skapades en intervjuguide             
med hjälp av Bryman & Bell (2011). Inledningsvis tydliggjordes syftet med intervjuerna för             
en överblick på viktiga aspekter i förhållande till forskningsfrågan. Därefter skapades           
intervjuguiden.  
 
Intervjuguiden följde medvetenhet, tillit & integritet med fokus på följande: internetvanor,           
cookies, GDPR samt riktad marknadsföring. Dessa fanns för att i senare skede kunna jämföra              
olika delar med varandra och utforska privacy paradox. För att säkerställa att frågorna var              
nödvändiga och tydliga granskades intervjuguiden ett flertal gånger med testpersoner.          
Intervjuguiden anpassades även till individnivå genom individuella profiler. Avsikten var att           
påvisa tillgänglig personinformation till respondenten, senare användes den för analys kring           
graden av medvetenhet.  
 

4.2.3 Individuella profiler  
 
Före intervjuerna undersöktes varje respondent för sammanställning av profiler.         
Respondenterna förvarnades inte kring denna informationssamling. Med grund i att denna           
studie söker ärliga svar, vid förvarning hade respondenter kunnat rensa sin sociala media i              
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förhand. Dock informerades respondenterna grundligt under och efter intervjun för att kunna            
ta ställning till om de fortsatt ville delta och hjälpa studiens syfte.  
 
De individuella profilerna sammanställdes med hjälp av upplysningssidor, konton på sociala           
medier samt googlesökningar. Profilerna belyser på endast en del av undersökningen, frivillig            
utdelning av information och medvetenhet kring sitt digitala fotavtryck på sociala medier.            
Tillämpning av profilerna var även för att informera kring hur deras data hade kunnat              
användas  för riktad marknadsföring.  
 
I mallen för de individuella profilerna inkluderades flera aspekter, exempelvis intressen,           
boendesituation och kön. Aspekterna baseras på antaganden från framtagen information.          
Denna information sammanställdes sedan och presenterades i form av         
marknadsföringsstrategier. Bland andra framfördes det passande resmål på annonser, tidpunkt          
för olika annonser, kanal för marknadsföring samt vilken typ av reklam som väcker intresse              
hos varje enskild respondent. Exempelvis fick respondent 2 presenterat att humor fångar hans             
uppmärksamhet, charterresor lockar mest och att reklam i form av video funkar bäst.  

 
På bild; mall som användes för presentation av den individuella respondentprofilen 

 
Följande är de hemsidor och sociala medier vi använt oss av; 
 
Google; Sökmotor. Individernas namn söktes upp tillsammans med relevanta nyckelord.  
Facebook; Social media. Vi tittade på offentlig information, vad individen delat med sig av,              
vänner samt vilka bilder som fanns tillhands.  
Instagram; Social media. Här såg skribenterna till vad för slags konton individen följer. Samt              
vad individen delat med sig av för inlägg.  
Eniro/Hitta/Ratsit/Mrkoll; Här sökte vi på individerna för kontaktinformation och         
boendeinformation. Här avslöjades det 12-siffriga personnumret.  
Spotify; Musikstreamingtjänst. Information om individens musiksmak.  
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LinkedIn; Socialt professionell nätverk. Påvisade nuvarande sysselsättning och potentiella         
arbetsgivare.  
 

4.3 Urval  
 
Deltagande respondenter behövde vara 18 år eller äldre för möjligheten till att själva avgöra              
beslut utan krav på målsmans bekräftelse. Vidare ställdes kravet på att respondenten behöver             
använda sig av sociala medier. Undersökningens tillvägagångssätt hade inte varit möjlig utan            
detta krav.  
 
Val av respondenter gjordes genom rekommendationer. Viktigt för undersökningen var att           
rekommenderade individer inte hade någon personlig koppling till alla skribenter. Vid fall där             
någon skribent hade koppling till en rekommenderad individ fick denne inte medverka på             
intervjun.  
 

4.3.1 Respondenter  
 
Alla respondenter tilldelas ett pseudonym för att enklare kunna följa analysen. Detta även för              
att vara i linje med GDPR. Alla deltagare anonymiserades i efterhand i förebyggande syfte.  
 

Respondenter Ålder, Kön Sysselsättning Intervjulängd 

Respondent 1 22, Kvinna Restaurangbranschen 36 min 

Respondent 2 35, Man Anställd i Göteborgs stad 40 min 

Respondent 3 23, Kvinna Detaljhandel & anställd i 
Göteborgs stad 

50  min 

Respondent 4 24, Man Frisörbranschen 33 min 

Respondent 5 23, Kvinna Student 46 min 

Respondent 6 23, Kvinna Arbetssökande 40 min 

Respondent 7 27, Kvinna Anställd i 
medlemsorganisation  

38 min 

 
Respondenter kommer framöver att refereras till som “Rsp” följt av respektive siffra.            
Exempelvis presenteras respondent 1 som Rsp1 framöver.  

4.4 Dataanalys  
 
Genomförda intervjuer spelades in med telefon och säkerhetskopierades till dator. Ljudfilerna           
dokumenterades och transkriberades ord för ord för att inte gå miste om väsentlig             
information. Slutligen efter att alla intervjuer slutförts påbörjades analys av data.  
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Kvalitativa metoder leder i de flesta fall till en stor mängd data att bearbeta. Transkriberingar               
bör följaktligen läsas igenom ett flertal gånger för en uppfattning om den insamlade datan.              
Strategin för denna studie var den tematiska strategin, som är vanlig inom en kvalitativ              
undersökning (Hallin & Helin 2018). Denna studie följde ett mönster av tre teman:             
Medvetenhet, tillit & integritet vilket analysen även baserade sig på. Inom varje tema söktes              
det även efter beteendemönster.  
 
4.4.1 Tematiska strategin 
 
Tolkning av data påbörjades efter att transkriberingen lästes igenom noggrant. Nyckelord,           
centrala ord och/eller fraser som ofta nämndes noterades. Med grund i dessa identifierades             
teman och beteendemönster för analys. Detta underlättade reducering av data och resulterade i             
precisering av betydelsefull data för studien. Därefter jämfördes funnen data med           
forskningsfrågan för att behålla viktiga teman samt finna en röd linje. Slutligen presenterades             
datan för analys, jämfördes med tidigare forskning och den teoretiska referensramen och till             
sist resulterade det till slutsatser (Bryman & Bell 2011). 

4.5 Begränsningar  
 
I denna studie inkluderas inte verksamheter och marknadsförares synsätt. Dessa aktörers           
användande av persondata granskades inte. Studien granskar därav inte GDPRs påverkan på            
verksamheter. Studien granskar även inte i vilken mån GDPR följer regulationen. Den            
kvalitativa metoden begränsar även omfattningen och avgränsas till Göteborg. Studien ska           
således inte ses som generaliserbar.  
 
Individer utan sociala medier deltar inte i studien. Det hade resulterat i reducerad kvalitet och               
bristfälliga profiler då all framtagen information baseras till största del av sociala medier.             
Därmed hamnar dessa individer utanför studiens ramar. Verksamheter har mer medel och            
tillgång till annan information jämfört med en privatperson. Av denna anledning är studien             
även begränsad i åtkomst till personlig data. Ytterligare skildrar därav inte de individuella             
profilerna verksamheters lagrade data. Egentlig internetanvändning i form av installation av           
applikationer på individens elektronik granskas inte. Intervjufrågor som berör onlinebeteende          
kunde därför inte bekräftas.  
 
Under analysen och bearbetning av intervjuer uppstod nya teman som skribenterna fann            
intressanta. Dessa teman hade ytterligare kunnat förstärka kvaliteten. Dessvärre medförde          
tidsbrist vilket resulterade i att dessa aspekter i efterhand inte kunde undersökas.  

4.6 Etiska principer  
 
Inom forskning är det viktigt att uppriktig gentemot undersökning och att ingen ska skadas av               
den information som delas (Bryman & Bell 2011). Blomkvist, Hallin och Lindell (2018)             
beskriver fyra olika huvudkrav som man bör följa. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav,            
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa huvudkrav innebär att syftet av studien ska           
informeras, den insamlade datan skall behandlas konfidentiellt och slutligen att den insamlade            
datan enbart ska användas för den informerande syftet av studien.  
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För att bevara pålitligheten av undersökningen fick samtliga medverkande rätten att ta del av              
och bekräfta den insamlade datan och analysen. Enligt Bryman & Bell (2011) kan             
medverkande välja att bli identifierade för att upprätthålla ägandet av den information som             
delats. I denna studie har respondenter i efterhand meddelats om skribenternas beslut att             
anonymisera samtliga deltagare, inga invändningar framfördes. Innan intervjun påbörjades         
blev medverkande uppriktigt upplysta om hur den insamlade datan skulle komma till            
användning. Även information kring inspelning, transkribering och datalagring framfördes.  
 
För att upprätthålla den etiska principen kring de individuella profilerna tillämpades endast            
publik information. Detta är information om en individ som alla individer har tillgång till,              
antingen på upplysningssidor eller på respektive sociala medie konto. Information som kan            
anses kränkande har inte presenterats i profilerna. För att ytterligare skydda individerna etiskt             
bifogas helt anonymiserade bilagor. All information som kan kopplas till en individ är             
antingen raderad eller omskriven och saknar detaljer.  
 
I profilerna ingick även religiös och politisk ställning. Enligt etikprövningslagen omfattas inte            
studentarbeten på kandidatnivå (Etikprövningsmyndigheten 2019) men skribenterna valde        
ändå att exkludera denna information. All information om religiös och politisk ställning            
exkluderades även från de anonymiserade profilerna som kan hittas som bilaga. Ämnet            
diskuterades dock med respondenterna för studiens syfte.  

4.7 Metodkritik  
 
Ett antal respondenter var bekanta till enskilda skribenter. För att minska påverkan, höja             
kvaliteten samt tilldela alla respondenter samma förutsättningar under intervjuns gång deltog           
endast skribenter utan relation till respektive enskild respondent.  
För att underlätta skapandet av de individuella profilerna tilldelades skribenterna ett av varje             
enskild respondents sociala medier. Som följd kan det ha påverkat respondenternas reaktion            
när deras individuella profiler visades. Detta har kunnat resultera i att respondenter hamnat i              
tankespår om att individer/verksamheter som inte blivit tilldelade denna information inte hade            
kunnat få ut samma utfall då man inte kunnat anknyta respektive sociala medier till              
respondenterna. För motverkan tydliggjordes det för respondenterna att verktyg och medel           
som verksamheter har tillgängliga inte kunde jämföras med hur skribenterna samlat in            
information. Den individuella profilen fanns främst för att uppmärksamma respondenternas          
medvetenhet. 
 
De deltagande respondenternas ålder sträcker sig mellan 22-35 år. Samtliga respondenter är            
därav unga och perspektiv från en äldre generation ingår inte. Med grund i detta försämras               
generaliseringen ytterligare. Detta är dock ett medvetet val då sociala medier och internet är              
vardag för yngre individer.  
 
Faktiska internetvanor kring konsumentvanor, sociala medier och cookies har inte kunnat           
bekräftas. Applicering av ett program på respondenternas elektronik hade kunnat bekräfta           
eller motsäga respondenternas uppgifter. Detta hade ytterligare kunnat bekräfta eller          
motbevisa privacy paradox. Dessvärre hade inte respondenterna denna typ av utrustning för            
att genomföra en djupare studie.  
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Den kvalitativa metoden denna studie antog reducerade möjligheten till generalisering.          
Emellertid passade det studiens fokus på metod, konsumenters uppfattning utan fördefinierade           
svarsalternativ.  
 
Då privacy paradox inte är ett särskilt utforskat ämne kan källor anses gamla. Särskilt med               
tanke på att sociala medier, integritet och lagar konstant förändras. Källorna anses ändå som              
relevanta då beteendemönster inte förändrats markant. Dessutom är källorna en nyttig           
utgångspunkt för analys och slutsatser.  

4.7.1 Validitet 
 
Validitet har ingen klar definition och är ett omtalat och diskuterat ämne inom kvalitativa              
undersökningar. Rent generellt syftar validitet främst på hur sanningsenliga påståendena i           
studien är eller hur exakta och riktiga tolkningarna är. Inom kvalitativa undersökningar är             
validitet dessvärre inte av enkel karaktär då slutsatser nästan omöjligt inte blir delvis färgade.              
För att öka validitet inom en kvalitativ undersökning kan man använda sig av triangulering.              
Triangulering innebär kombination av till exempel flera iakttagare, observatörer och empiriskt           
material för att öka exaktheten, omfattningen och objektiviteten i en studie. I denna studie              
använder vi oss av “undersökartriangulering”. Om samma individer kommer fram till samma            
resultat ökar validiteten av studien (Moisander & Valtonen 2006). Genom att skribenterna på             
varsitt håll analyserat empirin och sedan diskuterat slutsatser har vi bidragit till en ökad              
validitet. På detta sätt ökar vi validiteten och ger en så objektiv analys som möjligt.  
 
4.7.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet hänvisar vanligen till i vilken grad resultaten i en studie är oberoende av dess               
kontext. Man menar på att ifall framtida undersökningar genomför samma studie, på samma             
sätt och kommer fram till samma resultat är studien reliabel. Denna kvalitet är däremot svår               
att applicera på kvalitativa studier. Istället refererar man till transparens för ökad reliabilitet.             
Genom att uppriktigt påvisa hur bl.a. analysen genomförts, hur tolkningar gjorts och data             
producerats kan man styrka denna kvalitet (Moisander & Valtonen 2006). Denna studie            
uppvisar så uppriktigt som möjligt hur studien gått tillväga för att behålla reliabiliteten.             
Intervjuguiden visas, transkriberingar genomförs noggrant och bifogas, beskrivning av         
analyser finnes och resultaten baseras på teori. Ytterligare kan man notera att metodkapitlet i              
denna studie är så utförligt, beskrivande och detaljerat som möjligt. Även faktorer såsom             
ålder, kön och personlighet kan ha haft inverkan på respondenterna men ligger utanför             
skribenternas möjlighet till förbättring.  

4.7.3 Generalisering 
 
Generalisering, eller överförbarhet, är ett återkommande problem i kvalitativa studier. Det är            
allmänt accepterat att användbara studier är de som går att överföra till andra kontexter. Men               
kvalitativa undersökningar fokuserar ofta på mindre stickprov och är troligtvis inte           
applicerbara för statistik på en större befolkning. I kvalitativa undersökningar syftar man            
istället på att läsaren förstår sammanhanget mellan resultat, analys och slutsats. Även med             
sina egna erfarenheter och sin egen förståelse. För att öka detta behöver man i kvalitativa               
undersökningar beskriva sina resultat utförligt och detaljerat (Moisander & Valtonen 2006).           
Denna studie påstår därav inte att hela svenska befolkningen agerar på samma sätt. Istället              
beskriver den individer i deras sammanhang, vilket i det stora hela kan appliceras på fler               
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individer men nödvändigtvis inte hela befolkningen. Förhoppningen är istället att läsaren får            
samma uppfattning som skribenterna vid tolkning av denna undersökning.  
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5 Empiri 
________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras vad respondenterna sagt under intervjuerna. Resultatets struktur följer de             
olika delmomenten enligt intervjuguiden. Detta sätt att presentera resultaten på är för att läsaren              
senare ska få större förståelse för hur analysen genomfördes för att senare delas in i de olika teman                  
för studien.  
________________________________________________________________________ 

 
5.1 Riktad marknadsföring  
 
Samtliga respondenter är medlemmar i kundklubbar eller lojalitetsprogram, den vanliga          
anledningen till att de gått med i dessa är till följd av erbjudanden och rabatter. I synnerhet                 
stora rabatter som erbjuds vid första köpet. Rsp5 uttrycker “För 25% har jag gett all min                
information. Allting..det är.. man sitter och tänker vad litet värde man sätter på sig själv och                
sin egen integritet.”. Rsp5 reflekterar dock över detta beteende men fortsätter ändå i samma              
vana. Dessvärre var majoriteten respondenter inte medvetna om priset de betalar. Vid given             
information från skribenterna var det dock ett fåtal som ansåg priset som lönsamt.” Jag tycker               
inte det är jätteviktigt egentligen [..] Det unnar väl mig på ett visst sätt, jag får en ny                  
garderob, det är ingen fara”. - Rsp1. 
 
Rsp7 håller inte med Rsp1, dock inte på grund av integritet utan överkonsumtion.             
Uttryckligen säger Rsp7 att det är absurt att man försöker lura folk till att konsumera. Hon                
anser även att den riktade marknadsföringen ökat avsevärt och märks mer än innan. Rsp7              
berättar att hon vid start inte förstod först men är i nuläget mer eftertänksam. “Jag kan märka                 
om jag haft en kompis som varit inne och sökt på någonting på Youtube får jag helt plötsligt                  
upp det på Facebook och jag tänker att jag inte är intresserad av det här och så inser jag..just                   
det! Jag låna ut min dator. [..] Så att jo, jag har väl tänkt på det ganska mycket.”. Andra                   
respondenter känner också igen hur reklam efter att man klickat på något specifikt eller sett               
något specifikt börjar dyka upp som annonser på andra hemsidor.  
 
Samtliga respondenter misstänker och är medvetna om att organisationer använt sig av riktad             
marknadsföring även mot dem. Dock är reaktionerna av varierande art. Reaktionerna varierar            
från att de anser att företag är smarta och att det är intressant hur de kan använda data på detta                    
sätt. Rsp3 uttrycker “kanske irriterande på något sätt alltså som privatperson att man inser              
hur lättmanipulerad man är fastän man anser sig inte vara det” och fortsätter med“man              
tillåter det hända men samtidigt vet jag inte om jag kommer att ändra på mina vanor”.  
 
Vidare uttrycker Rsp6 blandade känslor gällande riktad marknadsföring då det anpassas till 
individen men nämner även att det får konsumenter att köpa mer än vad som behövs. Hon 
menar att riktad marknadsföring borde föras och användas positivt till t.ex. humanitära 
tjänster. “Det som är poängen att man ska köpa mer och typ spendera mer pengar. Det är 
därför jag försöker vara mer försiktig med vart jag handlar [..].  Jag vill inte bara komma in i 
det här konsument såhära consumerism och bara köpa på sig .“  Rsp7 hamnade på samma 
spår och nämnde att fokuset istället hamnar på consumerism vilket hon även såg som en dålig 
inverkan på klimatet.  
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5.1.1 Individuell profil och riktad marknadsföring 
 
Inför den individuella profilen fick respondenterna besvara frågor om vad för information            
som kan finnas på internet för både privatpersoner och för organisationer. Alla respondenter             
ansåg att generell information som personuppgifter, bostad och bilder gick att hitta. Rsp1             
tillade även att all information var tillgänglig då internet är så pass brett. Respondenter såg               
även en skillnad på vad privatpersoner kunde få tillgång till och på vad organisationer kan få                
tillgång till. Rsp3 påpekade “Jag hoppas ju ingen kan komma åt mina läkaruppgifter, sådana              
grejer bör ju ingen komma åt om man är privatperson”. Efter genomgång av profilerna var de                
vanligaste reaktionerna att det var mycket information som gick att hitta men inte stor              
förvåning.  
 
Vidare ställdes frågor om hur medvetna de var om att denna information fanns tillgänglig.              
Respondenter svarade ofta att de hade förväntat sig majoriteten av presenterad information.  
Rsp1 uttryckte att det var läskigt att man endast genom internet kan få ut så mycket                
information men var inte förvånad över resultat och kände inte så stor oro över den               
tillgängliga informationen.  
 
Fast att alla förutom Rsp2 inte var förvånade över hur mycket information det existerade              
online så nämnde Rsp5 och Rsp6 att det var obekvämt att den information finns tillgänglig               
även för privatpersoner online. Rsp6 antydde också att skaparna av de individuella profilerna             
inte var professionella och var medveten om att företag kan få ut mer information. Rsp5               
uttryckte att det var mer information ute än hon tillåtit men kände också att det var mindre                 
information än vad hon trodde och kände sig lättad över den aspekten. Rsp2 reagerade              
starkast över information vi hittade och konstaterade “man vet inte hur man ska reagera för               
det är ändå fett mycket grejer, det är ändå nästan hela sitt liv eller livsstil.”. Rsp6 reagerade                 
även på att hela personnumret hittats och Rsp3 hade medvetet sedan innan kollat upp              
information om hennes familj online. Rsp4 var den enda som inte alls kände något över               
information och fann det hela roligt. Han nämnde även att anledningen till varför detta inte               
var förvånansvärt är för att informationen inte används till något dåligt.  
 
Det som var minst chockerande för alla förutom Rsp2 och Rsp4 var att den information man                
medvetet delat med sig på sociala medier och att information från till exempel hitta.se fanns               
tillgängligt. Rsp2 och Rsp4 uttryckte att det var mer information än vad de trodde det fanns                
ute. Däremot kände inte Rsp4 att det var ett problem. Rsp7 anmärkte dock att det var                
förvånansvärt mer information online och nämnde “man tror att man är privat, men man är               
inte det, det här är för mycket ju”.  
 
Rsp3, Rsp6 & Rsp7 kände att sättet all information var upplagt på fick de att reagera trots                 
medvetenhet om att de delat med sig av denna information. Rsp3 menar att “det känns               
konstigt att läsa om det i den här kontexten [..] det är fortfarande i princip samma grejer som                  
jag har sagt”. Även Rsp7 fick liknande känslor och antydde att det var annorlunda då man                
fick informationen samlad och uppvisad från en marknadsförares syn och antydde även starkt             
på hur lite egna val konsumenter gör inom konsumtion.  
 
Flera respondenter reagerade även över hur informationen satts ihop till          
marknadsföringsstrategier. Rsp2 bekräftade informationen om vilken typ av marknadsföring         
det är som funkar på honom och syftade på att det i strategin stod att humor var den reklam                   
som funkar bäst på honom. Rsp5 uttryckte sig även inom samma ämne och berättade              
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“Intressant att det står att det är videos som fångar min uppmärksamhet. [..] Jag bara tyckte                
att det här med att skicka mail till mig inte är så effektivt utan videos är bättre. Och det är                    
verkligen, jag är visuell på det sättet.”. Samtidigt nämner Rsp3 det är fullt förståeligt att               
verksamheter använder dessa metoder för marknadsföringssyften men konstaterade även att          
“När någon skapar en profil för dig är det verkligen in your face och försöker typ sätta ord                  
på vem jag är vilket också kan vara lite irriterande när man är en person som inte vill bli satt                    
i fack. ”. 
 
Efter intervjun påpekade fyra respondenter att de ville justera och ändra sina inställningar             
samt rensa delad information. Resterande tre respondenter kände ingen skillnad efter           
intervjun. Rsp2 och Rsp5 tog även kontakt med skribenterna efter intervjun för att kunna              
vidare ta reda på hur de på bästa sätt kan vara anonyma online till den mån det går.  
 

5.2 Internetvanor 
 
Vid beskrivande av internetvanor skiljde sig inte respondenterna avsevärt.         
Informationssökning, kommunikation, jobbrelaterat, sociala medier och onlineshopping var        
gemensamt för majoriteten av respondenterna. Respondenterna ser sociala medier som en           
plattform för social interaktion och delning av information. Rsp7 nämner att man genom             
sociala medier lättare kan kommunicera med omvärlden“Lättare att liksom hålla kontakt med            
kompisar i andra länder, så den fördelen med internet är ju väldigt stark för mig.”. Däremot                
uttrycker Rsp5 att samhället förändras till att individer blir dåliga på interaktion utanför             
sociala medier. “Vi blir dåliga på att prata face to face. [..] sociala medier har gjort oss                 
mindre sociala i verkliga sammanhang.”  
 
De respondenter som jobbar med kulturella och konstnärliga uttryck såsom dans och            
barberare, använder även sociala medier till marknadsföring av sig själva och relevanta            
events. Rsp4, som jobbar som barberare i Göteborg, uttrycker att hans sociala medier även              
används som CV. “Det är bra att marknadsföra sig på, det gör jag ganska mycket inom mitt                 
jobb [..] när jag skaffar nya jobb behöver jag inte visa något CV utan jag visar min                 
instagram.” Rsp2 och Rsp7 som båda är involverade i dans och kulturella events använder              
även sociala medier till marknadsföring av deras dans, dansgrupp, jobb och events.  
 
5.2.1 Integritet online  
 
Alla respondenterna delar med sig av sitt liv på sociala medier i olika grad. Respondenterna               
har alla ett konto på facebook och instagram. Majoriteten använder sig även av Facebook              
Messenger, Snapchat och Youtube. Endast Rsp2, Rsp3 och Rsp5 har privata profiler på             
instagram. Detta innebär att endast de individer man tillåtit följa kontot kan se innehållet.  
Rsp2 och Rsp3 beskriver sig som privata under början av intervjun. Rsp5 anser sig privat               
gentemot privatpersoner men är medveten om organisationers tillgång till information. Hon           
lyfter att för henne är en privat profil på riktigt en sådan där rättigheterna ägs av henne och                  
hon får bestämma vem, inklusive företag, som får ta del av hennes information. I slutet av                
intervjun när frågan om man ser sig själv som öppen eller privat online repeterades ändrade               
Rsp2 sig till öppen. Rsp3 ansåg sig fortsatt privat i jämförelse med andra individer.  
 
Rsp1 och Rsp6 ansåg sig vara både och Rsp1 beroende på andra individers uppfattning om               
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privat eller öppet och Rsp6 ansåg att hon inte delar med sig med för privata saker. Vid slutet                  
av intervjun ansåg Rsp1 sig öppen online men kände sig ändå privat. Rsp1 uttryckte i relation                
till detta att“[..] jag tycker inte det är jätteviktigt egentligen”. Rsp6 uttryckte i slutet att hon                
fortfarande skulle placera sig som båda men lutar sig mot mer öppen än tidigare.  
 
Rsp4 och Rsp7 ansåg sig öppna online både före och efter intervjun. Rsp4 uttryckte att trots                
att han är öppen online känner han sig privat“jag känner mig privat, det är liksom inte                
privatpersoner, utan företag” i relation till om man kände sig privat efter att skribenterna              
presenterat vad för information organisationer har tillgång till.  
 
Det framgick att alla respondenter, förutom Rsp5, såg sig som privat eller öppen online i               
jämförelse med andra privatpersoner. I slutet av intervjun efter erhållen information           
uppfattade endast Rsp2, och Rsp5 sedan tidigare, frågan i förhållande till både privatpersoner             
och organisationer.  
 
Rsp7, Rsp5 och Rsp6 går även in på andra spår. I Sverige just nu tycker man inte att denna                   
typ av information är farlig. De tänker att man med denna information i nuläget kan               
marknadsföra produkter men att det innan i USA visats att man använt denna data till annat.                
Främst syftar man på Edward Snowdens avslöjanden och politiskt påverkande. De tänker att             
om Sverige som samhälle skulle förändras och inte vara ett demokratiskt rättssamhälle skulle             
informationen kunna användas till liknande eller annat. Rsp6 nämner att i Kina bevakas             
människor genom appar där de kartlägger individens etnicitet, religion och aktiviteter som            
vidare kan leda till att de hamnar i koncentrationsläger. 
Rsp6 som bär en huvudscarf och uttrycker sin religiösa vy säger “Jag personligen tycker att               
det är läskigt för att det finns en större chans att det påverkar mig negativt [..] jag vet inte                   
vart min information hamnar så det kan användas på så många olika sätt förutom              
marknadsföring.”. Rsp7 säger “man vet aldrig vad som kan hända i framtiden. En dag kanske               
företag väljer att använda den här privata informationen till någonting mer än            
marknadsföring [..] etnisk rensning om vi ska gå så långt eller typ politisk rensning.”. Vidare               
anser Rsp5 att individer accepterar villkor och delning av persondata för att man inte märker               
av konsekvensen direkt samt att det anses gratis.  
 

5.2.2 Godkännande av cookies  
 
Alla respondenter kände igen cookies när skärmdumpar av cookies presenterades under           
intervjun. Emellertid besatt respondenter olika nivåer av kunskap gällande cookies. Rsp1,           
Rsp2 och Rsp4 hade ingen till lite förkunskap om cookies. Rsp6 kände till cookies som               
förbättrande av användarvänlighet. Resterande förstod det som samlandet av information för           
att kunna förbättra annonser och reklam online gentemot individen.  
 
“Jag tänker att alla sociala medier är i princip i gratis när det kommer till pengar men man 
betalar med sin egen information. Så att de kan sälja mina uppgifter till andra företag [..] jag 
tycker inte att det är ett okej pris att betala för att få vara inne på Facebook till exempel” 
Rsp5 
 
Respondenterna nämnde att de antingen accepterar cookies för att få bort rutan och/eller få              
tillgång till information. Rsp3 yttrade “sidorna limiterade mig från information [..] nu har det              
blivit en vana att bara tacka ja egentligen”. Vidare ställdes frågan om respondenterna hade              
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accepterat en cookie som annars hindrar åtkomst av hemsidan. I detta fall framförallt då              
popup rutan täcker hemsidan. Respondenterna uttrycker att de med största sannolikhet lämnar            
hemsidan om rutan tar över. De gånger de ändå accepterar är vid trovärdiga hemsidor eller då                
de behöver den information som erbjuds. Rsp1 beskriver trovärdiga hemsidor som följande            
“det måste ju stå .com eller .se [..]det är som i England då står det något .uk. Rsp5 uttryckte                   
frustration kring att hon accepterar cookies endast för att hon inte vet hur hon kommer               
omkring det.  
 
I flera fall så var respondenter inte medvetna om att de accepterat cookies. “Jag tror att jag                 
bara trycker bort det” konstaterade Rsp7 och har i sammanhanget trott att hon inte accepterat               
villkoren. Vidare visade Rsp4 samma omedvetenhet “om jag måste så gör jag det, annars              
tror jag att jag brukar hoppa det” i frågan om han brukar acceptera cookies.  
Gemensamt för respondenterna är att de på senare tid märkt att cookies dyker upp oftare än                
förr. Man ser det ofta som ett irritationsmoment och accepterar för att få bort rutan. Rsp4                
nämnde även att “Man får bara acceptera det. [..] man får leva med det.”. Flera respondenter                
uttryckte sig på samma vis och tyder på att det inte kände att de hade ett val.  
 
Vidare förklarades cookies under intervjuns gång där respondenterna erhöll mer kunskap.           
Även för de med högre grad av kunskap sedan tidigare var justering av cookies ny kunskap.                
Rsp2 som tidigare inte hade förkunskap om cookies nämnde att han varit bekant med riktad               
marknadsföring men inte visste att cookies är en del av det. “Man har alltid vetat att om man                  
klickar på en sida så kommer den att veta vad du vill ha och den bombar dig reklam, att                   
cookies har det visste jag inte faktiskt, att det var på grund av det“. 
 
Attityderna till cookies var generellt att det är logiskt och smart men läskigt. Rsp3 påpekade               
“jag tycker det är bra att det finns sen är det ju mindre bra att det inte informeras om.”. Rsp5                    
noterar att individer generellt inte har kunskap kring cookies och användandet av information.             
“jag tycker verkligen att det är fel. Det värsta är att folk inte är medvetna om vad som görs                   
med informationen [..] jag är inte alls påläst men det känns som det finns väldigt många som                 
är mindre pålästa än mig”.  
 

5.3 GDPR/Dataskyddsförordningen  
 
Rsp3 och Rsp7 var de enda som hade kännedom om dataskyddsförordningen. Detta i form av               
att de stött på regulationen i samband med sitt jobb. Däremot hade de endast koll på hur man                  
får använda personuppgifter och behandlingen av dessa. Resterande förutom Rsp4 var           
bekanta med regulationen efter en kort förklaring. Dock erhöll de helt ny information om              
GDPR gällande ändring och borttagning av information. De var medvetna om villkoren som             
skickats ut och kände igen de nya avtalen. Alla respondenter accepterade villkoren utan att              
läsa igenom ändringarna som uppkommit med regulationen.  
 
Förklaringen till detta fann respondenterna i att avtalen var komplexa, tidskrävande eller att 
de hade bråttom. Bråttom i form av att man ville ha åtkomst till hemsidan eller applikationen 
och accepterandet av avtalet var ett hinder. Då accepterar man dessa för direkt åtkomst. Rsp1 
nämnde “Jag litar ju på google [..] jag bara antar att det ska vara någon uppdatering av 
något slag [..] och det ska ge nytta till mig.”. Rsp2 tydde på att man litar på att välkända och 
etablerade företag gör rätt ifrån sig. Han påpekade att “Man tänker sig att dem är en legit 
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company och att de gör det på ett rätt sätt.”. Rsp3 menar att det blivit en vanesak när det 
kommer till liknande användarvillkor “För att jag har väl också som en vana typ...man tänker 
att det är harmlöst.”. Rsp5 var varsam och ifrågasatte ifall företag med mening framställer 
användarvillkoren på ett komplicerat sätt för att överväldiga användare. Vidare nämner hon 
även att utan att användare inte riktigt har andra alternativ ifall de vill använda internet.  
 
“Men jag tycker typ inte att det finns något alternativ för de som inte vill (acceptera 
villkoren). Det är liksom my way or the highway. Om jag inte accepterar det så får jag inte 
tillgång till den informationen och då är man helt ute ur samhället i vissa fall.”  
Rsp5 
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6 Analys & Diskussion  
________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras den insamlade empirin. Vidare jämförs även empiri med              
tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat efter de tematiska teman;             
medvetenhet, tillit och integritet kopplat till forskningsfrågorna och ramas sedan in till huvudämnet             
privacy paradox. Även ämnen som uppstod under intervjuernas gång som ansågs värda att lyfta fram               
diskuteras av skribenterna. 
________________________________________________________________________ 
 
 
6.1 Konsumenters medvetenhet och tillit 
 
De Jong & Barth (2017) påpekar att användare medvetetet kan godta förmedling av sin              
information till priset av vinster inom detaljhandel. Denna studie överensstämmer då samtliga            
respondenter nämnde att de var med i samtliga kundklubbar eller lojalitetsprogram, i utbyte             
mot personuppgifter. De respondenter som var medvetna menar att för att ta del av internet så                
blir priset att deras information hamnar online. Detta stämmer vidare överens med studien             
gjord utav Graeff & Harmon (2002) där man nämner att konsumenterna ser det som              
acceptabelt för verksamheter att skicka ut erbjudanden baserat på den information de fått in.              
Ytterligare en studie nämnde att yngre mellan åldern 13-25 var villiga att ge ut information i                
samband med att de får ett pris för den integritet de förlorar (Gervey & Lin 2000). 
 
Samtliga respondenter i studien hade kännedom över en del av information som var             
tillgänglig och merparten kände att de hade kontroll över vad de tidigare delat. En stor del av                 
respondenterna visade emellertid chock över all samlad information som presenterats genom           
de personliga profilerna. Oväntad information var tillgänglig, vilket i sin tur gjorde            
respondenter osäkra i hur mycket information som egentligen finns tillgänglig. Man var            
medveten om att man delat med sig av viss information som de ansåg inte var viktig. Däremot                 
var man inte medveten om mängden av information. När man sedan blev presenterad sin              
individuella profil kände de en starkare medvetenhet kring information. Man insåg att all             
information går att använda på olika sätt. Har man tillräckligt med metadata och mindre              
betydlig information kan det utvecklas till en individuell marknadsföringsstrategi.  
 
Majoriteten av respondenterna accepterar cookies med anledning till att det betraktades som            
ett störningsmoment eller för att få åtkomst till hemsidans information. Dessutom hade det             
blivit en vana där man accepterar cookies utan att tänka efter för att man gjort det förr.                 
Flertalet respondenter var inte heller medvetna om att de accepterar en cookie när de trycker               
bort den. När respondenter blev tilldelade denna kunskap frågade de som var måna om sin               
integritet om mer information. De var villiga att förstå mer för att ytterligare värna om sin                
integritet. De som sedan tidigare inte var måna om integritet ville inte ändra på sitt beteende                
trots ny kunskap om användning av persondata. Resonemanget blir att om man sedan tidigare              
velat vara privat i olika grad ville man göra detta ytterligare och fortsätta på denna bana.                
Medvetenhet i sin tur kan då även handla om värderingar i denna kontext. Värdesätter man               
kontroll över sina uppgifter lyfter man fram bekymmer över integritet.  
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6.1.1 Den fjärde typen 
 
Enligt Nowak & Phelps (1999) kunde medvetenhet kring samling av data delas upp i tre               
typer. Endast en av respondenterna passade in i någon av typerna gällande insamling och              
användning av cookies samt riktad marknadsföring. Den respondenten visade full kunskap om            
insamling. Majoriteten hamnade istället i en typ som inte nämns av Nowak och Phelps. Denna               
studie påvisar därför en typ fyra. Respondenter visade sig ha kunskap om både samling och               
användning i högt varierande grader av men inte sambandet mellan dessa. Man visade             
medvetenhet kring existensen av cookies och riktad marknadsföring, dessvärre saknades          
kunskap om relationen mellan dem.  
 
Alla förutom en respondent ansåg sig privata på sociala medier om andra privatpersoner inte              
hade åtkomst till individens användarprofil. Respondenter påvisade därav en låg grad av            
medvetenhet kring vilka som tar del av data man ger ifrån sig online och på sociala medier.  
Studien gjord av Graeff & Harmon (2002) överensstämmer inte med vår studie då han              
påpekar att konsumenter är väl medvetna om informationen som verksamheter får tag på.             
Privat eller öppen online sattes i förhållande till andra privatpersoner. Viss medvetenhet            
förekom kring informationssamling men man förstod inte omfattningen. Först senare under           
intervjuns gång när de fått mer information om de parter som tar del av ens information ansåg                 
man sig inte längre privat online. Dock fortsatte man lita på att verksamheter gör rätt för sig                 
trots en del skepticism. Man anser sig tvungen till att göra det för att man aldrig till fullo                  
kommer kunna vara privat.  
 
6.1.2 Kognitivt förtroende 
 
Skribenterna menar att en förklaring till ovanstående finns i det kognitiva förtroendet. Som             
tidigare nämnt är det kognitiva förtroendet konsumentens förtroende för att verksamheter har            
kompetens, välvilja och integritet som man kan förlita sig på. Konsumenter anser att det är               
verksamhetens skyldighet att uppfylla kravet att information behandlas rätt (Komiak &           
Benbasat 2004). Därav litar de på verksamheten trots skepticism och en känsla av             
integritetsintrång. Både respondenter som varit medvetna sedan innan och de som besatt ny             
information under intervjuns gång visade på ett kognitivt förtroende. Motiveringen till fortsatt            
delning av information verkar finnas i detta förtroende. Trots att respondenter blev förvånade             
över mängden information verksamheter besitter ändrades inte detta förtroende. Detsamma          
gällde när respondenter fick veta att riktad marknadsföring kan vara ett berättigat intresse             
enligt GDPR (Datainspektionen 2019). Istället gav det fortsatt kognitivt förtroende då           
verksamheter ska följa lagen. Samma förtroende fanns inte på en privatperson som på en              
verksamhet. Värnade respondenten om sin integritet sedan tidigare hade man redan förhindrat            
privatpersoners åtkomst till information.  
 
Respondenternas olika grader av medvetenhet och kunskap visa sig vara en mindre faktor till              
respondentens handling. De respondenter som värnade om sin integritet gjorde det i den mån              
de hade kunskap om. Genom att exempelvis ha sina profiler privata på sociala medier.              
Medvetenhet och kunskap verkar därav inte vara det största inflytandet över integritet. Istället             
verkar kontroll vara en större faktor. De respondenter som hade känslan över att man bör ha                
kontroll över sina uppgifter hade större bekymmer över integritet. De respondenter som inte             
kände behovet över att ha kontroll över sina uppgifter hade inte samma oro. Perreault (2015)               
beskrev att djupare forskning krävs för att fastställa ifall medvetenhet och kontroll har             
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inflytande rådande integritetsbekymmer. I denna studie verkar som ovan nämnt att kontroll            
har större inflytande än graden av medvetenhet.  
 
6.2 Konsumenters integritet 
 
Utz & Krämer (2009) diskuterade att användare inte har ett val gällande all integritet online,               
men försöker vara det i den mån de kan. Detta överensstämmer med vår studie där               
respondenter som värnar om sin integritet försöker vara privata i samma grad som deras              
kunskapsnivå. Studien utförd av Spake et.al (2015) nämner även att kunskapsnivån är en             
bidragande faktor till hur mycket man värnar om sin integritet. Detta stämmer inte överens              
med alla respondenter i denna studie. De med lägre kunskap kring ämnet fick mer information               
under intervjuns gång och påvisade fortsatt ingen förändring kring värnandet om sin integritet.             
Hur mycket en konsument värnar om sin integritet bygger inte på kunskap. Som tidigare              
diskuterat hade detta kunnat bero på önskan av kontroll.  
 
I studien gjord av Jegatheesan (2013) beskrivs det att användare oftast inte har kunskapen om               
vad det betyder att acceptera en cookie och i samband den informationen som blir delad.               
Detta stämmer med insamlad empiri i denna studie. Respondenter visade bekymmer kring            
delning av personlig information och beskrev situationen som påtvingande för att de vidare             
ska få tillgång till applikationer. Bylund (2013) nämnde i sin studie att respondenter anser att               
personlig integritet innebär en kontrollerad användning och balans mellan att vara öppen och             
privat online. Utan balans kommer man till slut antingen känna sig isolerad eller för              
exponerad. De respondenter i vår studie som värnade om integritet försökte hitta denna balans              
i förhållande till sin kunskapsnivå. Flera respondenter som var ovilliga att dela med             
information nämnde att man så småningom måste dela med sig av information om man inte               
vill bli helt exkluderad. De menar också att ifall man haft ett val, så skulle kontrollerad                
användning innebära att även verksamheter inte ska ha tillgång till personlig information.  
  
Respondenter uttryckte att införandet av dataskyddsförordningen (GDPR) inte har ökat          
skyddet av deras integritet eftersom att kunskapen om GDPR inte var tillräckligt hög. Med              
detta menas att respondenterna inte fått tillräckligt med information om GDPR för att förstå              
innebörden och möjligheter som tillkommer. Ett framkommet perspektiv är att om man som             
bekymrad individ vill ta bort information från verksamheter måste man genomgå en lång             
process. Detta resulterar i att fåtal förmår sig igenom den processen. Attityden till att det               
redan är för sent med att undanhålla information leder till att användare inte förmår sig att ta                 
sig tiden till att söka upp ny kunskap för att minska utdelning av sin information. 
 
Samtliga informanter påvisade alla typer av tillmötessätt som Ridley-Siegert (2015) nämnde i            
sin studie. Dessa tre var konsumenter som är villiga att utbyta information mot fördelar,              
konsumenter som är ovilliga att ge ut information oavsett värde och konsumenter som är helt               
obekymrade gällande delning av personlig information. Flera respondenter uttryckte att de var            
ovilliga att ge ut information oavsett värde. Dessa respondenter har dock frivilligt tagit del av               
kundklubbar och lojalitetsprogram. Rsp5 som uttryckte att man sätter ett litet värde på sin              
integritet i utbyte mot större rabatter var medveten innan hon gick med i dessa program men                
har ändå inte ändrat sitt beteende, i överensstämmelse med De Jong & Bart (2017).  
Vidare beskriver de att pro-integritet sällan leder till protektiva beteenden. Respondenterna           
visade därav “privacy paradox” i stor omfattning. Trots kritiskt tänkande, eller ny kunskap,             
ändrar man inte sina vanor och beteenden.  
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6.3 Privacy paradox  
 
De respondenter som uttryckte oro över användningen av persondata visade privacy paradox i             
stor utsträckning. Respondenterna gjorde detta för personliga rabatter, anpassade erbjudanden          
men till största del inkludering i samhället. Trots att de fortsatte handla enligt privacy paradox               
försökte respondenter vara privata gentemot andra privatpersoner till den kunskap de besatt.            
Detta genom att bland annat ha sin profil privat. Däremot kände respondenter att de ändå inte                
hade full kontroll över sina uppgifter trots GDPR. Privatpersoner hade åtkomst till            
information som man helst inte delat med sig av, t.ex. personnummer och adress. Ännu en               
gång tyder det på att respondenter önskar mer kontroll.  
 
Respondenter ansåg även att det inte går att värna om sin integritet fullständigt utan att bli                
exkluderad från samhället. Därav blir man tvungen att dela med sig av sina uppgifter till               
verksamheter, online och genom kundklubbar. Respondenter uttryckte bekymmer i hur lite           
värde de egentligen sätter på sina personuppgifter. När de blir erbjudna rabatter registrerar de              
sig i kundklubben utan att tänka sig för. De visade på ett kognitivt förtroende (Komiak &                
Benbasat 2004) gentemot verksamheter. Man litar på att verksamheter och staten gör rätt för              
sig.  
 
Chen (2018) påpekade att användares kännedom ökat kring sparandet av data samt att man              
fått möjlighet till att skydda sin integritet. Men oron kvarstår att information delas utan              
tillåtelse och trots detta fortsätter användaren dela med sig av information. Hos våra             
respondenter finns förklaringen till denna typ av privacy paradox som nämnts i inkludering i              
samhället och det kognitiva förtroendet.  
 
De respondenter som ansett sig privata i början av intervjun ändrade åsikt efter att ha sett sina                 
individuella profiler. Då ansåg de sig istället öppna online. Utz & Krämer (2009) diskuterar              
även att användare inte riktigt har ett val gällande all integritet på internet men att 30% är                 
privata i den mån som det går. Även detta stämmer överens med denna studie. Dock blir det                 
en motsägelse där man försöker vara privat i den mån man kan, samtidigt som man går med i                  
kundklubbar. Detta tyder ännu en gång på privacy paradox. Anledningen till att            
respondenterna ändrade åsikt verkar finnas i att man sätter privat eller öppen online i              
förhållande till privatpersoner och inte verksamheter. När respondenter insåg vad en           
privatperson hade kunnat göra av information som finns tillgänglig förstod man omfattningen            
av verksamheters information. Då ansåg man sig inte längre privat. Men samtidigt visade man              
inte tecken på förändring, ofta för att man ansåg att man inte har ett val. Dock även för att det                    
blivit en vana och ett beteendemönster att acceptera att personlig information används.  
 
6.3.1 Verksamheters påverkan på privacy paradox 
 
Respondenter reagerade även på att information finns men i större mängder än nödvändigt.             
Respondenter antydde att företag med flit kan meddela information på ett komplext och             
irrelevant vis vilket resulterar i att folk medvetet inte läser eller vill ta del av informationen.                
Känslan blir att information redovisas för att de måste och inte för att de vill vara                
transparenta. Intressant nog hade privacy paradox kunnat vara även verksamheters påverkan           
och inte endast ligga på användaren. Hade verksamheter istället varit transparenta hade de             
kunnat vinna kundlojalitet och tillit. Tilliten hade då inte kommit från förtroende för att              
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verksamheter behöver följa lagen utan hade varit en förtjänad tillit. Komiak & Benbasat             
(2004) menar att ny teknologi kan minska avståndet mellan konsumenten och öka            
konsumentens tillit. Avseende detta anser skribenterna att transparens hos verksamheten och           
ökad förståelse hos konsumenten om den nya teknologin hade kunnat öka tilliten.  
 
6.3.2 Vanor och beteendendemönster hos konsumenten 
 
Under analysens gång framkom det att vissa handlingar som respondenterna utövade i relation             
till accepterande av cookies och användning av personlig information istället var vanor och             
beteendemönster. Med detta menas att man med starkare medvetenhet resulterar inte i att man              
bryter sina mönster. Rsp5 är ett tydligt exempel då hon har stor medvetenhet och ständigt               
söker mer information men ändå har hon inte ändrat på sina handlingar. Trots kritiskt              
tänkande, eller ny kunskap, ändrar man inte sina vanor och beteenden. Skribenterna anser att              
bryta vanor inte är lätt då människan är ett vanedjur. Exempelvis slutar inte en rökare röka                
endast för att de tilldelas information. Istället behöver de själva vilja bryta vanan eller              
alternativt att någon annan bryter deras vana. Exempelvis om rökning blev förbjudet. GDPR             
kräver likaså att även individen aktivt påbörjar processen av att minska tillgänglig persondata.             
Just nu är dock processen för att ändra/ta bort personuppgifter långt utanför folks vanor. Det               
är en komplicerad och iterativ process.  
 
Även det kognitiva förtroendet kan ses som en vana. Genom att självmant lägga tillit och               
förtroende till en verksamhet behöver man inte aktivt söka information om vad man som              
konsument själv kan göra. Vissa respondenter nämnde även att ingen stor händelse har             
uppkommit som brutit ens vardagliga mönster och känslan av säkerhet. Exempel på detta kan              
vara skandalen i USA med Edward Snowden där befolkningen blev informerade om            
avlyssning. Om en liknande skandal skett i Sverige där man som invånare känt av              
konsekvenserna så kanske man inte hade varit lika likgiltig.  
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7 Slutsats  
________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras en slutsats från resultatet och analysen. Slutsatsen presenteras i de tre               
forskningsfrågorna för att besvara fenomenet privacy paradox. Här nämns även vad denna            
undersökning bidragit till inom detta ämne och vidare förslag på framtida forskning.  
________________________________________________________________________ 
 

7.1 Slutsats  
 
Syftet med denna studien var att ytterligare undersöka fenomenet privacy paradox, där 
medvetenhet och integritet ingår. Särskild fokus läggs på användning av personlig data för 
riktad marknadsföring online. För att besvara fenomenet privacy paradox hos svenska 
konsumenter presenteras slutsatser genom de tre forskningsfrågorna.  
 
1. Hur medvetna är svenskar om den information som de delar med sig av, speciellt inom 
riktad marknadsföring? 
 
Respondenterna visade på medvetenhet i olika grad gällande hur mycket persondata de 
frivilligt lämnar online och hur man får tag på denna information. Man hade till olika grader 
medvetenhet kring riktad marknadsföring. Respondenterna visade dock förvåning över hur 
mycket man kan göra med persondata och digitala fotavtryck online. Detta tyder på att de var 
medvetna om den riktade marknadsföringens existens men inte lika mycket gällande vad för 
information organisationer tar del av. Det många respondenter inte var medvetna om var 
sambandet mellan informationssamling som t.ex. cookies och hur detta används inom riktad 
marknadsföring.  
 
Vissa respondenter visade på hög medvetenhet gällande utlämning av deras personliga 
information och riktad marknadsföring. Andra visade på lägre medvetenhet. Detta tyder på att 
alla har medvetenhet i olika grad. Ingen var helt omedveten om samling av personlig data och 
riktad marknadsföring. Trots detta gick samtliga respondenter med i kundklubbar och 
lojalitetsprogram frivilligt. Detta i utbyte mot vinster i detaljhandel.  
 
2. Hur mycket värnar svenskar om sin integritet? 
 
Respondenterna värnar om sin integritet till varierande omfattning och ansåg sig privata på 
olika sätt. Man visade sig obekväm med mängden tillgänglig persondata. Generellt ansåg sig 
respondenterna privata om de använde sig av en privat profil på sociala medier. De 
respondenter som värnar om sin integritet gör sitt bästa för att beskydda den genom att 
försöka begränsa delning av privat information online. Att värna för integritet ledde till aktiva 
handlingar som t.ex. privat profil på sociala medier. Dock lät man verksamheter ha fortsatt 
tillgång till information.  
 
De respondenter som värnade om sin integritet ansåg att man aldrig kan vara helt anonym 
eller privat online, trots GDPR och andra möjligheter. Detta eftersom de själva inte kunde ha 
kontroll över vilken data som verksamheter får ta del av. Respondenterna påpekade att man 
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bör bli upplyst om hur deras personliga data används, även för marknadsföringssyfte trots att 
detta anses som samtycke enligt lag. Trots att information finns framställs informationen mer 
komplicerad för användare än nödvändigt. Mer uppmärksamhet och kunskap till användaren 
bör då vara fokus för framtiden.  
 
Denna studie kom även fram till att det inte är medvetenhet och kunskapsnivå (till en märkbar 
grad) som påverkar hur mycket en konsument värnar om sin integritet. Istället verkar det 
handla om hur mycket man värderar kontroll. Genom att värdesätta kontroll över sina 
personuppgifter visade man handlingar som stödde detta.  
 
3. Påvisar svenskar privacy paradox och varför?  
 
Som tidigare nämnt är privacy paradox delningen av persondata samtidigt som man uttrycker 
oro för integritet. I denna studie påvisade därav respondenterna på privacy paradox. De 
respondenter som värnar om sin integritet delar medvetet med sig av persondata.  
Detta i utbyte mot rabatter och inkludering i samhället. Man anser det omöjligt att värna om 
sin integritet fullständigt och samtidigt vara en del av dagens samhälle. Annan förklaring till 
fenomenet fanns i att man litar på att verksamheter gör rätt för sig. Man har därför ett stort 
kognitivt förtroende för verksamheter. Man tycker att det känns mindre bra om privatpersoner 
har tillgång till persondata än verksamheter.  
 
Vare sig man var medveten om användning av persondata innan eller efter intervjun visade 
majoriteten av respondenterna inte tecken på förändring av beteende. Skribenterna anser att 
den största faktorn är att det är svårt att bryta vanor och beteendemönster. Man säger sig värna 
om sin integritet samt känner stor skepticism till hur mycket data verksamheter har. Men då 
det är långt utanför folks vana att aktivt ändra eller ta bort personuppgifter gör man inte detta 
trots uppmärksamheten GDPR fått. Privacy paradox existerar hos de svenska konsumenter 
som deltog i denna studie.  
 

7.2 Bidrag till ämnet 
 
Studiens bidrag har resulterat i en ökad insikt angående privacy paradox fenomenet i Sverige.              
Genom detta har den studie även inkluderat svenska konsumenters kunskap och medvetenhet            
gällande delning och användande av personlig data. Detta kan stötta framtida undersökning,            
utveckling och implementation av nya marknadsföringstekniker. Studien kan även hjälpa till           
förståelse gällande svenska konsumenters attityd och handlingar kring personlig data och           
riktad marknadsföring.  
 
Eftersom att ämnet i stor grad är väldigt brett och inte omskrivet i Sverige har detta                
forskningsbidrag gjorts. Samt så har kopplingen till vanor och beteendemönster dragits.           
Skribenterna anser att detta behöver utforskas mer och är viktigt för att djupare förstå privacy               
paradox.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning  
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Privacy paradox ett outforskat ämne där man inte kunnat påvisa varför individer handlar som              
de gör. Man har endast kunnat bekräfta och argumentera för att privacy paradox existerar. Ett               
annat förslag är därav en studie som fastställer faktorer kring varför konsumenter agerar på ett               
visst sätt. Särskilt med vikt på vanor och beteendemönster. I denna studie framkom det som               
viktigt men har inte ytterligare utforskats. Vanor och beteendemönster hade kunnat påvisa en             
stor del till varför individer handlar som de gör i förhållande till privacy paradox. Särskilt då                
denna studie kommit fram till att medvetenhet och kunskap inte verkar vara den största              
faktorn.  
 
Fortsättningsvis föreslår skribenterna ett liknande upplägg på vidare forskning men med mer            
djupgående profiler. Förslagsvis att varje respondent följs under en längre period, alternativt            
att respondenterna mailar företag för att se vilken information de har. En mer omfattande              
profil hade kunnat få respondenterna att känna en större inskränkning på deras privata data.              
Då vi i denna studie endast använt oss av information som respondenterna medvetet delat med               
sig online eller som finns att hitta på internet. Studien har dessvärre inte kunnat presentera               
beteendemönster hos respondenter vilket författarna tror skulle göra respondenterna mer          
eftertänksamma. Detta skulle kunnas uppnå genom att följa respondenterna under en längre            
period. Samt genom att be respondenter kontakta organisationer, som i sin följd återkopplar             
med individens information som de besitter. Med detta kan man upplysa respondenterna om             
den information som finns om den specifika individen. Information som individen inte            
medvetet delat med sig av på sociala medier.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Datum och tid:  
Plats: 
Intervjuguide 
___________________________________________________________________________ 
 
Namn: 
Ålder: 
Sysselsättning: 
___________________________________________________________________________  
 
En introduktion om oss och vår studie: 
 
Vi som intervjuar heter Sumejja Duric, Hjördis Harzdorf och Hanin Talal. Just nu skriver vi               
en kandidatuppsats inom företagsekonomi, ämnet vi valt att skriva om är inom            
marknadsföring och konsumentbeteende. Under denna intervju vill vi ställa några generella           
frågor kring era vardagliga vanor online. Du får gärna ta tiden att fundera över dina svar. Det                 
är helt okej om du inte kan svara på frågorna.  
Intervjun kommer att bli inspelad och transkriberad för studien syfte. I slutet av intervjun har               
ni valet att välja om ni vill vara anonyma och ifall ni vill ha transkriberingen och den                 
slutgiltiga versionen av uppsatsen för ert godkännande.  
 
 
Allmänna frågor: 
 

Hur brukar du använda internet?  
 

Vilka sociala medier använder du eller har använt?  
 
Vad använder du de till?  
 
Vilka använder du mest i nuläget?  

 
Vad har du för åsikt om sociala medier?  

 
När anser du att man delar med sig av för mycket information via internet?  

 
På vilket sätt? 

 
Brukar du spara dina uppgifter på hemsidor? (Ex: Inlogg, adress och           
bankkortsnummer etc) Alltså, automatisk ifyllning av information.  
 
Anser du dig försiktig med information som du ger ut? (ex, utge mer personlig              
information online) 
 
Anser du dig privat eller öppen på internet? 
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Vad anser du är en privat/öppen profil online?  

 
Vad tycker du är för mycket personlig information online?  

 
Är du med i någon typ av kundklubb eller lojalitetsprogram? Exempel på sådana är  
ICA’s där man samlar poäng vid varje köp, klädbutiker som skickar ut rabattkoder till  
dig, medlem på filmstaden eller snabbmatskedjor som burger king/mcdonalds.  

 
Varför/varför inte? 

 
[Visa en bild på en cookie alt. visa en användarvillkor popup på en hemsida              
(Ingen info om den dock)] 

 
Känner du igen det här? 

     Om ja, vad vet du om cookies?  
     Om nej, ge en enkel förklaring om cookies.  
 
Cookies samlas in genom rutan som man ofta ser på hemsidor. Ett popup fönster 
som oftast visas längst ner på skärmen. Dessa används bl.a. till användarvänlighet.  
 
 Har du reflekterat på cookies innan?  
 

Hur brukar du hantera cookies?  
 
Brukar du acceptera cookies? 
 
Om en cookie hindrar dig från att komma in på hemsidan, hade du accepterat den då?  

 
[Förklara vad cookies används för] 
 
Cookies är information som blir sparad online när du klickar in på en hemsida eller knappar in                 
information. De kan t.ex. spara dina personuppgifter eller spara det du klickar in på för               
framtida användning.  
 
Det som görs med den information de får in är att företag & verksamheter då kan använda det                  
för marknadsföring och andra ändamål. När du accepterar cookies tillåter du hemsidan att             
spara information som i senare hand kan komma till användning. Ett exempel är om du går in                 
och söker en flygresa, lämnar och sedan klickar tillbaka någon dag senare. Ditt senaste sökta               
flyg är kvar och du har antagligen sett någon reklam från samma eller andra resebyråer som                
marknadsfört sin hemsida/flyg. De flesta sidorna ger möjligheten för användaren att ändra i             
villkoren. Ibland använder hemsidor cookies som en spärr, där man måste acceptera cookien             
för att få fortsätta använda hemsidan. 
Man brukar ändå inte kunna neka. Vill man vara inne på hemsidan så måste man oftast                
acceptera men det många inte vet är att man ibland kan gå in och neka cookies som man inte                   
vill att de ska ta emot.  
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Vad tycker du om detta? 
 

Är detta ny information för dig? 
 
Vet du något om dataskyddsförordningen? Så kallad GDPR på engelska 
 

[Förklaring om GDPR] 
 
GDPR infördes 2018 och är en EU-regulation som översätts till dataskyddsförordningen på            
svenska. Individers rätt hittas på 9 av 55 punkter. I dessa ingår sådant som att individer måste                 
ge samtycke för behandling av personuppgifter, t.ex. genom cookies. Organisationer behöver           
också ha en tydlig bakgrund till insamlingen av dessa uppgifter och får inte samla in mer än                 
nödvändigt för ändamålet. Individer ska kunna begära information om vad deras data används             
till och av vem. Man kan även begära att få information raderad eller ändrad. T.ex ändra                
resultaten vid en personsökning på en sökmotor.  
 
Dock behöver inte samtycke ges i de fall att en organisations intresse väger tyngre än               
individens. Riktad marknadsföring är ett sådant intresse som ses som berättigat enligt            
datainspektionen. Riktad marknadsföring innebär t.ex. att varje individ ser reklam anpassat till            
individen. Reklamens innehåll, tidpunkt för visning och kostnad anpassas efter individens           
digitala fotavtryck.  
 
När GDPR var på väg att införas ändrade organisationer på sina användarvillkor och man              
behövde acceptera dessa på nytt för att fortsätta använda deras tjänster. 
Är detta något du känner igen? 
 

Om du känner igen det, accepterade du de nya avtalen? 
 

Läste du igenom avtalen som du accepterade? Varför/varför inte? 
 

Vad för information om dig tror du det finns/inte finns tillgängligt online? 
 

Vad för information tror du att organisationer har om dig? 
 
 
PERSONLIG PROFIL  
 
Innan denna intervju skapades en profil på dig, här samlades all information om dig som gick                
att hittas online. Med hjälp av denna information skulle man exempelvis kunna marknadsföra             
vissa produkter utefter ert intresse. (T.ex. Marknadsföring om hundmat på exempelvis           
Facebook eller Instagram, då respondenten visar intresse för hundar eller äger en hund).  
 

Vad tror du att vi har hittat? 
 

 [visa profil - se profilmall bilaga] 
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Visste ni om att denna information om dig fanns tillgängligt online?  
 
Vad chockade dig mest/minst?  

 
Stämmer det mesta? Stämmer inget?  

 
Hur känns det efter att du läst detta?  

 
Känns det annorlunda jämfört med hur det var från innan vi startade denna intervju?  

 
 
[Riktad marknadsföring] 
Organisationer har mer verktyg och tillgång till att få ut information från dig som användare               
än vad vi har. Vi som studenter har mycket mindre tillgång och medel och har redan då fått ut                   
denna information om dig.  
Företag använder alltså denna information till främst marknadsföring och även          
användarvänlighet. Vad, hur och när just du klickar på en hemsida bestämmer vad för reklam               
som dyker upp för dig. Man kollar även vad för vanor och rutiner du har. Detta kan vara att du                    
alltid storhandlar vid en viss tidpunkt. Då ser man till att produkterna på reklamen du ser                
anpassas och att du i slutändan köper sådant du kanske inte hade planerat.  
 
Ett exempel på hur företag utnyttjat denna information för marknadsföring finns hos butiken             
Target i USA. Med hjälp av deras kundhistorik och data kunde de ta reda på vilka av deras                  
kunder som var gravida. Detta väldigt tidigt i graviditeten. De kunde då anpassa             
marknadsföringen gentemot kvinnorna och visa reklamen då man förväntas köpa som mest            
produkter till bebisen, alltså under andra trimestern. Detta för att om man fångar kunderna i               
detta skede kan man förvänta sig att de handlar från samma butik i flera år framåt.  
 
Ett annat exempel är att facebook, genom deras användares data, kunde ta reda på vilka               
förhållanden som skulle hålla. De kunde även lista ut individer som skulle inleda ett              
förhållande inom en vecka.  
 
Ett lojalitetsprogram eller kundklubb är ett annat exempel på ett sådant. Med hjälp av dessa               
kan organisationer identifiera sina kunder och deras beteende. Genom att känna till ditt             
köpbeteende kan de öka mängden varor du köper.  
 
Företag nyttjar denna typ av data inom riktat marknadsföring. Desto mer information de har              
om en individ desto lättare får de konsumenten att köpa deras produkter. Information såsom              
inkomst, utbildning, vanor, rutiner, ålder, plats och kön är ett steg på vägen för att räkna ut                 
vad du behöver. 
 

Vad tänker du kring detta? Vad är din reaktion? 
 
Tror du att organisationer har förutsett liknande om dig? 

 
            Skulle du nu beskriva dig som öppen/stängd online?  
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Hur privat känner du dig nu?  
 

Tycker du att värdet av vad du får ut av internet är värt delningen av din personliga  
information? 
 

Vi har nu kommit till slutet av intervjun. Tack så mycket för att du ställde upp! Vi undrar om                   
det finns något du vill tillägga?  
 
Tack! Då har vi endast tre frågor kvar att ställa dig.  

 
Vill du vara anonym?  

 
Är du okej om bilagan är med men att vi tar bort all känslig information? 

 
Vill du ha transkriberingen och slutversionen av uppsatsen skickad till dig? 
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Bilaga 2 - Profiler 
Här hittas respondenternas individuella profiler. Dessa profiler har anonymiserats i efterhand.           
Information såsom fullständiga namn, adress, bilder, personnummer och annan identifierbar          
information var fullständig vid intervjutillfället. 
Anonymiserade profiler finns på följande länk; 
https://docs.google.com/document/d/1M6eFmtvhi6PBH5nJyutMKVbXVgUD4tWisn-69eDq4
f4/edit?usp=sharing  
 

Profilmall  
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Transkriberingar 
Här bifogas en länk som tar er till transkriberingen.  
 
https://docs.google.com/document/d/12-Fl2zeeq6mwFR0FePOOpem_j5BGn1wrq_-VbqfMR
1Y/edit 
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